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Resumo. 
 
A pesquisa tem por objeto investigar as ideias acerca da antropologia de dois 
pensadores, Jean-Jacques Rousseau e Edgar Morin, e as suas implicações para a 
formação humana. A tese defende a hipótese de que há um diálogo possível e 
enriquecedor entre os dois pensadores, na medida em que partilham de ideias e pontos 
de vista comuns. Do ponto de vista antropológico tanto Rousseau quanto Morin 
abordam a importância fundamental da investigação sobre o homem. Ambos os 
pensadores caracterizam o homem em suas múltiplas dimensões. Além disso, 
argumentam a favor da possibilidade de modificação e aperfeiçoamento do homem ao 
longo de sua história. Assim a ideia de que o ser humano não é um ser acabado e está 
sempre por se fazer, torna a questão da formação humana, fundamental tanto em 
Rousseau quanto em Morin. Nesse sentido, são investigadas diversas obras de Rousseau 
e de Morin que remetem à formação humana em seus aspectos multidimensionais. 
Palavras-chave: Antropologia, Formação Humana, Multidimensionalidade.   
 

 
 



Abstract. 
 
The research aims to examine the ideas relating to the anthropology of two 
philosophers, Jean Jacques Rousseau and Edgar Morin and their implications for human 
development. This theory supports the hypothesis that there might be a possible as well 
as an enriching dialogue between the two philosophers insofar as they share ideas and 
common views. From the anthropological point of view both Rousseau and Morin, 
address the fundamental importance on the study of men. Both philosophers featuring 
men in their multiple dimensions. Moreover, they argue on the possibility of 
modification and improvement of humankind throughout history. Therefore, the idea 
that the human being is not a finished being, but rather in development, makes the issue 
of human formation fundamental for both Rousseau and Morin. In this sense, several 
investigated works of Rousseau and Morin refer to the human development in its 
multidimensional aspects. 
Keywords: Anthropology, Human Formation, multidimensionality. 
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Introdução/Motivação. 

 

Como professor de filosofia no Ensino Médio deparo-me com inúmeras 

situações que me desafiam e me confrontam em sala de aula. Desinteresse e apatia por 

parte dos alunos levam-me a várias questões. Frequentemente pergunto-me qual o 

sentido da formação dos jovens e para o que eles devem ser formados. Muitas vezes não 

nos damos conta de quem são os nossos alunos e de quem somos nós. Quem é esse ser 

humano que deve ser formado e que constantemente nos desafia? A noção de ser 

humano aparece ainda como um enigma aos nossos olhos. Esta preocupação não é nova. 

Rousseau no prefácio ao Discurso sobre os Fundamentos da Desigualdade, já em 1755, 

alertava sobre o fato de que o conhecimento sobre o homem era pouco desenvolvido: “O 

mais útil e o menos avançado de todos os conhecimentos humanos parece ser o do homem e 

ouso afirmar que a simples inscrição do templo de Delfos continha um preceito mais importante 

e mais difícil que todos os grossos livros dos memorialistas”. (ROUSSEAU, 1978, p. 228) 

 Na época de Rousseau, no século XVIII, as artes, as técnicas e as ciências 

apresentavam um avanço extraordinário. No entanto, Rousseau nos lembra de que o 

mais útil dos conhecimentos está longe do seu florescimento: o conhecimento do 

homem. 

 O desconhecimento do homem e da condição humana, séculos depois da época 

vivida por Rousseau, parece permanecer igual. Morin, em O Método 5: a humanidade 

da humanidade: a identidade humana, obra publicada no Século XXI, afirma algo 

parecido ao comentar uma das epígrafes do livro1: “permanecemos um mistério para nós 

mesmos. A frase de Pascal, citada na epígrafe, é mais do que nunca atual.” (MORIN, 

2005c, p. 11). 

 Apesar do notável avanço do conhecimento sobre o homem, Morin assim como 

Rousseau, atestam a nossa incapacidade de lançar luzes sobre a condição humana. Tal 

incapacidade é dada, de um lado pela pouca atenção para esta questão e, nos dias de 

hoje, também pela fragmentação do conhecimento a respeito da natureza humana, em 

especial pela cisão entre as ciências da natureza, as ciências humanas e a filosofia. É 

necessário, segundo Morin, articular e integrar saberes e conhecimentos biológicos, 

sociais e filosóficos sobre a condição humana.     

                                                 
1 A epígrafe de Pascal citada e comentada por Morin é a seguinte: “Que quimeras é, então, o homem? 
Que novidade, que monstro, que caos, que objeto de contradição, que prodígio! Juiz de todas as coisas, 
verme imbecil; depositário do verdadeiro cloaca da incerteza e do erro: glória e dejeto do universo. Quem 
resolverá essa confusão?” (MORIN, 2005c, p.15) 



            Esta pesquisa tem origem e motivação nas provocações destes dois pensadores 

aliadas aos desafios que encontro no meu trabalho como professor de Filosofia de 

jovens de nossos dias.  

Justificativa. 

 Atualmente sou professor de filosofia em escola pública do Estado de São Paulo. 

Há o diagnóstico, cada vez mais recorrente, de que as instituições educacionais não 

formam ou desenvolvem o ser humano em suas várias dimensões. As instituições de 

ensino procuram desenvolver apenas o aspecto cognitivo do ser humano, a sua 

racionalidade, e ignoram o afeto, o lado lúdico, a imaginação.  Enfim ignoram mesmo 

que o homem possua um corpo e que ele deva ser formado. Subjacente à preocupação 

com a formação mais ampla do aluno, há a constatação de que os avanços tecnológicos 

implicam em uma nova abordagem no campo educacional. Há vários discursos que 

tendem a recuperar as outras facetas ignoradas pela educação tradicional. Dentro das 

instituições de ensino, não apenas nas privadas, mas, sobretudo, nas públicas, percebe-

se o investimento cada vez maior em novas tecnologias e na habilitação dos 

profissionais de educação em dominar tais recursos. Os avanços tecnológicos que 

ocorrem cada vez mais rapidamente e a apropriação por parte dos jovens dessas novas 

tecnologias exige que se tenha uma educação renovada nessa direção. A ideia que se 

pressupõe é que os avanços tecnológicos são poderosas armas para a construção e 

elaboração de conhecimento nos tempos atuais, posto que há uma enorme distância 

entre o mundo cada vez mais informatizado e a educação. Os jovens lidam de modo 

fragmentado com conteúdos veiculados pela internet, diferentemente do pensamento 

ordenado e da forma tradicional de se apreender e transmitir o próprio conhecimento2. 

Os recursos às salas informatizadas, computadores com acesso à internet são uma 

tentativa de diminuir o abismo entre a realidade em que vivem os alunos e a realidade 

educacional. A tecnologia foi saudada como importante recurso para auxiliar nas 

inovações no campo educacional e poder dialogar com o universo dos alunos. A questão 

que se coloca é: de que forma as novidades tecnológicas dão conta das demandas dos 

adolescentes?  

                                                 
2 A questão das inovações tecnológicas que de algum modo modificam o pensamento e a conformação 
cerebral, apesar de sua atualidade, são temas que se encontram já em Morin e em Rousseau. Morin, com 
efeito, defende a interação permanente entre homem e meio ambiente, o cérebro é transformado pelo que 
lhe é externo auxiliar nas mudanças sociais. Esta questão é pertinente ao pensamento de Morin que afirma 
o inacabamento do homem, ou seja, o homem está em mudança constante. Rousseau, por sua vez, aponta 
para a perfectibilidade humana, que permanece infinita e se realiza, como veremos, em diversas 
passagens, a partir de uma interação constante entre o homem e o meio ambiente. 



          A percepção que tenho é a de que se a educação encontra-se em face de vários 

dilemas, eles só podem ser mais bem delineados e, talvez, superados se a concepção de 

ser humano for analisada de modo cada vez mais aprofundado. Devido a influências de  

minha formação em filosofia3, as leituras a respeito do ser humano, no âmbito desta 

pesquisa encaminharam-se mais especificamente para O Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade de Jean-Jacques Rousseau (1978). Do ponto de vista 

objetivo, não há um motivo específico sobre a escolha de Rousseau. Chamou-me a 

atenção, no prefácio do Segundo Discurso, a constatação de Rousseau da utilidade do 

conhecimento do homem e do pouco grau de desenvolvimento desse conhecimento. 

Afirmação que me soou atualíssima. De fato, em fins do século XX e início do século 

XXI a tecnologia evolui em velocidade espantosa enquanto o conhecimento do homem 

ainda tem muito a ser pesquisado e desenvolvido. Morin, que me foi apresentado pelo 

professor Marcos Antônio Lorieri, quando fiz a licenciatura em Filosofia na PUCSP em 

2005 na disciplina de Prática de Ensino de Filosofia, ecoa a mesma afirmação de 

Rousseau. N’O Método 5: a humanidade da humanidade: a identidade humana (2005) 

afirma que o conhecimento do homem permanece praticamente em estágio inicial se 

comparado aos outros tipos de conhecimento. Passados séculos o conhecimento sobre o 

homem permanece estacionado em seus estágios iniciais.  Afora essa constatação, 

apesar de separados por séculos, Rousseau e Morin possuem aspectos em comum. 

Ambos se interessam por múltiplos temas e assuntos: artes, ciências, política, que 

iluminam as várias dimensões do ser humano. Ao ler tanto as obras de Rousseau quanto 

as de Morin, mesmo aquelas que não se referem exclusivamente à questão 

antropológica, há uma revelação das contradições e das transformações do homem ao 

longo de sua existência na Terra. Rousseau tem como um dos seus conceitos 

fundamentais que definem o homem a sua perfectibilidade, isto é, capacidade de se 

aperfeiçoar que, pelo menos em princípio não tem limites claros. Morin refere-se em 

suas obras sobre a condição de inacabamento do homem. Tal constatação me leva a 

pensar que o mérito dos dois pensadores está em destacar o que há de humano em suas 

múltiplas dimensões. A leitura dos dois pensadores me fez pensar que elucidar o que é o 

ser humano não depende exclusivamente de um estudo da antropologia filosófica, mas, 

antes, de destacar o que há de humano em todas as atividades e áreas do conhecimento. 

                                                 
3 Formei-me na década de 90 na FFLCH da USP como bacharel em Filosofia. 



Além do tema do ser humano, tanto Rousseau quanto Morin tomam a questão da 

educação e da formação humana como fundamentais.  

 Os dois pensadores podem trazer contribuições para se pensar as 

incompatibilidades entre a educação atual praticada nas instituições de ensino e as 

exigências do ser humano tal como se poderia pensá-lo numa perspectiva não redutora 

de sua complexidade. A questão, para mim, é a de que não se percebe essa 

complexidade do humano e de suas transformações de modo adequado. Rousseau e 

Morin trazem, cada qual em sua época e de acordo com a perspectiva histórica própria, 

elementos que apontam para a complexidade do homem, e suas varias transformações, 

capazes de contribuir para se pensar uma educação que se preste às condições atuais.  

 Cumpre destacar ainda que, dentre os inúmeros autores dos quais Morin realizou 

atenta leitura, está Rousseau. O paradigma perdido: a natureza humana (1973), que se 

constitui numa das obras fundamentais de Morin referente à antropologia foi inspirada 

no Segundo Discurso de Rousseau4.   

 Muito possivelmente a inspiração venha da compreensão de que Rousseau, em 

pleno movimento Iluminista, pensava o ser humano de um modo complexo. Indícios 

desta complexidade, a meu ver, já estavam presentes, por exemplo, nas obras de 

Rousseau, evidenciados nas passagens em que ele se confronta sobre a educação5 com 

outros pensadores do seu tempo. No Emílio (2009), a formação moral, por exemplo, é 

dada pela parte afetiva e pela razão. Ambas são indissociáveis. Assim como a boa 

formação do intelecto depende do desenvolvimento dos sentidos e dos órgãos do corpo 

humano. Citemos uma célebre passagem do Emílio, livro II, que trata da formação no 

período da infância. 

 

Como tudo o que entra no entendimento humano vem pelos sentidos, a primeira 
razão do homem é uma razão sensitiva; é ela que serve de base para uma razão 
intelectual: nossos primeiros mestres de filosofia são nossos pés, nossas mãos, 
nossos olhos. Substituir tudo isso por livros não equivale a nos ensinar a 
raciocinar, mas sim a nos ensinar a servirmos de outrem, equivale a nos ensinar 
a acreditar muito e a nunca saber nada.  (ROUSSEAU, 2009, p.148)  

 

                                                 
4 Morin explicita a fonte de inspiração para a elaboração do Paradigma Perdido em Meus Filósofos, no 
capítulo dedicado a Rousseau. 
5 Havia a polêmica de Rousseau dirigida especificamente contra Locke e a sua concepção de educação 
que valoriza, sobretudo, a razão para a formação humana. Em relação à educação moral, Locke defendia 
que as crianças fossem educadas por meio de máximas morais que apelavam exclusivamente ao uso da 
razão.  



Objeto da pesquisa. 

 A presente pesquisa tem como objeto investigar as concepções antropológicas6 

do pensamento complexo de Edgar Morin e de Jean-Jacques Rousseau, visando 

estabelecer possíveis articulações entre ambos os pensadores e buscar possíveis 

contribuições para a teoria educacional.  

No pensamento complexo de Edgar Morin a obra central, a partir da qual 

investigaremos a antropologia, é O Método 5: A humanidade da humanidade: a 

identidade humana (2005), onde segundo Morin é apresentada uma visão mais 

articulada e amadurecida da antropologia complexa. (cf. Meu caminho, 2010, p. 205-

206).   

Três contribuições trazidas pela teoria da complexidade serão examinadas mais 

detidamente no O Método 5: 

a) A trindade humana, composta pela espécie, pelo indivíduo e pela sociedade 

que estão em relação recursiva. 

b) A noção do sujeito, enfatizando a relação complementar e antagônica entre 

sujeito e indivíduo. 

c) Caracterização do homem como um ser que comporta vários antagonismos e 

complementariedades. Nesse sentido, o homem não é apenas racional, homo sapiens, 

mas também homo demens; homo faber e homo mythologicus; homo economicus e 

homo ludens. 

Em relação à educação focamos em duas obras de Morin: A Cabeça Bem-Feita: 

repensar a reforma, reformar o pensamento (2004) e os Sete Saberes necessários à 

Educação do Futuro (2006). Em A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma, reformar o 

pensamento são apresentadas propostas para uma reforma na educação a partir de uma 

concepção de ser humano que supere a elaborada pelo pensamento disjuntivo e redutor. 

Em Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro são apresentadas indicações 

básicas para a educação a partir da teoria da complexidade. Indicações, segundo Morin, 

que precedem qualquer organização curricular. Trata-se de saberes prévios e sempre 

necessários. 

Quanto a Rousseau, nos centraremos na análise de O Discurso sobre os 

Fundamentos da Desigualdade entre os homens (1978), mais especificamente na 

                                                 
6 Eu penso que uma boa definição de antropologia é dada por Morin em Meu Caminho (2010). Segundo 
ele, a antropologia é um campo de estudo que visa articular as várias dimensões do ser humano.  (cf. Meu 
caminho, 195) 



primeira parte, na qual é apresentada a caracterização do homem7 do ponto de vista 

físico e metafísico. Rousseau, ao descrever o homem do ponto de vista metafísico, 

procura apontar a diferença específica entre os homens e os animais. Com efeito, o 

homem à diferença dos animais possui a liberdade e a capacidade de se aperfeiçoar. A 

parte dois do Discurso fornece importantes subsídios para retratar a corrupção do 

homem a partir das relações sociais: esses subsídios são uma importante fonte de análise 

crítica da sociedade à época de Rousseau. No O Emílio (2005), obra fundamental de 

Rousseau, a partir da concepção de homem destituído das paixões mundanas, há a 

proposição de uma educação, cujo mestre é a natureza, dada por um preceptor a Emílio 

desde o seu nascimento, até a sua emancipação na vida adulta. Selecionamos algumas 

passagens dessa obra para um exame mais aprofundado sobre a formação de Emílio que 

sirva de ponto de apoio para a reflexão sobre as relações entre antropologia e educação. 

 

Problema. 

O problema central é verificar se os pensamentos de Rousseau e de Morin 

contribuem para se pensar uma formação, na atualidade, que contemple as múltiplas 

dimensões do ser humano. 

O problema central se desdobra nas seguintes questões.  

a) Há diálogos possíveis, apesar das circunstâncias históricas diversas, entre as 

antropologias de Morin e de Rousseau? 

b) As antropologias de Rousseau e Morin contribuem para se pensar em uma 

nova educação que não seja pautada exclusivamente pelo desenvolvimento do 

pensamento racional? 

 

Hipóteses. 

a) Tanto Morin quanto Rousseau elaboram uma teoria que contribui para se 

pensar a formação do ser humano para além apenas da dimensão racional.  

b) Há relações e diálogos possíveis entre as antropologias de Edgar Morin e de 

Jean Jacques Rousseau. Uma evidência, que pode nos remeter às articulações possíveis 

entre os dois pensadores, é a descrição que Rousseau faz do homem na parte 1 do 

Discurso sobre os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Com efeito, 
                                                 
7 Rousseau, na primeira parte do Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens, procura caracterizar o 
homem livre de todos os seus vícios e das corrupções impostas pela sociedade de seu tempo. Pode-se 
considerar como uma caracterização negativa do homem. Despido de todas as paixões e vícios da 
sociedade, chega-se ao retrato do homem. 



sustento a hipótese de que Rousseau, assim como Morin, caracteriza o homem em suas 

multidimensionalidades: o homo sapiens, homo faber, homo ludens, homo demens. 

 

Objetivos.  

a) Estabelecer diálogos possíveis entre as ideias dos dois pensadores a partir, 

principalmente, da leitura que Morin faz de Rousseau.  

b) Explicitar a concepção de ser humano do pensamento complexo de Edgar 

Morin e a sua relação com a formação humana. 

c) Explicitar a concepção de ser humano em Rousseau e sua relação com a 

formação humana. 

d) Indicar contribuições das antropologias de Rousseau e Morin para a formação 

humana no mundo atual. 

 

Referencial Teórico. 

Em relação a Edgar Morin o quadro teórico traz como referência a Teoria da 

Complexidade, especificamente a concepção da antropologia da complexidade e suas 

implicações na formação humana. Quanto a Rousseau, o referencial teórico será o da 

antropologia e da educação dentro do contexto do período da Ilustração. 

Há fundamentalmente três obras de Morin que concentram suas reflexões acerca 

da questão antropológica. Nós a citaremos aqui em ordem cronológica. 

O Homem e a Morte (ano) é considerada a primeira obra de Morin na qual a concepção 

complexa do ser humano é abordada de modo mais sistemático. Trata do fenômeno da 

morte interligando o seu aspecto biológico ao aspecto simbólico e cultural. Ao abordar a 

morte a partir das culturas científica e humanista, Morin pretende caracterizar o homem 

em sua multidimensionalidade, trazendo à tona os aspectos naturais e culturais, 

indissociáveis no homem.    

O paradigma perdido: a natureza humana (1973). A partir de um olhar 

complexo, visando articular as culturas humanista e científica, Morin pretende lançar 

nesta obra uma nova concepção sobre o ser humano. Determinar o ser humano implica 

também em delimitar as diferenças e semelhanças entre os homens e os animais e 

investigar o desenvolvimento da história humana e as modificações que tal 

desenvolvimento impôs à natureza humana. Morin traça as mudanças ocorridas no ser 

humano, desde o seu surgimento na Terra até as sociedades atuais, organizadas pelo 

Estado. 



O Método 5: a humanidade da humanidade, publicada em 2001, é um estudo 

que retoma a antropologia da complexidade, atualizada com os conhecimentos 

adquiridos e reelaborados por Morin. Comparado ao Paradigma Perdido: a natureza 

humana, novos enfoques são trazidos relativos à concepção de homem. Notadamente, 

cumpre destacar a afirmação da trindade humana, composta de indivíduo, espécie e 

sociedade. E as concepções de homo sapiens, demens, faber, ludens homo 

mythologicus, homo economicus, reafirmando a multidimensionalidade do homem.  

 

De Rousseau, relativamente à questão antropológica, serão consideradas 

especialmente as obras indicadas a seguir. 

Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens 

(1978). É considerada a obra central no que diz respeito à antropologia de Rousseau. 

Descreve o homem em seu aspecto físico, psicológico e metafísico e as suas 

transformações ao longo da história, posto que Rousseau caracteriza o homem como um 

ser capaz de se aperfeiçoar. Traça a diferença específica entre o homem e os animais, na 

primeira parte e na segunda parte traça a gênese das primeiras sociedades até a 

sociedade absolutista em que Rousseau vive. Obra fundamental para se compreender as 

faculdades humanas e as transformações por que passam os homens.  

Ensaio sobre a Origem das Línguas (2008). Ao investigar sobre a origem e o 

desenvolvimento dos vários tipos de linguagem, Rousseau promove também uma 

verdadeira reflexão sobre o aperfeiçoamento e as mudanças do homem: a evolução do 

pensamento por meio da evolução das faculdades do entendimento e da razão.   

Carta a Beaumont (2005). É uma carta que merece ser analisada, pois trata da 

resposta às acusações de irreligião contidas na obra Emílio, feitas pelo bispo Christophe 

Beaumont. Nesta carta. Rousseau retoma, mesmo que brevemente, temas que dizem 

respeito à constituição do homem, tais como a questão da bondade natural, do amor de 

si, do amor próprio. Reafirma ainda a sua concepção dualista do ser humano. 

 

No tocante à educação serão consideradas as obras de Rousseau e Morin que têm 

como objeto de investigação a educação e a formação humana e outras obras que 

embora não estejam relacionadas especificamente com a formação humana a ela se 

referem8.  

                                                 
8 Há diversas obras de Morin e de Rousseau que, apesar de não terem como focos específicos a educação, 
se referem de algum modo à formação humana e à educação. Apesar de não serem examinadas 



De Edgar Morin serão consideradas as seguintes obras: 

A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (2004). Trata-

se de repensar a reforma do pensamento por meio de uma religação dos saberes a partir 

da constatação de que os problemas possuem uma grande complexidade incapaz de 

serem abordados pelo pensamento e conhecimento fragmentados. Para religar os 

saberes, rearticulando as culturas humanista e científica, Morin propõe a reforma do 

currículo, do ensino fundamental ao ensino superior. Há o pressuposto de que o ser 

humano é complexo e multidimensional e de que os entendimentos a seu respeito e a 

sua educação devam estar de acordo com tal complexidade. 

Em Os Sete saberes necessários à educação do futuro (1999), feita de 

encomenda para a UNESCO, Morin elabora sete propostas com a finalidade de apontar 

para a reformulação da educação no futuro. Trata-se de um texto no qual, surgem de 

forma resumida, as principais ideias e conceitos do pensamento de Edgar Morin 

incluindo a concepção complexa do homem, articulada com a reforma do pensamento e 

a proposição de uma nova educação.  

 

De Rousseau será considerada a obra: Emílio ou da Educação (2009). Uma obra, 

sobretudo, pedagógica e em consequência antropológica, na medida em que princípios 

formativos da educação de Emílio desde o seu nascimento até a idade adulta onde 

deverá atingir a sua autonomia, são decorrentes das ideias antropológicas de Rousseau. 

É também considerada como um marco na educação moderna ao considerar a criança 

não como um mini adulto, mas em toda a sua especificidade. O Emílio, além disso, 

apresenta uma importante reflexão antropológica ao acompanhar a formação através das 

várias etapas do ser humano. Se no Segundo Discurso Rousseau traça a gênese do 

homem através da história, no Emílio as transformações se dão entre os períodos da 

infância e da idade adulta, contribuindo para esclarecer o desenvolvimento das 

faculdades humanas.  

 

Método de pesquisa 

                                                                                                                                               
detidamente na nossa tese, serão consideradas nos itens referentes à formação humana. Por exemplo, em 
relação a Edgar Morin, obras como O Cinema ou o Homem Imaginário, Amor, poesia e sabedoria, que se 
revelam a antropologia por meio de uma formação estética;  O Método 6 que trata da questão da ética e 
por conseguinte da formação moral. Em relação a Rousseau, destaca-se, dentre outras obras, Do Contrato 
Social, que sendo aparentemente política, trata da concepção de um novo homem participante ativo do 
estado civil; Carta a D’Alembert, que revela o humano por meio da discussão sobre a contribuição que os 
espetáculos de teatro podem dar sobre a formação de cidadãos.  



Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, centrada nas obras Emílio e 

Discurso sobre os Fundamentos da sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens 

de Rousseau. Quanto a Edgar Morin, as obras centrais a serem investigadas são O 

Método 5: a humanidade da humanidade: a identidade humana, A Cabeça Bem-Feita: 

repensar a reforma, reformar o pensamento e Os sete saberes necessários à educação 

do futuro.  

 
Revisão da literatura 
 

Há obras que, apesar de não se dedicarem especificamente à questão 

antropológica, são importantes na medida em que revelam o pensamento de Rousseau e, 

em seu interior, a importância da antropologia quer para a teoria moral quer para a 

teoria política e para a educação.  

Luis Roberto Salinas Fortes em Rousseau: O Bom selvagem (1994) ao mesmo 

tempo em que apresenta uma introdução ao pensamento de Rousseau para o grande 

público, toca em questões chaves, de modo aprofundado, relativas à concepção 

antropológica ao abordar temas que fazem parte da filosofia de Rousseau. 

 
Victor Goldschimidt em Anthropologie et Politique: les príncipes du système de 

Rousseau (1984) analisa os princípios do pensamento de Rousseau e das fontes de seu 

pensamento. O vasto estudo realizado por Goldschimdt mostra em detalhes a 

originalidade e as relações de Rousseau com a ciência de seu tempo. De fundamental 

importância são os comentários feitos sobre o Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que contribuem para reconhecer os 

pontos de convergência e ruptura de Rousseau em relação à ciência de seu tempo e aos 

pensadores modernos, notadamente no que diz respeito à concepção do homem. 

Destaque para a análise detalhada sobre o papel do entendimento e da razão no ser 

humano; as diferenças entre homens e animais; os conceitos de liberdade e 

perfectibilidade no Segundo Discurso. 

 
Outra obra de interesse é a de Ernst Cassirer em A questão de Jean Jacques 

Rousseau (1999) com Prefácio e Posfácio de Peter Gay no qual nos mostra as diferentes 

percepções da apreensão da obra de Rousseau. Cassirer parte do pressuposto de que 

vida, obra e autor são inseparáveis na compreensão dos princípios do pensamento de 

Rousseau. A maior contribuição de Cassirer é o de tentar captar as aparentes 



contradições do pensamento de Rousseau relacionando vida e obra, e ressaltando o 

contexto histórico. No tocante à antropologia de Rousseau, é de se ressaltar a análise do 

segundo Discurso e as relações estabelecidas entre as circunstâncias históricas vividas 

por Rousseau e a descrição feita do homem civilizado.  

Há uma dissertação de mestrado de Adroaldo Stürmer: Natureza, sociabilidade e 

educação moral em Rousseau.  Trata-se de uma investigação calcada na obra de 

Rousseau, que foca na tensão entre natureza e sociedade e as condições para a formação 

que privilegie a autonomia do indivíduo. Até que ponto eles são conceitos opostos? Em 

que medida eles são complementares e contribuem para a formação moral? 

 
A obra Pensée de Rousseau (1984) contém ensaios inéditos de comentadores 

renomados: E. Cassirer, P. Bénichou, R. Derathé, V. Goldschimdt, L. Strauss. Trata-se 

de um conjunto de estudos sobre vários aspectos da obra de Rousseau que nos remetem, 

de diversos ângulos, à sua antropologia. Por exemplo, tanto os estudos de Bénichou que 

investiga a ideia de natureza em Rousseau e o de Leo Strauss que trata da crítica de 

Rousseau às artes, à ciência e à filosofia, trazem importantes contribuições para se 

revelar a antropologia de Rousseau. Nesse sentido, concordamos com a tese de Derathé 

em L’homme selon Rousseau (cf. p.194 da referida obra) de que toda a obra de 

Rousseau, de um modo ou de outro, tem como pressuposto questões relativas à 

concepção de homem. Especificamente em relação à antropologia, o estudo do próprio 

Derathé faz uma catalogação dos conceitos de homem centrados no Segundo Discurso, 

Contrato Social e Emílio.  

No Brasil foi editada uma coletânea de artigos organizados por Cláudio A. 

Dalbosco, cujo título é Filosofia e Educação no Emílio de Rousseau: o papel do 

educador como governante (2011). Fundamental para discussão sobre os princípios que 

deveriam nortear a formação humana no pensamento de Rousseau e a sua concepção 

antropológica. O pressuposto geral é de que o Emílio é uma obra de pedagogia. O livro 

é dividido em cinco grandes partes. A primeira parte possui um caráter mais 

introdutório, procurando dar uma visão geral do Emílio. Aborda questões que visam 

articular a obra Emílio com a formação humana. Assim, cada texto, na primeira parte, 

reúne artigos que investigam sobre aspectos específicos relacionados a uma das etapas 

da vida de Emílio. A segunda parte trata da educação natural no período da infância. A 

terceira parte refere-se à educação social de Emílio no período da adolescência. A 



quarta parte trata da educação moral na juventude. A quinta parte agrupa uma 

miscelânea de temas: paixão, trabalho e legado pedagógico contidos na obra Emílio.    

 
Foram identificados alguns estudos sobre as ideias de Morin relativas ao ser 

humano. Dentre os quais há a dissertação de Antônio Spirandeli do PPGE da 

UNINOVE, A Antropologia Filosófica De Edgar Morin e suas contribuições para a 

filosofia da educação e para a prática do ensino de filosofia (2012), na qual é abordada 

a concepção antropológica de Morin e suas implicações na educação. Tal dissertação 

ressalta a relação entre antropologia filosófica e educação, especificamente no 

pensamento da complexidade de Edgar Morin.    

         Há o artigo de Edgar Assis Carvalho, Darwinismo e a Complexa Arte da 

Reconciliação (2009), que é uma reflexão sobre o antropocentrismo, a forma como o 

homem representa a sua evolução e as relações complexas entre cultura e natureza que 

nos remetem à importante questão antropológica. Somos 100% naturais e 100% 

culturais. 

Outro texto que versa sobre a Antropologia da Complexidade é a obra La 

Antropologia Compleja de Edgar Morin: homo complexus (2003), decorrente de 

pesquisa de Pedro Gómez García que foca na evolução do pensamento de Edgar Morin 

relativamente à questão antropológica. O estudo de Garcia parte da análise de o Homem 

e a Morte que é publicado em 1951, identificada como a primeira obra de Morin que 

aborda a antropologia com o olhar da complexidade, passando pelo Paradigma Perdido 

(1973) até chegar ao Método 5 (2001).    

Não foram identificadas obras que articulem os pensamentos de Rousseau e de 

Edgar Morin. No portal da CAPES, seção de periódicos, foram encontrados artigos, em 

sua maior parte, na Gazeta de Antropología, publicada pela Universidade de Granada, 

sobre aspectos da antropologia do pensamento complexo de Edgar Morin.     

O resultado da pesquisa foi a identificação de 110 artigos, dentre os quais se 

foram selecionados os que considero mais relevantes, que se referem diretamente à 

questão da antropologia complexa. 

Cerebro, espíritu, conocimiento y psiquismo. Contribuciones desde la 

antropología compleja de Edgar Morin. 1.: Principios epistemológicos, cómputo y 

conocimiento, cujo artigo foi escrito por José Luis Solana Ruiz, que é membro do 

Conselho Académico da Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Trata-se de um artigo 



que investiga a constituição e as relações dialógicas entre cérebro, espírito e o 

psiquismo do homem.  

Outro artigo de José Luis Solana Ruiz trata da abordagem do pensamento 

complexo dada ao ser humano, que possui ao mesmo tempo a unidade e a diversidade, 

aprofundando a investigação sobre os aspectos biológico e cultural. O artigo tem como 

titulo La unidad y diversidad del hombre en la antropología compleja de Edgar Morin, 

publicada na Gazeta de Antropología, 1995.  

O artigo de Jesus Briceno traça uma série de relações entre o pensamento 

complexo de Morin e a filosofia de Heidegger. Ontologia, antropologia, epistemologia, 

metodo y complejidad; revision necesaria de dichos conceptos desde el pensamiento 

complejo. Briceno B. , Jesus R. Revista Agora Trujillo, Jan-June, 2010, Vol.13(25), 

p.117(20) trata-se de uma revisão de conceitos sobre o que Jesus Briceno considera 

como ontologia e antropologia do pensamento complexo relacionada à obra o Ser e o 

Tempo de Martin Heidegger. 

Em relação a Rousseau, nos periódicos da CAPES, destacamos dois artigos que 

se referem à antropologia. 

O primeiro é de Raquel Kritsch, publicado na Revista Espaço Acadêmico, 2011, 

Vol.10(118), p.78, onde são analisadas, tomando como ponto de partida o Segundo 

Discurso, as relações entre o homem e o meio no estado de natureza; e em seguida as 

relações entre os homens inseridos na sociedade civil, construindo-se nesse estado em 

um ser moral. 

O outro artigo de Claudio Dalbosco relaciona um dos aspectos fundamentais da 

antropologia de Rousseau, a saber, a condição da perfectibilidade, com a educação. 

Título do artigo: Aspiração por reconhecimento e educação do amor-próprio em Jean-

Jacques Rousseau, publicado em Revista da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo, 2011, Vol.37(3), pp.481-496. 

Há dois artigos que tratam de temas específicos sobre a educação na obra Emílio 

que, no entanto, ligam-se a questões mais gerais sobre a formação humana. Ambos os 

artigos são de autoria de José Oscar de Almeida Marques, professor do departamento de 

Filosofia da UNICAMP. O primeiro deles, Rousseau e os perigos da leitura, ou por que 

Emílio não deve ler as fábulas, comunicação apresentada no IV Congresso da 

Associação Portuguesa de Literatura Comparada em 2001 e, posteriormente 

transformada em artigo em Itinerário, Revista de Literatura. O artigo trata do período de 

iniciação à leitura, período mais tardio do que o considerado aceitável à época de 



Rousseau. Atrelada a esta questão, temos a análise da proibição da leitura das fábulas no 

período correspondente á adolescência.  O segundo artigo trata de uma investigação 

sobre o que pode ser identificado como uma educação musical no livro Emílio, 

respeitando todas as etapas prescritas pelos princípios da natureza. Artigo publicado na 

revista Rapsódia: Almanaque de Filosofia e Arte pelo departamento de Filosofia da 

USP, em 2002.  

Há uma dissertação de mestrado, não encontrada no banco da CAPES, de Saloua 

Adli, da Universidade Pierre Mèndes France, em Grenoble, que trata de um aspecto 

fundamental na antropologia filosófica de Rousseau, a saber: as relações entre a 

perfectibilidade e a liberdade. O título da dissertação é La Perfectibilité chez Rousseau. 

Há alguns vídeos, disponíveis na internet que procuram fazer articulações entre 

os pensamentos de Rousseau e de Morin. Um deles traz considerações de Edgar Assis 

de Carvalho sobre Notas sobre o Emílio Contemporâneo.  

Está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=UupwAlKS6Ps e foi 

acessado em 04/07/2011. Nele busca-se apresentar a visão de Morin a respeito de 

aspectos do pensamento formativo de Rousseau e permite pensar o denominador 

comum existente entre os dois pensadores.   

Há um vídeo, https://www.youtube.com/watch?v=QYBmitzfFZk, acessado em 

04/07/2011, que traz considerações sobre a importância do mundo imaginário da criança 

a partir da perspectiva de Rousseau e de Morin. Rousseau, apresentado por Milton 

Meira do Nascimento e Morin, apresentado por Edgar Assis de Carvalho emergem com 

fortes traços em comum em relação ao papel da imaginação na formação da criança e do 

próprio homem. 

O banco de teses da CAPES foi consultado acerca de pesquisas que articulem os 

pensamentos de Rousseau e de Morin. E nenhum resultado foi encontrado.  

 

A tese está organizada da seguinte forma:  

Introdução 

Capítulo I: Antropologia da Complexidade.  

Capítulo II: Antropologia de Rousseau. 

Capítulo III: Diálogos entre as antropologias de Rousseau e Morin e as implicações 

para a formação humana. 

Considerações finais 

Referências bibliográficas.  



CAPÍTULO. I 

ANTROPOLOGIA DA COMPLEXIDADE 

 
 
Biografia de Morin. 
 
Edgar Morin nasceu em 1921, em Paris, de família de origem sefardita de 

Salônica. Vida e obra em Morin estão inteiramente interligadas. Em Meus Demônios, 

espécie de autobiografia intelectual, Morin expressa a ideia de que a obra e a vida estão 

intimamente imbricadas, na medida em que a obra se alimenta da vida, que a devolve à 

obra.  

 
Este livro contém, necessariamente, elementos de autobiografia. Minha vida 

intelectual é inseparável de minha vida, como escrevi em La Methode: ‘Não 

escrevo de uma torre que se separa da vida, mas de um redemoinho que me joga 

em minha vida e na vida’. (MORIN, 1997,p. 9) 

  
Aos nove anos de idade Morin perde a mãe, acontecimento importante que irá 

influenciar decisivamente a sua obra. A contradição envolvida na morte de sua mãe, de 

nascimento e morte, trouxe marcas profundas na vida e obra de Morin.  As ideias 

opostas e complementares, mais tarde trabalhadas no pensamento complexo, ganham 

relevo desde a infância9. O pai, ao revelar o processo do seu nascimento, deixa à mostra 

a contradição relacionada à morte. “A vida de minha mãe exigia minha morte, minha 

vida ameaçava-a de morte.” (MORIN, 1997, p.47)  

Desde a infância, Morin revela-se um autodidata, devora romances, livros de 

história, sobretudo a francesa. Aliás, os livros não serviam tão somente para alimentar a 

cultura livresca, antes lançam luz sobre a própria vida. “Pelo romance e pelo livro, 

cheguei ao mundo.” (MORIN, 1997, p.20) Havia desde cedo a inclinação natural por 

múltiplos assuntos e manifestações culturais, sendo que uma das que mais o afetaram 

foi o cinema, paixão despertada, segundo o próprio Morin em Meu Caminho (2010), aos 

oito anos idade, assistindo aos filmes de forma indistinta. A música também foi outra 

paixão que o acompanhou ao longo de sua vida a começar pelo bel canto e as árias 

italianas, herança familiar.  
                                                 
99 O tema da morte é fundamental e decisivo para a constituição da antropologia de Morin que, além da 
morte da mãe presenciou a morte de vários companheiros, militantes da resistência, e dos milhões de 
mortos nas duas grandes guerras mundiais do séc. XX. A primeira obra de Morin que tem como 
preocupação central a antropologia tem como título O homem e a morte, onde realiza a investigação, 
articulando as ciências humanas e naturais a fim de compreender o fenômeno da morte.  



A multiplicidade de interesses e a tendência à auto formação encontra, muito 

provavelmente, a sua origem na educação recebida de seu pai, que não transmitiu 

saberes cristalizados e, tampouco, controlava e selecionava as leituras de Morin. 

“Contudo, meu pai não me ensinou uma tradição e um saber, normas e crenças. Não me 

entregou nenhuma verdade religiosa, nenhum princípio político.” (MORIN, 1997, p.13) 

Na adolescência Morin recebe influências do marxismo. Desde o seu início, a 

formação a partir do marxismo é ampla, na medida em que Morin tende a contemplar a 

complexidade social. Ao mesmo tempo, com o passar dos anos, irá recusar o marxismo 

reducionista.    

Obrigado a refugiar-se em Nanterre durante a ocupação da França pela 

Alemanha na Segunda Guerra Mundial, adere à resistência e adotou o apelido Morin. 

Simpatizante comunista, Morin foi afastado de todas as atividades ligadas ao partido 

pela sua oposição ao estalinismo. A entrada de Morin no partido comunista, segundo o 

próprio, vem a partir de tendência que nele habitava de resquícios de messianismo, que 

vislumbrava e acreditava na redenção da humanidade na terra.  

Morin, geralmente, é apontado como sociólogo, mas a sua formação desde a 

entrada na Sorbonne indica que a sua trajetória será feita por múltiplos caminhos e 

diversas disciplinas que se entrecruzam.   

Segundo Petraglia: “Matriculou-se, então, na Sorbonne, simultaneamente nos 

cursos de história, geografia e direito, frequentando também as disciplinas de ciências 

políticas, sociologia e filosofia.” (PETRAGLIA, 1995, p.21) 

A primeira obra é o Ano Zero da Alemanha na qual procura fazer um balanço da 

Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. O Homem e a Morte (1951) é 

considerada a primeira obra na qual procura elaborar uma investigação complexa sobre 

o tema da morte. É considerado o ponto de partida para a reflexão antropológica do 

pensamento complexo. Nela a morte é tratada a partir do entrelaçamento das ciências 

naturais (biologia) e ciências humanas, que a investigam pela via da cultura.  

Posteriormente, a obra o Cinema ou o Homem imaginário (1980) trata da 

investigação sobre a invenção do cinematógrafo e da narrativa cinematográfica, 

vinculando-a ao imaginário humano, às noções de projeção e identificação; além de 

procurar estabelecer as relações entre real e o imaginário, constitutivas da consciência 

humana. 



Característica marcante nas obras de Morin é o de abordar os mais variados 

temas de modo transdisciplinar, arregimentando e articulando os vários domínios do 

saber humano.   

Os seus estudos inter e transdisciplinares foram inicialmente olhados com 

desconfiança por grande parte da comunidade científica, tendo chegado a receber, em 

1965, uma “repreensão científica” da Direção Geral de Pesquisa Científica e Técnica, 

onde desenvolvia trabalho de investigação. 

Ao final da década de 60, Morin é convidado e indicado por Jaques Monod, na 

condição de sociólogo, a participar do instituto Salk na Califórnia, reduto de biólogos 

renomados tais como Gregory Bateson, Henry von Foerster, Henri Atlan. Resulta destes 

contatos, um período fértil para a elaboração do pensamento complexo, onde Morin 

desenvolve ideias como auto e eco organização, e a diversidade na unidade 

considerando o corpo humano. Nesse período, inicia o projeto para elaborar O Método.  

A estada no instituto Salk, origina o livro Diário da Califórnia (1970), no qual descreve 

o período de convivência com os cientistas e a rica experiência com a contra cultura 

americana da época. 

Antes, porém, da elaboração do ambicioso projeto de O Método, Morin é 

interrompido para a organização de um congresso pluridisciplinar sobre o homem. É um 

esforço para apreender o homem a partir de perspectivas das mais diversas áreas, como 

as ciências naturais (biologia, medicina) e das ciências humanas. Do colóquio resulta o 

livro A unidade do homem.  

Da comunicação feita por Morin neste congresso, O paradigma perdido: a 

natureza humana resulta o livro que procura religar os conhecimentos adquiridos com 

os saberes que se encontravam então dispersos. E tais saberes revelam a continuidade e 

descontinuidade entre o homem e as outras espécies, sobretudo a dos chimpanzés. 

Dentre as inúmeras obras, Morin publica em 1982 Ciência com Consciência, na 

qual critica a ciência, sobretudo a que se originou na revolução científica moderna, 

divorciada de valores éticos, e que se exime das responsabilidades decorrentes de seu 

mau uso na sociedade.      

Retoma o projeto de O Método, obra na qual trabalhou desde meados da década 

de 1970 e da qual publicou seis volumes entre 1978 e 2004. Cada volume aborda um 

tema que se liga aos demais temas abordados nos outros volumes. O Método 1 trata da 

relação entre ciências do homem e ciências da natureza. O segundo volume trata da 

vida, do surgimento da vida no planeta e de sua crescente complexificação. O terceiro 



volume trata do conhecimento, de como ele se processa, a partir do pensamento 

complexo, articulando os vários conhecimentos das ciências humanas e naturais.  O 

quarto volume trata das ideias, do seu surgimento e das relações que as ideias 

estabelecem com os homens. O quinto volume trata da investigação sobre o ser humano, 

a partir da tríade indivíduo, espécie e sociedade. O sexto e último volume trata da 

questão da ética e da auto ética, do ponto de vista da complexidade.  

Após décadas de trabalho, tratando dos mais diversos assuntos, Morin é hoje 

considerado um dos mais importantes pensadores vivos. É diretor emérito do Centre 

Nationale de Recherche Scientifique, Presidente da Associação para o Pensamento 

Complexo, Presidente da Agência Europeia para a Cultura, membro fundador da 

Academia da Latinidade, co-director do Centro de Estudos Transdisciplinares da École 

des Hautes Études en Sciences Sociales. 

É também investigador e membro honorário do Instituto Piaget, que dele 

publicou Introdução ao Pensamento Complexo, Vidal e os Seus, Terra-Pátria (com 

Anne Brigitte Kern), Amor Poesia e Sabedoria, Para uma Política de Civilização (com 

Sami Nair), A Sociedade em Busca de Valores (com Ilya Prigogine), Os Desafios do 

Século XXI, Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro, Educar para a Era 

Planetária (com Raul Motta), A Cabeça Bem Feita: repensar a reforma, reformar o 

pensamento,  Diálogo sobre a Natureza Humana (com Boris Cylrunik), Filhos do Céu 

(com Michel Cassé) e A Violência do Mundo (com Jean Braudillard). 

Introdução. 

 
O propósito deste capítulo é o de apresentar as principais características da 

antropologia da complexidade a partir das obras O Método 5: a humanidade da 

humanidade: a identidade humana e O Paradigma Perdido: a natureza humana de 

Edgar Morin e, também, situar esta antropologia no contexto histórico das demais 

abordagens antropológico-filosóficas para com isso oferecer elementos de comparação 

com as ideias de Rousseau.  

Buscar-se-á, também, indicar elementos que ofereçam subsídios para os 

processos educativos que visam à formação dos seres humanos.  

 

1. Principais abordagens presentes no campo da Antropologia Filosófica.  



Partindo-se de uma primeira definição geral de antropologia filosófica como 

sendo a investigação sobre o homem, pode-se afirmar que ela existiu em todo o 

pensamento filosófico, desde os gregos. Segundo Abbagnano, porém, conforme consta 

em seu Dicionário de Filosofia (2000), Kant foi o primeiro pensador a dar à 

antropologia filosófica autonomia em relação às demais áreas da filosofia, inaugurando 

a antropologia filosófica moderna. Kant a dividiu em dois grandes campos de 

investigação: a antropologia fisiológica e a antropologia pragmática. No prefácio à 

Antropologia do Ponto de Vista Pragmático (2006) Kant introduz a divisão do 

conhecimento sobre o homem em dois grandes campos de investigação: 

 

Uma doutrina do conhecimento do ser humano sistematicamente composta 

(antropologia) pode ser tal do ponto de vista fisiológico ou pragmático. O 

conhecimento fisiológico do ser humano trata de investigar o que a natureza 

faz do homem; o pragmático, o que ele faz de si mesmo, ou pode e deve 

fazer como ser que age livremente. (KANT, 21, p.2006) 

 

Nessa passagem de Kant nota-se a divisão que permanece até os dias atuais 

sobre a concepção de homem. O homem como ser natural, privado de liberdade, 

submetido às leis deterministas da natureza e o homem como ser livre, cultural, e que 

constrói a sua própria história.  

No entanto cabe nos perguntarmos se essa já não estava dada desde os gregos? O 

que diz Wolff, a seguir, auxilia na busca da resposta a esta pergunta ao apresentar 

quatro concepções de ser humano, desde o pensamento antigo até a atualidade. Do meu 

ponto de vista, tais concepções, de certa forma, sintetizam a reflexão sobre o homem, 

abordando várias representações do ser humano, que oscilam, ao longo da história do 

pensamento, representando-o ora como um ser natural, ora como um ser puramente 

cultural.   

1.2  Quatro concepções sobre o ser humano. 

Francis Wolff10 procura sistematizar em seu artigo As quatro concepções do 

Homem (2009) as várias representações de ser humano ao longo da história do 

pensamento, partindo da Grécia Antiga, dividindo-a em quatro grandes tendências11.  

                                                 
10 Francis Wolff foi professor da Universidade de São Paulo, Reims e Paris X Nanterrre. Atualmente 
leciona filosofia na Escola Normal de Paris. Dedica-se, sobretudo, à pesquisa da filosofia antiga. Dentre 
os livros publicados destacam-se Aristóteles e a Política e Dizer o Mundo, Sócrates, Aristóteles e a 
Política.  



Assim haveria uma concepção clássica de homem, definido por Aristóteles como 

um animal racional. Há basicamente duas etapas para se chegar à definição de homem. 

Na primeira etapa o homem é identificado à classe dos seres vivos. Portanto, ele é 

considerado como um ser natural. Na segunda etapa trata-se de investigar o que 

diferencia o homem dos demais seres vivos. Com efeito, encontramos várias 

características do homem, mas será preciso determinar qual característica seria essencial 

ao homem e o diferenciaria dos demais seres vivos. Tal concepção identifica a essência 

do homem à razão. Com efeito, é ela que estabelece a diferença específica entre a 

espécie humana e as demais espécies de seres vivos. No entanto, Wolff constata que 

para os gregos o homem não está separado da natureza, pois é definido também como 

um animal que tem a característica específica de raciocinar. Wolff chama a atenção para 

um dado fundamental na definição da essência de homem em Aristóteles. Definir o 

homem não significa tão somente inclui-lo em classes e determinar a sua diferença 

específica. “Definir o homem significa, com efeito, determinar o lugar e a função do ser 

vivo no universo.”(WOLFF, 2009, p.41)  O mundo e a natureza dos antigos são 

concebidos de forma hierárquica. O homem ocupa um lugar intermediário entre os 

deuses e os animais. Wolff cita três tipos de espécies identificadas no pensamento 

grego, a saber: os deuses, os homens e os animais. Todos eles são considerados seres 

vivos, inclusive os deuses que possuem como traço distinto a imortalidade. Homens e 

animais partilham a mortalidade como característica comum. Porém, a essência do 

homem, traço distinto que o diferencia dos animais e o coloca em um grau acima do 

universo, é a sua racionalidade12.   

Esta é uma concepção que pode ser classificada de essencialista, pois identifica 

no homem uma essência da qual todos os integrantes do conjunto dos seres humanos 

compartilham, a sua racionalidade. E também é considerada uma concepção naturalista, 

pois o homem se mantém dentre os seres vivos mortais. Portanto, o homem, apesar de 

suas características específicas e de sua essência, é considerado uma dentre as demais 

espécies da natureza. A concepção de homem como um animal racional pode ser 

problematizada, contestando-se o seu valor universal. Afinal de contas, todos os homens 
                                                                                                                                               
11 O objetivo deste ítem é duplo. Além de apresentar as quatro grandes concepções do homem ao longo da 
história do pensamento, pretende também delinear um primeiro esboço das características da antropologia 
complexa de Edgar Morin, por meio do diálogo com cada uma dessas versões de ser humano. 
12 Wolff esclarece que os gregos usavam a palavra logos para designar o que entendemos por razão. Mas 
logos também significa que a linguagem que contém a capacidade de expressar enunciados, cuja 
finalidade é a comunicação. Assim, há um duplo sentido quando nos referimos à essência do homem no 
pensamento aristotélico, pois logos significa tanto a capacidade de raciocinar quanto a de comunicar, que 
nos leva para a definição do homem como um animal (político)   



são considerados como seres racionais? A história nos mostra que nem todos os homens 

são vistos como racionais em todas as concepções. Na sociedade grega há concepções 

que indicam várias divisões entre os homens. Há divisão entre os homens que vivem na 

polis e os que não vivem, chamados de bárbaros; há divisão entre homens e mulheres, e 

entre escravos e mestre. Então haveria gradações de humanidades. Alguns seriam mais 

racionais, portanto mais capazes de comando que outros que simplesmente seriam 

comandados.   

Morin em O Paradigma Perdido: a natureza da natureza compartilha a mesma 

ressalva feita por Wolff. “O próprio filósofo grego encarava o persa como um bárbaro e 

o escravo como uma ferramenta animada.” (MORIN, 1973, p.20) 

O que tais objeções nos colocam é a grande dificuldade em aplicar a definição 

essencialista de Aristóteles.  

Uma segunda concepção de homem é atribuída, por Wolff, a Descartes, que 

como a de Aristóteles, é essencialista. Isto é, ambos consideram que existe uma 

característica que distingue o homem dos demais seres. Wolff, no entanto, destaca a 

diferença radical entre Descartes e Aristóteles em relação ao método. Em Aristóteles 

chega-se à concepção de homem por meio da lógica, mais especificamente, por meio da 

teoria de classes.  

Trata-se de uma abordagem exclusivamente objetiva.  

Em Descartes chega-se á concepção de homem por meio da reflexão subjetiva, 

tendo como base o critério de certeza e do que é indubitável feita em primeira pessoa. 

Assim o conhecimento firme e indubitável do homem é extraído da reflexão “Penso, 

logo existo.”  

Eu existo por meio do pensamento. Ou melhor, eu existo enquanto ser pensante. 

Assim a característica que distingue o homem dos demais seres vivos é o pensamento. 

O eu pensante é a essência do homem definido por Descartes. Esta essência pensante, 

também identificada como substância pensante, não se modifica como o corpo humano, 

substância material, que faz parte e se submete às leis da natureza. Constata-se no 

pensamento da modernidade a separação radical entre a substância pensante e a 

natureza, que é substância material. Segundo Descartes, a substância pensante é 

exclusivamente interna, enquanto a substância material externa. Ora, o único ser que 

possui as duas substâncias, a pensante e a material, é o homem. Os animais, para 

Descartes, são destituídos de pensamento. E mais, a natureza também não possui 

pensamento, ela é puramente substância material, governada por leis deterministas. Se 



pensarmos no homem racional de Aristóteles e no homem substância pensante de 

Descartes, veremos que há um grande abismo entre as duas concepções. Em Descartes, 

há mais do que uma diferença hierárquica entre o homem e os animais. Homens e 

animais não partilham da mesma substância, a substância pensante.  Nesse sentido, 

pode-se considerar o homem cartesiano em oposição à concepção aristotélica apesar do 

traço essencialista em comum entre Aristóteles e Descartes.  

Nota-se, nessa concepção, que o homem separa-se do mundo ou da natureza, 

sendo considerado exterior a eles. Por meio da substância pensante, a alma, que deverá 

se utilizar de um método guiado pela razão, o homem pode conhecer o mundo e 

transformá-lo. Há duas possíveis objeções que podem ser postas a partir da concepção 

de Descartes. A primeira delas refere-se à universalidade do método cartesiano. Nesse 

ponto, é legitimo perguntar se as pessoas, que não alcançam o pleno uso do método de 

pensar bem, que não são capazes de pensar com clareza e distinção, seriam consideradas 

menos humanas.  

A segunda objeção diz respeito às consequências da concepção cartesiana de ser 

humano, cuja característica é a cisão do sujeito com o seu objeto de conhecimento. O 

homem é o sujeito do conhecimento enquanto a realidade e, mais especificamente, a 

natureza é o objeto a ser conhecido. Cisão esta que faz com que o sujeito não se 

identifique mais com o seu objeto e assim abre caminho para que o homem, ao procurar 

conhecer o mundo e a natureza também busque igualmente dominá-la. Posto que a 

natureza se coloca como algo exterior e diferente do homem.  

Evidente que não cabe a Descartes a responsabilidade pela exploração 

desordenada dos recursos naturais e, consequentemente, pelos desastres ecológicos do 

mundo atual. Nem há em Descartes uma formulação explícita da dominação do homem 

sobre a natureza, semelhante à que é elaborada, por exemplo, por Francis Bacon. Para 

corroborar essa tese, pode-se citar a seguinte passagem do Discurso do Método. “Mas 

tão logo adquiri algumas noções gerais relativas à física, e, começando a comprová-las 

em diversas dificuldades particulares, notei até onde podiam conduzir, e o quanto 

diferem dos princípios utilizados até o presente, julguei que não podia mantê-las ocultas 

sem pecar grandemente contra a lei que nos obriga a procurar, no que depende de nós, o 

bem geral de todos os homens.” (DESCARTES, 1987, p.63)  

A citação afirma claramente diferença dos modernos em relação ao 

conhecimento contemplativo dos antigos. Para a modernidade, o conhecimento deve ter 

uma aplicação prática para o bem comum de todos os homens. Portanto, em Descartes 



há a dimensão prática do conhecimento à diferença da filosofia especulativa. Pode-se 

dizer que há no pensamento cartesiano certo otimismo com a criação de uma ciência 

que realiza intervenções, inclusive na natureza, para melhorar as condições de vida dos 

seres humanos.  

Mas tampouco deixa de ser significativo, como nos mostra Wolff, que a 

concepção cartesiana que opõe o homem à natureza resultou na busca cada vez maior de 

domínio técnico da natureza, visto que esta passa a ser considerada como uma massa 

corpórea regida exclusivamente por leis deterministas.   

Wolff pondera mais sobre as consequências perniciosas que a junção entre 

natureza concebida como uma simples massa corpórea e os avanços tecnológicos 

respaldados na ciência podem trazer. Para Wolff: 

 

O risco não está de fato nos avanços técnicos que permitem um conhecimento 

científico cada vez mais preciso das leis físicas; ele está antes na ideia de que 

eles podem ser sem limites; e essa ideia se baseia na redução de toda a natureza 

em mera corporeidade da qual somos excluídos, já que somos pensantes. 

(WOLFF, 2009, p.63) 13 

 

Morin é mais incisivo na sua crítica a Descartes, que projeta a imagem de 

homem como um sujeito à parte e superior à natureza e desconhecedor da sua própria 

natureza: “Desde Descartes, que pensamos contra a natureza, certos de que a nossa 

missão é dominá-la, subjugá-la, conquistá-la.” (MORIN, 1973, p.15) Ou seja, Morin 

atribui ao pensamento cartesiano a origem da separação do homem em relação à 

natureza, com a cisão entre sujeito que conhece e o objeto. Tal cisão trouxe como 

consequência a ideia de domínio do homem sobre a natureza.   

A terceira concepção de ser humano apontada por Wolff é a das ciências 

humanas. O homem torna-se objeto da investigação que é feita pelas múltiplas ciências 

denominadas de humanas, tais como a sociologia, a psicanálise, a história, a psicologia, 

as ciências sociais. O objetivo de todos esses domínios do conhecimento que se abriga 

sob o nome geral de ciências humanas é o de investigar o homem em suas múltiplas 

manifestações. 

                                                 
13 Na realidade o que Morin procura combater é a chamada visão peninsular do Homem, que o coloca 
acima da natureza. “O que está hoje a morrer não é a noção de homem, mas sim a moção insular de 
homem, a maravilhar-se com a imagem pretensiosa da sua própria racionalidade.”(MORIN, 1973, p.193) 



Wolff denomina ciências humanas como um conjunto de ciências que investiga 

o homem em suas várias dimensões, surgidas ou que adquirem autonomia, entre os 

séculos XIX e XX. Dentre elas estão a psicologia, a psicanálise, as ciências que 

pesquisam sobre instituições e relações sociais. O que Wolff se esforça em mostrar é 

que não há propriamente a investigação sobre a essência de homem, tampouco há uma 

preocupação em defini-lo de um modo mais preciso. As ciências humanas investigam as 

várias manifestações dos seres humanos, todas elas relacionadas à cultura.   

O pressuposto em comum a todos esses domínios do conhecimento é considerar 

o homem um ser cultural em oposição à natureza. As várias manifestações do homem 

são abordadas do ponto de vista cultural.  Wolff descreve a ênfase que as ciências 

humanas dão ao aspecto cultural das atividades humanas em detrimento de qualquer 

traço natural na análise, por exemplo, das sociedades humanas. “Ao instinto natural dos 

animais se opõem as instituições sociais, eis o que a sociologia analisa. Em oposição à 

evolução espontânea das espécies naturais, o destino propriamente humano dos povos é 

o do histórico, tudo nele é herdado.”(WOLFF, 2009, p.49) Na citação, claramente nós 

temos o contraponto entre o homem e as instituições humanas, representado como um 

ser exclusivamente  cultural e os animais que pertencem à natureza. O homem, por meio 

da expressão cultural, é representado desse modo como um ser inteiramente apartado da 

natureza.  

Apesar de ser uma concepção antinaturalista a do homem das ciências humanas, 

estas diferem da de Descartes, na medida em que defendem a tese de que o homem não 

tem plena consciência e controle de si mesmo. Em Descartes, a consciência do 

pensamento, cuja evidência resulta no cogito (eu penso logo existo) é isenta de qualquer 

erro. Ou seja, a dimensão racional do ser humano para as ciências humanas é mais 

restrita que a de origem cartesiana. O homem sofre de ilusões produzidas pela realidade 

que o cerca, posto que não conhece todos os mecanismos internos, que não se 

restringem à parte racional. 

Segundo Wolff: “Eis então uma terceira definição de homem, a das ciências 

humanas. O homem é esse ser que não pode dar conta do que ele é, nem dominar o que 

ele faz e cuja natureza própria consiste em se opor à natureza fora dele.” (WOLFF, 

2009, p.50)  

Assim, o homem é vítima de ilusões das quais sequer desconfia serem ilusões. 

Os homens acreditam agir de acordo com as suas consciências, mas muitas vezes como 



advertiu Freud, eles são movidos pelos seus desejos mais recônditos. O homem não é 

consciente de si, ele não se conhece.    

Ora, se o homem é um ser cultural para as ciências humanas e que sofre de todo 

tipo de ilusão e mistificação, o papel central das ciências humanas (que não é exercido 

pelas outras ciências) é o de denunciar tais ilusões, inclusive a ilusão naturalista, que 

tenta explicar as relações sociais recorrendo a explicações exclusivamente biológicas. 

Em outras palavras, as ciências humanas combatem a ilusão de utilizar a natureza como 

fonte legitimadora de determinados tipos de comportamentos. Ou seja, a natureza não 

pode ser tomada como valor prescritivo. E mais: para as ciências humanas se um 

comportamento considerado natural, com raízes biológicas, pode ser considerado 

condenável do ponto de vista cultural, deve-se combatê-lo com práticas sociais.  

Em relação a Aristóteles e Descartes, pode-se afirmar que as ciências humanas 

compartilham a tese anti-naturalista defendida por Descartes, na medida em que a 

representação do homem é dada com um ser fora da natureza. As ciências humanas 

também divergem da posição de Aristóteles, pois negam que o homem possua uma 

essência que seja apenas racional. O homem não é racional na medida em que ele não 

tem o controle pleno de todos os seus atos, de si mesmo. Nega-se também a atribuir 

uma essência ao homem. Caracterizado como um ser cultural, o homem se define por 

meio de suas variadas manifestações na esfera da cultura.  

Mas não custa lembrar um efeito colateral que tal concepção de homem traz. A 

antropologia cultural (um dos grandes campos de investigação das ciências humanas) de 

grande parte do século XX, apesar de contrapor o homem aos animais, acabou por criar, 

dentre os próprios humanos, inúmeras divisões. O campo de pesquisa da antropologia 

cultural, segundo Edgar de Assis Carvalho, sempre foram os chamados povos não-

ocidentais, que possuem valores, línguas, formas de pensar diferentes dos padrões 

ocidentais. Uma divisão básica se dá entre homem civilizado e o homem selvagem, a 

ponto de aproximar alguns povos indígenas da não humanidade. “Sempre é bom 

lembrar que os índios tupinambás foram sistematicamente levados às cortes absolutistas 

francesas para que fosse possível verificar se eles eram realmente seres humanos ou 

animais degenerados e travestidos.” (CARVALHO, 2009, p.18) 

A quarta concepção de ser humano é a do naturalismo que ganha força, ao que 

parece, no início da década de 1960 do século passado, impondo um novo paradigma 

para a compreensão do homem e da natureza. Em oposição às ciências humanas, o 

naturalismo visa apreender o homem do ponto de vista biológico, amparado nos vários 



ramos da biologia e das neurociências, explica os mais variados tipos de 

comportamentos de acordo com as atividades cerebrais14. Afirmar que o homem é um 

ser natural como os outros seres vivos implica em investigar elos de ligação da espécie 

humana com as outras espécies. Buscam-se nos primatas, por exemplo, traços de 

comportamento e de organização que se assemelhem aos humanos. É um naturalismo 

evolucionista que busca rastrear o percurso do homem desde o seu surgimento no 

planeta há aproximadamente dois milhões de anos. Isso aponta para a perspectiva de 

que a espécie humana está em constante modificação, e não é um projeto acabado.  

A partir do que foi exposto até aqui com base nas análises de Wolff algumas 

conclusões preliminares podem ser extraídas. As concepções de homem variam ao 

longo da história do pensamento. Podem-se detectar duas tendências na representação 

do homem: a tendência naturalista e a antinaturalista. A primeira insere o homem na 

natureza em meio às demais espécies naturais; a segunda retira o homem inteiramente 

da natureza e lhe confere um novo estatuto.  

Wolff, em seu artigo, faz uma pergunta relevante em relação à concepção de ser 

humano. Será que uma posição intermediária ou que faça a junção entre as 

representações do homem natural e antinatural não ficaria mais próxima da 

plausibilidade? Não seria mais simples fazer a síntese das duas fontes de representação 

para chegarmos a uma melhor caracterização do homem?  

No entanto, Wolff defende a tese de que as definições de homem e as suas 

respectivas representações não são resultantes de uma atividade meramente especulativa 

do pensamento. Elas estão alicerçadas nas ciências15.  

Para Wolff: “Mas não se trata de definir o homem da maneira abstrata ou 

meramente especulativa: trata-se de saber qual é o conceito suposto de homem que 

fundamenta as ciências estudando esse tipo de homem.” (WOLFF, 2009, p.56) 

Ora, no atual estágio em que o conhecimento se encontra, a concepção de 

homem possui aspectos naturais e antinaturais não se alicerça em nenhum pressuposto 

                                                 
14 Várias ciências contribuem para fundamentar a concepção naturalista do ser humano, tais como a 
biologia da evolução, etologia, paleo-antropologia, sociobiologia, neurociência, informática e lógica.   
15 Nesse sentido, pode-se argumentar que as mudanças de representação de homem correspondem ao 
surgimento de novas ciências, novos métodos de abordar a natureza e o mundo. A mudança de concepção 
de homem de Aristóteles para a concepção de Descartes teve como alicerce o surgimento da ciência 
moderna, momento no qual não é mais possível representar o homem inserido como ser vivo natural em 
meio à hierarquia do universo. Mesmo porque o universo da ciência moderna foi tornado homogêneo, 
anulando as relações de hierarquia no universo. O surgimento de ciências ou saberes que investigam o 
homem a partir de suas relações sociais no século XIX faz surgir a representação do homem cultural, 
apartado da natureza. A partir do surgimento das ciências cognitivas contribuiu para reinserir o homem 
em meios aos outros seres naturais.  



da ciência. Por exemplo, certos fenômenos, como a da religiosidade no mundo atual, 

podem ser estudados pela via sociológica e, portanto, exclusivamente cultural, ou pode 

ser investigado analisando os aspectos em comum da mente dos religiosos. Nesse 

exemplo, insisto no caráter disjuntivo e excludente da representação de homem. O 

homem na sua prática religiosa, fruto de relações sociais, aparece apartado de qualquer 

influência biológica. No segundo caso, a ênfase é dada à investigação da formação 

mental e biológica do religioso.   

O que Morin, a meu ver, traz como contribuição a essas representações de 

homem não é simplesmente o fato de afirmar que o homem é um ser inteiramente 

cultural e inteiramente natural. Mas, principalmente, articular os conhecimentos das 

várias ciências, que se acham fragmentados e hiper-especializados sobre o homem com 

a finalidade de fazer com que a partir deles a representação do homem como ser cultural 

e natural seja vista e confirmada. Hipótese a favor da qual irei argumentar ao longo do 

todo o primeiro capítulo. 

A pergunta que se faz é: como a teoria da complexidade se coloca, na história do 

pensamento, diante da questão fundamental da antropologia “o que é o homem?” 

Existe uma essência humana? Existe uma concepção unitária de homem ou a 

multiplicidade infindável de seres humanos tornam a unidade apenas uma ficção? 

Morin parece direcionar a resposta para uma negação da existência de uma 

essência humana, nos moldes dos vários essencialismos produzidos historicamente visto 

que, para ele, o ser humano está em constante transformação, não dispondo de uma 

essência fixa que o determine desde sempre e para sempre.  Segundo Morin, no Diálogo 

sobre a Natureza Humana (1973), há vários nascimentos do homem, não apenas um. 

Não se pode conceber que exista uma data identificada para o surgimento do que se 

considera o ser humano enquanto tal. “Eu penso que é preciso efetivamente cessar de 

ver a humanidade como algo dado, fixo, porém mais como o produto de um vir-a-ser 

sempre muito ambivalente...16” (MORIN, 2000, p.29)  

Podemos encontrar os primeiros grandes traços sobre a antropologia da 

complexidade de Morin confrontando-a com as quatro concepções de homem 

sistematizadas por Wolff.  

Ele, mesmo elaborando uma concepção de humano que pode ser colocada em 

comparação às concepções apresentadas por Woff, alerta para as insuficiências de todas 

                                                 
16 Jê pense qu’il faut effectivement cesser de voir l’humanité comme quelque chose de donné, de fixe, 
mais plutôt comme le produit d’um devenir tourjours três ambivalent... 



elas e talvez, mesmo da sua. Diz ele que apesar das reflexões ao longo dos séculos, dos 

esforços de toda uma longa tradição de pensadores, a investigação sobre o ser humano 

ainda permanece em seus primórdios e o homem continua um mistério para si próprio.  

Contudo, ele busca essa compreensão e aponta que uma das fontes para 

compreender o ser humano são as ciências naturais. Ora, as ciências naturais desde 

Darwin concebem o homem a partir ponto de vista da evolução. Há uma evolução do 

homem que se iniciou a milhões de anos no planeta terra e o futuro ainda guarda novos 

desdobramentos que irão alterar as características biológicas, ocorridas especialmente 

no cérebro, e as culturais. Portanto, não há como apontar uma essência fixista no 

homem. Nesse sentido Morin se distancia da concepção essencialista de Aristóteles e de 

Descartes.  

Além disso, para ele, em oposição a Aristóteles, o homem não é um ser 

predominantemente racional, ele também é faber, ludens, demens. Tampouco a 

racionalidade é o que distingue essencialmente o homem de outras espécies.  

Ao contrário do pensamento cartesiano, Morin sustenta a tese de que não há 

como dissociar o homem da natureza. Retomemos as palavras de Morin logo na 

abertura do primeiro capítulo de O Paradigma Perdido: a natureza humana (1973), 

quando recupera a dimensão biológica do homem: 

 

Todos sabemos que somos animais da classe dos mamíferos, da ordem dos 

primatas, da família dos hominídeos, do gênero homo, da espécie sapiens, que o 

nosso corpo é uma máquina com trinta bilhões de células, controlada e 

procriada por um sistema genético que se constituiu no decurso de uma 

evolução natural de 2 a 3 bilhões de anos...  (MORIN, 1973, p.15) 

 

Na citação acima, Morin reforça a ideia que escapa do horizonte das chamadas 

ciências humanas que é a base natural. 

Mas, o ser humano, para Morin, não é tampouco um ser exclusivamente 

biológico. Em várias passagens de suas obras, Morin alerta para a importância da 

cultura para caracterizar o ser humano17. Morin, no entanto, chama a atenção para a 

base biológica do homem, desconsiderada pelas várias ciências humanas. A teoria da 

complexidade de Edgar Morin concebe o homem como ser natural e cultural. A crítica 

                                                 
17 Em o Método 5:a humanidade da humanidade, Morin afirma que: “o homo sapiens só se realiza 
plenamente na e pela cultura.”(MORIN, 2005c, 35) 



de Morin incide no esquecimento de que o homem é um ser biológico e de que, 

portanto, necessariamente ele faz parte da natureza.  

A consideração de que o homem é um ser exclusivamente cultural incorre em 

ilusão e traz consigo algumas consequências. 

Não é mais nenhuma novidade, desde a época das descobertas de Darwin, 

afirmar os nossos elos com os primatas. No entanto, o homem ainda incorre na ilusão de 

que está separado da natureza. A consequência desse tipo de ilusão acerca da 

representação da espécie humana pode ser percebida através do intenso 

desenvolvimento tecnológico de mecanismos de controle da natureza. O homem produz 

inúmeras edificações, artefatos tecnológicos de exploração cada vez maior dos recursos 

naturais. Tal exploração desenfreada seria o reflexo da representação que o homem faz 

de si mesmo como um ser extra ou supranatural.  

As ciências humanas, que pretendem desmascarar e denunciar vários tipos de 

ilusões, não conseguem perceber que o pressuposto em que estão assentadas é ele 

próprio uma ilusão. A ilusão de que o homem é um ser apenas cultural, apartado da 

natureza. É o que Morin denomina de antropologismo. 

 

A antropologia da primeira metade do nosso século lançou-se exatamente no 

sentido contrário, repudiando firmemente qualquer ligação com o 

“naturalismo”. O espírito humano e a sociedade humana, únicos na natureza, 

devem encontrar a sua inteligibilidade não só em si próprios, mas também como 

antítese de um universo biológico sem espírito e sem sociedade. (MORIN, 

1973, p. 17) 

 

Por fim, com relação à última concepção de homem como um ser apenas natural, 

Morin a critica por desconsiderar os aspectos culturais que contribuem para as 

transformações biológicas do homem. Se o cérebro parece ser a nova fronteira a ser 

explorada, como explicar as suas mudanças e a sua complexificação sem considerar a 

cultura, os mitos e as relações sociais?  

 

Realizamos até agora uma exposição das várias concepções de homem, 

sistematizadas por Francis Wolff, procurando fazer uma abordagem preliminar e 

introdutória da concepção da antropologia da complexidade de Edgar Morin. Tal 



abordagem procurou destacar dentre as concepções de homem identificadas por Wolff 

possíveis convergências e divergências com a antropologia da complexidade.  

De acordo com o pensamento complexo de Edgar Morin, possivelmente o que 

há de comum a todas as concepções de homem é a insuficiência em responder a 

pergunta “o que é o homem?” Cada concepção traz uma perspectiva diversa, ilumina 

uma parte da questão. Talvez surja daí a incompletude das concepções, que resultam da 

fragmentação do conhecimento, que se dividem basicamente entre as ciências naturais e 

as ciências humanas. 

  Assim, sem a articulação entre os dois grandes campos da investigação do 

conhecimento, as ciências humanas e as naturais, e ainda as contribuições da filosofia, 

das artes, das religiões e dos mitos, será impossível esboçar uma concepção que não 

deixe de ser fragmentada e parcial do ser humano. Morin elabora a sua própria 

concepção de ser humano, portanto, sua antropologia, para ir além das precedentes, 

procurando, ao mesmo tempo englobá-las e ultrapassá-las. Diz ele a respeito da 

antropologia em Meu Caminho (2010) de que ela é um campo de estudo que visa 

articular as várias dimensões do ser humano.  (cf. Meu caminho, p. 195). O item 

seguinte procura expor a antropologia de Morin, ou seja, sua concepção de ser humano. 

 

2. Antropologia complexa: um novo olhar sobre a antropologia a partir do 

pensamento complexo de Edgar Morin.  

Para compreendermos o olhar complexo sobre o homem é preciso articulá-lo às 

principais características do pensamento complexo de Edgar Morin. De início, nessa 

teoria, há uma recusa em conceber o homem através de uma ciência particular. Logo nas 

primeiras páginas de O Método 5: a humanidade da humanidade; a identidade humana, 

Morin nos alerta sobre a necessidade de se questionar sobre o que é o homem para além 

das ciências particulares.  

 

Ao desintegrar o homem, elimina-se a surpresa e a interrogação sobre a 

identidade humana. Precisamos reaprender a questioná-la. Em consequência 

como disse Heidegger, ‘questionar estilhaça a separação das ciências em 

disciplinas compartimentadas.’ (MORIN, 2005, p.17)   

 

 O grande objetivo da obra é rearticular as ciências humanas e naturais 

juntamente com a filosofia e as artes. “O conhecimento do humano deve ser, ao mesmo 



tempo, muito mais científico, muito mais filosófico e, enfim, muito mais poético do que 

é.” (MORIN, 2005, p.18).   

 

2.1 O enraizamento cósmico do homem.  

A pergunta fundamental da antropologia, o que é o homem, sofre modificações 

na abordagem do pensamento complexo. Esta pergunta deve estar estreitamente 

relacionada à questão sobre o universo. “Quem somos nós” implica na questão “quem 

somos nós no mundo”, pois é impossível separar o homem do universo. A consciência 

da inseparabilidade do destino humano e do destino cósmico, nas obras de Morin, já se 

encontra em Le Vif Du Sujet (1962), é retomada em O Paradigma Perdido (1973) e 

permanece em O Método 5: a humanidade da humanidade. (2005). A novidade dessa 

concepção de homem, em relação às ciências humanas, é reintroduzir o homem na 

natureza. “‘Quem somos?’ é inseparável de ‘onde estamos, de onde viemos e para onde 

vamos?’ Conhecer o humano não é expulsá-lo do universo, mas aí situá-lo.” (MORIN, 

2005, p.25) 

Nesse sentido Morin refere-se à investigação sobre o homem como a uma 

antropo-cosmologia. Ao inter-relacionar o destino do homem ao destino do cosmo, 

podemos concluir também que o homem se inter-relaciona com as demais espécies 

animais. O Paradigma Perdido: a natureza humana (1973) é a obra na qual Morin 

pretende investigar as relações de continuidade e descontinuidade entre o homem e a 

natureza, mais especificamente entre as sociedades humanas arcaicas e as dos primatas. 

O Paradigma Perdido é uma obra significativa na medida em que nela, Morin, procura 

reinserir o homem na natureza, resgatando o seu lugar em meio às demais espécies. 

Disto decorre a questão da diferença entre os homens e os demais seres vivos. Haverá 

alguma característica genuinamente humana que delimita a espécie humana das outras 

espécies? 

O pensamento complexo de Edgar Morin, no meu entender, estabelece duas 

relações complementares e antagônicas entre os homens e os animais. Há uma relação 

de continuidade e também há uma relação de descontinuidade entre os homens e os 

animais.  

 

2.2 Continuidade e Descontinuidade entre os homens e os animais. 

      



Os seres humanos, assim como os demais seres vivos, são caracterizados como 

máquinas vivas, em analogia às máquinas artificiais. O que caracteriza as ‘máquinas’ 

vivas é o fato de que elas são uma auto-organização que possuem interações com o 

meio ambiente. Na verdade elas são uma auto-eco-organização. O termo chave em 

relação aos seres vivos me parece ser o fato deles se organizarem, a partir da relação 

com o meio do qual fazem parte.  

Para esclarecer o que significam os conceitos de auto-organização e auto-eco-

organização no pensamento complexo, em O Método 3: o conhecimento do 

conhecimento, Morin nos dá indícios importantes sobre o significado e a dimensão 

desses dois conceitos, quando descreve sobre as relações estabelecidas pelas máquinas 

vivas. Nele Morin descreve a dupla relação de interioridade e a de exterioridade que as 

máquinas vivas realizam. “Ao mesmo tempo em que a máquina viva situa-se num meio 

que lhe é exterior, ela contém, de certa maneira, esse meio no seu interior do qual se 

situa.” (MORIN, 2005b, p.51) Na citação há uma relação entre a máquina e o seu meio 

exterior. A relação básica entre máquina viva e o meio exterior é expressa na 

computação viva, que significa a realização de cálculos cognitivos para enfrentar, 

resolver e se adaptar às circunstâncias.  

Para Morin: “a existência das máquinas vivas parece logo muito mais precária e 

frágil que a das máquinas artificiais, dependentes em sua relação ecológica, enquanto a 

auto-organização depende da eco-organização.” (MORIN, 2005b, p.51) O que se 

depreende é que a relação da máquina viva com o meio que lhe é externo conduz ao 

processo de auto-organização que está em relação constante com a eco-organização. Tal 

processo pressupõe uma relação complexa que comporta o acaso e a incerteza. Em O 

Método 2: a vida da vida, Morin ao discorrer sobre as noções complexas dos conceitos 

de adaptação e seleção entre os seres vivos chama a atenção para a riqueza dos 

mecanismos que os seres vivos mobilizam para realizarem a adaptação ao meio em que 

vivem. Tanto os seres vivos quanto o meio natural supõem relações múltiplas e 

complexas entre organizações que estão em constante transformação. “Ao fim das 

contas, o jogo da adaptação não se situa em nível de indivíduos ou de espécies 

isoladamente concebidos em relação a um meio rígido e invariante, mas em jogo 

complexo entre auto-organização e eco-organização. É, então, que o conceito de 

adaptação toma o sentido complexo, tornando-se integração de uma auto-organização 

numa eco-organização.” (MORIN, 2005a, p.67)  



A adaptação dos seres vivos, que não se submetem exclusivamente às leis 

deterministas, mobiliza uma complexa capacidade dos seres vivos se auto-organizarem. 

O meio significa a natureza que se eco-organiza. “Antes de mais nada, a natureza viva 

ou eco-natureza revela-nos capacidades organizadoras ainda mais admiráveis do que 

haviam imaginado os românticos.”(MORIN, 2005a, p.75) Ou seja, são duas 

organizações em constante e múltipla relação: a organização da natureza e a 

organização do homem, que depende de sua relação com o meio natural em que vive.  

No entanto, tal conceito de auto-organização não se esgota na relação do 

homem, ser vivo, com o meio natural. Ela é igualmente dada na relação do homem com 

o meio social. Esse aspecto torna-se um pouco mais claro no O Método 5: a 

humanidade da humanidade; a identidade humana quando Morin refere-se à identidade 

social. Nesse contexto, observa-se a relação entre a auto-organização, referente à 

individualidade, e a auto-eco-organização que remete ao ser social.  

 

A ideia de organização exige ser completada pela de auto-organização. A noção 

de auto-organização. A noção de auto-organização é aqui primordial, pois gera 

a autonomia da sociedade no seu meio. Trata-se como o leitor fiel acaba por 

saber, de uma autonomia que extraindo energias físicas, biológicas, informação 

e organização do seu meio, constitui-se na e por essa dependência: é uma auto-

eco-organização. (MORIN, 2005c, p.163). 

 

A ideia de auto-organização significa a individuação do homem diante do seu 

meio, Contudo, não se dá a separação entre indivíduo e meio, pois o indivíduo não só 

mantém múltiplas relações com o meio, como também ele lhe é necessário. Posto que o 

homem apenas se constitui como ser social à medida em que ele se auto-eco-organiza.    

Assim todo ser vivo se comporta como uma auto-organização porque seu 

funcionamento e manutenção são regulados por “dispositivos” e propriedades próprias e 

auto-recriáveis. E, além disso, são regulados por funcionamentos que garantem a troca 

incessante com o meio ambiente no qual estão e no qual influem. Trata-se de uma 

totalidade organizada que não pode ser reduzida aos elementos que a compõem e nem a 

uma programação externa a si mesma.  

Ainda em o Método 5: a humanidade da humanidade, ao discorrer sobre o 

enraizamento biológico do homem, Morin afirma que as habilidades de organização e 

reorganização que existem em todos os seres vivos, é que propiciam o desenvolvimento 



de vegetais, animais, seres unicelulares. Com o ser humano não é diferente. “O ser 

humano, mortal como todo ser vivo, possui a unidade bioquímica e a unidade genética 

da vida.” (MORIN, 2005, p.29) 

Morin, em primeiro lugar, ressalta nesta seção do Método 5: a humanidade da 

humanidade a inserção do homem no domínio natural. Na citação acima, ele nos lembra 

de algo que parece óbvio, mas esquecido, o homem é um ser vivo e como tal pertence 

ao reino natural. Como um ser natural e, mais especificamente, um ser natural que faz 

parte do reino animal, o homem compartilha de várias características com os demais 

animais. Por exemplo, Morin ressalta a grande herança dos mamíferos que permanece 

no homem, definindo-o como um hipermamífero. Fortes indícios dessa herança 

estariam nos sentimentos e na afetividade. 

 

Ainda que muito próximo de chimpanzés e de gorilas, tendo 98% de genes 

idênticos, o ser humano traz uma novidade na animalidade. Os 2% de genes 

originais indicam uma reorganização, com certeza muito importante, do 

patrimônio hereditário. É a pequena diferença que faz a grande diferença 

(MORIN, 2005c, p.31)   

 

Em O Método 3: o conhecimento do conhecimento, nos capítulos referentes à 

biologia do conhecimento e à animalidade do conhecimento, penso que Morin procura 

traçar a diferença tênue entre a estrutura cerebral e neurocerebral do homem e dos 

primatas. Segundo Morin:  

 

Não há quase diferença entre o aparelho cognitivo do chimpanzé e o do homem. 

A diferença está na quantidade de neurônios e na organização do cérebro. Foi a 

partir dessa diferença de organização que aparecem as qualidades humanas 

irredutíveis, chamadas pensamento e consciência. (MORIN, 2005b, p.75) 

 

Seres humanos e animais possuem traços em comum, que vêm da base 

biológica. Homens e animais podem ser considerados como máquinas vivas capazes de 

organização e auto-organização. No entanto, ao mesmo tempo em que procura 

estabelecer traços em comum e linhas de continuidade, Morin tenta apreender o que há 

de específico no ser humano.  Na parte referente à citação a O Método 5, destaca-se que 

apenas uma quantidade ínfima de genes, 2%, marca a diferença entre homens e os 

chimpanzés e gorilas. A diferença concentra-se em uma forma diversa de reorganizar o 



patrimônio genético. Na citação de O Método 3, apesar do aparelho cerebral ser 

praticamente o mesmo a diferença que Morin enfatiza é quanto à organização neuronal 

no cérebro humano e à emergência da consciência e do pensamento. 

Para Morin, lançar novas luzes à concepção do ser humano implica também 

modificar a concepção dos animais o que pode ensejar uma compreensão das fronteiras 

mais tênues do par conceitual homem/animal.  

As concepções tradicionalmente relativas aos animais provêm da biologia, 

segundo a qual os animais agem de forma exclusivamente instintiva.  

O pensamento complexo de Morin enfatiza uma ideia diferente das concepções 

tradicionais acerca das características do animal. Morin se inspira, sobretudo, na 

etiologia que observa o comportamento dos animais em seu meio natural. A partir de 

tais observações, uma nova concepção de animal vem à tona, em especial nos estudos 

referentes aos símios. 

 

Enquanto a ecologia modifica a ideia de natureza, a etologia modifica a ideia de 

animal. Até então o comportamento animal parecia regido quer por reações 

automáticas ou reflexos, quer por impulsões automáticas ou ‘instintos’, 

simultaneamente cegos e extralúcidos, que tinham por função assegurar a 

necessidade de salvaguardar a sobrevivência e a reprodução do organismo. Ora 

as primeiras descobertas etológicas indicam-nos que o comportamento animal é 

simultaneamente organizador e organizado. (MORIN, 1973, p.27)  

 

Trata-se de substituir o conhecimento fragmentado, a partir da observação do 

comportamento dos animais em laboratórios, pela observação em seu contexto, que é o 

meio natural, onde ocorre uma série de interações, que podem ser consideradas como 

interações sociais.  

De acordo com Morin em O Paradigma Perdido: a natureza humana, “O estudo 

de grupos de símios e de antropoides em liberdade renovou a visão da respectiva vida 

social e até simplesmente de sua vida.” (MORIN, 1973, p.32) 

Além disso, o pensamento complexo procura encontrar os canais de 

comunicação e abertura entre as ciências humanas e as ciências naturais para que se 

possa considerar a existência de relações de organização, inclusive social, entre os 

animais. O que contraria a sociologia que contrapõe as sociedades humanas produtoras 

de cultura, onde se manifesta o reino da liberdade, ao comportamento dos animais, 



movidos pelo instinto. As ciências, no entender de Morin, ampliaram a compreensão do 

comportamento dos primatas ao observá-los em seu próprio habitat natural. Em outras 

palavras, houve uma mudança de representação na passagem dos estudos dos primatas 

em laboratório para a observação em seu habitat natural. 

“O grupo dos babuínos, dos macacos, dos chimpanzés, não é mais a horda 

submetida à tirania desenfreada dos machos polígamos, mas sim uma organização social 

com diferenciações internas, intercomunicações, regras, normas e proibições.” 

(MORIN, 1973, p.32)  

O capítulo 3 de O Paradigma Perdido: a natureza humana dedica-se a mostrar 

que os primatas possuem uma organização social hierarquizada e, como consequência, 

portadora de conflitos, que sinalizam para as relações de poder e desigualdade. Todas 

essas evidências trazidas por Morin objetivam mostrar que os primatas não se 

comportam apenas de acordo com os determinantes da sua espécie, mas comportam-se 

também de acordo com escolhas individuais.   

A análise complexa das relações entre indivíduo e sociedade nos primatas pode 

afastar a hipótese, durante logo tempo sustentada, de que as relações entre animais se 

constituem exclusivamente a partir do ponto de vista da reprodução biológica e, 

portanto, das determinações exclusivas da espécie.  

Morin chama a atenção para as relações complexas entre indivíduo e sociedade, 

resultantes das hierarquias que produzem divisões entre macho e fêmea, dos que 

mandam e dos que obedecem. As organizações sociais dos primatas que possuem uma 

maior evolução pretende impor um maior controle, sufocando as individualidades. Ou 

seja, o controle social é uma tendência às espécies de primatas consideradas mais 

evoluídas. No entanto, pela própria complexidade que se estabelece no interior dessas 

sociedades, a uniformização e padronização dos comportamentos tornam-se 

impossíveis.  “Portanto, as sociedades dos antropoides avançados controlam os 

indivíduos por meio de suas restrições e hierarquias, mas não uniformiza as 

individualidades, remitindo-lhes o desdobramento relativo das respectivas diferenças.” 

(MORIN, 1973, p.38) Todas essas passagens fornecem subsídios para afirmar que não 

há um comportamento puramente instintivo, inscrito no gene da espécie.  

A nova etologia se contrapõe ao antropologismo fechado, pois nos mostra, por 

meio de suas investigações, que várias características atribuídas exclusivamente ao 

homem já se encontram nos animais: tais como as organizações sociais baseadas em 

hierarquia, nas relações de poder e de submissão.  



Penso que até aqui Morin em sua investigação aponta para as convergências 

entre homens e animais e, ao explorá-las, acaba por estabelecer também o que há de 

específico no homem. Poder-se-ia traçar paralelos entre as sociedades dos primatas e as 

primeiras sociedades surgidas no processo de hominização. Porém, não há como fazer 

uma transposição pura e simples entre as sociedades humanas e as dos primatas. 

Certamente, há diferenças marcantes entre elas. E a pensamento complexo de Edgar 

Morin também irá explorá-las no Paradigma Perdido: a natureza humana e no Método 

5: a humanidade da humanidade. A mudança da ideia de animal, apontando 

características comportamentais próximas à espécie humana, não significa igualá-lo ao 

homem. Morin realiza não apenas a convergência, ressaltando características 

comportamentais comuns aos homens e animais. Igualmente Morin aponta para a 

descontinuidade entre homens e animais. No entanto, tal descontinuidade é diversa 

daquela que separa radicalmente o homem dos seres naturais. Para Morin, as interações 

dos homens com o meio ambiente resultam em um desenvolvimento biológico, técnico 

e social único e singular, diverso dos primatas.  Será que podemos identificar com mais 

precisão aquilo que distingue o homem, por exemplo, do chipanzé, o primata mais 

próximo ao homem?    

O aparecimento do homo sapiens no transcurso da hominização é um processo 

lento, resultado das múltiplas interações do homem com o ecossistema. O processo de 

hominização está relacionado ao processo de complexificação cada vez maior, que tem 

no cérebro o seu epicentro, pois é a partir dele que emergem os princípios de 

organização e de auto-organização.    

Um dado importante no desenvolvimento da hominização é a passagem da 

floresta à savana. O que em princípio seria apenas uma mudança de lugar acaba por 

implicar na mudança genética e social. A passagem do homem da floresta para a savana 

criou condições favoráveis ao bipedismo, que gera mudanças na anatomia e na mutação 

genética.  

Em relação ao corpo humano há uma diferença fundamental para com os outros 

animais. O corpo humano é generalista, não possui nenhuma especialização. O homem 

é destituído de instintos específicos. O maior símbolo da característica generalista do 

corpo é a mão que não possui uma utilidade específica, mas se torna apta para fazer 

varias tarefas. A não especialização obriga o homem a desenvolver-se no sentido de se 

adaptar às várias circunstâncias para além do seu próprio corpo. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de instrumentos serve para suprir a não especialização do corpo 



humano.  Toda essa estratégia elaborada pelo homem tem como finalidade superar as 

suas desvantagens em relação aos outros animais. O corpo generalista capaz de se 

adaptar às várias circunstâncias tem, em Morin, uma clara inspiração na concepção do 

homem em Rousseau, especificamente, no Segundo Discurso. Para Morin: “O indivíduo 

humano torna-se um ser de mil e uma utilidades. Como dizia Rousseau, ‘vejo um 

animal menos forte que uns, menos ágil que outros, mas, no conjunto, o mais 

vantajosamente organizado de todos’”. (MORIN, 2005c, p.33)  

Aqui cabe mais uma observação sobre a não especialização do corpo humano 

que tem de se adaptar aos vários tipos de ambientes e circunstâncias naturais. Essa 

característica acaba por produzir uma vantagem decisiva do homem em relação aos 

outros animais. Em O Paradigma Perdido: a natureza humana há uma bela passagem 

que ilustra bem a capacidade de adaptação do ser humano em meio à mudança externa, 

que nos remete não somente a adaptação cognitiva, capacidade de elaborar novas 

estratégias, mas indica, sobretudo, como o corpo generalista do homem é capaz de se 

adaptar às novas circunstâncias externas. Nela, Morin descreve a passagem do homem, 

amotinado na floresta para as savanas. A mudança é dramática. Segundo Morin: “A 

progressiva substituição da selva protetora e nutritiva pela savana agressiva e cruel 

estimula e orienta o processo de hominização.” (MORIN, 1973, p.58) A mudança da 

floresta para a savana implica em novas formas de inter-relações entre o homem e o 

meio. Em relação à sobrevivência novas estratégias são exigidas, pois o homem passa 

da proteção do abrigo das árvores para a um novo cenário (eco-sistema) da savana. O 

homem para a sua sobrevivência acaba por adotar a caça a fim de conseguir alimento. 

Assim o desenvolvimento cerebral é exigido para enfrentar os novos perigos impostos 

pela savana. A atividade da caça mobiliza grande parte dessas modificações. 

“Vão desenvolver-se no pequeno caçador-caçado todas as características 

anatômicas e todas as aptidões correspondentes, que permitem não só correr depressa e 

durante muito tempo, mas também fugir transportando uma presa, perseguir 

empunhando um cacete ou uma pedra.” (MORIN, 1973, p.59) Não se tratam de grandes 

mudanças anatômicas, mas revela o quanto a nova estratégia utilizada para viver na 

savana acaba por fazer com que o corpo generalista do homem passe por pequenas 

adaptações.   

O que se pode extrair da capacidade de adaptação do homem ao meio é que ela 

se encontra relacionada à sua organização, que se destaca dos outros animais. Isto é, o 

homem possui uma organização diversa e superior aos outros seres vivos. Talvez esta 



seja uma chave para se entender a linha divisória, por vezes tênue, entre o homem e os 

demais seres vivos.  

A partir dessa forma específica do homem se organizar, Morin aponta várias 

outras características que são fundamentais para determinar o ser humano. 

Há várias diferenças específicas do homem face aos animais citadas no O 

Método 5. O homem é caracterizado como animal hipersexuado, diferindo-o dos 

animais na medida em que a sexualidade ganha novas dimensões e significados. O 

homem realiza a atividade sexual não apenas para fins reprodutivos em épocas 

específicas. O significado da sexualidade, portanto, assume-se como um prazer para 

além da finalidade reprodutiva. A sexualidade tampouco se restringe apenas à parte 

biológica, porém influência todas as várias dimensões do homem, tais como a ação e o 

pensamento. 

O homem também é caracterizado como superprimata. Se por um lado, o 

homem compartilha com primatas de ordem superior o bipedismo e a fabricação de 

utensílios, a característica que emerge é o desenvolvimento da curiosidade e do 

pensamento em tempo integral. 

Em O Paradigma Perdido, Morin localiza no fenômeno estético uma 

continuidade e descontinuidade entre, por exemplo, o homem e o reino vegetal. O 

fenômeno estético está inscrito geneticamente e vegetais, portanto, ela se ‘produz’ de 

modo uniforme por toda espécie. No homem a estética se produz de forma individual, 

dependente do desenvolvimento da imaginação, da sensibilidade e do intelecto de cada 

ser humano.   

Diante dessas características específicas que Morin traça do homem, convém 

perguntar até que ponto elas são resultantes da parte biológica, até que ponto a cultura já 

está interagindo para que tais características se desenvolvam ou até mesmo emerjam. 

Em outras palavras, cumpre indagar qual é a influência e o papel da cultura na definição 

do ser humano e qual é a sua relação com a parte biológica.  

 

2.3. O homem, a cultura e a linguagem. 

Em O Paradigma Perdido na seção que descreve o homem como um ser em 

permanente transformação e, portanto, como um ser inacabado, Morin defende um novo 

paradigma que acabe com a disjunção ou com a separação radical entre o natural e o 

cultural. Natureza e cultura não se opõem. Ambas estão em constante inter-relação e 

contribuem para a modificação do ser humano. Assim não faz sentido isolar natureza e 



cultura, na tentativa de buscar a responsabilidade de cada uma na constituição do 

homem.    

Morin refere-se à cultura em O Método 5: a humanidade da humanidade como 

sendo o traço característico do ser humano. A cultura é a segunda natureza do ser 

humano.  

Definição de cultura para Morin: 

 

A cultura é, repitamos, constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, práticas, 

savoir-faire, saberes, normas, interditos, estratégias, crenças, ideias, valores, 

mitos, que se perpetua de geração em geração, reproduz-se em cada indivíduo, 

gera e regenera a complexidade social. A cultura acumula o que é conservado, 

transmitido, apreendido e comporta vários princípios de aquisição e programas 

de ação. O primeiro capital humano é a cultura. O ser humano, sem ela, seria 

um primata do mais baixo escalão. (MORIN, 2005, p.35)  

 

Esta noção de cultura não traz grandes novidades, ela basicamente é 

caracterizada pela produção de saberes, valores, normas e práticas sociais e pela sua 

transmissão para as novas gerações. Assim a cultura pressupõe o desenvolvimento 

mínimo da sociabilidade. Ela possui um caráter conservador (por exemplo, a 

conservação de valores considerados socialmente relevantes e de conhecimentos 

acumulados ao longo da história) e também é sujeita a inovações. Essas últimas 

decorrem da relação entre indivíduos e a cultura, que remete à relação entre indivíduo e 

sociedade. Cada indivíduo que faz parte da cultura se relaciona com ela de uma forma 

específica, mesmo compartilhando dos mesmos valores. Esta é uma característica que 

me parece emergir do ser humano quando se deseja destacá-lo dos demais seres vivos, a 

saber: o fato de que mesmo vivendo em sociedade e convivendo com valores e 

interdições afins, não torna os homens idênticos e nem meros reprodutores da cultura. 

Cada qual possui a sua singularidade e individualidade. Nesse sentido não se pode 

afirmar que a transmissão de valores e interdições por meio da cultura seja feita de 

forma única. Conforme o período histórico, ela assume novas dimensões. Morin 

enfatiza, por exemplo, em O Paradigma Perdido: a natureza humana, o caráter 

polinuclear da cultura na sociedade atual. Com a complexificação das relações sociais, 

que gera o aumento da individuação e da autonomia relativa, a transmissão dos valores 



passa por várias ramificações e contestações. Enfim, a complexidade social e a troca de 

informações entre culturas propicia um novo cenário para a sua transmissão e ruptura. 

 

Mitologias e ideologias atravessam as fronteiras, fragmentos de códigos 

culturais são traduzidos aqui e além, e a invariação da cultura, fonte generativa 

da complexidade social, encontra-se perturbada. A cultura, que se tornou aberta 

e divulgada, dispersa-se por múltiplas ramificações. (MORIN, 1973, p.183)       

 

A cultura e se modifica não apenas devido às novas formas organizações sociais. 

Ela igualmente relaciona-se de modo dialógico com os aspectos biológicos do ser 

humano, posto que ambas não se separam, antes se opõem e se complementam. A 

cultura complementa o ser humano, que do ponto de vista biológico é um ser 

inacabado18. Por meio da cultura, com as suas normas, interdições e tabus, a parte 

biológica do homem sofre profundas interferências.  

 

Assim, cada cultura, por meio do sistema educacional, das normas, das 

interdições e dos modelos de comportamento, recalca, inibe, favorece, estimula, 

sobredetermina a expressão de uma aptidão inata, exerce os seus efeitos sobre o 

funcionamento cerebral e a formação da mente, interferindo assim para co-

organizar a personalidade como um todo. (MORIN, 2005c, p.273) 

             Do ponto de vista biológico, o homem apresenta poucas mudanças ao longo de 

sua permanência no planeta. Em contraposição, a cultura experimentou grandes 

mudanças.  

Uma das características centrais da cultura é a linguagem. Morin defende a tese 

de que a linguagem possui, em sua estrutura, um caráter universal.  

“A linguagem, surgida ao longo da hominização, é o nó de toda cultura e de toda 

sociedade humana, e as linguagens de todas as culturas, mesmo as mais arcaicas, têm a 

mesma estrutura.” (MORIN, 2005c, p.35) 

Mas por que a linguagem torna-se crucial na cultura?  

                                                 
18 O exemplo dado por Morin é o dos gêneros masculino e feminino, incompletos na natureza e 
completados pela cultura. Ela se manifesta, do ponto de vista biológico, pelas diferenças anatômicas, mas 
não se restringe a ela. A cultura pode reforçar ou conferir alguns traços dos gêneros masculino e 
feminino. Segundo Morin: “As culturas estabelecem, fixam, mantém e amplificam uma diferenciação 
entre homens e mulheres em papéis sociais, especializando-os nas tarefas cotidianas; sobredeterminam as 
diferenças psicológicas.” (MORIN, 2005c, p.82) 
 



A cultura é definida como um conjunto de regras, valores, normas, interdições e 

saberes que se transmite de geração para geração. Cumpre à linguagem a função da 

transmissão de valores e normas da cultura. Nesse sentido a linguagem tem a importante 

função de conservar os sabres acumulados pela cultura. Ao mesmo tempo, ela pode ser 

utilizada para romper com certos valores e padrões impostos pela cultura.   

A cultura, por sua vez, também se modifica ao longo do tempo. Ela nunca 

permanece a mesma. Daí, temos o paradoxo da cultura em relação aos saberes: ela tanto 

os promovem quanto os limitam.  

A linguagem possui articulações tanto com a parte biológica quanto com a 

social. Há a comunicação entre as células, há a comunicação entre os animais, mas a 

linguagem humana adquire características próprias, expressas em variadas formas 

sintáticas e gramaticais. 

 A função essencial da linguagem é a comunicação. Portanto, ela não se limita à 

escrita. A existência de vários tipos de linguagens relaciona-se com os vários tipos de 

pensamentos. A tese proposta pelo pensamento complexo de Morin é a de que só há 

linguagem se houver pensamento.  

Há uma divisão básica proposta por Morin entre a linguagem natural e a 

linguagem formal. A primeira é mais complexa, pois comporta palavras vagas, 

ambíguas, há o uso de metáforas e analogias. Os sentidos das palavras se transformam, 

as expressões linguísticas tornam-se mais variadas e ricas. Na segunda permanece a 

precisão das palavras a partir de suas definições; e as palavras se articulam a partir de 

princípios lógicos.  

Morin deixa claro que nenhum dos dois tipos de linguagem é dispensável. Antes 

elas deveriam ser articuladas assim como o pensamento lógico deveria ser articulado 

com o analógico. 

“O pensamento só pode desenvolver-se combinando palavras de definição muito 

precisa com palavras vagas e imprecisas, extraindo palavras do sentido usual para fazê-

las ganhar novos sentidos.” (MORIN, 2005c, p.37)     

Mas o que garante a dinâmica da linguagem, a sua constante transformação é 

crescente complexificação entre o indivíduo e a sociedade, que torna o pensamento 

também mais complexo. Em uma sociedade pouco complexa, o pensamento terá baixa 

complexidade e a linguagem será menos rica que em sociedades mais complexas.  

Mas o desenvolvimento, no caso da complexidade, não inclui a substituição de 

linguagens e pensamentos considerados inferiores por outros considerados superiores. O 



pensamento lógico e racional não substitui o pensamento mítico e analógico. Ambos 

tornam-se mais complexos, inclusive em suas relações.  

Morin não identifica uma origem para a linguagem. Muito provavelmente 

porque, sendo a linguagem comunicação entre os espíritos, ela está presente desde o 

nascimento do homem.   

No Paradigma Perdido: a natureza humana, Morin ressalta igualmente que a 

linguagem é o elemento chave que distingue o homem de outros seres vivos. Mesmo em 

relação ao chimpanzé que, dentre os primatas, é o mais próximo do homem, falta-lhe a 

complexidade social para desenvolver uma linguagem mais rica que se aproxime da 

linguagem humana.  

  Segundo Morin, o homem na emissão do som estaria próximo às aves. No 

entanto, são necessárias duas circunstâncias para o desenvolvimento da linguagem que 

as aves não têm. A primeira circunstância seria natural, com o desenvolvimento cerebral 

e genético, a outra circunstância seria social, com a complexificação da sociedade. As 

duas circunstâncias se entrelaçam. Há uma curiosa inter-relação entre o 

desenvolvimento cerebral e social que se estabelece no homem, por exemplo, já no 

desenvolvimento da caça. Morin em O Paradigma Perdido assim se refere a este 

momento da evolução humana: “O desenvolvimento da caça, com efeito, necessita da 

designação dos objetos bem diversos, lugares, plantas, animais, a sinalização de 

numerosas ocorrências e ações, a distinção de qualidades múltiplas.” (MORIN, 

62,1973). Há aí ingredientes complexificadores que impulsionam desenvolvimentos. É 

um momento que faz parte da história da hominização. Mas, para que o homem diante 

de sua aventura cósmica chegasse à complexidade das relações sociais que 

possibilitassem o desenvolvimento cognitivo, houve um longo e lento processo que 

resultou no surgimento do homo sapiens. 

 

2.4 O Homo sapiens e a antropologia da complexidade. 

O homo sapiens não surgiu repentinamente ao longo do processo de 

hominização; ele não surge repentinamente no cosmo como Atena nasceu do cérebro de 

Zeus, diz Morin, e sim após um lento e contínuo processo. O que faz diferença no homo 

sapiens em relação às etapas anteriores da hominização não é especificamente a 

racionalidade, como se pensa na maioria das vezes, mas o desenvolvimento da 

consciência da morte. A consciência da morte não se atém ao tempo presente, alastra-se 



ao tempo futuro. Os túmulos apontam para a crença no renascimento e o mito passa a 

fazer parte da visão do homem sobre o mundo. 

A consciência da morte contém duas consciências. A consciência objetiva, que 

reconhece a morte como um processo inevitável regido pelas leis da natureza e a 

consciência subjetiva, que procura por meio do rito e da magia recusar o destino 

imposto pela natureza e criar uma mova realidade, mais suportável diante do fenômeno 

da morte. Há o confronto entre a realidade da morte que se revela de modo objetivo e há 

também a tentativa de negá-la. Essas duas consciências interagem de forma dialógica, 

fazendo com que o processo de desenvolvimento da individualidade se torne cada vez 

mais complexo.  

Segundo Morin: “A morte é o lugar do grande encontro da racionalidade, da 

afetividade e do mito. A totalidade das características próprias ao homo sapiens/demens 

é mobilizada pela morte.” (MORIN, 2005c, p.124) 

Assim pode-se concluir que Morin deixa para trás a associação estrita entre o 

homo sapiens e o desenvolvimento da razão. Em etapas anteriores ao processo de 

hominização, o homem já era faber, fabricante de instrumentos para a caça, já existia 

uma inteligência associada à estratégia para enfrentar as situações hostis que impunham 

desafios à sobrevivência. Mas se considerarmos o surgimento do homo sapiens 

juntamente com o desenvolvimento dos rituais para a morte, observa-se a existência da 

relação entre o sapiens e os mitos. O desenvolvimento de uma racionalidade, que 

implica no conhecimento objetivo sobre a natureza, se dá de forma antagônica e 

complementar ao desenvolvimento da subjetividade, que se torna mais complexa que 

nas etapas anteriores da hominização. Morin em O Paradigma perdido já havia descrito 

as relações entre razão, afetos e mitos quando da irrupção da morte.  

 

Deste modo, a irrupção da morte, no sapiens, é ao mesmo tempo, a irrupção da 

verdade e de uma ilusão de uma elucidação e de um mito, a irrupção de uma 

ansiedade e de uma geometria, a irrupção de um conhecimento objetivo e de 

uma nova subjetividade e, sobretudo a ligação ambígua entre ambos. É um 

desenvolvimento novo da individualidade e a abertura duma brecha 

antropológica. (MORIN, 1977, p.96) 

 

O desenvolvimento do homo sapiens, que se dá com a complexificação cada vez 

maior nas relações entre cérebro e meio ambiente culmina igualmente com o 



desenvolvimento de outras dimensões do homem tais como a afetividade, o surgimento 

do sentido estético19, do mito, da magia.  

A representação de homem elaborada pelo pensamento complexo choca-se com 

o que Morin chama de humanismo racionalista, que visa eliminar a loucura e as 

afetividades mais impulsivas como desvios que não fazem parte da constituição do 

homo sapiens. Ora, o homem não se constitui só em sapiens e faber, mas carrega em si 

também o demens. O maior indício da estreita associação entre o sapiens e o demens é a 

própria história humana, permeada de guerras que evidenciam a loucura e, ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento da razão.  

Em O Método 5: a humanidade da humanidade, Morin faz uma reflexão sobre a 

aliança mortal  entre o homo sapiens e o homo demens  

 

Foi o mesmo sapiens que exterminou os seus congêneres, aborígenes da 

Austrália, índios da América, criou a escravidão e o degredo; e, a partir dos 

poderes da ciência e da técnica, lançou-se à conquista do planeta, gerando uma 

potência mortal capaz de aniquilá-lo. (MORIN, 2005c, p.117) 

       

Aliás, a liberação de forças destrutivas parece ser a característica que mais 

ressalta na história humana, permeada de guerras e de todo tipo de violência. A aliança 

entre o sapiens e o demens, que é associada à loucura, gera um rastro de destruição. O 

que Morin procura enfatizar em O Método 5 é que o sapiens por meio da racionalidade 

desenvolve armas mortais, muitas delas de destruição em massa. Portanto, há uma 

espécie de otimização do lado sapiens no demens, posto que a razão fornece meios para 

que a loucura desenvolva o seu potencial destrutivo.   

Em O Paradigma Perdido, Morin chama a atenção para a ambiguidade da ideia 

de progresso da humanidade. Ao mesmo tempo em que a humanidade testemunha o 

progresso vertiginoso da tecno-ciência a mesma tecnologia é usada para fins de 

destruição. Não há como afirmar que a história humana caminha de forma linear na 

substituição da desordem pela ordem, da eliminação da loucura, da ilusão e do erro.  

                                                 
19 Morin em O Paradigma Perdido: a natureza humana descreve o surgimento da arte articulada com a 
representação da morte. Os primeiros desenhos e pinturas, e sua representação da morte estão 
relacionados à magia e ao mito. Morin os associa ao duplo, pois a representação por meio da arte ganha 
vida própria, perpetuando a pessoa representada. Não há, no entanto, no pensamento complexo a 
separação entre arte como uma função específica de um ritual de magia e a arte como puro deleite, 
destacada de qualquer utilidade. Ambas são complementares e antagônicas. Magia e estética, ao longo da 
história, mantêm estreitas relações e nunca chegam a se separar completamente.  



Como consequência o homem não é exclusivamente sapiens ou demens. Há a 

tendência, mesmo que latente, em todo ser humano a algum tipo de loucura. E, também, 

há a presença, em estados de loucura, de alguma racionalidade. A psicanálise mostra 

que a constituição psíquica do homem é um campo de batalha entre pulsões de vida e de 

morte. Em todo homem a racionalidade convive com a loucura. A relação entre homo 

sapiens e demens encontra o seu elo na afetividade. Sem a afetividade o conhecimento 

não floresce, pois qualquer esforço de empreendimento racional exige grande dose de 

paixão. Ora, é a paixão que move o homem para novos conhecimentos racionais. É 

difícil separá-los no homem, a racionalidade, as paixões (desejos) e a afetividade nunca 

aparecem isolados no homem. Há uma dinâmica que faz com que os três elementos 

estejam em constantes e complexas inter-relações.       

Morin nos fala de uma trindade psíquica de afetos, razão e pulsões. As relações 

não são equilibradas: ora os afetos se sobrepõem à razão, ora as pulsões se sobrepõem à 

razão, ora a razão se sobrepõe a um ou outro. O fato para o qual Morin nos chama a 

atenção é a de que raramente a racionalidade se sobrepõe às pulsões e aos afetos, ou 

seja, o homo sapiens parece conter muito mais de loucura e de pulsões do que ele 

gostaria de admitir. Os elementos que compõem a trindade possuem em comum a 

ambivalência. Assim A afetividade é ambivalente, ela está na origem de sentimentos de 

solidariedade, de identificação com o outro e, também, está na origem de sentimentos de 

ódio e aflição. “A afetividade invade todas as manifestações do sapiens-demens, as 

quais também a invadem.” (MORIN, 2005c, p.122) A relação entre paixão e 

conhecimento ilustra a sua ambiguidade. Em o Método 3: o conhecimento do 

conhecimento, o conhecimento não se esgota no cálculo e na pura objetividade, ele é 

permeado pelos sentimentos, pela paixão. Esta nos impulsiona em direção ao 

conhecimento, mas ao mesmo tempo o conhecimento deve ser capaz de refreá-la para 

que ele não se perca. Segundo Morin; “Inversamente o conhecimento, mesmo o mais 

racional no seu princípio (matemático, científico, filosófico), mobiliza afetividade e 

pulsões, que põe a seu serviço, mas que podem ultrapassá-lo (agressividade dos 

matemáticos, cientistas e filósofos).” (MORIN, 2005b, p.105) A racionalidade pode 

gerar a racionalização que produz a desconsideração de tudo o que não é racional, 

conduz à busca de coerência de todos os processos sociais e naturais. Do ponto de vista 

antropológico, poder-se-ia dizer que a parte racional, os afetos e as paixões encontram-

se em permanente relação dialógica, e que tais relações são dinâmicas, nunca estáveis. É 

impossível isolá-las para realizar uma determinada atividade. A ciência é um grande 



exemplo de como é impossível isolar a parte racional e desconsiderar as paixões e os 

afetos, pois o conhecimento é movido, em sua origem, pelo desejo de conhecer. Em 

princípio não há preponderância de nenhuma das três. A racionalidade, como é dito em 

O Método 5: a humanidade da humanidade submerge em meio à afetividade. A respeito 

das relações entre afetividade e racionalidade, Morin conclui: “Assim a racionalidade só 

constitui um dos termos de uma trindade; jamais isolada, ela é raramente hegemônica e, 

com frequência, é encoberta, contaminada, ou mesmo manipulada. Em contrapartida, a 

afetividade é onipresente.” (MORIN, 2005b, p.123) Seria desejável que a racionalidade, 

pelas suas características de cálculo, de crítica, tivesse a preponderância e o controle 

sobre as paixões e as afetividades? Encontramos uma possível resposta em O Método 6, 

quando Morin, na parte relativa à antropoética, esclarece as relações entre ética e a 

antropologia. Morin enumera uma série de prescrições de auto-ética que devem ser 

levadas em conta a partir das características do homem que ele aponta. Destacaremos a 

prescrição que diz respeito à racionalidade e paixões. “Assumir a indissolubilidade e a 

superação mútua entre sapiens/demens, ou seja, salvaguardar sempre a racionalidade no 

ardor da paixão, a paixão no coração da racionalidade, a sabedoria na loucura.” 

(MORIN, 159) Entendo, por meio dessa passagem, que o controle não deva ser 

realizado por nenhum dos três elementos. A afetividade controla a razão e vice-versa. 

No pensamento complexo, o problema parece se colocar quando um dos três elementos 

(paixão, afetividade e razão) se impõe sobre os demais. Assim, para se combater um 

racionalismo fechado, cego, é necessário que ele se abra e dialogue com as paixões e a 

afetividade. Ao mesmo tempo, presa à afetividade e sem uma regulação da razão, 

haveria uma invasão do sentimento.  

A relação explosiva entre sapiens-demens não gera apenas destruição. As 

grandes obras de arte, fruto do espírito de criação humana que, por sua vez, é resultado 

de relações dialógicas entre razão, afetividade, mito, pulsões mostra isso.  

Cada ser humano traz dentro de si a afetividade, a racionalidade, a loucura, o 

lúdico, o mito. A existência humana não é exclusivamente prosaica, isto é, guiada 

unicamente pela razão; ela é enriquecida por variados tipos de experiências, inclusive 

pela experiência estética. Ela é, também, poética, por exemplo. A própria ciência se 

relaciona com a beleza gerada pelas teorias científicas, e necessita de paixão intelectual 

para poder se desenvolver.  

De tudo o que foi dito até aqui resulta a complexidade do ser humano e, 

consequentemente, a sua multidimensionalidade. 



 

Se o homo é, ao mesmo tempo, sapiens e demens, afetivo e lúdico, imaginário, 

poético, prosaico, se é um animal histérico, possuído por seus sonhos e, 

contudo, capaz de objetividade, de cálculo, de racionalidade, é por ser homo 

complexus. (MORIN, 2005c, p.140). 

 

2.5 Unidade e multiplicidade do homem. 

Mas uma pergunta que permanece é se podemos considerar o homo complexus 

como um homem universal. Afinal, há características compartilhadas por todos os 

homens em todos os tempos, ou há tão somente homens concretos, resultado de 

circunstâncias particulares? 

A resposta de Morin foge à dicotomia e não deixa de ser peculiar. Ela é exposta 

de modo mais detalhado em O Método 5 (cf. p. 58-66).  

Em um primeiro momento, Morin acentua vários fatores que estabelecem a 

diferença entre os homens. De início há o reconhecimento da diversidade entre os 

homens expressa na diversidade entre as culturas. Diversificação das organizações 

sociais, que estabelecem a diferenciação entre as pessoas, divididas em castas ou classes 

sociais que, por sua vez, impõe uma diferenciação cada vez maior entre as pessoas. 

“Ricos e pobres, dominantes e dominados, privilegiados e proletários, têm ideias, 

concepções e comportamentos que os tornam estranhos uns aos outros, como se não 

pertencessem à mesma espécie.” (MORIN, 57, p.2005)   

Morin também explora a diversidade física entre os homens, por fatores 

climáticos, culturais, genéticos, etc. e, afora a diversidade física, acentuada no ser 

humano pelo advento da adolescência, que não existe nas demais espécies vivas, há a 

diversidade psicológica. Diversidade de pensamentos e comportamentos entre as 

culturas e no interior das culturas. O que resulta em uma diversidade de visões de 

mundo.  

Em um segundo momento, Morin procura reconstituir a unidade genérica do 

homem. Mas para realizar tal tarefa, Morin faz a crítica à simplificação da questão 

unidade/multiplicidade do homem. Com efeito, essa questão e as respostas dadas a ela 

tradicionalmente, têm como base um pensamento disjuntivo que opõe o homem 

‘concreto’, em todas as suas particularidades, ao homem abstrato.  

 



Quanto mais a diversidade humana é visível, mais a unidade humana torna-se, 

hoje,  invisível aos espíritos que só conhecem fraccionando, separando, 

catalogando,  compartimentado. Ou, então, o que aparece aos espíritos 

abstratos é uma unidade  abstrata que oculta as diferenças. (MORIN, 

2005c, p.59)   

 

Aspectos comuns a todos os seres humanos: todos os homens possuem a 

subjetividade; todos, igualmente, possuem a capacidade de articular a linguagem. Todos 

possuem afetos, pois, segundo a hipótese de Morin, os afetos são inatos. A forma como 

eles serão desenvolvidos irá depender da cultura na qual cada um está inserido. Os 

sentimentos, tanto positivos quanto negativos, dizem respeito a todos os homens. Há 

uma unidade diante da morte: consciência da morte que gera angústia e sofrimento. Há 

unidade quanto ao fato da produção de cultura, apesar de suas quase infinitas 

manifestações. E mais: em todas as culturas há racionalidade e poesia. Ou seja, a cultura 

expressa o prosaico, o poético, a religião. “Em todas as sociedades há música, canto, 

poesia. Em todas as sociedades, há racionalidade e religião, técnica e magia, rito e 

culto...” (MORIN, 2005c, p.61) 

Apesar também das diversidades de organização social, Morin acredita existir 

uma matriz geradora das sociedades. Com efeito, todas as sociedades possuem 

interdições e tabus e se estruturam de acordo com a bioclasse: homens, mulheres, jovens 

e velhos. Todas as culturas, apesar das diferenças marcantes entre si, têm traços 

convergentes que são as regras, tabus, hierarquia entre homens, mulheres e jovens. 

Até aqui houve dois momentos distintos no exame da questão 

unidade/multiplicidade. Num primeiro momento foram ressaltados os vários tipos de 

diferenças que existem.  E no segundo momento Morin estabelece o que há de comum 

e, portanto, de universal no homem. No entanto, a pergunta que permanece para o 

pensamento complexo é como recompor o ser humano sem cair na dualidade 

denunciada pelo próprio Morin? 

Ser humano, conceito universal, só se expressa nos diversos homens e mulheres 

concretos com as suas características particulares. Portanto, o universal só se constitui 

em sua relação com o particular, o concreto. Todos os tipos de universais racionais e 

afetivos, se relacionam com indivíduos concretos, que os combinam de formas diversas. 

Ou seja, cada indivíduo se relaciona com o universal de um modo diverso.   



“Deve-se justamente reconhecer a existência de universais psico-afetivos. Mas 

eles só se manifestam em indivíduos concretos e mostram potencial diferente segundo 

as culturas e os indivíduos.” (MORIN, 2005c, p.63)  

Morin menciona a unidade-múltipla do homem e a chama de paradoxo. A 

relação entre unidade e multiplicidade é guiada pelo princípio da dialogia. Se 

observarmos as pessoas em suas especificidades, a universalidade se oculta; quando 

ocorre o contrário, ou seja, o foco na universalidade do homem, o que acaba quase por 

desaparecer são as suas particularidades.   

 

Devemos conceber uma unidade que garanta e favoreça a diversidade, uma 

diversidade  inscrita na unidade. A unidade complexa: unidade na 

diversidade, diversidade na  unidade, unidade produtora de diversidade, 

diversidade produtora de unidade; é a  unidade de um complexo gerador, 

chamada pelo jovem Marx de homem genérico, que  gera a diversidade 

ilimitada (MORIN, 2005c, p.66)  

 

2.6 O homem genérico 

Para o pensamento complexo de Edgar Morin a concepção de homem 

genérico é central para a sua antropologia. Ela é extraída a partir do pensamento 

do jovem Marx. Esta relação explicita-se sobretudo Em Busca dos Fundamentos 

Perdidos (2004)  

Segundo Morin:  

 

Traduzo genérico não tanto por referência ao gênero (humano), mas à aptidão 

para gerar todos os outros caracteres e todas as qualidades humanas 

manifestadas no curso da história, assim como inumeráveis outras virtualidades 

ainda não realizadas. É a aptidão que aquém e além das especializações, dos 

fechamentos, das compartimentalizações, constitui a fonte geradora e 

regeneradora do humano. (MORIN, 2004, p.21) 

 

 O homem genérico, na interpretação de Morin do jovem Marx, significa relação 

com o devir, com a mudança, posto que ele carrega todas as potencialidades de 

desenvolvimento do ser humano. No entanto, não se trata de um progresso linear, rumo 

a um novo homem. Isto é, não se trata de propriamente se afastar cada vez mais do 

ponto de partida. Para que haja a mudança é preciso que o homem reencontre a sua 



fonte regeneradora. Voltar ao original significa reencontrar no homem as suas múltiplas 

potencialidades, que se encontram na infância do homem. E essa infância está no 

homem genérico. Para Morin: 

 

Para progredir é preciso reencontrar a fonte geradora. Para manter o que se 

conquistou, é preciso incessantemente regenerá-lo. Para cada um e para todos, 

para os mesmos e para outrem, no amor, na amizade, no passar dos anos, é 

preciso a regeneração permanente. Tudo o que não regenera, degenera. 

(MORIN, 2004, p.22) 

 

A fonte geradora, na interpretação de Morin, é onde se localizam todas as 

virtualidades e potencialidades do ser humano. Poder-se-ia dizer que é a promessa de 

revitalizar o homem em toda a sua complexidade. 

 

3. A complexidade da antropologia de Marx.  

O homem genérico, a meu ver, é o ponto central para que Morin conceba em 

Marx, elementos importantes para fundamentar a sua antropologia da complexidade. 

Além da concepção de homem genérico há outros aspectos da antropologia de Marx que 

fornecem elementos importantes que contribuem para o pensamento complexo de 

Morin.   

Um primeiro aspecto a ser ressaltado em Marx, por parte de Morin, é o 

estabelecimento de relações entre teoria e prática, filosofia e ciência.  

Segundo Morin: “O gênio de Marx não se deve tanto ao fato de ter criticado a 

filosofia do ponto de vista da ciência e da ação; esta crítica já estava em curso. Deve-se 

ao fato de nem ter abandonado totalmente a filosofia, nem totalmente aderido à ação ou 

ao vivido.” (MORIN, 2004, p.57) 

Nessa passagem há germes da visão, por parte de Morin, de um pensamento 

complexo em Marx na medida em que ele transita entre filosofia e o vivido, a teoria e a 

práxis, fazendo um movimento dialético incessante entre filosofia, ciência e ação. Para 

Morin, esse movimento é a única forma de aspirar à totalidade sem, no entanto, se 

deixar por ela mitificar.  

Outro aspecto a ser ressaltado no pensamento de Marx é o entrelaçamento 

intrínseco entre história natural e história humana. Marx de alguma forma já nos remete 



às articulações entre ciências naturais e ciências humanas necessárias para dar conta do 

processo de transformação do homem e da natureza.  

“Nos Manuscritos econômico-filosóficos de Marx encontra-se a base de uma 

teoria da relatividade especial, isto é, da relatividade recíproca entre o homem e a 

natureza, a história natural e a história humana.” (MORIN, 2004, p.63) 

Escrito da juventude, nos manuscritos econômico-filosóficos, Marx ao elaborar a 

crítica à economia política de Adam Smith e David Ricardo, considera o trabalho como 

categoria fundamental onde se dá a formação do ser social. Ou seja, o trabalho assume 

papel central na formação e transformação do homem que opera sobre a natureza.  

 

A natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto ela 

mesma não é corpo humano. O homem vive da natureza significa: a natureza é 

o seu corpo, com o qual ele tem que ficar num processo contínuo para não 

morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com  natureza 

não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, 

pois o homem é uma parte da natureza. (MARX, 2010, p.84)  

 

Eis uma importante lição que a antropologia parece desprezar na medida em que 

desconsidera a dimensão da história natural na própria constituição da história humana.  

Apesar de germes de um pensamento complexo em Marx, há diferenças 

marcantes entre os dois pensadores. Segundo Morin, Marx considera o homem apenas 

como sapiens, faber e economicus, ignorando a parte dos aspectos subjetivos. Em 

Introdução a uma política do homem, Morin ressalta que a dimensão central a partir da 

qual Marx considera o homem genérico é o homo faber. Nesse sentido a concepção de 

Marx é unidimensional, pois faltam-lhe os aspectos subjetivos. Para Morin: “A 

concepção antropológica marxiana era unidimensional. O homem genérico de Marx era 

desprovido de subjetividade, de afetividade, de amor, de loucura, de poesia.” (MORIN, 

2013, p.98)  

Para mostrar uma diferença fundamental entre os dois pensadores, partiremos do 

exame de um dos principais temas de Marx: a alienação do homem genérico. O homem 

genérico é presa da alienação que o faz sonhar, criar mitos de tal modo que ele é 

descrito como um joguete no mundo capitalista. O retrato descrito de Marx do homem  

alienado faz com que Morin o interprete como uma espécie de imbecil. O que induz à 

pergunta: como tirar homem genérico de tal estado de alienação?  A resposta de Marx 



aponta no sentido do desenvolvimento da consciência. A princípio ninguém discordaria 

de tal diagnóstico.  

Ao considerar, no entanto, o homem basicamente como homo faber, Marx acaba 

por empobrecer a condição humana, pois ele não consegue perceber todas as 

ambivalências e contradições inscritas no ser humano. Nesse sentido tudo o que não 

estiver relacionado mais ao aspecto prosaico da vida, ao homo faber é considerado 

como alienação. “A alienação, onde se situam sonhos e mitos, é concebida como 

desperdício; o sonho é concebido como dissolução apenas, jamais como revitalização do 

real; a alienação é sempre derivada, derivação no sentido único, jamais troca, 

participação.” (MORIN, 1999, p.20)   

O que falta a Marx, para Morin, é acrescentar ao homo faber, para torná-lo 

multidimensional, a psique com seus fantasmas, seus méritos, seus amores. A 

concepção antropológica de Marx, que permanece incompleta, conduz à debilidade do 

empreendimento revolucionário marxista. “O empreendimento transformador-

revolucionário se inspira sobre uma noção atrofiada de homem, privilegiando tudo o 

que se refere à produção.” (MORIN, 1999, p.22) 

A antropologia de Marx também traz variadas consequências quando se trata do 

devir histórico, continua Morin. Basicamente há duas visões frente ao progresso: a visão 

pessimista, que considera o desenvolvimento histórico uma interminável sucessão da 

exploração do homem pelo homem e da natureza pelo homem, e a visão positiva, que 

elege a classe do proletariado como portador da revolução que finalmente acabaria com 

a exploração entre os homens.  

Na visão marxista o mal predomina, o que nos leva à questão sobre o ser 

humano e a sua relação com a maldade. Afinal quem é o homem que faz com que o 

progresso não seja direcionado ao bem comum, mas à exploração do homem pelo 

homem? O que faz com que as formas de exploração se sobreponham à cooperação? A 

natureza humana está condenada a ser má?  

Na interpretação sobre a antropologia de Marx, Morin considera que, 

implicitamente, o homem é bom e mal, que o processo de alienação guarda relações 

com o processo de desalienação. Morin observa uma dualidade na concepção 

antropológica de Marx. Apesar da predominância do lado mal, apenas será possível a 

redenção do gênero humano por meio da revolução da classe proletária, se o ser humano 

possuir, implicitamente, a bondade, capaz de acabar com a exploração do homem pelo 

homem e de promover formas de organização solidária. 



No entanto, Marx, segundo a visão de Morin, tem dificuldades em entender a 

questão da exploração posto que, ao invés de estabelecer a ambivalência entre o bom e o 

mal para todo ser humano, ele a reparte entre classes. A classe burguesa, detentora dos 

meios de produção representa o mal, pois realiza a grande exploração da classe operária. 

Esta, por sua vez, é a portadora da esperança de criação de uma nova sociedade, livre 

das explorações impostas pela burguesia; portanto o proletariado representa o lado bom.  

O próprio movimento histórico tratou de dissipar o messianismo de Marx em 

relação ao proletariado. Nas sociedades ocidentais de economia capitalista, o 

proletariado dividiu-se e com melhorias da condição de vida acabou por abraçar ideias 

burguesas. E nas economias das chamadas democracias populares, satélites da URSS, a 

economia planificada e centralizada gerou novas formas de exploração e também novas 

formas de alienação. 

Ora, o movimento histórico, revela que, segundo Morin, o messianismo e a 

esperança de Marx, têm sua origem nas fragilidades de sua teoria, sobretudo na 

limitação de sua concepção antropológica.    

Para Morin: “Marx subestimara não apenas a força das ideias, mas a força e a 

realidade do imaginário. Ele havia ignorado o caráter profundamente neurótico da 

história humana, o ruído, o furor, as demências.”  (MORIN, 2013, p.96)  

A falta da consideração das dimensões afetivas e psíquicas no homem na 

interpretação de Morin é um dos aspectos decisivos dos quais originam as dificuldades.   

Assim, vimos que a antropologia de Marx e seu homem genérico possuem 

restrições, que por sua vez resultam em equívocos da compreensão do homem e de sua 

história.  

Por outro lado, se Morin considera o jovem Marx como fonte inspiradora na 

concepção antropológica, há outro autor que ganha uma importância fundamental como 

uma espécie de complemento ao pensamento marxista: Freud.    

 

4.  A complexidade da antropologia de Freud. 

Freud é um pensador que trouxe grandes contribuições, para Morin pensar a 

complexidade do ser humano.  

Segundo Morin: 

 

Para mim, é claro que a psicanálise deve ser concebida como ciência da psique, 

mas, sobretudo, como uma ciência do sujeito, utilizando um olhar ocultado 



pelas ciências objetivas: uma ciência que sabe abrir-se, simultaneamente à alma 

humana e às complexidades dos indivíduos humanos. (MORIN, 2013, p.113) 

 

A psicanálise revela novas facetas do sujeito que se ocultam nas investigações 

das ciências objetivas. Esse sentido de revelar o oculto é o papel importante 

desempenhado pela psicanálise, o que remete ao papel que esta tem de explorar as 

nossas cavernas interiores, iluminar os desejos mais recônditos e ocultos. Em nossas 

cavernas incorporamos os sentimentos e as interioridades dos homens das cavernas. 

Trazemos a ancestralidade dentro de nós. 

 

Nossa civilização permite-nos detectar nosso paleolítico interior: no fundo de 

suas cavernas fervilham o Id inominável, o Nós anônimo, monstros espectros; 

tudo o que ameaçava o homem das cavernas, perigos, trevas, fome, sede, 

demônios, entrou em nossas almas, inquieta-nos, angustia-nos, ameaça-nos de 

dentro. (MORIN, 2005, p.93) 

 

Embora, na passagem acima citada, Freud não apareça de modo explícito, penso 

que em todas as referências que aparecem sobre as cavernas interiores há uma fonte de 

inspiração de Freud20, na medida em que se localizam os desejos mais recônditos, as 

pulsões e as angústias. 

Como consequência, para Morin, Freud põe em xeque a noção da soberania do 

sujeito racional, que está em pleno controle de suas emoções, vontades e impulsos21. 

Em O Método 3: o conhecimento do conhecimento (cf. p.141), Morin cita Freud para 

caracterizar a obsessão pela racionalidade e pela coerência como sendo uma patologia, 

considerada pela psicanálise. Sinal de que a obsessão pela racionalidade significa um 

estado que foge da normalidade.  

Em o Método 5: a humanidade da humanidade,  Morin nos chama a atenção de 

que a racionalização é a racionalidade levada ao seu extremo, gerando o fechamento das 
                                                 
20 Para reforçar tal tese em Meus Filósofos, Morin, ao mencionar as contribuições da psicanálise para a 
teoria da complexidade, refere-se às cavernas que ocultam universos, turbilhões, permeados de sombras. 
É sobre essas cavernas que Freud e a psicanálise fazem as suas investigações. Em Le vif  du sujet  cita o 
cinema e a literatura como reveladoras de nossas cavernas interiores. Para Morin, Freud abriu um fecundo 
campo de investigação para perscrutar as vozes vindas das nossas cavernas interiores. (cf. La Complexité 
Humaine, p.184-185)  
21 Tal tipo de abordagem, sobre o fim do sujeito racional soberano, atualmente, parece encontrar certo 
consenso. Rouanet em As Razões do Iluminismo (2005), afirma que a psicanálise procura desvendar os 
mecanismos dos desvios e a ilusões da razão. Uma das grandes ilusões produzidas pela razão e abalada 
pela psicanálise é a da sua soberania. “Depois de Marx e Freud, não podemos mais aceitar a idéia de uma 
razão soberana, livre de condicionamentos materiais e psíquicos.” (ROUANET, 2005, p.12) 



teorias na medida em que todos os fatos e acontecimentos devem ser apreendidos de 

forma lógica e racional. O equívoco da posição racionalista é a afirmar a tese de que a 

consciência ocupa o lugar central no sujeito. Morin chama a atenção de que a 

consciência possui muitas limitações. Segundo Morin: “Uma grande parte de nossa 

atividade intelectual é inconsciente e as mais belas emergências de consciência são 

inseparáveis de um trabalho inconsciente.” (MORIN, 2005c, 111)  

Outra convergência que surge é a das trindades freudiana e de Morin. Em Freud, 

Morin menciona o Id, o Eu e o Supereu que se encontram em relação de 

complementaridade e conflito permanentes. O Eu resulta da instância pulsional que vem 

basicamente da natureza biológica do homem em conflito com o Supereu, que 

representa a instância da censura22. Em o Método 3: o conhecimento do conhecimento 

Morin deixa clara a relação entre as três instâncias, Id, Eu e Supereu, de onde emerge o 

sujeito freudiano. “Assim, o sujeito freudiano é o produto e o centro de uma dialógica 

complexa bio-sócio-individual entre 1) o Id (esfera biopulsional); 2) o Superego esfera 

da autoridade paterna e além-social); 3) a esfera propriamente individual do Ego.” 

(MORIN, 2005a, p.142) Poderíamos identificar então o conflito entre a natureza 

biológica do homem e as regras, tabus impostos pelas sociedades para proteger o 

homem de sua própria loucura (hubris), que são as pulsões destrutivas que o ser humano 

possui23. Nesse sentido é que Morin identifica a chamada trindade freudiana com a 

trindade do pensamento complexo: indivíduo-espécie-sociedade24.  O sujeito emerge do 

conflito e confronto entre as exigências da espécie e os tabus e normas impostos pela 

sociedade. 

Nestas múltiplas relações das quais emerge o sujeito, constata-se que ele difere 

fundamentalmente da representação do sujeito isolado de seu componente biológico, 

isto é, afasta-se do sujeito transcendente separado radicalmente da matéria. O sujeito 

freudiano em sua esfera psíquica não é dissociado de sua natureza biológica.   
                                                 
22 Não é objetivo deste item de fazer uma análise sobre se Morin compreende e aplica com justeza os 
conceitos da teoria psicanalítica de Freud. A esse respeito há o artigo de Velia Teresa Ancares sobre a 
articulação dos sujeitos da teoria da complexidade e de Freud. A autora argumenta que o uso de termos 
psicanalíticos utilizados por Morin não são fieis à conceituação de Freud. Especialmente do conceito de 
inconsciente. O que nos interessa é o modo como Morin, por meio do pensamento complexo, se apropria 
da teoria psicanalítica de Freud para fecundar a sua antropologia da complexidade.     
23 Interessante que a loucura nem sempre é coibida pela cultura. Basta ver as grandes barbáries 
chanceladas pela própria civilização. Para Morin:”A cultura pode se colocar à serviço da guerra e das 
repressões de massa. A partir daí, na ruptura das regulações, a hubris desencadeia-se.(MORIN, 2005c, 
p.119) Nesse sentido Morin identificaria uma convergência com Freud em relação à noção de homo 
sapiens e demens que se encontram imbricados. 
24 No item 10 deste capítulo há uma investigação mais detalhada sobre a trindade indivíduo-espécie-
sociedade, que considero nuclear, para a concepção antropológica do pensamento complexo. 



Ao longo das várias referências de Morin a Freud, não há uma crítica incisiva à 

teoria psicanalítica. Na obra Meus Filósofos (2013), Morin destaca que prefere o Freud 

antropólogo que concebe o ser humano em suas múltiplas dimensões ao Freud 

terapeuta. Critica, sobretudo, a alguns herdeiros da psicanálise, em especial Lacan que 

tende a reduzir a complexidade humana, reduzindo o sujeito à linguagem, 

desconsiderando a parte biológica. Em relação a Freud de um modo geral falta 

acrescentar a concepção do homo faber.          

Segundo Morin, a junção Marx-Freud faz convergir o homo faber e o psíquico. 

A articulação entre Marx e Freud poderia, no entender de Morin, minar o dogmatismo 

tanto do pensamento marxista quanto do pensamento psicanalítico, que prejudicam a 

elaboração da concepção multidimensional do homem.  

Para Morin, há uma característica convergente que liga Freud a Marx: “Tanto 

para Freud quanto para Marx, mais explicitamente, o homem é fundamentalmente e 

dialeticamente bom-mau.” (MORIN, 1999, p.27)  

 

5.  A trindade indivíduo-espécie-sociedade.  

Nos tópicos sobre Marx e Freud vimos, segundo a caracterização de Morin, que 

Marx valoriza mais as relações sociais para considerar o homem, enquanto Freud, ao 

examinar a dimensão psíquica do homem, tende a considerar o indivíduo em detrimento 

de suas relações sociais.  

Morin nos alerta que “a humanidade surge de uma pluralidade e de uma 

justaposição de trindades”. (MORIN, 2005, p.51)  

Três tipos de trindades são catalogadas por Morin em O Método 5. A trindade 

indivíduo-espécie-sociedade; a trindade cérebro-cultura-espírito; a trindade razão-

afetividade-pulsão. Em cada uma dessas trindades, o que depende do ponto de vista do 

observador é a ênfase em um dos aspectos de cada trindade. Assim, um olhar 

psicológico ressalta o indivíduo em detrimento da sociedade e da espécie; um olhar 

sociológico ilumina as relações sociais; um olhar mais biológico ilumina a espécie 

deixando em um plano secundário a sociedade e a individualidade. Pode-se afirmar que 

Freud ilumina mais o indivíduo e Marx mais a sociedade.  

Ao dizer que ambos: indivíduo e sociedade são complementares, Morin afirma 

que as dimensões social e individual são indispensáveis para se conceber a humanidade, 

juntamente com a dimensão biológica.  



As relações entre os elementos que compõem a trindade são pautados pelo 

princípio da dialogia, isto é, elas são complementares e antagônicas. Assim, por 

exemplo, o indivíduo pode assumir posição antagônica à sociedade ao querer libertar-se 

dos valores por ela propagados; da mesma forma pode-se afirmar que a sociedade gera o 

indivíduo, na medida em que o forma segundo seus valores, seus costumes e suas 

tradições.  

Para Morin, no entanto, não se trata de três elementos que são totalmente 

independentes e que em algum momento estabelecem relações. Qualquer atividade 

biológica que se refere à espécie está carregada de simbologia e, portanto, de elementos 

trazidos pela cultura. Da mesma forma que o comportamento do indivíduo não pode ser 

reduzido à sua consciência e subjetividade, mas remete-se à dimensão social e 

biológica, resultante da conformação cerebral. Daí Morin sustentar a tese da 

inseparabilidade dos três elementos.  

Mas a questão que permanece é por que os três elementos são representados e 

investigados como se fossem realidades separadas e independentes? 

O pensamento simplificador e reducionista sustenta o abismo entre ciências 

humanas e biológicas que se mantém cego às relações entre as dimensões. 

 

A conexão seria fácil se as ciências biológicas e as humanas voltassem a se 

aproximar,  reconhecessem a complexidade delas e concebessem a auto-

organização (a auto-eco-re-organização). A passagem da biologia à 

antropologia poderia realizar-se pela passagem  de uma complexidade a outra. 

(MORIN, 2005c, p.55)   

 

5.1.  O indivíduo sob a ótica do pensamento complexo.  

Então se pode perguntar como considerar o indivíduo? Apresentamos algumas 

teses do pensamento complexo em relação ao tema. 

Tese 1. O indivíduo ocupa o ponto central na trindade espécie-indivíduo-

sociedade. 

O indivíduo encontra-se no nó das interferências da ordem biológica da pulsão e 

da ordem social da cultura; é o ponto do holograma que contém o todo (da 

espécie, da sociedade) conservando-se irredutivelmente singular. (M|ORIN, 

2005c, p.53). 

 



Tese 2 de Morin: o individual ou particular concreto se contrapõe ao universal 

abstrato.  

O indivíduo detém em si a subjetividade. Sem a subjetividade o indivíduo perde 

o sentido. Segundo Morin: “Ser sujeito implica situar-se no centro do mundo para 

conhecer e agir.” (MORIN, 2005c, p.72) Algumas características chamam a atenção em 

relação à noção de sujeito. A primeira é a de que ele é o centro e procura individuar-se 

na relação com os outros na medida em que se trata de afirmá-lo nas suas relações 

consigo mesmo e com o outro. O sujeito assume a função de um organizador que 

procura dar unidade às várias dimensões do ser humano, a sua parte biológica, 

funcionamento cerebral, a parte afetiva com a finalidade de ocupar um espaço singular 

no mundo. Em outras palavras, cada sujeito tem um modo particular e singular de se 

organizar para interagir e conhecer o mundo. 

Morin critica tanto a ciência, que tende a dissolver o sujeito, quanto a noção de 

sujeito elaborada, sobretudo, pela tradição filosófica. Motivo da crítica de Morin é o de 

que na tradição filosófica o sujeito foi abstraído e, portanto, descontextualizado da vida 

real. A abstração impede de ver o sujeito com suas características complementares e 

antagônicas.  

Tampouco se pode afirmar a identidade do sujeito como imutável. Ele está em 

transformação permanente. Basta observar, por exemplo, o que ocorre na sua 

constituição biológica. As células estão em permanente estado de morte e regeneração.    

Ao mesmo tempo há a identificação de um EU que permanece ao longo de todas 

as etapas da vida.  

O que se enfatiza no pensamento complexo de Edgar Morin é que o sujeito está 

entre os dois sentimentos que se relacionam de forma dialógica: o egoísmo e o 

altruísmo. Portanto, nenhum ser humano é inteiramente egoísta ou altruísta, muito 

embora o egoísmo possa ser levado ao extremo do egocentrismo e o altruísmo possa ser 

levado ao outro extremo.   

Para Morin: 

 

Assim, há na situação do sujeito uma possibilidade egoísta que vai até o 

sacrifício de tudo para si, e uma possibilidade altruísta que vai até o sacrifício 

de si. A primeira pode levar ao antagonismo em relação ao semelhante e, no 

limite, ao assassinato de Caim. A segunda pode suscitar uma fraternidade que 



incita a dar a própria vida por um amigo, por um irmão[...] (MORIN, 2005a, p. 

76) 

 

O egocentrismo, ou o que Morin denomina, em O Método 2: a vida da vida, 

como ego-autocentrismo, não se limita a ser uma característica puramente humana, mas 

é compartilhada por todos os seres vivos, até mesmo pelas bactérias. Num primeiro 

momento o egocentrismo surge como uma necessidade dos seres vivos para a defesa 

natural dos inimigos. Mas ele se revela como constituinte do próprio ser.  

Nesse sentido, o egocentrismo não se associa a um sentimento exclusivamente 

negativo, pois ele é parte de uma estratégia da computação humana para a sobrevivência 

e constitui a própria individuação em relação ao outro. 

 

O indivíduo vivo não é somente egoísta de comportamento porque as asperezas 

da existência (raridade do necessário à subsistência, riscos e perigos) o obrigam 

a defender-se e a  atacar. É egoísta nas profundezas do seu ser. Como o 

nosso mergulho no si organísmico e na computação celular nos mostrou, o ser 

vivo é “egoísta por construção (...) e por funcionamento”, segundo a fórmula de 

Paul Valery, que limitava erroneamente essa fórmula ao ser humano. (MORIN, 

2005a, p.185) 

 

Ora o egocentrismo é a referência que define o próprio sujeito e todos os seres 

vivos. Por mais associados que as pessoas e os demais seres vivos estejam em seus 

grupos, para Morin, o indivíduo sempre terá a si como referência no processo de 

computação.  

Porém, o indivíduo também se abre ao outro. Em O Método 2: a vida da vida, 

Morin traça um paralelo entre o comportamento das células e do ser humano. Assim 

como as células, apesar de serem individuais, mantêm vínculos para se constituírem 

num organismo complexo, os seres humanos igualmente mantêm vínculos para se 

constituírem em sociedade.   

O pensamento complexo de Edgar Morin nos faz ver que o egocentrismo e a 

inclusão operam a todo o momento como complementares e opostos nos reinos vegetal 

e animal.  

Em relação ao homem, o sujeito não se encontra isolado, ele se localiza e se 

identifica em relação ao outro. Pode-se afirmar na relação do sujeito com o outro um 



duplo movimento: o de abertura e o de fechamento. Daí o surgimento de dois 

sentimentos opostos: o egoísmo e o altruísmo. A exclusão e a inclusão fazem parte da 

caracterização e identidade do sujeito. 

 

O egocentrismo inclui-se num sociocentrismo, e vemos assim “um mim que é 

um nós e  um nós que é um mim” (Hegel). Fórmula que devemos ler, não 

no sentido da confusão  dos dois termos, mas da complexidade da sua 

identidade: o nós no mim não anula e nem  ocupa o lugar do eu. (MORIN, 

2005a, p.194) 

 

No ser humano a relação consigo mesmo passa pela mediação da relação com o 

outro. Morin nos chama a atenção para o duplo o ego e ao alter ego, que seria um outro 

eu. 

Além das ‘relações internas entre ego e alter ego há a ambivalência da relação 

com o outro externo, pode tanto gerar amizades como pode gerar ciúmes, inimizades, 

pois o outro comporta relações de semelhanças e de dessemelhanças.  

O outro é necessário para articulação do próprio sujeito e daí surge a noção de 

intersubjetividade.  

Ora o eu não pode ser identificado à intersubjetividade, mas é esta que lhe dá 

condições de convivência e autoafirmação. A intersubjetividade já se encontra nos 

animais. 

 

Os vínculos entre indivíduos de uma sociedade animal, como os das células de 

um organismo, não são apenas de comunicação de um código comum, 

comportam também uma dimensão comunitária, isto é, de inclusão dos seres 

num circuito transubjetivo.  (MORIN, 2005a, p.194)  

 

Diante da presença do outro, das suas relações ambíguas, e de sua necessidade 

para a constituição da intersubjetividade, resta nos perguntarmos sobre a autonomia do 

sujeito. Ela existe? Com efeito, uma grande parte do pensamento humano, 

especialmente, no chamado humanismo que se originou no período da Ilustração, 

exaltou a autonomia humana como o grande objetivo da conquista da civilização.    

 

6.  A ciência da autonomia segundo o pensamento complexo de Edgar Morin. 



Segundo a etimologia da palavra autonomia, esta diz respeito às pessoas 

determinarem as leis para si mesmas. A autonomia vista sob essa forma pressupõe que 

exista uma liberdade absoluta para que a lei seja determinada.  

Morin em Para Sair do Século XX, critica o conhecimento científico que 

investiga o universo sob o ponto de vista determinista, eliminando todo tipo de 

liberdade. Em contraposição ao conhecimento científico, as ciências humanas 

centralizam toda a sua investigação na subjetividade humana, em seu aspecto 

metafísico, excluindo a ciência. Dessa dualidade extrai-se a concepção de que a 

autonomia é oposta à dependência. 

Morin nos alerta para a necessidade da ciência da autonomia a fim de 

redimensionar a relação entre autonomia e dependência.  

Em O Método 5: a humanidade da humanidade, nas definições, Morin indica a 

existência da autonomia dependente que nada tem a ver com um conceito abstrato, mas 

que está relacionada a atividades vitais de autoprodução e auto-organização. Para se 

auto-organizar o indivíduo depende de elementos externos (energia, matéria, 

informações). Daí a ideia, para o pensamento complexo, de que a autonomia vem 

sempre acompanhada de algum grau de dependência. Mas para se chegar a essa ideia a 

concepção metafísica da autonomia, apartada da ciência, não só é insuficiente, como 

cria bases para a ilusão de uma autonomia livre de qualquer dependência.  

É por isso que ao procurar as novas bases para uma ciência da autonomia, Morin 

a fundamenta nas novas ciências físicas que rompem com a concepção determinista da 

ciência moderna. No universo há ordem e desordem; organização e desorganização.  

Segundo Morin: 

 

Este universo aparentemente incoerente, contudo, é o único em que se pode 

conceber o devir e a inovação. Não se pode entender como surgiria o novo, a 

mudança, num  universo totalmente determinista; não se pode entender como 

poderiam estabelecer as organizações e as estruturas num universo totalmente 

aleatório. (MORIN, 1986, p.156). 

 

Nesse sentido o universo não é inteiramente determinado, o que abre brechas 

para a autonomia. Nem é inteiramente caótico e indeterminado, o que elimina o puro 

reino da liberdade. 



A ideia de autonomia impõe outra ideia, a de relação. A autonomia é sempre 

relativa a uma circunstância no interior de uma organização. A emergência da liberdade 

depende da auto-organização, interna ao indivíduo e depende da ecologia externa.  

A autonomia que se relaciona à liberdade para um ser vivo que é computante 

resulta sempre das possibilidades de escolhas a partir do reconhecimento das 

determinações que pesam sobre as nossas ações. 

Assim podemos notar uma nova formar de se pensar a autonomia. Esta não se 

encontra em oposição à dependência. Autonomia e dependência; determinismo e 

liberdade não se excluem, mas estão em constante interação. “Uma ação pode ser, ao 

mesmo tempo, determinada e livre.” (MORIN, 1986, p.159) 

 

6.1   A autonomia humana. 

Até agora discorremos sobre a autonomia que abarca todos os seres vivos. 

Mesmo nas espécies aparentemente mais simples de vida existem brechas para a 

autonomia. No entanto, ao nos determos na autonomia humana nos interrogamos se 

existem diferenças significativas em relação às outras espécies. Mais especificamente 

no tocante ao pensamento complexo de Morin, podemos nos interrogar até que ponto 

ela se distancia do que denomino como uma concepção clássica de autonomia vinda do 

Iluminismo.  

A autonomia no período da Ilustração guardava uma forte relação não somente 

com a liberdade, mas com a luta contra todos os tipos de tutelas vindos das mais 

diversas autoridades, em especial as da religião e as do estado. Todorov em O Espírito 

das Luzes (2008) faz referência a Diderot como um defensor acirrado do pensamento 

crítico, racional, liberto do julgo de qualquer autoridade, condição para que o indivíduo 

alcance a autonomia. Nesse sentido, pode-se afirmar que a promoção da autonomia, 

para o Iluminismo, vem fundamentalmente da razão, que é capacitada para realizar a 

crítica aos vários tipos de tutelas, que conduzem aos preconceitos. A heteronomia surge, 

portanto, da falta de uso do pensamento racional e crítico. Nesse sentido, o pensamento 

Iluminista traça a oposição entre autonomia e heteronomia.  

Morin alerta, em Introdução ao Pensamento Complexo (2006), que a autonomia 

humana é complexa na medida em que não é possível fazer a disjunção entre autonomia 

e heteronomia, pois ambas são interdependentes. Para ele: “esta autonomia se alimenta de 

dependência; nós dependemos de uma educação, de uma linguagem, de uma cultura, de uma 



sociedade, dependemos claro de um cérebro, ele mesmo produto de um programa genético, e 

dependemos de nossos genes.” (MORIN, 2006, p.66).  

Na citação acima há uma dupla dependência de um indivíduo autônomo. 

Dependência em relação à sociedade e em relação à natureza biológica. 

Para melhor compreender essa dependência, tomaremos um dos princípios do 

pensamento complexo, que é o da causalidade recursiva ou recursão organizacional. 

Segundo este princípio, o mesmo elemento que é a produtor da causa também é 

produzido por ela. Assim, podemos pensar na causalidade recursiva ao abordar a relação 

entre homem e sociedade. A sociedade é produzida pela interação entre os indivíduos 

que, por sua vez são produzidos pela sociedade. Ora, pode-se pensar que apenas 

indivíduos autônomos possuem, em suas interações, capacidade para modificar a 

sociedade. Mas é esta mesma sociedade que lega a esses indivíduos a sua cultura, a 

linguagem das gerações passadas e, com isso, lega a eles as possibilidades das 

mudanças. 

 

6.2  Autonomia e Ilusão. 

Com a proposição de um novo paradigma defendido pelo pensamento complexo 

de Edgar Morin, o papel da razão é redimensionado para a promoção da autonomia. Ela 

é, por si mesma, incapaz de promover a libertação de todo tipo de tutela. Com efeito, 

permanecemos, em maior ou menor grau, dependentes da sociedade, da cultura e dos 

genes da nossa espécie. Temos então um novo cenário, diferente do traçado pela 

modernidade.  

Mesmo a reformulação da ideia de autonomia, construída pelo pensamento 

complexo, ainda diz respeito, penso, a um indivíduo-sujeito considerado perto do ideal, 

na medida em que ele reconhece todo o peso da dependência nas ações aparentemente 

mais livres. É a partir disso que ele é capaz de deliberar, computar, auto-organizar, 

armar estratégias, tendo a consciência da relação autonomia/ dependência.  

Em O Método 5: a humanidade da humanidade, Morin refere-se à submissão do 

sujeito que é interna e que pode ser considerada como resultante de uma ilusão.  

 

A qualidade do sujeito garante a autonomia do indivíduo. Contudo, este pode 

ser submetido. Ser submetido não significa ser dominado de fora, como um 

prisioneiro ou um escravo; significa que uma potência subjetiva mais forte 



impõe-se no centro do programa egocêntrico e, literalmente, subjuga o 

indivíduo que acaba possuído dentro de si mesmo. (MORIN, 2005c, p.79). 

 

O agir autônomo no pensamento complexo de Morin pressupõe que toda ação se 

dá em algum ambiente ou contexto: ela é ecológica. Toda ação se dá num contexto de 

interação biológica, cultural, social e política, em um meio do qual ela faz parte. 

Portanto, uma ação não depende única e exclusivamente da vontade do sujeito que a 

realizou. Como vimos no tópico anterior mesmo na autonomia há dependência de vários 

fatores. Uma ação que se pretende autônoma tem de levar em conta o maior número de 

fatores e condicionantes que irão interferir nela. A desconsideração de tais fatores 

conduz à ilusão de que a ação e seus resultados correspondem inteiramente à sua 

intenção. 

Um erro recorrente ao longo da história deve-se à cegueira que se instala pela 

falta de conhecimento dos efeitos que toda ação traz. Efeitos possíveis, independentes 

do autor da ação e suas intenções. Morin afirma que, “a ecologia da ação diz-nos que 

toda ação corre o risco de ser desviada e mesmo de tomar o sentido contrário ao de sua 

intenção.” (MORIN, 2005c, p.277) Assim a intervenção americana no Iraque gerou 

efeito aparentemente contrário à intenção da ação. A justificativa da intenção foi 

restaurar a democracia e trouxe como consequência o caos, a permanência da violência 

e a continuidade da supressão das liberdades civis.  

Ora, aqui se encontra expressa claramente uma das grandes ilusões da 

humanidade, segundo o pensamento complexo de Morin, em relação à autonomia, que é 

a de desconsiderar as nossas dependências e considerar que basta para a ação livre a 

intencionalidade. 

Mas a outra ilusão à qual a ideia da ecologia da ação pode nos conduzir é a de 

que, reconhecidas as múltiplas dependências que pesam sobre uma ação, conferir um 

peso excessivo a elas e acabar por adotar uma posição conformista e fatalista. 

As relações entre autonomia e dependência são dinâmicas, raramente adquirem 

um ponto de equilíbrio, posto que elas convivem com o acaso e a instabilidade. Nesse 

sentido, Morin adverte para que não se confira uma ênfase excessiva às dependências. 

“A autonomia necessita das dependências, mas as dependências podem determinar 

sujeições que aniquilem a autonomia.” (MORIN, 2005c, p.279)  

O mesmo risco de ilusão pode se revelar quando o indivíduo crê agir de forma 

inteiramente autônoma à margem de toda a sociedade, ignorando os determinismos 



culturais e de valores que lhes foram inculcados pela geração anterior. Mas, igualmente, 

há outro risco, o de considerar que todas as nossas ações são condicionadas pela 

sociedade e por nossa constituição biológica e genética.  

No entanto, cumpre ressaltar que em Morin há a ideia clara de que as várias 

dependências não impedem a autonomia. Em O Método 5: a humanidade da 

humanidade há a concepção de que a autonomia se torna maior à medida em que 

aumenta a complexidade das relações entre o ser humano o seu meio e a sua espécie. “A 

complexidade da relação entre indivíduo, espécie, sociedade, cultura e ideias é a 

condição de liberdade. Quanto maior a complexidade da trindade humana, maior a parte 

da autonomia individual, maiores as possibilidades de liberdade”. (MORIN, 2005c, 

p.279) 

Nesse sentido cabe ao ser humano, à diferença dos animais, elaborar múltiplas 

estratégias que permitem lidar com as determinações nas nossas ações. 

Não restam dúvidas de que há todo um peso e uma imposição cultural e genética 

que conduzem o homem rumo a um elevado grau de determinismo em suas ações. Tal 

determinismo faz com que o comportamento dos homens, em sua maioria, tenda a se 

conformar em maior ou menor grau aos valores herdados das gerações passadas. No 

entanto, sempre houve, na grande aventura da hominização, os seres desviantes, dotados 

de uma consciência mais elevada de liberdade e de criação. Ao longo de suas obras, 

Morin faz um elogio da liberdade representada pelos seres desviantes.   

Em o Paradigma Perdido: a natureza humana, ele atribui aos seres desviantes, 

especialmente aos jovens, uma grande importância para a renovação da sociedade. 

Morin nos diz que os jovens são os mais aptos, possivelmente por não terem sido tão 

fortemente impregnados com os valores sociais e culturais quanto a geração anterior, o 

que os leva a questionarem os cânones e regras que lhe são impostos. Penso que aí se 

pode identificar um grau maior de autonomia, pois as determinações sociais possuem 

um peso menor. Com o desenvolvimento da espécie humana e a complexificação 

paulatina da sociedade, a infância e a adolescência se estendem por um período maior. 

Na descrição de Morin há o desenvolvimento dos laços de dependência entre os adultos 

e os jovens, pois estes recebem as instruções dos adultos para diversas finalidades e 

modos de agir. E isso é uma necessidade. Diante de tal dependência há duas opções 

claras nessa situação de transmissão de valores e técnicas: ou o jovem se adequa ou ele 

se torna marginalizado. Tornar-se marginalizado de certo modo é escapar dos 

determinismos que o prendem à sociedade. Mas esse desvio é bem vindo segundo 



Morin porque questiona e se contrapõem aos saberes cristalizados. Daí a liberdade 

tomada pelos jovens representar um sopro de renovação e de autonomia.    

No entanto, se compararmos as sociedades menos complexas, altamente 

hierarquizadas e rígidas na elaboração e aplicação de regras, às sociedades mais 

complexas (aquelas nas quais há menos opressão e mais liberdade), notaremos que as 

últimas favorecem o aumento da autonomia. Em princípio, a democracia, em oposição a 

regimes totalitários, favorece o aumento da autonomia e consequentemente da 

liberdade. As regras de uma sociedade democrática permitem a contradição, a troca de 

ideias e o surgimento de conflitos. Mas é preciso igualmente ressaltar que mesmo em 

uma sociedade democrática há forças conformistas, que resistem às inovações, e 

reforçam dogmas. Portanto, é nesse contexto entre a abertura e o fechamento, a ordem e 

a desordem que a autonomia se movimenta.   

A complexificação da estrutura social não se dá unicamente pelo 

desenvolvimento das relações entre os homens, mas ela se inter-relaciona com o 

desenvolvimento biológico, especificamente com o desenvolvimento cerebral. O 

desenvolvimento da complexidade cerebral se deve em um alto grau à incerteza e à 

desordem. Estas fazem com que o cérebro desenvolva competências relacionadas ao 

desenvolvimento de estratégias para lidar com as mais variadas e inesperadas situações 

que ocorrem no meio ambiente. A complexidade cerebral faz com que ele dependa de 

programas menos rígidos e adote uma forma mais flexível ante a rigidez de regras pré-

estabelecidas. 

A complexificação da sociedade favorece a complexificação cerebral que, por 

sua vez, tende a tornar as relações interpessoais e das pessoas com as normas, mais 

complexas.   

Aqui retornamos ao nosso questionamento sobre as ilusões da autonomia e da 

liberdade. Basta, para o pensamento complexo de Morin, conhecer e reconhecer as 

determinações que pesam sobre as nossas ações para que possamos nos livrar das 

ilusões e adquirir autonomia e liberdade? A própria complexificação das relações entre 

cérebro e sociedade, a abertura para novos caminhos garantem imunidade em relação à 

situação gerada pela ilusão e pela falsa consciência? O comportamento desviante dos 

jovens não carrega, consigo mesmo, o perigo de incorrer em certos automatismos e em 

muito de ilusão? 

 



Podemos estar conscientes de nosso sonambulismo de nossos automatismos. 

Podemos resistir ao imprinting, ao paradigma, à lei. Estamos, certo, fadados a 

errar, mas não estamos inexoravelmente condenados ao erro, à ilusão, à falsa 

consciência. Temos relâmpagos de lucidez e de liberdade, apesar de todas as 

servidões e, de algum modo, graças a ela. (MORIN, 2005c, 286)   

 

Nada, porém, garante que atinjamos a lucidez e a liberdade. Quase ao final de o 

Método 5: a humanidade da humanidade, Morin critica a separação dicotômica entre o 

real e o irreal, que resulta na tentativa de separar o ilusório que se dá na esfera do sonho 

e da vigília, do que se dá no domínio do real. Nas complexas relações entre o real e o 

irreal, o sonho e a realidade, constata-se que elas não são estanques. A realidade é 

constantemente invadida por sonhos, ilusões. 

Há de se considerar que há uma inadequação entre o cérebro e o meio ambiente, 

que geram ruídos e ambigüidades.  

Assim já em O Paradigma Perdido: a natureza humana, Morin afirma a 

impossibilidade do cérebro em distinguir o sonho da vigília.  

 

Com efeito, não existe integração nem adequação imediata entre o cérebro e o 

ambiente, e a comunicação entre ambos é aleatória, esfumada, submetida 

constantemente à possibilidade do erro. Não há qualquer dispositivo no cérebro 

que permita distinguir os estímulos externos dos estímulos internos, quer dizer o 

sono da vigília, a alucinação da percepção, o imaginário da realidade, o 

subjetivo do objetivo.  (MORIN , 1973, p.123) 

 

O combate das ilusões, das ambiguidades por meio da cultura pode gerar novas 

ideias e sistemas de pensamento que, por sua vez, darão origem a novas zonas de 

indeterminação e ambiguidade. Jamais o cérebro humano irá se adequar inteiramente ao 

meio ambiente; pelo menos é o que se depreende da leitura das obras de Morin. Assim o 

pensamento do homo sapiens será sempre acompanhado do erro, da ilusão, da 

ambiguidade e da loucura. E à medida que se desenvolve a complexidade do ser 

humano, os erros e as ilusões também se tornam mais complexos. 

Em o Método 3: o conhecimento do conhecimento, Morin chama a atenção sobre 

os erros e sobre a cegueira produzidos pelo conhecimento humano. Segundo ele, 

“Nosso espírito produz ao mesmo tempo o erro e a correção do erro, a cegueira e a 



elucidação, o delírio e a imaginação criadora, a razão e a desrazão.” (MORIN, 2005b, 

p.254) 

Além das noções de erro e de ilusão, outra ideia que é cara a Morin na 

caracterização do homem é o seu caráter de inacabamento. Há o não acabamento do 

conhecimento que se associa ao seu limite. Há o inacabamento geral do ser humano tão 

bem expresso por Morin em O Paradigma Perdido: a natureza humana.  

 

Com efeito, o término da hominização é ao mesmo tempo um começo. O 

homem que se completa em homo sapiens é uma espécie juvenil e infantil; o seu 

cérebro genial é débil sem o aparelho cultural; todas as suas aptidões têm de ser 

alimentadas ao biberão. A hominização termina numa falta de acabamento 

definitivo, radical e criadora, do homem. (MORIN, 1973, p.89) 

Identificam-se, no pensamento de Morin, três tipos de inacabamentos: o 

antropológico, o do conhecimento, que se relaciona diretamente ao seu limite, e o 

inacabamento do saber (da teoria e dos sistemas de pensamento). O inacabamento do 

saber indica que as grandes obras estão sempre sendo construídas e reconstruídas. 

Portanto, trata-se de uma grande ilusão os sistemas que se fecham, na medida em que 

perdem a sua fecundidade. A consciência do inacabamento dos sistemas aponta não 

apenas para as limitações que o homem possui para adquirir fundamentos seguros, mas 

indica também abertura para novos horizontes e previne o surgimento de novos 

dogmatismos. Em o Método 3, Morin cita Pascal como constituindo uma grande obra, 

geradora de intensa fecundidade justamente pelo seu caráter de inacabamento.   

As grandes obras o são apesar do acabamento e algumas são grandes porque 

incompletas: assim, a finalização dos Pensamentos de Pascal em discurso 

apologético teria empobrecido a própria obra. Que toda a obra não dissimule a 

sua brecha, mas a assinale. É preciso, não relaxar a disciplina intelectual, mas 

inverter-lhe o sentido e consagrá-la à realização do inacabado. (MORIN, 2005b, 

p.30) 

Morin deixa claro que inacabamento não tem relação com desleixo da reflexão. 

Antes parece ser uma questão de princípio: deve-se conceber a obra deixando expostas 

as suas brechas, incerteza, dúvidas para que ela interaja com os seus interlocutores, 

leitores, e possa assim permanecer fecunda.  



Evidentemente o inacabamento da obra refere-se ao inacabamento do ser 

humano, de seus limites, suas ilusões, seus erros, inerentes à sua própria condição. É por 

isso que em O Método 2, Morin lança a sugestiva imagem do homem como um ser que 

caminha e ao caminhar ele faz o seu sentido. O sentido se constrói na própria caminhada 

do homem. O sentido é construído em movimento, ele nunca é definitivo e muito menos 

pré-determinado. Morin rejeita qualquer tipo de concepção de uma sociedade ideal, 

rejeita a crença em paraísos passados (um retorno a uma idade da inocência, próxima à 

natureza, antes do surgimento da sociedade) ou futuros (a construção de uma sociedade 

sem classes liberta de todo tipo de opressão). O que não significa abrir mão de perseguir 

o sentido ou os sentidos. Para Morin: “Temos de adquirir uma única certeza: não existe 

um estado ideal a alcançar e depois a conservar. Esta certeza simples é, porém, 

complexa, pois quebra todas as certezas simples.” (MORIN, 2005a, p.496)   

Mas em meio ao mar de incertezas, de ilusões, de sonhos e de um punhado de 

lucidez, a grande preocupação, a meu ver, do pensamento complexo de Morin, refere-se 

à possibilidade da autonomia e da liberdade. Mesmo guardando diferenças em relação à 

autonomia estabelecida pelos pensadores Iluministas, a teoria da complexidade 

preocupa-se com uma formação humana que aspire à autonomia do indivíduo em meio 

às incertezas e às ilusões. Em o Método 3: o conhecimento do conhecimento em uma 

breve seção intitulada a vocação para emancipar, Morin chama a atenção para o fato de 

que o conhecimento das determinações históricas e biológicas nas nossas ações pode 

contribuir de forma decisiva para a autonomia. O inacabamento do homem abre a 

possibilidade de um devir que contém inúmeras possibilidades. E a liberdade será tanto 

mais favorecida, provavelmente, se compartilharmos da crença do pensamento 

complexo de que não existe um paraíso a ser perseguido. Abandonar as crenças 

milenaristas de um paraíso futuro significa, ao mesmo tempo, dar novas chances a 

novos nascimentos e renascimentos do homem. Em que ponto estamos diante a aventura 

do homem no universo? De qual renascimento participamos atualmente? 

 

7. O homem histórico 

A investigação antropológica do pensamento complexo de Morin, embora 

procure seguir os passos do homem desde o seu surgimento no cosmo e na Terra, centra 

a sua investigação na análise do homem da sociedade atual. Morin, com efeito, 

identifica até o presente três nascimentos do homem em termos de organização social: a 



paleo sociedade, a arquisociedade25 e a sociedade histórica, na qual estamos inseridos. 

Portanto, há a descrição do homem no início vivendo em florestas e savanas, passa 

pelas primeiras sociedades constituídas pelo homo sapiens (arqui sociedade) até a 

sociedade histórica, relativamente recente em comparação aos dois outros períodos. O 

grande traço distintivo das sociedades históricas é o surgimento do Estado e sua função 

como elemento central que organiza a vida social, que é constituída de grupos 

heterogêneos. A cidade é o grande indício da complexificação da sociedade, posto que 

nela localiza-se a convivência entre os grupos heterogêneos, gerando relações de 

oposição e complementariedade; ordem e desordem. “Deste modo, a cidade, sede mais 

viva da sociedade histórica, é um meio extraordinário de ordem, de complexificação, de 

desordem, de invenção e de ruído.” (MORIN, 1973, p.179)   

A autonomia relativa e muito mais ampla que nos outros períodos de nascimento 

do homem é devida a maior complexidade social, que implica no maior 

desenvolvimento cognitivo e de novas habilidades.  

No entanto, a autonomia não trouxe um aperfeiçoamento do ser humano. 

Embora Morin, rejeite a ideia de progresso e nos alerte que todo processo histórico traz 

consigo a destruição de civilizações e culturas e a construção de novas civilizações num 

movimento incessante, o retrato que ele faz da sociedade histórica não é nada animador. 

Por exemplo, a exploração do homem pelo homem é uma das marcas da sociedade 

histórica, assim como o aprofundamento da desigualdade entre os homens. Do ponto de 

vista especificamente antropológico, há o empobrecimento do homem, em comparação 

ao período anterior, a arquesociedade, com a divisão social do trabalho e de sua 

especialização.  

 

Conjuntamente, a nova desigualdade social, que assume rapidamente um caráter 

extremo – do rei ao escravo – acarreta para a massa dos oprimidos, um enorme 

subemprego das aptidões individuais. A autoridade repressiva do Estado, a 

                                                 
25 A Arquisociedade, em linhas gerais, corresponde às primeiras sociedades organizadas pelo homo 
sapiens. Há o surgimento de tribos, que se organizam em torno de grupos que possuem os mesmos laços 
étnicos, o que faz com que os seus componentes sejam relativamente homogêneos se comparados à 
heterogeneidade da sociedade histórica. A sociedade baseava-se exclusivamente na caça e na coleta. Não 
existe o Estado como ordenadora da organização social, mas esta é mantida de forma mais rígida pelo 
poder investido na autoridade da tradição e transmitida pela cultura. “A aquisociedade manteve a sua 
estabilidade, em primeiro lugar, graças à sua nucleação noológico-cultural. Esta investiu-os da autoridade 
infalível da tradição e da revelação e qualquer atentado perturbador contra uma autoridade seria uma 
transgressão fatal” (MORIN, 1973, p.168) Apesar de mais homogênea e com uma complexidade menor 
que a sociedade histórica, a arquisociedade possibilitou ao homem desenvolver, segundo Morin, vários 
tipos de competências, tornando-o polivalente.   



hierarquia, a escravização, constituem para essas mesmas massas um 

agravamento considerável das restrições em comparação as da arquisociedade, e 

é preciso acrescentar-lhes os efeitos do parasitismo monstro Estado, dos 

dominantes e dos possuidores, sobre o conjunto da sociedade. (MORIN, 1973, 

p.177)        

 

Ao final de O Método 5: a humanidade da humanidade, Morin mantém e 

aprofunda o caráter sombrio de nossa época. Ele identifica a nossa era à idade de ferro 

planetária. Em relação à consciência, apesar da complexificação do homem em termos 

de relações sociais e inter-relações com o meio natural, esta permanece 

subdesenvolvida. Apesar dessas considerações, penso que Morin guarda esperança no 

futuro da humanidade. Para tanto, ele lança questões que são necessárias para que um 

novo renascimento do homem ocorra. Dentre as várias perguntas que se referem à 

condição humana, a relação dialógica sapiens-demens, o inacabamento do homem, a 

angústia em relação ao destino humano, destaco uma questão onde conflui a condição 

humana e sua formação. “A humanidade está em formação. Há possibilidade de 

rechaçar a barbárie e civilizar os humanos?” (MORIN, 2005c, p.295) 

Uma das possibilidades centrais na teoria da complexidade é apostar na reforma 

do pensamento, que aponta na direção do bem pensar.    

Para Morin, ao elaborar o método 3: o conhecimento do conhecimento, que tem 

como tema central a investigação dos fundamentos do próprio conhecimento, este 

trouxe à tona a questão do bem pensar. “Surpreendi-me ao ver que a redação deste 

trabalho fazia surgir sem parar o problema do bem pensar. Neste sentido o 

conhecimento do conhecimento, poderia ser uma incitação a bem pensar.”(MORIN, 

2005b, p.34)  

Nesse sentido, a teoria da complexidade aponta para a questão do bem pensar 

como o ponto chave para a questão da educação e de um modo mais amplo da formação 

humana em Morin.        

Diante de um ser multidimesional, que é inteiramente cultural e natural, cabe, 

num primeiro momento, nos perguntarmos como articular uma educação que contemple 

as várias dimensões do humano com a promoção da sua autonomia.  

Voltaremos a esse ponto no capítulo final da tese, onde são analisadas as 

possibilidade de apontar caminhos, nos pensamentos de Morin e de Rousseau, que 

conduzam para uma formação para a autonomia. 



 

CAPÍTULO II. 
 

ANTROPOLOGIA DE ROUSSEAU. 
 
  

Biografia de Rousseau. 

Segundo Maria Constança Pissara em Rousseau; a política como exercício 

pedagógico (2005) duas cidades são marcantes na trajetória de Rousseau: Genebra, 

onde nasceu, e Paris, onde se consolida como escritor e filósofo. 

Contexto histórico que cerca a vida de Rousseau. No nascimento de Rousseau, a 

França encontra-se sob a égide do absolutismo de Luís XIV. Durante a sua vida 

Rousseau testemunhou os governos de Luís XV e Luís XVI. A França, ao contrário da 

Inglaterra, tinha uma economia essencialmente agrícola. No entanto, como ressalta 

Maria Constança Pissarra:  

 

O crescimento da burguesia, porém, embora ainda lento, começava a evidenciar 

a evasão de riquezas dos campos para as cidades, com um pequeno retorno de 

produtos manufaturados; isto é, delineava-se o conflito que permaneceria como 

a grande contradição do século XVIII – camponeses versus proprietários 

latifundiários – tantas vezes enunciadas e criticadas por Rousseau. (PISSARRA, 

2005, 12). 

 

Nota-se nesta passagem, que Rousseau testemunha a desigualdade social gerada, 

sobretudo no campo, graças ao avanço da tecnologia da época que acirra ainda mais as 

diferenças entre camponeses e grandes proprietários.  

Logo em seu nascimento, ocorre um acontecimento na vida de Rousseau, que o 

marca para o resto da vida: a morte de sua mãe. 

Em Confissões, seu livro autobiográfico, Rousseau relembra a morte de sua mãe 

em consequência do parto. “Eu fui o triste fruto dessa volta. Dez meses depois, nasci, 

franzino e doente. Custei a vida de minha mãe e o meu nascimento foi a primeira das 

minhas desgraças.” (ROUSSEAU, 2008, p.31) 

Desde o mais tenro período da infância Rousseau, devido à vasta biblioteca 

paterna e incentivado pelo pai, inicia-se na leitura de romances e de historiadores 

moralistas, em especial Plutarco. Pode-se afirmar que Rousseau desde os 6 anos de 

idade inicia a sua autoformação. Aos 10 anos Rousseau vê-se aos cuidados do tio 



Bernard, após desentendimento de seu pai com um capitão da reserva. Rousseau deixa a 

cidade de Genebra aos 14 anos, em 1724, levando uma vida errante e nômade. 

Recebe educação, durante dois anos, do pastor protestante Lambercie na cidade 

de Bossey (Suíça). Voltou para Genebra e ali exerceu vários ofícios, entre eles o de 

gravador. Foi ainda professor de música em Lausanne (também na Suíça). 

 Através de carta de recomendação do padre de Confignon, Rousseau torna-se 

protegido de madame de Warens em Anecy, onde ela mantém um abrigo para jovens. 

Converte-se ao catolicismo e nutre uma paixão platônica por madame de Warens.  

 Em 1734 recebe educação musical ministrada pelo abade Blanchar em 

Besançon.  Sai de Anency, desiludido com a situação marital vivida por madame 

Warens. Tem uma estada em Lyon durante curto período, cerca de um ano, onde exerce 

a função de preceptor26.  

Em 1742, estabeleceu-se em Paris, onde fez amizade com os filósofos 

iluministas (os chamados "philosophes"), entre os quais estavam Diderot e Condillac. 

Rousseau expõe para a Academia a teoria sobre a notação musical, mais 

simplificada, que ele criara. Registram-se neste episódio, as primeiras decepções com a 

academia. Ressalte-se que Paris na época era considerada a cidade onde confluíam as 

novas ideias, tornando-se, em termos culturais, a principal metrópole europeia. 

Rousseau trazia um projeto ambicioso que lhe era caro: a reformulação da notação 

musical.  

  Colaborou na "Enciclopédia" (coordenada por Diderot). O convite feito por 

D’Alembert, matemático e filósofo e tinha por objetivo que Rousseau escrevesse 

verbete sobre música.  

Ainda em Paris, uniu-se a Thérèse Levasseur, com quem passa a conviver em 

1749 até o fim de sua vida. Rousseau teve cinco filhos com Thérèse, abandonou todos 

eles, alegando falta de condições financeiras para criá-los.  

Em 1749, a Academia de Dijon propôs um prêmio para quem respondesse à 

seguinte questão: "O estabelecimento das ciências e das artes terá contribuído para 

aprimorar os costumes?" Em consequência do que ele mesmo considerou uma 

iluminação, Rousseau escreveu o Discurso Sobre as Ciências e as Artes, respondendo 

                                                 
26 Na introdução às obras completas, vol. IV, editora Galimard, há considerações detalhadas sobre as 
primeiras experiências pedagógicas de Rousseau. Dentre as quais se destacam a formação intelectual de 
Rousseau e as leituras pedagógicas ao assumir o posto de preceptor em Lyon. 



negativamente àquela pergunta, afirmando que o luxo, que traz o ócio e a degradação 

moral, e a ciência estão associados.  

Com a publicação dessa obra, Rousseau conquistou reconhecimento público. 

Seguiram-se anos de grande atividade reflexiva. Em 1755, publicou-se o Discurso 

Sobre a Origem da Desigualdade Entre os Homens, também denominado como o 

Segundo Discurso, considerado superior ao Discurso sobre as Ciências e as Artes. Ali 

se encontra uma importante reflexão sobre o ser humano, desde a sua origem hipotética 

no estado de natureza até o estado civil. Dessa obra ainda, deve-se ressaltar as leituras 

de Rousseau da História Natural do Homem, escrita pelo naturalista francês Buffon. Na 

obra de Buffon, Rousseau encontra vasto material para fundamentar a descrição do 

homem natural em contraposição ao homem civil.  

Rousseau retorna a Genebra onde abjura o catolicismo e se reintegra à religião 

protestante, após um crescente isolamento e distanciamento das ideias e, 

consequentemente, dos filósofos iluministas27. Longe da agitação de Paris, Rousseau 

finalmente tem o seu período mais fértil para a elaboração de sua obra.  

            Em 1758 inicia a redação de Emílio, retomando a preocupação pedagógica a 

partir de sua experiência como preceptor e como consultor informal para algumas 

mulheres da sociedade francesa.    

Em 1761, veio à luz "A Nova Heloísa", romance epistolar que obteve grande 

sucesso. No ano seguinte, saíram duas de suas obras mais importantes: o ensaio "Do 

Contrato Social" e o tratado pedagógico "Emílio, ou da Educação".  

Em 1762, Rousseau foi perseguido por conta de suas obras, consideradas 

ofensivas à moral e à religião, sendo obrigado a exilar-se em Neuchâtel (Suíça). 

Especificamente a obra Emílio, impressa na Holanda em 1762, foi condenada pela 

Igreja, acusada de defender a impiedade e a irreligião.  

Três anos depois, partiu para a Inglaterra, a convite do filósofo David Hume. 

Mas nessa época já dominava o sentimento de perseguição em Rousseau. 

            Retorna a França em 1767 e escreve As confissões, cuja finalidade é a de 

defender-se das acusações. 

                                                 
27 Um exemplo claro desse distanciamento de Rousseau do Iluminismo é que enquanto a maior parte dos 
pensadores iluministas saudava o progresso da técnica e da ciência, atestando o poder da razão humana, 
que respaldavam a transformação da economia, baseada na crescente industrialização em detrimento da 
agricultura, Rousseau atestava que tal mudança  gerava a concentração de renda e o consequente aumento 
da desigualdade social.   



 Em seus últimos anos, viveu sob a proteção do marquês de Girardin, no castelo 

de Ermenonville, na França. Em 1776, publicou experiências, reflexões e sensações no 

livro Os Devaneios de um Caminhante Solitário. 

Destaca-se na vasta produção de Rousseau, a multiplicidade de assuntos, o que 

atesta o seu interesse em áreas tão distintas como a botânica e o teatro. Nesse sentido é 

relevante lembrar que Rousseau chegou a escrever dois dicionários: um de música e 

outro de botânica; além de tratados políticos (Do Contrato Social) um livro de 

Confissões, cujo modelo são as Confissões de Santo Agostinho. Em uma mesma obra, 

Emílio, Rousseau aborda vários assuntos (pedagogia, religião, filosofia) de várias 

formas, posto que Emílio inicia-se como um tratado de pedagogia e termina sob a forma 

de romance.  

   A sua obra reflete o processo marcado sobretudo pelo autodidatismo (auto 

formação) e pela capacidade de articular as múltiplas informações e formações que 

acumulou durante a sua vida. 

 
Introdução. 

 Rousseau é considerado, apesar de seu pensamento singular, um dos 

representantes do movimento Iluminista, que desembocou na revolução Francesa. 

 O Iluminismo basicamente é um movimento intelectual que aposta na razão 

como um meio para que o indivíduo possa se libertar de todos os tipos de heteronomia. 

Salinas Fortes em O Iluminismo e os Reis Filósofos (1981) situa a ansiedade pela 

liberdade e, consequentemente, a procura pela autonomia do ser humano no contexto do 

século XVIII. A grande fonte da heteronomia provinha da Igreja Católica, que legislava 

sobre desde questões morais até questões referentes à representação do mundo e do 

universo, apesar da consolidação da ciência moderna. Nesse sentido, a crítica, via razão, 

se dá sobre a legitimação conferida à Igreja no tocante à organização teológica do 

universo, que se refletia na organização social. A então ciência moderna, emergente na 

época, foi utilizada pelo iluminismo como uma forma de combater as verdades da 

Igreja, principal fonte geradora da heteronomia. Cassirer ressalta a unidade da razão 

para o Iluminismo, o que significa dizer que ela é universal, isto é, vale para todos os 

indivíduos, e se manifesta em todos os campos do conhecimento humano. Segundo 

Cassirer: “O século XVIII está saturado da crença na verdade e invariabilidade da razão. 

É a mesma para todos os sujeitos pensantes, para todas as nações, para todas as épocas e 

para todas as culturas.” (CASSIRER, 1984, p.20)  



 Visto da época atual, o Iluminismo mostra os seus vários limites. A ciência que, 

no século XVIII, foi vista com otimismo, revelou-se, apesar dos seus avanços na 

melhoria da condição de vida, inúmeras vezes como provocadora de desastres 

ecológicos (vazamento de usinas nucleares, só para ficarmos num exemplo recente) e 

revelou-se produtora de novas heteronomias, justificando a exploração do homem pelo 

homem.  

 Diante desse quadro pode-se remeter a Rousseau e à sua crítica às artes, às 

ciências e ao desenvolvimento da civilização, constituída a partir da criação da 

sociedade civil, como uma divergência fundamental em relação ao Iluminismo. Em que 

medida Rousseau já antecipara em sua época, cuja marca era o otimismo em relação a 

todas as ciências, a crítica sobre as consequências perigosas da ciência? Em que medida 

o desconhecimento do que é o homem fez com que os grandes pensadores apostassem 

tudo na razão, em especial na razão alicerçada na ciência, que promove a autonomia dos 

indivíduos? Afinal são os homens, não apenas com o engenho de seu intelecto, mas 

também com os seus sentimentos ambivalentes, suas paixões, seus sentimentos 

mesquinhos e orgulhosos que fazem a ciência. Considera-se, de um modo geral, então 

que toda atividade humana, desde a elaboração de mitos, as expressões artísticas, até o 

desenvolvimento das ciências pressupõem e se relacionam à questão antropológica: “o 

que é o homem.” Particularmente em Rousseau, afirmo como hipótese, a ser examinada, 

que os temas abordados ao longo de sua obra estão estreitamente relacionados à questão 

antropológica. Nesse sentido, penso que faz sentido a tese levantada por Robert Derathé 

em L’homme selon Rousseau (1984) de que independente dos temas e das questões 

abordadas em todo conjunto da obra de Rousseau, elas sempre se remetem à questão 

antropológica. Por exemplo, a questão da desigualdade a ser investigada no Segundo 

Discurso é indissociável da questão da condição humana; da mesma forma Do Contrato 

Social, obra que investiga sobre as formas de organização social não pode ser 

indissociável da investigação antropológica. Ou seja, a questão antropológica subjaz às 

demais questões tratadas por Rousseau tais como o desenvolvimento da ciência, das 

artes e as mudanças ocorridas na sociedade ao longo dos séculos.  

 Antes de iniciarmos a elaboração de possíveis respostas a essas perguntas, 

vejamos algumas imagens que frequentemente são criadas sobre a figura e como 

consequência sobre o pensamento de Rousseau.  

 Uma das imagens mais recorrentes quando se trata de Rousseau é o seu passeio 

solitário pela estrada que liga Paris a Vincennes, numa tarde de verão de 1749. Toma 



conhecimento, por meio do jornal Mercure de France que traz consigo, do concurso 

promovido pela Academia de Dijon, cujo tema em forma de questão é o de saber se o 

progresso da ciência contribui para o aperfeiçoamento dos costumes.  Rousseau 

entusiasma-se, coração agitado e depois de algum tempo deitado á sombra de uma 

árvore toma as primeiras notas do que viria a ser o Discurso sobre as Ciências e as 

Artes. Trata-se da representação de uma imagem emocional de Rousseau que, tomado 

de súbita inspiração, toma notas sem um processo específico de reflexão. Assim a 

imagem que se projeta de Rousseau, de um homem fortemente dominado pela carga 

emocional e dotado de grande imaginação, acaba por se refletir na interpretação de seu 

pensamento. Mas seria de se perguntar se existe um contraponto entre emoção e razão 

no interior do pensamento de Rousseau. O próprio Rousseau em várias passagens de sua 

vasta obra trata de reforçar tal tipo de imagem. Em As Confissões, livro VII, afirma a 

anterioridade do sentimento em relação ao pensamento. “Senti antes de pensar, é o 

destino da humanidade.” (ROUSSEAU, 2008, p.174) E ainda acrescenta que os 

sentimentos nunca nos enganam em contraposição à memória que invariavelmente 

falha. “Posso cometer omissões nos fatos, nas transposições, erros nas datas; porém não 

posso me enganar a respeito daquilo que senti, nem sobre o que os meus sentimentos 

me obrigaram a fazer, eis do que se trata antes de tudo.” (ROUSSEAU, 2008, p.185) Há 

indícios também da valorização do sentimento e das verdades do coração em detrimento 

das verdades obtidas exclusivamente pela razão.  

No entanto, não são apenas os sentimentos que são valorizados. Wokler na obra 

introdutória ao pensador genebrino Rousseau (2012), ressalta dentre as faculdades a 

imaginação como a mais desenvolvida. Os seus escritos revelam a grande participação 

da imaginação28.    

 Morin em Para Além do Iluminismo, cujo objetivo é fazer uma análise crítica do 

período da Ilustração e propor a sua superação, projeta a imagem de Rousseau 

contrapondo-a com alguns dos principais pensadores do período: Diderot, Condorcet e 

Voltaire. Rousseau, ao contrário dos pensadores mencionados, rejeita a ideia de 

progresso da humanidade feita pela razão.  

Segundo Morin: 
 
                                                 
28 Wokhler cita algumas obras que evidenciam o grande uso da imaginação de Rousseau para concebê-
las. Obras tais como a descrição do estado de natureza no Segundo Discurso, a idealização de Júlia no 
romance A nova Heloísa e a do padre das Confissões do Vigário Saboiano no Emílio cujo traço comum é 
o de que todos eles seriam idealizações que não estão preocupados em encontrar correspondência na 
realidade. Nesse sentido, a imaginação é associada a algo que é inventado, que ultrapassa a realidade.  



Já com Rousseau o tema da afetividade (da sensibilidade) passa a opor-se à 

razão e indica que sozinha a razão tem um caráter abstrato e quase inumano. 

Rousseau revela do seu jeito o aspecto de abstração existente na ruptura entre o 

humano e o natural e dá à natureza uma importância quase matricial, maternal. 

(MORIN, 2011, p.35-36) 

 
 Na citação acima, Morin descreve um Rousseau que contrapõe os afetos à razão. 

E mais: caracteriza-o como um pensador que denuncia a ideia de progresso, via razão, 

proveniente da civilização. O centro da crítica de Rousseau seria à ideia de progresso 

linear; este pode ser concebido como mera ilusão, pois com o avanço da civilização 

muitas potencialidades humanas acabam por serem reprimidas. Então como falar em 

progresso se o ser humano é limitado em suas multidimensionalidades e não atinge de 

fato a autonomia? A imagem de primitivista, defensor do estado de natureza em 

contraposição à civilização também é constantemente evocada para retratar Rousseau. 

No entanto, cabe a pergunta se essas imagens dão conta do pensamento de Rousseau? 

Rousseau é um iluminista singular ou se contrapõe ao Iluminismo? 

Derathé, ao mapear os antecedentes históricos do Contrato Social, atesta as 

várias interpretações, por vezes opostas, de que sofre a obra de Roussau. Segundo 

Derathé há um motivo preciso para a existência de tal fenômeno. “A influência de 

Rousseau tornou difícil o estudo objetivo de sua obra: tende-se sempre a julgá-la menos 

pelo conteúdo de seus textos do que pelas correntes de ideias que eles deram à luz.” 

(DERATHÉ, 2009, p.29) 

Em outras palavras, pesquisa-se não apenas as suas obras, mas, sobretudo, as 

influências que elas geraram para a posteridade. Tais pesquisas são relevantes, no 

entanto, segundo Derathé, elas tendem a obscurecer o verdadeiro pensamento de 

Rousseau.     

 Para Cassirer em A questão Jean Jacques Rousseau (1999), os pensamentos de  

Rousseau não são meros fatos históricos. Nem se pode aprisioná-lo em uma teoria 

rígida e fixa. O pensamento de Rousseau é dinâmico em contraposição à fixidez do 

século XVIII. “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.” (CASSIRER, 1999, 

p.38).  



 Poder-se-ia caracterizar essa dinâmica no que Dalbosco em seu artigo O 

Iluminismo pedagógico de Rousseau atribui as várias interpretações conflitantes ao tipo 

de pensamento, próprio a Rousseau, que ele denomina como dialética da razão. Tal 

prática consistiria num exame, proveniente especialmente da razão, de vários ângulos da 

realidade, tendo como pressuposto que o movimento da história não se dirige para uma 

única direção. 

Segundo Dalbosco: 

 

No contexto do pensamento de Rousseau a dialética da razão se expressa como 

capacidade de aprender a pensar em forma de paradoxos e isso não significa 

outra coisa senão desenvolver a capacidade reflexiva de perceber as tensões e 

conflitos inerentes à vida humana e social e buscar contorná-los da melhor 

forma possível. Ela põe-lhe a exigência de conceber o ser humano e suas ações 

de modo amplo, considerando seus sentimentos, suas paixões e seus afetos 

também como constitutivos de seu agir racional. (DALBOSCO,2012,p.6) 

 

 Muito provavelmente essa forma de pensar singular de Rousseau (a 

característica ‘dialética’ do seu pensamento), explicitada por Dalbosco que envolve 

além da razão, os sentimentos, afetos e a imaginação acabe por gerar as interpretações 

tão díspares das obras de Rousseau. Ou seja, uma boa hipótese é a de que singularidade 

do pensamento de Rousseau provoca interpretações, de uma mesma obra, totalmente 

opostas. Uma das interpretações que resultam em total desacordo refere-se ao fato de 

comentadores, ora atribuírem a ele ora a defesa do individualismo, ora a defesa do 

coletivismo no âmbito da antropologia rousseauista.  

 Em relação à interpretação relacionada à defesa do individualismo vejam-se 

estas palavras de Cassirer:  

  

Às vezes Rousseau nos aparece como o verdadeiro precursor do individualismo 

moderno lutando em defesa da liberdade ilimitada do sentimento e do ‘direito 

do coração’, e levando esse direito tão longe que acabamos perdendo 

completamente toda ligação ética e todo preceito moral objetivo. (CASSIRER, 

1999, p.40)  

  

Tal defesa do individualismo, como bem observado no prefácio de Peter Gay ao 

estudo de Cassirer sobre Rousseau seria mais bem perceptível no Segundo Discurso. 



Peter Gay refere-se a um comentador do final do século XIX e início do século XX, 

Emile Flaguet, que aponta para a concepção individualista de ser humano, 

especialmente enfatizada, no Segundo Discurso. A contraposição entre a bondade do 

homem no estado de natureza, onde vive solitário e disperso, e a sociedade que o 

corrompe, é o indício para caracterizá-lo como defensor do individualismo. Em outras 

palavras, há o elogio ao estado de natureza onde não se encontra o mínimo traço de 

sociabilidade. E a mensagem parece ser clara no Segundo Discurso: toda sociedade 

corrompe a bondade natural do homem29. 

 Há uma segunda interpretação oposta que faz de Rousseau uma espécie de 

apologista do Estado e defensor do coletivismo, perceptível principalmente no Contrato 

Social. Por exemplo, Popper em A Sociedade Aberta e seus Inimigos (1987) alinha 

Rousseau ao lado de Hegel e Platão como defensores de um estado coletivista. “Como 

as citações anteriores mostram, o coletivista Hegel, como Platão, visualiza o estado 

como um organismo; e acompanhando Rousseau, que lhe forneceu uma ‘vontade geral’ 

coletiva, fornece-lhe Hegel uma essência consciente e pensada, sua razão ou Espírito.” 

(POPPER: 1987, p.43)  

            É preciso lembrar que Rousseau fornece uma metáfora mecânica para o 

funcionamento de um país. Assim, no início do Segundo Discurso, Rousseau afirma: 

“Teria desejado nascer num país no qual o soberano e o povo não pudessem alimentar 

senão um único e mesmo interesse a fim de que todos os movimentos da máquina 

tendessem somente para a felicidade comum.” (ROUSSEAU, 1978, p.224). O próprio 

Faguet considera que o Contrato Social é antiliberal em contraposição ao Segundo 

Discurso.    

 Em relação à concepção antropológica, a oposição das interpretações ora procura 

enfatizar que Rousseau defende um homem próximo ao estado natural do Segundo 

Discurso, portanto livre da corrupção produzida pela sociedade; ora que ele defende 

exclusivamente o homem civil, ou seja, o cidadão, tal como descrito no Contrato Social.   

 Outra interpretação controversa entre os comentadores de Rousseau, citada por 

Cassirer e que se refere diretamente à antropologia, diz respeito ao papel da razão. 

Muitos identificavam Rousseau a um irracionalista, valorizando apenas o sentimento. 
                                                 
29 A interpretação do pensamento de Rousseau como a defesa o individualismo em contraposição à 
sociedade, corruptora dos homens, é sustentada, num primeiro momento pelo movimento romântico 
surgido na Alemanha após o final do período Iluminista. Com efeito, o pensamento de Rousseau foi 
tomado como uma das fontes inspiradoras do movimento romântico alemão, Sturm und Drag.   



Para Cassirer, Rousseau embora condene a glorificação da razão, no entanto, ele está 

longe de descartá-la ou de considerá-la menos importante que os sentimentos na 

formação do sujeito moral. Na Profissão de fé do Vigário Saboiano, Rousseau refere-se 

à razão como uma das coisas mais sublimes do homem. Ao discorrer sobre a moral e a 

consciência do homem que nos guia para o bem, Rousseau revela a importância da 

razão.  

 

Ora é do sistema moral formado por essa dupla relação, consigo mesmo e com 

seus semelhantes, que nasce o impulso da consciência. Conhecer o bem não 

amá-lo; o homem não tem um conhecimento inato do bem; mas assim que a sua 

razão faz com que o conheça, sua consciência leva-o a amá-lo: é este sentimento 

que é inato. (ROUSSEAU, 2009, p.411) 

  

 O que importa ressaltar na citação acima é o de que a consciência, apesar de nos 

impulsionar para o bem, depende da razão para conhecê-lo e com isso conduzi-la ao 

sentimento do amor ao bem.    

 Ora, para nos desvencilharmos de tais controvérsias segundo Cassirer é preciso 

atentar para a relação entre obra e vida de Rousseau30. “Num pensador desse tipo, não 

se pode separar o conteúdo e o sentido da obra da razão pessoal de viver; ambos só 

podem ser apreendidos um dentro do outro e um com o outro, só num reflexo reiterado 

e num esclarecimento mútuo de um pelo outro.” (CASSIRER, 1999, p.42) 

 Essa linha de interpretação ressalta a relação estreita entre vida e obra. Para 

Cassirer, a importância de se iluminar a vida de Rousseau para esclarecer questões 

relativas à sua obra visa revelar um pensamento que não é permeado por contradições.  

No entanto, tal interpretação não implica a procura pela sistematização do pensamento 

rousseauísta.  

 Nos escritos de Rousseau constata-se a rejeição ao pensamento sistemático, 

característica compartilhada pelos pensadores do Iluminismo. Cassirer em A Filosofia 

do Iluminismo faz um contraponto entre os grandes sistemas metafísicos do século XVII 

e o Iluminismo. O século XVIII em oposição ao século XVII não estava preocupado 

                                                 
30 Penso que uma das riquezas da abordagem de Cassirer acerca da obra de Rousseau seja justamente a de 
trazer aspectos relevantes da vida de Rousseau para esclarecer aspectos de sua obra. Ao longo desse 
capítulo, eu me apoio reiteradamente nos comentários de Cassirer sobre passagens biográficas 
importantes da vida de Rousseau, apresentados em A questão Jean-Jacques Rousseau (1999), a fim de 
aclarar melhor certas passagens de suas obras.  



com a ideia de busca por um método de onde, a partir de poucos princípios, deduz-se 

todo o sistema de pensamento.  

 

O século XVIII renunciou a esse modo e a essa forma de dedução, de derivação 

e de explicação sistemática. Não rivaliza em absoluto com Descartes e 

Malebranche, com Leibniz e Spinoza, no tocante ao rigor e à autonomia do 

método. Busca uma outa concepção de verdade e da filosofia que confere a um 

e a outra mais amplitude, uma forma dotada de mais liberdade e mobilidade, 

mais concreta e mais viva. (CASSIRER, 1992, p.24)  

 

Além disso, o Iluminismo não pretende usar a razão para construir, a partir de 

princípios universais, verdades eternas. Segundo Cassirer:  

 

O século XVIII confere à razão um sentido diferente e mais modesto. Deixou de 

ser a soma de ideias inatas, anteriores a toda a experiência, que nos revela a 

essência absoluta das coisas. A razão define-se muito menos como uma 

possessão do que como uma forma de aquisição. (CASSIRER, 1992, p.32)  

  

 Todas essas considerações sobre a dinâmica do pensamento de Rousseau, as 

relações entre vida e obra, aplicadas à antropologia poderiam resultar em um 

pensamento incoerente. Mas talvez seja preciso considerar que o ser humano é 

permeado por incoerências e contradições. Provavelmente possamos utilizar o espírito 

de finesse para apreender a concepção de ser humano na obra de Rousseau. Cassirer no 

Ensaio sobre o Homem(1975) retoma a distinção feita por Pascal entre o espírito 

geométrico e o espírito de finesse.  

 Segundo Cassirer, o espírito geométrico parte de certos axiomas e realizam-se 

deduções segundo as regras de inferência da lógica. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

o espírito geométrico, utilizado na construção do pensamento traz o desejo de 

sistematização do conhecimento. Ora a aparente vantagem do espírito geométrico sobre 

o espírito de finesse estaria na clareza dos conceitos e nas deduções feitas de acordo 

com o modelo geométrico. No entanto, para Cassirer, não se pode aplicar o espírito 

geométrico para a análise de qualquer tipo de questão.  

 Para Pascal, na interpretação de Cassirer, a metafísica tradicional sustentada pelo 

espírito geométrico não pode apreender todas as sutilezas do ser humano. Os sistemas 

metafísicos no que se refere á antropologia podem ser considerados como meras 



quimeras. Assim a abordagem, mais correta para apreendermos o pensamento de 

Rousseau sobre o ser humano, é o do espírito de finesse que considera o homem em 

toda a sua complexidade. Para apreender o homem real deve-se considerá-lo em todas 

as suas contradições. Portanto, analise exclusivamente lógico-racional não dá conta de 

retratar o homem real. No caso de Rousseau, para se apreender a sua antropologia deve-

se levar em conta o alcance de sua imaginação, dos sentimentos e da razão. 

 

2. A antropologia no Segundo Discurso 

  
 O Segundo Discurso visa, basicamente, responder a questão proposta pela 

Academia: a desigualdade entre os homens é natural? Ora, a desigualdade, no 

pensamento de Rousseau, é identificada à questão do mal. Ao realizar a investigação 

sobre a origem da desigualdade entre os homens, Rousseau constrói uma teodiceia que 

trata da questão do mal. Para Starobinski: “Deus (ou a Natureza) não pode deixar que o 

mal existisse. O homem é culpado? Pecou? Se ele é naturalmente bom, de onde vem 

que se tenha tornado mal?” (STAROBINSKI, 2011, p.397) Podemos trocar a ideia de 

mal pela de desigualdade e assim a questão do Segundo Discurso toma mais 

consistência. De onde surge a desigualdade, posto que no estado de natureza o homem é 

bom e não há, em tal estado, nenhum indício de desigualdade31 que sobreponha um 

homem a outro? 

A desigualdade investigada em sua origem no Segundo Discurso, como nota 

Starobinski, não resulta exclusivamente da concentração de rendas e da usurpação da 

propriedade. Ela é mais complexa, na medida em que envolvem várias outras 

desigualdades, que estão interligadas entre si. É, sobretudo, uma desigualdade que 

atinge também a consciência. O ápice dessa desigualdade como veremos mais à frente, 

dá-se no estado civil, mais especificamente no período do absolutismo, onde todas as 

pessoas encontram-se imbuídas da consciência da desigualdade, sejam elas os 

dominadores sejam elas as dominadas.  

Em outras palavras, interessa a Rousseau investigar a passagem da desigualdade 

natural para a desigualdade moral e política. Nesse sentido, referir-se à desigualdade 

significa referir-se à caracterização do homem. Como se dá a passagem entre o homem 

                                                 
31 Evidentemente Rousseau reconhece  que na natureza há desigualdade física entre os homens. No 
entanto, tal tipo de desigualdade é insuficiente para a dominação e exploração do homem pelo homem. 



no estado de natureza e o homem no estado civil. Nesse sentido, pode-se dizer que toda 

a questão da desigualdade está estreitamente relacionada à questão antropológica.      

Assim, o Segundo Discurso constitui-se em uma das obras centrais onde é 

abordada a questão antropológica. Ele é dividido em duas partes, que corresponderiam a 

duas etapas na história do desenvolvimento humano. Na primeira parte é descrito o 

homem no estado de natureza, livre de qualquer característica imposta pela sociedade, 

vivendo solitário e disperso na floresta. Na segunda parte do Segundo Discurso, com o 

desenvolvimento da sociedade surge, como resultado do desenvolvimento das artes e 

das ciências, o homem civilizado. Há a referência ainda a uma etapa intermediária, 

chamada de Idade de Ouro, entre o homem natural e o homem civilizado.   

 Logo na abertura do prefácio ao Segundo Discurso Rousseau declara a 

importância fundamental do conhecimento sobre o homem e a sua utilidade.   

Mas como chegar ao conhecimento do homem? Quais dificuldades impedem a 

aquisição de um conhecimento tão útil? O desenvolvimento da sociedade, os progressos 

da arte alteraram radicalmente o retrato original do homem. É este retrato que Rousseau 

persegue pelo menos na primeira parte do Segundo Discurso. Para tanto, é preciso em 

relação ao homem distinguir o que lhe foi acrescido pelos progressos das ciências na sua 

essência. Ou seja, será preciso separar o que foi acrescido de artificial à natureza 

humana.  

  Na busca dessa distinção, Rousseau elabora a hipótese do homem natural em 

contraposição ao homem que vive em sociedade. Mas a questão é como chegar a 

elaborar um retrato hipotético desse homem, depois de tantos séculos nos quais ele foi 

desfigurado?  

Como a estátua de Glauco, que o tempo, o mar e as intempéries tinham 

desfigurado de tal modo que se assemelhava mais a um animal feroz do que a 

um deus, a alma humana alterada no seio da sociedade por milhares de causas 

sempre renovadas, pela aquisição de uma multidão de conhecimentos e de erros, 

pelas mudanças que se dão na constituição dos corpos e pelo choque contínuo 

das paixões, por assim dizer mudou de aparência a ponto de tornar-se quase 

irreconhecível. (ROUSSEAU, 1978, p.227) 

 

 O que Rousseau pretende fazer, para caracterizar o homem natural, é afastar 

todo tipo de detalhe, de característica dada ao homem em seu longo processo de 

socialização, aos quais muitas pessoas denominam como o progresso humano. Para 



tornar o homem novamente conhecido a si mesmo, Rousseau lança a hipótese de um 

homem natural, que vem a ser o negativo do homem resultante da sociedade de seu 

tempo. Uma hipótese sobre o homem natural, por outro lado, que parece também 

embasada em outros tipos de conhecimento. O que não é considerado por Cassirer que 

afirma que hoje parece ser um consenso dizer ser uma hipótese o que Rousseau diz 

sobre o estado de natureza. A consequência dessa hipótese é a de que Rousseau não 

pretende fundamentar o estado de natureza baseado nos conhecimentos etnográficos ou 

etnológicos.  

          Mas onde Rousseau haverá de fundamentá-los? Segundo Cassirer, o 

conhecimento dos princípios naturais, para Rousseau, encontra-se no próprio homem.  

 Rousseau procede a uma introspecção, ou realiza um processo de 

autoconhecimento para buscar este homem natural. “Não se pode criar o verdadeiro 

saber do homem a partir da etnografia ou da etnologia. Existe somente uma fonte viva 

para este saber: a fonte do autoconhecimento e da auto-reflexão. E foi única e 

exclusivamente a ela que Rousseau também se referiu – e dela pretendeu obter as provas 

para os seus princípios e proposições naturais.” (CASSIRER, 1999, p.51) 

 Certamente essa é uma interpretação válida, posto que Rousseau em inúmeras 

passagens refere-se à interiorização como um processo importante para encontrar 

conhecimentos verdadeiros. O conhecimento interior é valorizado como algo que é 

verdadeiro em contraposição ao conhecimento que se projeta externamente. Tal 

interpretação é corroborada no próprio texto de Rousseau, logo no início do Prefácio do 

Segundo Discurso.   

Ora, a referência explícita ao templo de Delfos que trazia a inscrição ‘conhece-te 

a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses’ faz apelo a interiorização do 

conhecimento do homem. Nesse sentido, o conhecimento do homem, para Rousseau, 

também passa pelo conhecimento de si mesmo. 

 Trata-se, portanto, da utilização feita por Rousseau de uma fonte interna que nos 

fornece aproximação a um suposto estado natural. Basta que ouçamos a voz interior, 

que nos despoja de todas as características das regras artificiais impostas pela sociedade. 

Para reencontrar um suposto estado de natureza não é preciso viajar e conhecer 

costumes de povos ‘exóticos’ como o relatado, por exemplo, por Diderot em 

Suplementos das Viagens de Bougainville.  

 No entanto, esta não é a única fonte para determinarmos a representação feita 

por Rousseau do homem natural no Segundo Discurso. 



 Há uma intensa relação entre Rousseau e a ciência de seu tempo. Não é sem 

motivos que Starobinski em Jean Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo 

(2011) nos chama a atenção para a relação entre Rousseau e o naturalista Buffon, autor 

da História Natural, obra que encontrou acolhida no pensamento do pensador 

genebrino. A história natural de Buffon foi uma das obras que serviram como 

referência na elaboração do Segundo Discurso. O que mostra que Rousseau alimentava-

se do conhecimento científico de sua época. É fato que Rousseau apoia-se em ampla 

documentação sobre povos primitivos. Prova disto são as notas ao Segundo Discurso 

escritas pelo próprio Rousseau. Segundo comentário de Paul Arbousse Bastide, “a 

descrição do estado de natureza baseia-se nos resultados de numerosas ciências que 

eram então incluídas sob o nome de história natural...” (ROUSSEAU, 1978, p.283) 

 Portanto para a elaboração da hipótese da concepção do homem no estado de 

natureza, Rousseau recorre a duas fontes aparentemente irreconciliáveis: a introspecção, 

baseada numa autorreflexão (fonte interna) e as ciências naturais, baseadas, sobretudo, 

na História Natural de Buffon (fonte externa). Penso que as duas fontes são 

complementares e contribuem para a caracterização do homem do ponto de vista físico, 

moral e metafísico. O Segundo Discurso é a obra na qual tais características são 

examinadas em detalhe.  

 

2.1 O homem do ponto de vista físico.  

 A descrição física do homem em Rousseau não parte da sua relação com as 

demais espécies na longa cadeia de transformações sofridas pelo homem. “Não poderei 

formular sobre esse assunto senão conjecturas vagas e quase imaginárias. A anatomia 

comparada progrediu muito pouco até hoje, as observações dos naturalistas ainda são 

muito incertas para que se possa, sobre tais fundamentos, estabelecer a base de um 

raciocínio sólido.” (ROUSSEAU, 1978, p.237) 

 Assim se os conhecimentos disponíveis na época sobre as transformações da 

anatomia humana não autorizavam Rousseau a neles se basear na sua descrição física do 

homem, por outro lado, isso o deixava livre para conjecturar utilizando a imaginação. 

O homem natural é descrito como solitário, pois vive disperso nas florestas e se 

alimenta daquilo que a terra lhe oferece em abundância. À diferença dos animais, o 

homem não possui um instinto específico, mas, em compensação é mais organizado. 

 Não apenas o físico como também o temperamento do homem natural é robusto. 

Considerando a descrição de Rousseau, a grande responsável pela robustez do homem é 



a natureza. Aqui já entrevemos que a natureza será, num primeiro momento quanto ao 

desenvolvimento físico, a grande mestra do homem. O homem selvagem conta apenas 

consigo mesmo, o que significa que ele ainda não desenvolveu e criou dependência com 

nenhum tipo de instrumento. Rousseau pergunta: “Se tivesse um machado, seu punho 

romperia galhos tão resistentes? Se tivesse uma funda, lançaria com a mão com tanto 

vigor uma pedra? Se possuísse uma escada, subiria uma árvore tão ligeiramente?” 

(ROUSSEAU, 1975, p.239) Nesse ponto a comparação com o homem civilizado é 

inevitável. Munidos e cercados dos mais diversos tipos de objetos paramos de exercitar 

o nosso corpo. Mas atentemos que não apenas o corpo sofre com as facilidades trazidas 

pela criação de instrumentos, também o espírito sofre com a queda de vigor. No estado 

natural, segundo Rousseau, o homem encontrava-se no ponto mais alto de seu vigor. 

Nesse aspecto há um grande ponto de aproximação entre o homem e os animais. 

Rousseau faz uma analogia entre o homem e os animais para reafirmar o vigor do 

espírito humano quando em circunstâncias inóspitas: 

 

O cavalo, o gato, o touro, o próprio asno têm, na maioria, uma estatura mais 

alta, e todos uma constituição mais robusta, mais vigor, força e coragem quando 

nas florestas do que em nossas casas; perdem a metade dessas vantagens 

tornando-se domésticos e poder-se-ia dizer que todos os nossos cuidados para 

tratar bem e alimentar esses animais só conseguem degenerá-los. Acontece o 

mesmo com o próprio homem. (ROUSSEAU, 1978, p.241) 

 
Até aqui a descrição do homem do ponto de vista físico não difere basicamente 

da descrição dos animais. Ambos desenvolvem físico robusto e dispensam maiores 

cuidados, exceto os da natureza. O homem é são, pois vive de um modo simples e 

conforme a natureza e não possui hábitos que tirem o seu vigor. E tudo o que a natureza 

oferece aos homens é viver de acordo com os seus instintos. No entanto se os animais 

fossem domesticados, portanto retirados de seu habitat natural, perderiam, segundo 

Rousseau, metade do seu vigor e robustez. 

 

2.2 O Homem do ponto de vista moral  

A descrição feita por Rousseau até aqui apresenta o homem autossuficiente com 

o que na natureza lhe traz. Ele não tem nenhuma necessidade de companhia, vive 

disperso nas florestas e, por isso, a moral está ausente de suas ações. 

 



Parece, a principio, que os homens nesse estado de natureza, não havendo entre 

si qualquer espécie de relação moral ou de deveres comuns, não poderiam ser 

bons nem maus ou possuir vícios e virtudes, a menos que, tomando estas 

palavras num sentido físico, se considerem como vícios do indivíduo as 

qualidades capazes de prejudicar sua própria conservação. (ROUSSEAU, 1978, 

p.251) 

 

Porém esse estado amoral do homem no estado de natureza contrasta com outra 

célebre tese atribuída a Rousseau, a da bondade natural do homem. Nesta tese, abra-se a 

possibilidade de interpretar a bondade como uma qualidade moral. No entanto, Deleuze 

em Jean Jacques Rousseau – precursor de Kafka, de Céline e de Ponge, faz, no meu 

entender, uma análise precisa sobre a questão do mal e da bondade no estado de 

natureza, destituindo-a de qualquer contexto da moral: 

 

Em uma de suas teses mais célebres, Rousseau explica que o homem no estado 

de natureza é bom, ou pelo menos não é mau. Isso não é uma declaração 

generosa nem uma manifestação de otimismo; é um manifesto lógico 

extremamente preciso. Rousseau quer dizer: o homem, tal como se pode supô-lo 

em um estado de natureza, não pode ser mau, pois as condições objetivas que 

tornam possíveis a maldade e seu exercício não existem na própria natureza. 

(DELEUZE, 2008, 73)       

    

Segundo a citação de Deleuze pode-se pensar que o homem no estado de 

natureza não pratica o mal, porque as condições postas nesse estado não propiciam as 

condições necessárias para que a maldade ali se instale. Ou seja, não se trata de uma 

opção do homem no estado de natureza não agir de forma má, pois o homem encontra-

se ainda em um estágio anterior ao da moralidade.  

No segundo Discurso há um embate significativo entre Rousseau e Hobbes que, 

a meu ver, corrobora com a interpretação de Deleuze.  

 

Hobbes não viu que a mesma causa que impede os selvagens de usar a razão, 

como pretendem os jurisconsultos, os impede também de abusar das suas 

faculdades, como ele próprio acha; de modo que se poderia dizer que os 

selvagens não são maus precisamente porque não sabem o que é ser bons, pois 

não é nem o desenvolvimento das luzes nem o freio da lei, mas a tranquilidade 



das paixões e a ignorância do vício que os impedem de proceder mal.  

(ROUSSEAU, 1978, 252) 

 

             A crítica de Rousseau a Hobbes reside no fato de que o homem natural é 

descrito como o homem portador de todas as características que podem provocar a 

corrupção da sociedade. Portanto, o homem natural em Hobbes é descrito como 

portador de todas as paixões e vícios já desenvolvidos. Em contraposição, o homem do 

estado natural de Rousseau possui poucas paixões, ele é destituído de sentimento de 

posse que o faz desejar o bem alheio. Além disso, os homens só desejam aquilo que 

conhecem e que necessitam. Necessitando de pouco, as paixões do homem natural 

também permanecerão igualmente limitadas. Assim, mesmo um homem robusto e 

fisicamente bem desenvolvido, no estado de natureza, seria incapaz de causar qualquer 

tipo de dano, porque as suas necessidades são limitadas, elas vêm exclusivamente da 

própria natureza.  

Embora destituído de juízos morais, o homem no estado de natureza possui dois 

tipos de sentimentos que redundam em desdobramentos no campo moral: o amor de si e 

a piedade natural.   

O amor de si é próprio à conservação do homem. Na Carta a Beaumont, na parte 

onde Rousseau trata dos princípios morais, ao discorrer sobre o amor de si, aponta-o 

como a única paixão natural do homem e sustenta a ideia de que essa paixão não é, em 

princípio, nem boa nem má. Tudo dependerá do seu desenvolvimento, posterior ao 

estado de natureza. O sentimento de piedade é natural porque anterior a qualquer tipo de 

reflexão e não é exclusividade do homem. Trata-se da identificação com o outro quando 

do seu sofrimento. Ele está presente inclusive nos animais. 

 
Um animal não passa sem inquietação ao lado de um animal morto de sua 

espécie; há até alguns que lhes dão uma espécie de sepultura, e os mugidos 

tristes do gado entrando no matadouro exprimem a impressão que tem do 

horrível espetáculo que o impressiona. (ROUSSEAU, 1978, p.253) 

 
Os homens partilham juntamente com os animais o sentimento de piedade 

natural. Nesse sentido não parece haver uma real distinção entre homens e animais. O 

sentimento de piedade tampouco pode ser classificado como uma virtude. Segundo 



Goldschimidt: “Mas resulta que a piedade, ainda que ela seja chamada de ‘a única 

virtude natural’, não é ainda virtude.32” (GOLDSCMIDT, 1985, p.331)   

 Rousseau afirma que o sentimento de piedade natural, se não pode ser 

caracterizado, do ponto de vista propriamente moral, como uma virtude, permanece no 

homem civilizado como um fundo de humanidade em meio às depravações da 

sociedade. 

 Ao tomar, claramente partido do estado de natureza em oposição à sociedade 

civil no Segundo Discurso, Rousseau, no meu entender, está emitindo um juízo moral, 

pois este é considerado livre de perversidades que são exclusividades da sociedade civil. 

Na Carta a Beaumont, na qual Rousseau se defende da acusação feita pelo arcebispo de 

Paris, Christopher Beaumont, de impiedade e irreligião que pairava sobre o Emílio, há a 

afirmação de modo claro de que o homem é naturalmente bom por natureza. E 

Rousseau pode acrescentar quanto à afirmação anterior que toda a corrupção deriva da 

sociedade civil.  

 

O princípio fundamental de toda moral sobre o qual raciocinei em todos os 

meus escritos e que desenvolvi neste último com toda a clareza de que era 

capaz, é de que o  homem é um ser naturalmente bom, amando a justiça e 

a ordem; que não há perversidade original no coração humano e que os 

primeiros movimentos da natureza são sempre corretos. (ROUSSEAU, 2005, 

p.48) 

 

 Na passagem acima Rousseau identifica a natureza ao estado de pureza original. 

Próximo à natureza, o homem sempre manterá o seu coração puro. Nela não há 

maldade, porém a sociedade pode introduzir o mal no homem e corrompê-lo. A 

corrupção é percebida na transformação do amor de si em amor próprio, que induz ao 

orgulho e ao egoísmo. É justamente a sociedade quem realiza a transformação. 

 No entanto, ao insistir em atribuir ao homem a bondade por natureza, Rousseau 

já não indicaria uma moralidade presente no estado natural? Mesmo argumentando que 

com as faculdades do entendimento e da razão pouco desenvolvidas, a tendência para o 

vício se mantém fora do alcance do homem, não poderíamos caracterizar algum tipo de 

valor moral baseado no estado de natureza? 

                                                 
32 Mais il en resulte encore que la pitié, bien qu’elle soit appelée ‘la seule virtue naturelle’, n’est pas 
vertu. 



 Aqui, a meu ver, há dois tipos de elogios feitos por Rousseau ao homem no 

estado de natureza. No Segundo Discurso, o homem permanece longe dos vícios por 

não possuir qualquer tipo de reflexão e de sociabilidade. Portanto, ele seria ‘bom’ por 

conta de suas limitações. Na Carta a Beaumont, no trecho que se refere ao Emílio, o 

tom é mais afirmativo. Além de estar livre de todo tipo de paixão que cause corrupção 

por estar próximo à natureza, o homem selvagem ama, naturalmente, a justiça e a 

beleza. Mesmo com as limitações o homem do estado de natureza possui sentimentos 

nobres, que poderíamos, remotamente, chamar de morais. 

 É certo que Rousseau indica claramente que o homem só pode viver moralmente 

com o desenvolvimento da razão e do entendimento. Mas estes são ambivalentes no 

pensamento de Rousseau. O desenvolvimento do entendimento tanto pode conduzir, 

juntamente com o sentimento, ao desenvolvimento de ações virtuosas como também 

pode afastá-lo da bondade natural. 

 Nesse sentido, o desenvolvimento do entendimento, por vezes, indica uma 

espécie de retrocesso, onde se apaga no homem resquícios do sentimento de justiça e 

beleza. Isso fica claro com o desenvolvimento da razão, que acompanha a 

complexificação da sociedade, onde o amor próprio, em grande parte associado ao 

desenvolvimento cognitivo, mitiga o sentimento de piedade natural. Assim temos a 

contraposição entre certo tipo de razão e os sentimentos originados no estado de 

natureza.  

 

É a razão que engendra o amor próprio e a reflexão o fortifica; faz o homem 

voltar-se sobre si mesmo; separa-o de quanto o perturba e aflige. É a filosofia 

que o isola; por sua causa, diz ele, em segredo, ao ver um homem sofrendo: 

‘Perece, se queres; quanto a mim estou seguro’. Nada, além dos perigos da 

sociedade inteira, atrapalha o sono tranquilo do filósofo e o arranca do leito. 

(ROUSSEAU, 1978, p.254) 

   
Apesar da característica negativa dada à razão e à reflexão, na citação acima, 

elas se mostram como um dos requisitos para a existência da vida moral. Rousseau ao 

se referir ao sentimento de piedade como virtude natural, não pode conferir a ela o 

estatuto da moralidade precisamente porque tal sentimento dispensa a reflexão. No 

entanto, ela é importante na composição com a razão para compor a moralidade. 

Segundo Rousseau: “Mandeville compreendeu muito bem que, com toda a sua moral, 



os homens jamais passariam de uns monstros se a natureza não lhe tiver conferido a 

piedade para apoio da razão...” (ROUSSEAU, 259, 1978) O sentimento de piedade é 

um dos pilares de onde se origina o sentimento moral. 

Assim nota-se uma dupla exigência para a moralidade, que deve ser 

indissociável no homem: a razão e o sentimento moral. Na Profissão de Fé do Vigário 

Saboiano localizada no Emílio, Rousseau avança nas considerações sobre a moralidade 

ao afirmar sobre sentimento inato do bem. Apesar de inato tal sentimento não se 

encontra acabado no homem. Há um ‘trabalho da razão’ que contribui, de forma 

decisiva para tal sentimento. “Conhecer o bem não é amá-lo; o homem não tem um 

conhecimento inato do bem; mas assim que a sua razão faz com que o conheça, sua 

consciência leva-o a amá-lo: é este sentimento que é inato” (ROUSSEAU, p.411)  

Na mesma Profissão de Fé, Rousseau torna clara a ideia de que a moralidade só 

se realiza em uma dupla relação: consigo próprio e com o outro. O que reforça a ideia 

de que só nas relações sociais pode haver a moralidade. “Ora, é do sistema moral 

formado dessa dupla relação, consigo mesmo e com seus semelhantes, que nasce o 

impulso da consciência.” (ROUSSEAU, 2009, p.411)  

A descrição do homem em toda a primeira parte do Segundo Discurso revela-o 

como antissocial por natureza. Rousseau rompe com uma longa tradição da história do 

pensamento, inaugurada com Aristóteles, que pensa o homem como um ser 

naturalmente social. Mas talvez seja o caso de nos perguntarmos até que ponto 

antissociabilidade se aplica ao homem selvagem. Com efeito, o sentimento de piedade 

pressupõe uma projeção em relação ao outro. O inquietar-se e de certo modo 

compartilhar do sentimento dos que sofrem não parece uma imagem muito compatível 

com os homens vivendo isolados e dispersos na floresta. Mas a sociabilidade pressupõe 

laços duradouros e estáveis. Vivendo de forma nômade, sem habitação fixa, 

encontrando-se fortuitamente, os homens são incapazes de elaborar noções de valores 

morais.  

No desenvolvimento da sociabilidade, que implica na noção de moralidade em 

Rousseau, surge a necessidade de outros tipos de laços além dos concretizados, 

fortuitamente, no estado de natureza. Exige laços que, ao final, formem a relação de 

direitos e deveres comuns, que só seriam possíveis em uma sociedade civil.  

O paradoxo aparente é que, com a sociabilidade, o homem incorre mais em 

vícios do que em comportamentos virtuosos. Pensa mais em si, desenvolve uma 

multiplicidade de paixões, de sentimentos de inveja e egoísmo. Estando o homem na 



esfera moral afasta-se dela. Eis a sociedade do tempo de Rousseau, que será descrita ao 

final do Segundo Discurso.  

Até aqui colhemos algumas características do homem no estado de natureza, 

mas, resta uma questão importante para Rousseau nesta parte do Segundo Discurso, a 

saber, diferenciar o homem dos animais.  

 

2.3 O homem do ponto de vista metafísico 

Quando Rousseau refere-se a uma abordagem metafísica do homem, trata-se 

especificamente de investigar qual seria a diferença específica entre os homens e os 

animais. Afinal o que diferencia o homem dos animais? Do ponto de vista físico, como 

já visto, há uma proximidade entre os homens e os animais. Rousseau compara tanto os 

homens quanto os animais a máquinas. 

 

Em cada animal vejo somente uma máquina engenhosa a que a natureza 

 conferiu sentidos para recompor-se por si mesma e para defender-se, até certo 

 ponto, de tudo quanto tende a destruí-la ou estragá-la. Percebo as mesmas coisas 

na máquina humana, com a diferença de tudo fazer sozinha a natureza nas 

operações do animal, enquanto o homem executa as suas como agente livre. 

(ROUSSEAU, 1978, p.242) 

 

A concepção do homem e dos animais como máquina33, num primeiro momento, 

parece associar Rousseau ao mecanicismo, ao materialismo de sua época. Porém 

veremos mais à frente que essa ideia sofrerá algumas modificações ao abordarmos as 

características metafísicas do homem. Nota-se, no entanto, que Rousseau já aponta para 

uma diferença entre as ações do homem e dos animais, posto que o homem executa as 

ações de forma livre.  

Segundo Goldschmidt: “Com Buffon, Rousseau sustenta a tese dos animais-

máquinas, moderada pela ideia de instinto.34” (GOLDSCHMIDT, 1983, p.281) 

Para Rousseau, na Carta a Beaumont, o homem é um ser complexo composto de 

corpo e alma e possui um ser sensitivo, que se realiza com os sentidos, e um ser 

inteligente que se realiza com a alma. Corpo e alma podem entrar em contradição, cada 
                                                 
33 No livro V do Emílio, quando se descrevem as diferenças e semelhanças entre Emílio e Sofia, Rousseau 
refere-se aos corpos como máquinas constituídas por peças. “Em tudo o que não depende de sexo, a 
mulher é homem: tem os mesmos órgãos, as mesmas necessidades, as mesmas faculdades, a máquina é 
constituída da mesma maneira, as peças são as mesmas...” (ROUSSEAU, 2009, p.515-516)  
34 Avec Buffon, Rousseau soutient la thèse dês animaux-machines, temperée par l’idée d’instinct.  



qual apontando para caminhos opostos35. Mas é à consciência, considerada por 

Rousseau como voz da alma que o homem deverá seguir. A consciência não significa 

exatamente a razão. O amor à ordem, por exemplo, transforma-se em consciência. Ou 

seja, o mesmo amor que pode se degenerar em amor próprio, tem a capacidade de gerar 

a consciência. Mas, será legítimo perguntar se o homem é livre para escolher a 

possibilidade de desenvolvimento do amor.   

Rousseau no Segundo Discurso observa uma diferença fundamental entre o 

homem e os animais, que vem a ser a liberdade.  

Os animais são submetidos a leis naturais, portanto, obedecem basicamente aos 

seus instintos vindos da natureza, enquanto os homens possuem a liberdade de agir de 

forma autônoma. 

A questão da liberdade no pensamento de Rousseau não se coloca em termos de 

uma argumentação e justificação filosóficas. Ela surge praticamente como uma 

evidência. Rousseau passa ao largo das controvérsias com os deterministas, que 

sustentam a inexistência da liberdade. Tampouco discute a liberdade do ponto de vista 

metafísico. A evidência, da qual Goldschmidt ressalta a ideia de liberdade de Rousseau, 

leva-o a aproximá-lo de Malembranche que em A Busca da Verdade, livro I, ao 

distinguir os sentidos que vêm do exterior e os sentimentos interiores, defende que estes 

nunca se enganam, ao contrário daqueles. Ora, como a liberdade depende do sentimento 

interior da vontade, então ela nunca se engana. Com efeito, Rousseau recorre em várias 

passagens de sua obra, ao critério do sentimento interno para a validação do 

conhecimento36. Na interpretação de Goldschmidt, “em Rousseau, a liberdade é análoga 

ao cogito cartesiano em relação às coisas que se podem colocar em dúvida: ela aparece 

como o único princípio que se pode subtrair ao mecanismo universal37” 

(GOLDSCHMIDT, 1983, p.285) 

No entanto, apesar da evidência da liberdade em Rousseau, expõe uma 

caracterização mais detalhada no livro IV do Emílio. Rousseau faz menção à dualidade 

do ser humano na Profissão de fé do vigário saboiano (2009) ao abordar a ação de seres 

livres. A liberdade é gerada por um princípio ativo, interno, que é a vontade. A vontade 
                                                 
35 No Emílio, livro I, Rousseau apresenta a tese da concepção dualista quando justifica a necessidade de 
fortalecimento do corpo desde a infância.  “É preciso que o corpo tenha vigor para obedecer a alma; um 
bom servidor deve ser robusto.” (ROUSSEAU, 2009, p.34) Assim, um corpo doente além de ser incapaz 
de obedecer a alma faz o inverso; submete a alma ao corpo. 
36 Por exemplo, na Profissão de fé do vigário Saboiano, Rousseau cita o coração em sua sinceridade, 
como critério para acolher conhecimentos que sejam evidentes e, portanto, verdadeiros. (cf. p.378) 
37 Chez Rousseau, la liberte est analogue au cogito cartésien par rapport aux choses que l’on peut évoquer 
en doute: elle apparaît comme le seul príncipe qu’on puísse soustraire au mécanisme universel. 



não se submete às leis naturais. Logo, a vontade localiza-se em uma substância 

imaterial. “O homem, portanto, é livre em suas ações e, como tal, animado de sua 

substância imaterial: este é o meu terceiro artigo de fé.” (ROUSSEAU, 2009, p.) 

Retornando ao Segundo Discurso, Rousseau faz menção ao homem como um 

agente livre. Que significa ser agente livre? Segundo Rousseau a liberdade do homem 

reside na capacidade de resistir às leis naturais, ao contrário dos animais que a elas se 

resignam. Nas palavras de Rousseau: “A natureza manda em todos os animais e a besta 

obedece. O homem sofre a mesma influência, mas considera-se livre para concordar ou 

resistir, e é, sobretudo, na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de 

sua alma...” (ROUSSEAU, 1978, p.243) 

Apesar de não fazer menção explícita, nesta passagem, à vontade, ela é um 

elemento essencial para que o homem resista à natureza.  

A liberdade surge, para Rousseau, como a diferença específica entre homens e 

animais, justamente pela contraposição que se faz entre liberdade e instinto. Porém, a 

meu ver, aqui surge um paradoxo em Rousseau. Como considerar o homem selvagem 

portador da consciência da liberdade se ele guia-se predominantemente pelo instinto? 

Na descrição física do homem, Rousseau afirma:  

 

O homem selvagem, abandonado pela natureza unicamente ao instinto, ou ainda 

talvez,  compensado do que lhe falta por faculdades capazes de, a princípio, 

supri-lo e depois elevá-lo muito acima disso, começará, pois, pelas funções 

puramente animais. (ROUSSEAU, 1978, p.243-244) 

 

Portanto, parece de pouca valia a liberdade no estado natural. Nesse estado, o 

homem resistirá muito pouco à natureza. Ele se deixará guiar por ela, posto que a 

faculdade do entendimento ainda se encontra pouco desenvolvida. Como consequência 

o homem do estado natural guia-se basicamente pelos seus instintos. 

O que chama a atenção em Rousseau é que, ao contrário da maioria dos 

filósofos, o entendimento não se constitui em diferença específica entre o homem e os 

animais. Ambos possuem entendimento. A despeito dos animais não possuírem a 

liberdade, eles são capazes de combinar ideias originadas dos sentidos. Ou seja, os 

animais realizam atividades que podem ser relacionadas às operações do entendimento. 

Ele discorre sobre isso no Segundo Discurso, chegando à seguinte conclusão: “Não é, 



pois, o entendimento quanto à qualidade de agente livre possuída pelo homem que 

constitui, entre os animais, a distinção específica daquele.” (ROUSSEAU, 1978, p.243)    

Trata-se, em relação à faculdade do entendimento, de diferença de grau e não de 

uma qualidade específica. Assim, em relação ao entendimento, o homem diferencia-se 

dos animais tão somente por possuir a faculdade do entendimento mais desenvolvida. 

No entanto, pode-se pensar que essa diferença ocorre também entre os homens de 

diferentes sociedades, entre homens selvagens e civilizados. Ou seja, a espécie humana, 

não detém o primado da racionalidade. 

A segunda diferença específica é a capacidade que o homem tem de aperfeiçoar-

se, denominada de perfectibilidade. Essa capacidade não deve ser confundida com a 

liberdade. A perfectibilidade é a capacidade que o homem teria para desenvolver todas 

as suas faculdades, por exemplo, a reflexão, a invenção, a razão, as paixões, os afetos.  

De início, a distinção entre a liberdade e a perfectibilidade não parece muito 

clara. Ao conceber a liberdade como uma faculdade relacionada, sobretudo, ao desejo e 

a perfectibilidade como faculdade de se aperfeiçoar, Rousseau, distinguindo-as, indica 

que elas caminham na mesma direção. Em tese somos livres para nos aperfeiçoarmos 

nas relações sociais e no desenvolvimento cognitivo e afetivo. Em princípio, apesar de 

diferentes, a liberdade e a perfectibilidade possuem um ponto em comum, que é a 

oposição aos instintos que guiam as ações dos animais.  

Como uma primeira aproximação da caracterização do que é a perfectibilidade, 

Goldschmidt extrai, a partir da leitura do Segundo Discurso, a seguinte conclusão.  

“Opondo-se ao instinto animal, a perfectibilidade é mais vazia de conteúdo do que esta: 

ela não é nem invenção, nem reflexão, ela não é razão e tampouco é liberdade.” 

(GOLDSCHMIDT, 1983, p.288) A perfectibilidade, então, não pode ser confundida 

com qualquer uma das faculdades do homem, nem com a liberdade. Esclareçamos ainda 

mais um ponto. A oposição da perfectibilidade e da liberdade ao instinto não é dada 

pelas forças que entram em choque no homem, o instinto e a liberdade; mas entre o 

instinto, que os animais possuem, e a sua ausência no homem.  

No Segundo Discurso, ao homem no estado de natureza não é atribuído nenhum 

instinto específico. O que irá compensar essa ausência de instinto são, exatamente, as 

duas características que Rousseau atribui como inerentes ao homem: a liberdade e a 

perfectibilidade. Mas, ainda, restaria a questão de saber mais especificamente o que é a 

perfectibilidade, posto que ela foi distinguida das demais faculdades do homem. “A 

perfectibilidade é apenas a condição prévia e formal que torna possível todas as outras 



faculdades.” (GOLDSCHMIDT, 1983, p.289) Assim, ela á anterior a todas as outras 

faculdades, embora não se manifeste necessariamente.  

Uma caraterística associada à perfectibilidade é a sua não limitação. Ou seja, em 

tese, o homem seria capaz de se aperfeiçoar ilimitadamente, ao longo de sua história. A 

perfectibilidade é uma faculdade natural, o que possibilitou a Goldschmidt atribui-la 

como uma característica biológica do homem. “A perfectibilidade convém ao homem, 

em qualquer nível que dele se apreenda: ela não exige consciência dela mesma; como se 

acaba de dizer a meditação dá lugar à observação. Ora é por isso que a perfectibilidade 

se apresenta como uma qualidade biológica, inseparável do homem, mesmo em seu 

início.” (GODSCHMIDT, 1983, p.289)  

Desse modo poderemos mais claramente distinguir a perfectibilidade da 

liberdade. A liberdade está circunscrita ao domínio interno que se associa à vontade, ela 

é ativa. A perfectibilidade, por sua vez, sendo um atributo biológico, é externa e 

submete-se, em grande parte, às leis naturais e às circunstâncias externas. Porém, 

Rousseau ao caracterizar o homem de modo dualista, nos leva a pensar que a liberdade, 

interna e ativa, associada às circunstâncias externas, aponta a direção e o sentido que a 

perfectibilidade deve trilhar. Quase ao final da primeira parte do Segundo Discurso, 

Rousseau reafirma o atributo de passividade da perfectibilidade: 

 

Depois de ter mostrado que a perfectibilidade, as virtudes sociais e as outras 

faculdades que o homem natural recebera potencialmente jamais poderão 

desenvolver-se por si próprias, pois para isso necessitaram do concurso fortuito 

de inúmeras causas estranhas, que nunca poderiam surgir e sem as quais ele 

teria permanecido eternamente em sua condição primitiva. (ROUSSEAU, 1978, 

p.258)   

 

 Na citação acima fica claro que a perfectibilidade não tem a capacidade de 

realizar a passagem da potencia para o ato. Ela só é posta em movimento e começa a se 

desenvolver a partir das circunstâncias externas que obrigam o homem a sair do estado 

de estabilidade no qual se encontra no estado de natureza. Porém, conjugada à 

perfectibilidade o homem faz o uso da liberdade, na medida em que a ele cabe 

direcionar os rumos de seu desenvolvimento.   

   No entanto, não restam dúvidas de que a capacidade de se aperfeiçoar é quem 

proporciona às gerações futuras, potencialmente, a possibilidade de mudanças éticas, 



sociais, cognitivas. Goldschimdt em Anthropologie et Politique(1983) observa que a 

perfectibilidade, tal como estabelecida no Segundo Discurso, é uma característica tanto 

do indivíduo quanto da espécie. A perfectibilidade nesse sentido é uma capacidade que 

a espécie humana, em sua totalidade, tem, potencialmente, de se desenvolver. Ela não 

surge quando se inicia, por exemplo, no estágio posterior ao estado de natureza, quando 

tem início a formação das primeiras sociedades. Enquanto pertencendo à espécie 

humana ela já está presente mesmo quando os homens encontravam-se dispersos nas 

florestas e ainda sem qualquer tipo de desenvolvimento do entendimento. Os animais, 

por seguirem exclusivamente a natureza de sua espécie, manterão por toda a vida e 

pelas sucessivas gerações o mesmo comportamento. Rousseau conclui que, pelo fato de 

os animais não apresentarem mudanças comportamentais, eles não possuem, enquanto 

espécie, o atributo da perfectibilidade38. Quanto ao fato de esta característica ser 

decisiva para a distinção entre os homens e os animais, diz Rousseau: 

 

Mas ainda quando as dificuldades que cercam todas essas questões deixassem 

por um instante de causar discussão sobre a diferença entre o homem e o 

animal, haveria uma outra qualidade muito específica que os distinguiria e a 

respeito da qual não pode haver contestação – é a faculdade de aperfeiçoar-se, 

faculdade que com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente 

todas as outras e se encontra, entre nós, tanto na espécie quanto no 

indivíduo...(ROUSSEAU, 1978, p.243) 

  

A perfectibilidade não significa necessariamente o progresso no sentindo de 

aperfeiçoamento do ser humano. A perfectibilidade, vista como atributo natural do 

homem, pode voltar-se contra a própria natureza, contribuindo para a sua desnaturação e 

corrompendo o homem, a partir do afastamento da sua condição natural.   

Rousseau faz mesmo um diagnóstico sobre o modo como a perfectibilidade se 

desenvolveu e originou o estado atual das coisas.  

 

Seria triste, para nós, vermo-nos forçados a convir que seja essa faculdade, 

distintiva e quase ilimitada, a fonte de todos os males do homem; que seja ela 

 que, com o tempo, o tira dessa condição original na qual passaria dias tranquilos 

                                                 
38 Goldschmidt em Antrhopologie et Politique atribui à perfectibilidade um caráter biológico. Tal tese de 
Goldschmidt parece ser corroborar com a atribuição da perfectibilidade não ao indivíduo, mas à espécie 
humana.  



e inocentes; que seja ela que, fazendo com que através dos séculos desabrochem 

suas luzes e erros, seus vícios e virtudes, o torna com o tempo o tirano de si 

mesmo e da natureza. (ROUSSEAU, 1978, p.243)  

 

           O desenvolvimento das várias dimensões do ser humano gerou as tiranias do 

homem sobre o homem e do homem sobre a natureza. Rousseau lamenta isso, mas, 

mesmo fazendo este diagnóstico sombrio, diz ele que somente a perfectibilidade, 

juntamente com várias circunstâncias naturais, é capaz de tirar o homem do seu estado 

de natureza onde se mantém inocente e longe de paixões exacerbadas. No estado de 

natureza na qual há plena estabilidade, a perfectibilidade não se manifesta. Apenas 

quando a estabilidade é rompida, a perfectibilidade começa a operar.  

           Se considerarmos que a liberdade caminha na mesma direção que a 

perfectibilidade, seria legítimo perguntar se não seria possível desejar outro destino para 

o ser humano. Em outras palavras, por que não desejar que o aperfeiçoamento das 

faculdades humanas auxilie a desenvolver uma sociedade mais harmônica e menos 

desigual?39  

 No Segundo Discurso encontramos algumas pistas de como a perfectibilidade 

pode desenvolver as várias dimensões do homem de forma articulada. Em outras 

palavras, as faculdades humanas aptas a serem aperfeiçoadas não se encontram 

estanques para Rousseau. Um exemplo refere-se ao desenvolvimento do entendimento e 

das paixões.  

             Ainda quando Rousseau aborda o aspecto metafísico do ser humano, ele 

descreve a relação entre o entendimento humano e as paixões. Muito embora ele não 

tenha desenvolvido, a meu ver, de modo suficiente tal relação, Rousseau nos chama a 

atenção para as complexas relações entre a paixão e o entendimento. Rousseau assim 

como os demais pensadores do período Iluminista reabilitam as paixões e as relacionam 

com a parte cognitiva. É de se supor, por isso, que das relações entre paixão e 

entendimento, ambas se beneficiem e acabem por se desenvolver de modo 

concomitante.  

 “Apesar do que dizem os moralistas, o entendimento humano muito deve às 

paixões que, segundo uma opinião geral, lhe devem também muito.” (ROUSSEAU, 

1978, p.244)    
                                                 
39 A perfectibilidade associada à liberdade pode tomar outra direção? A formação pode exercer alguma 
influência sobre a direção que a perfectibilidade tomará? Essas são algumas das questões que iremos 
abordar no próximo capítulo. 



 O ponto para o qual Rousseau chama a atenção, aqui, é o da importância das 

paixões no processo de aquisição do conhecimento. O conhecimento só pode ser 

concebido por meio das paixões, posto que elas são o impulso e a motivação para a 

produção do conhecimento. Ao mesmo tempo, para ele, o desenvolvimento do 

conhecimento implica no crescimento das paixões. Estas só aumentam à medida que as 

artes se desenvolvem. No estado de natureza, onde a faculdade humana está em seu 

estágio praticamente inicial, sem nenhum desenvolvimento, as paixões igualmente se 

mantêm de acordo com as necessidades da espécie. Nesse estágio, as paixões originam-

se pelo temor à dor e à fome. Eis um indício que Rousseau fornece de como as 

faculdades humanas acabam por se desenvolver e se aperfeiçoar; por meio de suas inter-

relações. Mas o desenvolvimento só é possível com o surgimento e o desenvolvimento 

da sociedade que faz surgir o homem gestado pela civilização. 

 

2.4 Descrição do homem civilizado 

 A segunda parte do Segundo Discurso inicia-se com a associação entre o 

surgimento da propriedade e a fundação da sociedade. Logo no primeiro parágrafo, 

notam-se as consequências nefastas a que esta associação deu origem. “O verdadeiro 

fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de 

dizer, isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo“ 

(ROUSSEAU, 1978, p.259)  

 Nesse estágio estamos distantes do homem do estado de natureza que basta a si 

mesmo (referência em Rousseau), que vive isolado nas florestas. A vida social já se 

encontra em pleno desenvolvimento concomitante ao desenvolvimento dos meios de 

produção.  

Em Rousseau, a sociabilidade surge de forma gradativa, movida pela 

necessidade de os homens se unirem em meio aos obstáculos impostos pela natureza. 

Antes de surgirem as primeiras necessidades de associação, o homem poderia ser 

descrito como um ser que se limitava aos sentidos. As intempéries do clima, a exigência 

de adaptação conduziu o homem à invenção de artefatos como meio de vencer as 

dificuldades naturais.  

 

À medida que aumentou o gênero humano, os trabalhos se multiplicaram com 

os homens. A diferença das terras, dos climas, das estações pôde forçá-los a 

inclui-la na sua maneira de viver. Anos estéreis, invernos longos e rudes, verões 



escaldantes, que tudo consomem exigem deles uma nova indústria. À margem 

do mar e do rio, inventaram a linha e o anzol, e se tornaram caçadores e 

guerreiros. (ROUSSEAU, 1978, p.260) 

     

 Mas até chegarmos ao estágio do surgimento da propriedade, da divisão de 

tarefas sociais foi necessário um longo período de desenvolvimento. E mais, foi 

necessária uma grande transformação no ser humano, não apenas do ponto de vista 

cognitivo, mas também psicológico. 

 Starobinski faz uma constatação sobre a relação entre o desenvolvimento de 

artefatos e ferramentas; o desenvolvimento intelectual e as modificações psicológicas. 

“Rousseau atribui um papel capital à luta contra os obstáculos naturais. As modificações 

psicológicas só ocorrerão após a utilização das ferramentas.” (STAROBINSKI, 2010, 

p.42)    

 Assim ao se propor fazer uma espécie de gênese do progresso do 

desenvolvimento da indústria, das técnicas e das artes como, por exemplo, o surgimento 

da agricultura e da metalurgia, Rousseau testemunha não apenas o desenvolvimento do 

intelecto, da razão e da imaginação, mas constata as modificações havidas nas maneiras 

de os seres humanos manifestarem e exercerem as paixões e os sentimentos e definirem 

e agirem de acordo com os valores morais. O afastamento do homem do estado de 

natureza implicou em mudanças nas múltiplas dimensões do ser humano e não apenas 

na dimensão cognitiva. Segundo Rousseau: “Quanto mais clareia o espírito, mais se 

aperfeiçoava a indústria.” (ROUSSEAU, 1978, p.262) Ou seja, Rousseau indica que o 

desenvolvimento do espírito impulsiona o desenvolvimento da indústria e esta, por sua 

vez, impulsiona o desenvolvimento cognitivo.  

Concomitante ao desenvolvimento do espírito e da indústria, a sociedade vai se 

complexificando com a distinção entre as famílias, o estabelecimento das primeiras 

propriedades e os progressos do coração. “À medida que as ideias e os sentimentos se 

sucedem, que o espírito e o coração entram em atividade, o gênero humano continua a 

domesticar-se, as ligações se estendem e os laços se apertam.” (ROUSSEAU, 1978, 

263) 

 Com o desenvolvimento da sociedade, da passagem do estado de natureza para a 

sociedade civil, Rousseau descreve um estado intermediário próximo do ideal. “Ora, 

nada é mais meigo do que o homem em um estado primitivo, quando, colocado pela 



natureza a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem 

civil...” (ROUSSEAU, 1978, p.264) 

 Tal estado, no entanto, não foi capaz de permanecer indefinidamente. O 

desenvolvimento intenso das relações sociais desembocou no terceiro e último estágio. 

Os homens não se contentaram em, simplesmente, habitar cabanas rústicas e com uma 

economia voltada exclusivamente para a subsistência. Os homens acabaram por 

aperfeiçoar todas as suas faculdades e desenvolveram a arte da agricultura e da 

metalurgia. Rousseau considera a invenção dessas duas artes como um marco 

fundamental para a passagem ao último estágio. Com elas surge o que se pode 

identificar como a divisão social do trabalho, pois havia a necessidade de homens para 

trabalhar na arte da metalurgia, forjando o ferro, fabricando instrumentos; e homens que 

fornecessem alimentos para os operários da metalurgia. Daí pode-se notar as primeiras 

relações de dependência entre os homens.  

Daí surgiu a ideia de propriedade ligada à terra, que se refere ao agricultor, posto 

que ele deverá ter o direto à terra desde o seu plantio até a próxima colheita. Nessas 

circunstâncias, tudo se manteria na mesma proporção e a desigualdade não se teria 

aprofundado entre os homens. Porém, Rousseau alerta que a desigualdade natural entre 

os homens amplifica-se com o surgimento da propriedade e da divisão do trabalho. 

Trabalha-se não mais para o auto-sustento, produz-se não mais para a subsistência, mas 

para tirar partido do processo do trabalho. Os habilidosos e fortes tiravam partido do seu 

trabalho para acumular riquezas. E daí Rousseau chega à seguinte descrição do último 

estágio do desenvolvimento humano.   

   

O terceiro e último estágio aprofunda a desigualdade entre os homens, torna os 

homens dependentes entre si do ponto de vista material. 

Com o pleno desenvolvimento da agricultura e da metalurgia, há o 

desenvolvimento do intelecto que por sua vez impulsiona o desenvolvimento 

das artes e das ciências, impulsionadas pela perfectibilidade. Nesse estado, 

segundo Rousseau, encontra-se a faculdade da perfectibilidade desenvolvida ao 

extremo. 

Eis, pois, todas as nossas faculdades desenvolvidas, a memória e a imaginação 

em ação, o amor-próprio interessado (que se aproxima do sentimento de 

egoísmo), a razão em atividade, alcançando quase o termo da perfectibilidade 

de que é suscetível. (ROUSSEAU, 1978, p.267) 

 



 Nesse ponto, não é nossa intenção fazer uma descrição em detalhes sobre os 

desdobramentos da degradação à qual a sociedade se encaminha para o seu ponto mais 

baixo, que é o estágio de maior corrupção da história humana. Nosso objetivo no final 

deste tópico e no próximo é o de estabelecer as características do homem no final do 

Segundo Discurso a fim de traçar, em um novo tópico, as complexas relações entre 

homem e sociedade, que darão pistas não apenas para se pensar o processo de 

degradação do homem, como também a de sua redenção quando da formulação Do 

Contrato Social.  

Considero que algumas observações são relevantes acerca do ser humano nesse 

ponto. Um paradoxo se estabelece. Em pleno estado de corrupção que atinge a todos, 

sem exceção, o terceiro estágio que gera a desigualdade, segundo Rousseau, iguala os 

homens na medida em que todos se encontram à mercê de seus semelhantes, 

independente de suas condições. Os mais fracos são oprimidos pelos mais fortes, sob a 

tutela de leis feitas por estes. E os mais fortes, os déspotas só permanecem nesta 

condição enquanto os que estão sob o seu jugo não são capazes de lhes tirar tal poder.  

Rousseau, quase ao final do Segundo Discurso, faz um contraponto entre o 

homem no estado de natureza e o homem civilizado do terceiro estágio. “... o homem 

selvagem e o homem policiado diferem de tal modo, tanto no fundo do coração quanto 

nas suas inclinações, que aquilo que determinaria a felicidade de um reduziria o outro 

ao desespero.” (ROUSSEAU, 1978, p.281) O homem selvagem, do estado de natureza 

não tem outro objetivo a não ser o repouso, posto que a natureza lhe provém em todas 

as suas necessidades. Nesse estado ele exerce a sua liberdade e a valoriza. Em 

contraponto radical, o homem civilizado, que na citação acima é o homem policiado, 

nunca se satisfaz com nada, está sempre em atividade; inflamado pelo amor-próprio 

agita-se sempre em busca de glória e dos aplausos da sociedade. Assim temos o retrato 

do que o homem, hipoteticamente, foi em sua origem e do que ele se tornou.    

 Para podermos compreender melhor o grau de corrupção ao qual a sociedade 

acabou por chegar, juntamente com o desenvolvimento da técnica e das artes, 

examinaremos mais detidamente a relação entre indivíduo e sociedade na vida e obra de 

Rousseau.  

 

3. As relações entre o indivíduo e a sociedade. 

 Como já foi mencionado, segundo Cassirer, a vida e a obra de Rousseau 

encontram-se de tal modo inter-relacionadas que é impossível abordar a obra sem deixar 



de fazer menção à vida e vice-versa. Todas essas relações nos auxiliam a compreender 

com mais profundidade a critica feita à sociedade à época de Rousseau e, por 

consequência, compreender melhor o comportamento e a ação do homem civilizado. 

Afora a relação entre a vida e a obra, penso que várias passagens das obras de Rousseau 

servem para iluminar a descrição e análise do homem civilizado.  

Quanto à relação entre vida e obra de Rousseau, Cassirer escreve: 

 

Mas por sua vez, uma tal gênese da obra só é possível se nos remetermos a ela 

indo ao seu ponto de partida na vida de Rousseau e voltando às suas origens na 

personalidade dele. O imbricamento interno desses dois momentos é tão forte 

que toda tentativa de resolvê-lo viola o homem e a obra, pois acabaria cortando 

o verdadeiro nervo vital de ambos. (CASSIRER, 41, p.1999) 

 

 Aí podemos entrever dois ‘mundos’ na obra e vida de Rousseau. É impossível, 

segundo Cassirer, abordá-las separadamente sem incorrer no prejuízo da falta de uma 

compreensão mais completa do pensamento de Rousseau.  

 Várias passagens da vida de Rousseau, por exemplo, as suas primeiras 

impressões de Paris, nos auxiliam a traçar o retrato do homem civilizado e a crítica à 

sociedade. Segundo Cassirer: “Mas no momento em que chega a Paris, esse mundo 

desaparece para ele como num só golpe. Ali, uma outra ordem das coisas e da vida o 

aguarda e o recebe – uma ordem que não deixa espaço para o arbítrio subjetivo e para a 

fantasia subjetiva.” (CASSIRER, 1999, p.43) 

Nessa passagem na qual Cassirer faz menção à chegada de Rousseau a Paris com 

a idade de 30 anos, revela-se um conflito claro entre as exigências do mundo exterior e 

as exigências do eu interior. O desencantamento com a sociedade parisiense dá uma 

medida não apenas do conflito pessoal de Rousseau, mas também do retrato de uma 

sociedade que, no confronto entre as ordens objetiva e subjetiva, acaba por produzir 

restrições severas à sua autonomia.   

 “Toda autonomia, toda liberdade e originalidade do julgamento fracassa diante 

desse poder. Não somos mais nós que pensamos e julgamos; a sociedade pensa em nós 

e por nós. Não precisamos procurar a verdade, por muito tempo, ela é colocada em 

nossas mãos como moeda cunhada.” (CASSSIRER, 1999, p.46) 



 Na citação acima a sociedade praticamente impõe os valores diante da sua 

aparente passividade. No entanto, será preciso investigar de que resulta tal passividade? 

Qual a sua causa?  

Certamente que tal interpretação de Cassirer sobre a percepção que Rousseau 

tem da falta de autonomia na sociedade parisiense, encontra ecos no Segundo Discurso, 

no qual há várias referências à falta de autonomia do homem civilizado. Quando 

Rousseau lança um olhar sobre as relações de poder que se estabelecem na sociedade 

despótica de seu tempo, a questão da autonomia está presente. Rousseau aprofunda a 

análise da dominação política, elaborando uma equação entre dominação e submissão 

que mostra claramente a psicologia do homem civilizado sob o regime despótico. A 

dominação, e a consequente perda de autonomia, só são possíveis porque os homens e 

toda uma população que se submete aos tiranos não desejam ser livres, mas antes 

dominar. Conclusão de Rousseau: “É muito difícil reduzir à obediência aquele que não 

procura comandar e o politico mais esperto não conseguiria submeter homens que só 

desejassem ser livres.” (ROUSSEAU, 1978, p.278)   

 À questão da falta de autonomia acresce-se a supremacia das formalidades em 

detrimento dos verdadeiros sentimentos. No romance Nova Heloísa, na carta que 

identifica a entrada do amante de Júlia na sociedade parisiense, Rousseau faz uma 

descrição da sociedade na qual sobram as cortesias e mesuras formais, mas falta a 

sinceridade.  

 

Como ser logo amigo de alguém que nunca se viu? O honesto interesse da 

humanidade, a efusão simples e tocante de uma alma sincera, têm uma 

linguagem muito diferente das falsas demonstrações de polidez e das aparências 

enganadoras que o hábito da sociedade exige. (ROUSSEAU, 1994, p.211) 

  

Aqui há o contraponto entre o campo, cujas pessoas mais próximas à natureza se 

comportam de modo simples e sincero e o comportamento dissimulado dos 

frequentadores da sociedade. A diferença das formas de expressar revela o que há de 

enganador nas relações entre as pessoas da sociedade, onde há uma clara distinção entre 

o parecer e o ser.   

 Daí tem-se o rompimento de Rousseau com a sociedade parisiense, pois esta 

representa uma espiritualidade vazia e distante da verdade. Indícios de como os 

indivíduos se comportam de modo puramente superficial encontra-se no Livro IV do 



Emílio. Ao iniciar a análise sobre a formação da autonomia moral, por meio da 

socialização, Rousseau descreve os efeitos perversos da socialização em contato com a 

sociedade de sua época, que torna o homem sempre presa do outro, acabando por 

desconhecer a si mesmo. “O homem do mundo está inteiramente em sua máscara. Não 

estando quase nunca em si mesmo, é sempre estrangeiro e sente-se pouco à vontade 

quando é obrigado a voltar-se a si. O que ele é, nada é, o que parece ser é tudo para ele.” 

(ROUSEAU, 2009, p.315) 

Tampouco a filosofia que compõe, em grande parte, a sociedade letrada 

parisiense, escapa da crítica de Rousseau, que constata o afastamento de suas origens. 

Com efeito, o comprometimento com a sabedoria cede lugar aos jogos de interesses.  

 “Pois, há muito a filosofia desaprendeu a falar sua língua própria e original, a 

linguagem da sabedoria – ela continua falando apenas a língua da época, adaptando-se a 

suas ideias e interesses.” (CASSSIRER, 1999, p.46) 

 Toda essa crítica pode ser, num primeiro momento, remetida ao absolutismo 

predominante na sociedade francesa. Rousseau, como os demais pensadores do 

chamado Iluminismo, é um crítico feroz do regime monárquico absolutista. Apesar da 

heterogeneidade do movimento, é a crítica que gera uma convergência. Segundo 

Starobinski: “Rousseau situa-se em seu século, entre os escritores que contestaram os 

valores e as estruturas da sociedade monárquica.” (STAROBINSKI, 2010, 35) No 

entanto, a crítica não se dirige exclusivamente aos valores da monarquia; ela se dirige 

com a mesma intensidade às frivolidades dos ambientes intelectuais, onde brilhavam 

nomes do Iluminismo.  

 Segundo Cassirer: 

 

O mesmo defeito fundamental que já tinha percebido na sociedade, ele percebe 

agora também em seus porta-vozes intelectuais, nos representantes de sua 

espiritualidade mais fina e verdadeira. Essa espiritualidade estava tão distante 

do autêntico espírito da verdade quanto os costumes obsequiosos da época 

estavam da verdadeira moralidade. (CASSIRER, 1999, p.47)  

 

 Esse conjunto de citações extraídas de Cassirer e de obras de Rousseau, como a 

Nova Heloísa, nos mostra o triunfo da espiritualidade vazia em detrimento da verdade; 

o triunfo crescente da perda da autonomia e da liberdade em detrimento do aumento do 

despotismo, que tem relação com a parte final do Segundo Discurso, no qual é 



apresentado o diagnóstico do aumento da desigualdade.  No Segundo Discurso 

descreve-se a sucessão, ao longo da história, das várias formas de governo, a 

monarquia, aristocracia e a democracia. Nessa gênese há os mais diversos tipos de 

comportamento entre os homens submetidos a tais governos: da mais absoluta 

submissão, seja às leis, seja ao tirano, até a luta contínua pela liberdade. Porém a 

liberdade cede terreno para as tiranias e a crescente desigualdade. As instituições 

seguem um processo degenerativo que possui uma direção única. De forma crescente 

elas legitimam a desigualdade entre os homens. Rousseau identifica três etapas 

fundamentais para o aprofundamento da desigualdade.  

 

Se seguirmos o processo da desigualdade nessas diferentes revoluções, 

verificaremos ter constituído seu primeiro termo o estabelecimento da lei e do 

direito de propriedade; a instituição da magistratura, o segundo; sendo o terceiro 

e último a transformação do poder legítimo em poder arbitrário. (ROUSSEAU, 

1978, p.277) 

   

 Ora, em todo esse processo de degeneração das organizações sociais, a liberdade 

acaba praticamente por desaparecer. O aprofundamento da desigualdade está associado 

à restrição da liberdade.  

A crítica à sociedade como produtora de todo o tipo de heteronomia encontra-se 

claramente exposta na segunda parte do Segundo Discurso com e estabelecimento de 

convenções que indicam a propriedade e animais como indicativos de riqueza. Em todo 

lugar há grilhões da qual não escapam os ricos e os pobres: 

 

Assim, os mais poderosos ou os mais miseráveis, fazendo de suas forças ou de 

suas necessidades uma espécie de direito ao bem alheio, equivalente, segundo 

eles ao de propriedade, seguiu-se a rompida igualdade a pior desordem; assim 

as usurpações dos ricos, as extorsões dos pobres, as paixões desenfreadas de 

todos, abafando a piedade natural e a voz ainda fraca da justiça, tornaram os 

homens avaros, ambiciosos e maus. (ROUSSEAU, 1978, p.268) 

   

 Trata-se de uma visão totalmente pessimista da sociedade e mesmo 

desesperançada do homem. No Segundo Discurso, Rousseau não oferece qualquer 

esperança de redenção do homem. O despotismo é o grau mais avançado que se pode 

alcançar em termos de desigualdade e injustiça. Nele os tiranos passam por cima das 



leis e dos povos. Em contraponto, há apenas certa nostalgia dos tempos em que o 

homem vivia próximo aos preceitos da natureza e se satisfazia com o que da natureza 

podia colher.  

Starobisnki resume os impasses do homem que vive na sociedade civil em seu 

mais alto grau de corrupção. Nesse ponto, a sociedade encontra-se mais afastada da 

natureza. A civilização nega o que é natural, mantém o que é resultado de convenção. A 

civilização sufoca a natureza, pretendo ignorá-la, no entanto, não se pode eliminá-la. 

Um dos exemplos clássicos é a negação do bem natural mais precioso ao homem, que é 

o da liberdade.  

 

Essa sociedade negadora da natureza (da ordem natural) não suprimiu a 

natureza. Mantendo com ela um conflito permanente, de onde nascem os males 

e vícios de que sofrem os homens. A crítica de Rousseau esboça, portanto, uma 

‘negação da negação’: acusa a civilização, cuja característica fundamental é a 

sua negação em relação à natureza. A cultura estabelecida nega a natureza. É 

essa a afirmação patética dos dois Discursos e de Emílio. (STAROBINSKI, 

2011, p.38) 

  

É exatamente esse conflito que vários pensadores e cientistas da época do 

Iluminismo negam-se a ver, porque, acusa Rousseau, não possuem a observação do 

homem civilizado. Uma Carta de Rousseau ao Sr. Grimm na qual são mencionadas as 

críticas feitas pelo Sr. Gautier, membro da Academia Real de Belas, professor de 

matemática e história, ilustra bem a visão conflituosa sobre a sociedade e os costumes 

que Rousseau mantinha com a maior parte da intelectualidade francesa. 

 

Dir-se-ia, dado o tom em que fala, que estudou os homens como peripatéticos 

estudavam a física, sem sair de seu gabinete. Quanto a mim, fechei meus livros 

e, depois de ter ouvido falar os homens, observei-os a agir. Não representa 

maravilha que tendo seguido métodos tão diversos. Concordamos pouco com 

nossos juízos. (ROUSSEAU, 1978, p.367) 

 

O Sr. Goutier representa um espírito típico do seu tempo, o qual crê na 

superioridade dos costumes atuais.  E de que a melhora dos costumes caminha de forma 

concomitante com o desenvolvimento das ciências. O ponto central a ser demonstrado 

no Primeiro Discurso era o de que as ciências não apenas não proporcionavam o 



desenvolvimento dos costumes como também colaboravam de forma decisiva para a sua 

dissolução. Ainda na citação, importa destacar a contraposição entre a representação do 

homem a partir da observação empírica e a representação a partir dos livros, que é 

fictícia e irreal. Embora, de um modo geral possa parecer um uso retórico para reforçar 

a sua posição, Rousseau diagnostica que os homens estão de tal modo corrompidos que 

dão aos vícios os nomes de virtudes. Isso é o que se pode depreender destas palavras: 

“Mas vejo também que não se poderia ter costumes mais corrompidos, e aí está o que 

me escandaliza. Será que pensamos termo-nos tornado pessoas de bem porque, à força 

de dar nomes decentes a nossos vícios, aprendemos a não corar mais com eles?” 

(ROUSSEAU, 1978, p.367-378)   

Rousseau, porém, encontra um último alento. Observando a longa trajetória da 

passagem do estado de natureza ao estado civil, procura encontrar uma saída para a 

constituição de uma nova sociedade que requer fundamentalmente encontrar novamente 

o homem. Ele terá de admitir que o homem a ser encontrado na constituição da nova 

sociedade não é mais aquele do estado de natureza. Esta convicção de Rousseau fica 

clara nas páginas finais do Segundo Discurso.  

 

É nessa lenta sucessão de coisas que encontrará a solução de uma infinidade de 

problemas de moral e de política, que os filósofos não podem resolver. 

Compreenderá que o gênero humano de uma época não sendo o gênero humano 

de outra, esta é a razão por que Diógenes não encontrava um homem, pois ele 

procurava entre seus contemporâneos o homem de uma época já passada. 

(ROUSSEAU, 1978, p.281) 

  

O homem a ser encontrado por Rousseau é o que se põe na encruzilhada entre a 

natureza e a civilização. Esta visão contrasta com outra obra de Rousseau: Do Contrato 

Social. 

 Vários comentadores interpretam o Contrato Social como uma espécie de 

proposição de um absolutismo do Estado no qual os indivíduos se curvariam à tirania da 

vontade geral. A alienação do indivíduo em prol da sociedade, em Do Contrato Social, 

se faz a favor do próprio indivíduo.  

 Pensando a partir desta perspectiva, parece não haver reconciliação e qualquer 

tipo de convergência entre o Segundo Discurso e o Do Contrato Social. Enquanto o 

Segundo Discurso faz uma dura crítica à sociedade, o Contrato Social prescreve uma 



rendição total à sociedade. Mas pode-se afirmar que Rousseau não se refere a qualquer 

sociedade, pois, de fato, a sociedade que ele preconiza está distante da sociedade 

corrompida de seu tempo. Do ponto de vista antropológico, é impossível o retorno ao 

estado de natureza. Para Rousseau, trata-se então de forjar um novo homem, que será 

constituído no estado civil. No capítulo VIII do livro I do Contrato Social, no qual 

Rousseau refere-se à sociedade civil afirma-se a importância da transformação do 

homem nessa sociedade.  

 “A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma 

mudança muito notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às 

suas ações a moralidade que antes lhes faltava.” (ROUSSEAU, 1978, p.36) 

Ora, a vida em sociedade certamente exige o desenvolvimento da moralidade. 

Tal desenvolvimento implica num salto de qualidade do homem que, nas palavras do 

próprio Rousseau, se transforma “de um animal estúpido e limitado, em um ser 

inteligente e em um homem.” (ROUSSEAU, 1978, p.36) Essas duas passagens do 

Contrato Social diferem quanto à visão do homem em sociedade no Segundo Discurso, 

posto que põem em relevo a superioridade do estado civil sobre o estado natural.  

Indicam também que a faculdade de perfectibilidade pode engendrar não apenas paixões 

exacerbadas e corrupções de toda ordem. Ela pode igualmente desenvolver qualidades 

superiores no homem a fim de produzir uma sociedade mais justa e igualitária. 

 No pensamento de Rousseau identifica-se a dicotomia entre natureza e 

sociedade. Então uma questão central que surge é como a sociedade, que sempre foi 

identificada por Rousseau como fonte de corrupção e de falta de autenticidade, pode se 

constituir em uma comunidade que elimine todos os males sociais. 

Cassirer recorre ao conceito de liberdade elaborado por Rousseau para tentar 

fornecer uma resposta satisfatória. Este conceito de liberdade de Rousseau, segundo 

Cassirer é assim expresso: “Para ele, liberdade não significa arbítrio, mas a superação e 

a exclusão de todo arbítrio. Ela se refere à ligação a uma lei severa e inviolável que 

eleva o indivíduo acima de si mesmo.” (CASSIRER, 1999, p.55) 

 Cassirer, com esta definição extraída de suas leituras das obras de Rousseau, 

pretende conciliar liberdade e obediência às leis, que não são propriamente as leis 

naturais. Notadamente, não se trata mais de uma liberdade natural, como a descrita no 

Segundo Discurso, é uma liberdade usufruída pelo homem do estado civil, vivendo em 

sociedade. “Não é o abandono desta lei e o desprender-se dela, mas a concordância com 

ela o que forma o caráter autêntico e verdadeiro da liberdade.” (CASSIRER, 1999, p.55) 



 Do ponto de vista antropológico, é como se fosse exigido ao homem uma 

reconstituição. Penso que tal possibilidade deve-se à caracterização da perfectibilidade 

atribuída ao homem por Rousseau no Segundo Discurso. A perfectibilidade fez com que 

o homem se afastasse do estado de natureza, gerando a sociedade que, por sua vez, o 

gera trazendo como consequência toda sorte de corrupção. Mas é a mesma 

perfectibilidade que pode fazer o homem afastar-se do estado no qual se encontra não 

para retornar ao estado natural, mas para construir uma sociedade que se livre dos vícios 

e da inautenticidade por ela criados. Do meu ponto de vista, há uma relação indissolúvel 

entre a questão antropológica e questão política e social. Não se pode analisar ou 

caracterizar mais o homem fora da sociedade; ele a constitui e é constituído por ela. 

Uma reforma social pressupõe uma reforma no ser humano que aponta para a seguinte 

pergunta: como forjar um ‘novo homem’?  

“A liberdade espiritual não rende nada ao homem sem a liberdade moral; esta, 

porém, não pode ser alcançada sem uma mudança radical da ordem social que extingue 

todo arbítrio proporcionando a vitória apenas à necessidade interna da lei.” 

(CASSIRER, 1999, p.58)  

 No trecho acima Cassirer parece confirmar que há uma relação estreita entre o 

homem enquanto indivíduo e a sociedade.   

 Se a liberdade, como defende Cassirer, está estreitamente relacionada à lei que 

deve trazer a emancipação do ser humano no Do Contrato Social, uma das questões 

fundamentais é a da saber que tipo de leis devem ser elaboradas para a sociedade, e 

como elas deverão ser ordenadas. Daí a importância da figura do legislador que parece 

ser negligenciada por Cassirer. Ao elaborar as leis, ele deve conhecer profundamente os 

hábitos e costumes do povo. 

 Assim em Rousseau são descritas dois tipos de sociedades que, em essência, são 

diametralmente opostas: 

a) A sociedade que legitima a desigualdade entre as pessoas, que marca fronteiras 

entre ricos e pobres. (mencionadas reiteradamente no Segundo discurso). 

b) A sociedade cuja lei objetiva estabelecer a igualdade jurídica e moral entre os 

homens que, por natureza, são desiguais, e também tem por finalidade a 

liberdade. 

 



 Ora é a segunda sociedade que é aspirada por Rousseau no Contrato Social. A 

sociedade da época de Rousseau apenas tinha organizado de forma desigual a sociedade 

de seu tempo.  

 Mais uma vez Cassirer retoma a questão das leis e o foco agora repousa na sua 

obediência. O que significa para os cidadãos que vivem na sociedade de tipo ‘b’ a 

obediência às leis? Cassirer procede a uma curiosa articulação com o Emílio. Nesta 

obra, uma das grandes lições na formação de Emílio é livrá-lo dos caprichos do 

preceptor. Ele deve obedecer aos preceitos da natureza inscritos no coração de todo ser 

humano. Ao preceptor cabe fornecer tais preceitos. “Desde a mais tenra infância, ele 

deve conhecer a coação das coisas, e aprender a curvar-se diante dela, mas deve ser 

poupado da tirania dos homens.” (CASSIRER, 1999, p.62)   

 De forma análoga assim deve ser a relação do estado com o indivíduo. As leis 

jamais devem ser elaboradas como simples capricho. Aqui Cassirer traça um paralelo 

entre as leis da comunidade e as leis da natureza que de algum modo estão em 

convergência. 

 Para tanto o Estado não deve impor leis, como os regimes tirânicos o fazem, sob 

a forma de dominação, mas formar as vontades.  

 
Desse modo, porém, faz-se ao Estado uma nova exigência e apelo que 

praticamente não era ouvida com tal acuidade e determinação desde a época de 

Platão. Pois a sua tarefa essencial, que deve preceder a toda dominação e servir-

lhe de base, é a tarefa da educação. (CASSIRER, 1999, p.62) 

  
 Mas aqui surge uma nova questão: que tarefa cabe especificamente à educação 

realizar? Cassirer não discorre em maiores detalhes a esse respeito. Será que caberia á 

educação internalizar as leis fruto da sociedade formada pelo contrato social? Mas as 

leis já não se encontram no coração dos homens?  

 Se se trata de leis que alcançam validade universal, então será preciso educar e 

formar a vontade dos homens? No Livro Segundo, capítulo VII Do Contrato Social, 

Rousseau nos fornece uma pista para essa questão ao referir-se à figura do legislador 

como um homem excepcional, uma espécie de gênio que trata de investigar as melhores 

leis para a sociedade. Para dar conta de tal tarefa, o legislador deve conhecer toda a 

natureza humana, suas inclinações, suas paixões a fim de dar movimento ao corpo 

social.  Para ele:  

  



Aquele que ousa empreender a instituição de um povo deve sentir-se com 

capacidade para por assim dizer, mudar a natureza humana, transformar cada 

indivíduo, que por si mesmo é um todo perfeito e solitário, em parte de um todo 

maior, do qual de certo modo esse indivíduo recebe a sua via e o seu ser...” 

(ROUSSEAU, 1978, p.57) 

 

 O Legislador não se confunde com um magistrado dos dias atuais, ele assume a 

tarefa mesma de um educador, capaz de modificar a natureza humana.     

 O que parece fora de contestação é a relação complementar entre Estado, 

sociedade e indivíduo. Ambos devem se associar, crescer e se transformar mutuamente. 

Nesse sentido pode-se dizer que há uma aposta de Rousseau na transformação social 

que é indissociável da transformação do ser humano. 

 Segundo Cassirer: “Todo interesse de Rousseau e toda a sua paixão fazem parte 

de um modo ou de outro da doutrina do homem, mas agora ele compreendeu que a 

questão ‘o que o homem é’ não pode ser separada da questão ‘o que ele deve ser’.” 

(CASSIRER, 1999, p.64) 

 Como já foi exposto somente pela perfectibilidade é que o homem pode 

encontrar a sua redenção.  Mas aí parece surgir uma contradição em Rousseau que 

Cassirer não dá conta. Para Rousseau, o homem pode encontrar a sua redenção não 

apenas da sociedade corrompida de sua época, mas também do homem do estado de 

natureza.  

  De fato há uma grande distância entre o homem o estado de natureza e o homem 

civil tal como é exigido em Do Contrato Social.   

 Ao discorrer sobre o estado civil, Rousseau toca nas profundas transformações 

que ocorrem no homem vivendo nesse estado. “A passagem do estado de natureza para 

o estado civil determina no homem uma mudança muito notável, substituindo na sua 

conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhes 

faltava.” (ROUSSEAU, 1978, p.36) Falta ao homem natural, descrito no Segundo 

Discurso a moralidade que só pode ser adquirida e desenvolvida no convívio social e 

não na solidão das florestas.  

 A passagem do estado de natureza ao estado civil possui as suas desvantagens e 

vantagens, mas estas parecem superar em muito aquelas. O homem do estado civil 

alarga o seu horizonte, desenvolve não apenas o físico desenvolve também todas as suas 

outras dimensões. Para Rousseau:  



  

Embora nesse estado se prive de muitas vantagens que frui da natureza, ganha 

outras de igual monta: suas faculdades se exercem e se desenvolvem, suas ideias 

se alargam, seus sentidos se enobrecem, toda a sua alma se eleva a tal ponto, 

que se os abusos dessa nova condição não o degradassem frequentemente a uma 

condição inferior àquela donde saiu, deveria sem cessar bendizer o instante feliz 

que dela o arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser 

inteligente e um homem. (ROUSSEAU, 1978, p.36) 

  

 Se nós retirarmos os adjetivos pouco elogiosos com os quais Rousseau se refere 

ao homem no estado de natureza, pode-se pensar que a natureza ainda representa para 

Rousseau a pureza e a não corrupção. Se pensarmos em termos de pares conceituais 

opostos que permeiam a obra de Rousseau, a natureza opõe-se à sociedade corrompida. 

 O homem do estado civil é uma evolução do homem natural. Se este possui 

limitações, tais como o pouco desenvolvimento da razão e nenhum senso moral, pode-

se apontar que o desenvolvimento promovido pela capacidade do ser humano de se 

aperfeiçoar, quando bem conduzido leva o homem ao desenvolvimento moral e da 

espiritualidade. A oposição marcante que Rousseau quer enfatizar no Do Contrato 

Social é aquela com a sociedade desigual de sua época. Em Do Contrato Social todos os 

indivíduos se reúnem para livremente fazerem um pacto que cria uma associação que 

garanta a liberdade e a igualdade. Segundo Rousseau a grande questão para se criar uma 

associação que preserve tais características é: “Encontrar uma forma de associação que 

defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e pela 

qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo, a si mesmo, permanecendo tão 

livre quanto antes.” (ROUSSEAU, 1978, p.32) 

 Cada associado dá-se completamente à comunidade. Não há desigualdade em tal 

alienação, pois todos se doam em iguais condições, portanto, não há como se apontar a 

superioridade ou vantagem para um grupo de contratantes em detrimento de outros.  

 Aqui nos encontramos muito distantes do contrato social descrito no Segundo 

Discurso que serve apenas para legitimar a propriedade e a consequente desigualdade 

social. Nesse ponto do Segundo Discurso o homem já se afastou do estado natural, pois 

pela sua própria limitação as necessidades também eram limitadas e não havia a cobiça 

pelos bens alheios.  



 Com o desenvolvimento das sociedades, abre-se um conflito entre os 

proprietários de terra e os destituídos delas. Os proprietários viam-se ameaçados pelos 

não proprietários. Uma situação de guerra permanente instalava-se na sociedade.  

Dessa forma os ricos proprietários de terra não podendo defender-se da horda de 

bandidos que almejam saquear as suas propriedades, conceberam um projeto de 

associação a fim de garantir o fim dos conflitos. Segundo Rousseau: 

  

Tal projeto consistiu em empregar em seu favor as próprias forças daqueles que 

o atacavam, fazer de seus adversários seus defensores, inspirar-lhes outras 

máximas e dar-lhes outras instituições que lhe fossem tão favoráveis quanto lhe 

era o contrário o direito natural. (ROUSSEAU, 1978, p.269)         

  

 Podemos claramente perceber não somente a oposição entre os dois homens que 

realizam o contrato social. O homem Do Contrato Social encontra-se suficientemente 

desenvolvido do ponto de vista moral, sendo capaz de alienar-se à comunidade. Deixar 

a sua liberdade individual, que se refere ao estado natural, para atingir outro patamar 

que é a liberdade civil. 

 O contrato social descrito no Segundo Discurso mascara a preservação do 

interesse do mais poderoso. Portanto, um interesse particular é evocado como um 

interesse de toda a comunidade.  

 Ambos estão distantes do homem natural e mesmo do homem primitivo. Porém, 

há uma clara diferença. Enquanto o homem do Do Contrato Social segue afastado de 

toda corrupção como o homem em estado de natureza, o homem do Segundo Discurso, 

nesse ponto já se encontra corrompido a ponto de manipular os demais componentes da 

sociedade. De certo modo, a corrupção e a limitação espalham pela sociedade: ela não é 

exclusividade de uma classe específica. Proprietários e não proprietários, ricos e pobres 

são presas das mesmas paixões e ambições.  

 
Fora preciso muito menos do que o equivalente desse discurso para arrastar 

homens grosseiros, fáceis de seduzir, que, aliás, tinham questões para deslindar 

entre si, que não podiam dispensar árbitros e possuíam demasiada ambição para 

poder por muito tempo dispensar os senhores. Todos correram ao encontro de 

seus grilhões, crendo assegurar sua liberdade, pois, com muita razão 

reconhecendo as vantagens de um estabelecimento político, não contavam com 

a suficiente experiência para prever-lhe o perigo...(ROUSSEAU, 1975, p.269) 



 
 O que se depreende na citação acima é a força que o discurso e, 

consequentemente, a linguagem exerce sobre os espíritos. A linguagem exerce não 

apenas a função de comunicação, mas também de excitar as paixões. Ou seja, ela exerce 

o poder retórico, capaz de influenciar nas questões da liberdade e da submissão.   

 
4. Linguagem e antropologia 

 
 Um elemento que perpassa todo o processo de transformação do homem natural 

do Segundo Discurso até o homem civil do Contrato Social, no meu entender, é a 

linguagem. Poder-se-ia afirmar que, para Rousseau, o desenvolvimento da linguagem 

está associado estreitamente ao desenvolvimento das relações sociais entre os homens. 

As transformações na história da humanidade são acompanhadas pelas transformações 

na linguagem e seus usos. 

A linguagem tem diferentes formas de se expressar, ela pode aparecer sob a 

forma de gestos, de expressões faciais: o riso e o choro revelam sentimentos profundos. 

Em termos de complexidade e sofisticação, temos a linguagem falada e escrita 

articulada sob a forma de discurso. Em todas essas formas de linguagem elas têm em 

comum o seu objetivo fundamental que é a necessidade de se comunicar40. Assim, 

pode-se dizer que a linguagem está presente desde o surgimento do homem na face da 

terra.  

Rousseau distingue basicamente dois tipos de linguagem: a linguagem praticada 

através de gestos e a linguagem articulada e discursiva, com o desenvolvimento da fala 

articulada. A linguagem por meio exclusivamente de gestos surge antes da formação das 

primeiras sociedades primitivas, e é regida pelas necessidades físicas. No Ensaio sobre 

a Origem das Línguas, a este respeito, Rousseau afirma: “Isso me faz pensar que se 

sempre tivéssemos tido apenas necessidades físicas, teríamos perfeitamente podido não 

falar nunca, e nos entendermos muito bem apenas com a linguagem do gesto”.  

(ROUSSEAU, 2008, p.101) 

                                                 
40 No entanto, poder-se-ia considerar que nem toda comunicação pressupõe necessariamente a 
socialização. Só assim, Rousseau justificaria a descrição dos primeiros gestos e expressões de 
comunicação no estado de natureza, onde o homem vive disperso. Por exemplo, nós podemos, mesmo 
vivendo solitários e dispersos, pelo sentimento de piedade natural, quando em situação de perigo, fazer 
gestos e sinais para avisar alguém dos riscos que ele corre. Tal comunicação fortuita não significa a 
sociabilidade, pois esta implica na em relações estáveis e com certa duração entre os seres humanos.   



Análises sobre a linguagem e seu papel na constituição do homem social 

aparecem em várias passagens do Segundo Discurso. A sua função se modifica à 

medida que as relações entre os homens se transformam e as artes e as ciências 

começam a se desenvolver.  

Rousseau tem de dar conta de duas questões: o surgimento da linguagem e o 

surgimento da sociedade. Como se dá a passagem do estado de natureza ao estado social 

que impulsiona todas as faculdades a se desenvolverem?41 

O que é claro no pensamento de Rousseau é a relação entre linguagem e 

sociedade, posto que a linguagem pressupõe, pelo menos, um mínimo grau de 

organização social e a sociedade pressupõe a existência da linguagem. Desse modo não 

é possível fazer a análise do desenvolvimento da linguagem sem analisar as mudanças 

da sociedade. É por isso que Starobinski, ao se referir às duas obras que tratam da 

origem da linguagem, Segundo Discurso e Ensaio sobre a origem das línguas corrobora 

a ligação entre história social e desenvolvimento das línguas.  

“O Discurso sobre a Desigualdade insere uma história da linguagem no interior 

da história da sociedade; inversamente, o Ensaio sobre a origem das línguas introduz 

uma história da sociedade no interior de uma história da linguagem.” (STAROBINSKI, 

2011, p.409)    

Rousseau no Segundo Discurso enfatiza sobre a dificuldade na investigação 

sobre a origem da língua, do surgimento das palavras, da construção da gramática que 

supõe o desenvolvimento do espírito. Visto do ponto de vista dos dias atuais, onde o 

homem tem domínio de vários códigos linguísticos, parece difícil conceber que o 

homem desenvolveu gradativamente uma linguagem que de início não possuía. O que 

Rousseau procura nos apontar é que todo desenvolvimento da linguagem deu-se, 

gradativamente, num amplo período que se dá juntamente com o desenvolvimento da 

sociabilidade e das faculdades do homem, por meio da perfectibilidade. 

Embora o próprio Rousseau nos indique que no estado de natureza a linguagem 

era desnecessária, onde predominava o silêncio, na medida em que, dispersos pelas 

                                                 
41 A dificuldade na passagem do estado natural para o civil se dá exatamente em encontrar justificativas 
para o homem sair do estado de natureza, onde nada em particular o afligia e todas as suas necessidades 
eram satisfeitas, para um estado que se organiza em sociedade. Na realidade, o homem não possuía 
nenhum motivo maior em sair desse estado. Rousseau, como hipótese, atribui ao acaso, a aproximação 
dos homens. Evocação a catástrofes naturais como causa principal para a aproximação entre os homens e 
a criação das primeiras associações.   



florestas os homens não necessitam da linguagem para obter alimentos para a sua 

subsistência42.  

A linguagem no estado de natureza, embora praticamente inexistente, pode ser 

registrada em raros momentos, resultado da necessidade de comunicação com o outro. 

Quando o homem natural sente-se em perigo necessita da ajuda do outro. Esse é o 

registro primeiro da linguagem. 

Assim, para Rousseau no Segundo Discurso a origem da primeira linguagem 

ocorre ainda no estado de natureza, e se manifesta por meio do grito, que é um 

comportamento que se guia exclusivamente pelo instinto quando o homem, no estado 

natural, pressente o perigo. Deve-se reconhecer o grito como uma das primeiras 

tentativas de se comunicar com o outro com o objetivo de pedir por socorro. 

 

A primeira língua do homem, a língua mais universal, mais enérgica e a única 

de que se necessitou antes de precisar-se persuadir homens reunidos, é o grito 

da natureza. Como esse grito só era proferido por uma espécie de instinto nas 

ocasiões mais prementes, para implorar por socorro nos grandes perigos ou 

alívio nas dores violentas, não era de uso muito comum na vida, onde reuniam 

sentimentos mais moderados. (ROUSSEAU, 1978, p.248) 

 

Curiosamente no Emílio, logo no início do nascimento, nós temos o que seria 

também uma primeira linguagem proferida pelo bebê. “Ao nascer uma criança grita, sua 

primeira infância passa chorando.” (ROUSSEAU, 2009, p.25) Poder-se-ia interpretar o 

seu choro como uma primeira tentativa de comunicação com o mundo exterior. Mais 

adiante no livro I do Emílio, Rousseau apesar de defender a ideia de que as línguas são 

resultado da arte, afirma que as crianças já expressam uma linguagem com seus 

significados próprios, antes de aprenderem a falar. Rousseau a identifica como uma 

linguagem natural, partilhada pela humanidade. 

Se convergirmos os choros das crianças aos sons desarticulados do homem no 

estado de natureza, constatamos algo mais universal no ser humano, que é a necessidade 

de se comunicar e entrar em contato com o outro. Como consequência, poderíamos 

                                                 
42 A este respeito há uma passagem ilustrativa no Ensaio sobre a origem das línguas, quando Rousseau 
contrapõe as paixões com a satisfação das necessidades de subsistência do homem. As paixões necessitam 
da linguagem para fazer a aproximar ou repelir o semelhante. A necessidade de obter alimento, dispensa 
qualquer tipo de linguagem. “Os frutos não fogem das nossas mãos, deles é possível alimentar-se sem 
falar; persegue-se em silêncio a presa que se quer comer: porém para comover um jovem coração, para 
repelir um agressor injusto, a natureza dita acentos, gritos, lamentos.” (ROUSSEAU, 2010, p.104)  



levantar a hipótese de que mesmo no estado de natureza e na criança já exista uma 

tendência à sociabilidade humana. O que se opõe a interpretações que contrastam 

Rousseau e Aristóteles quanto à sociabilidade natural do homem e colocam o pensador 

genebrino como defensor da não sociabilidade humana.  

Este é um tema que tem gerado discussões em torno do pensamento de 

Rousseau. Segundo Aristóteles e parte da tradição filosófica que tem sua origem com os 

gregos, o homem é um ser destinado à sociabilidade. Espíndola em O Paradoxo da 

Sociabilidade na reflexão de Rousseau (2010) afirma a tese de que a sociabilidade 

natural já estava presente no pensamento de Platão em A República, posto que o homem 

não é auto-suficiente. Ele necessita da companhia de seus semelhantes, eis a origem dos 

vários tipos de associações. Assim na fala de Sócrates, Platão expressa a origem da 

cidade baseada na insuficiência do homem em viver solitariamente. “O que causa o 

nascimento a uma cidade, penso eu, é a impossibilidade que cada indivíduo tem de se 

bastar a si mesmo e a necessidade que sente de uma porção de coisas ou julgas que 

existe outro motivo para o nascimento de uma cidade?” (PLATÂO, 1997, p.54) Na 

mesma tradição, Aristóteles expressa que o homem é um ser naturalmente racional e 

social. De certo modo Aristóteles retoma a justificativa de Platão para a origem da 

cidade, o homem não basta a si mesmo. Porém, acrescenta Aristóteles, se o homem 

fosse um ser autossuficiente ele seria como Deus, posto que a autossuficiência seja 

atributo exclusivo de Deus. Poderíamos argumentar como ressalva de que, apesar da 

sociabilidade ser considerada um atributo natural, há homens que se recusam a viver em 

sociedade. Quanto a estes homens, Aristóteles os aproximaria não a Deus, mas as feras, 

destituídas de razão e governadas exclusivamente pelos instintos.  

Para Aristóteles: 

 

A prova de que o Estado é uma criação da natureza e tem sua prioridade sobre o 

indivíduo é que o indivíduo, quando isolado, não é autossuficiente; no entanto, 

ele o é como a parte relacionada com o conjunto. Mas aquele que for incapaz de 

viver em sociedade, ou que não tiver necessidade disso por ser autossuficiente, 

será uma besta ou um deus, não uma parte do Estado. (ARISTÓTELES, 1999, 

p.167) 

 

Ora, nada é mais distante da imagem do homem no estado natural em Rousseau 

do que a concepção antropológica de Aristóteles. Como vimos na descrição física e 



metafísica, o homem, especificamente o do Segundo Discurso, é autossuficiente, pois 

vive disperso e em liberdade na natureza. Mas a condição de autossuficiência do estado 

natural não o aproxima da perfeição divina. Pelo contrário, ele é um ser limitado, 

inclusive quanto às suas faculdades cognitivas que não estão plenamente desenvolvidas. 

No entanto, está longe de se aproximar das feras, pois é constituído de um sentimento 

de piedade natural43. É esse homem, com a faculdade do entendimento pouco evoluída, 

destituído de paixões exacerbadas, sem litígio com os seus semelhantes, que começa a 

desenvolver aos primeiros rudimentos da linguagem. Não penso que a tendência à 

sociabilidade e aos primeiros indícios da linguagem, oponha-se à condição do homem 

natural, que vive solitário e disperso, tal como descrito na primeira parte do Segundo 

Discurso. A tendência à sociabilidade não implica necessariamente em sua realização. 

Para que exista de fato uma sociabilidade é preciso que o homem se fixe e estabeleça 

relações com certo grau de permanência. Então a condição necessária para a origem da 

linguagem é dada com o surgimento das primeiras sociedades ditas primitivas44.  

A origem da linguagem, nas sociedades primitivas, também se encontra muito 

próxima à natureza. A linguagem em seus primórdios encontra-se em uma relação 

próxima aos objetos por ela apontados, visto que os gestos indicam os objetos que se 

apresentam de imediato. Os gestos juntamente com os sons emitidos pelos homens que 

imitam as coisas determinam os rudimentos da linguagem que indica tão somente 

apenas o que é presente e visível. 

No entanto, o homem não permaneceria nesse estado para sempre. Rousseau 

estabelece, no Segundo Discurso, as relações entre desenvolvimento da socialização e 

mudanças da linguagem. O desenvolvimento e as modificações sofridas pela linguagem, 

por sua vez, pressupõe o início do desenvolvimento das várias faculdades do homem. 
                                                 
43 A piedade natural reforça a ideia de que o homem possui uma bondade natural antes de viver em 
sociedade. Hobbes, pensador que faz companhia a Rousseau no combate à tradição da concepção do 
homem como naturalmente social, concebe, no entanto, o homem como um ser egoísta que vive em 
estado de guerra com os seus semelhantes. No entanto, Derathé em Jean Jacques Rousseau e a ciência 
política de seu tempo(2009) nos chama a atenção para a crítica de Rousseau ao estado de guerra descrito 
por Hobbes. O estado de guerra significa que deve haver uma duração em relação às hostilidades entre os 
homens. Um simples encontro fortuito, seguido de agressão mútua, não constitui propriamente o estado 
de guerra. Pressupõe-se então que o estado de guerra exista apenas em sociedades organizadas. “Só há 
verdadeira guerra quando as hostilidades duram certo tempo e quando o combate visa à obtenção de 
reparação de um dano. Ora, nem uma nem outra dessas condições encontram-se reunidas no estado de 
natureza.” (DERATHÈ, 2009, 267)  
44 A respeito da relação entre a articulação da linguagem e a sociabilização do homem, cito a passagem na 
qual Rousseau aponta a primeira e, a meu ver, a mais importante das dificuldades na investigação sobre o 
surgimento da linguagem. “A primeira que se apresenta será imaginar como elas [as línguas] puderam 
tornar-se necessárias, pois não tendo os homens qualquer correspondência entre si, nem necessidade 
alguma de tê-la, não se conceberia nem a necessidade dessa invenção nem a sua possibilidade senão não 
fora indispensável.” (ROUSSEAU, 1978, p.247)  



“Quando as ideias dos homens começaram a estender-se e a multiplicar-se, e se 

estabeleceu entre eles uma comunicação mais íntima, procuraram sinais mais 

numerosos, e uma língua mais extensa...” (ROUSSEAU, 1978, p.248)  

Como as faculdades intelectuais eram pouco desenvolvidas, no início da fala, o 

homem tende a considerar cada objeto como sendo único. Temos aqui os primeiros 

rudimentos da palavra. Rousseau supõe a imensa dificuldade de sua criação posto que 

ela depende de um acordo, na medida em que as palavras são convenções. Uma segunda 

dificuldade refere-se ao pouco desenvolvimento dos órgãos fonadores.  Portanto, pelas 

circunstâncias da organização social e da própria natureza, o pensamento abstrato e 

classificatório em classes e categorias ainda estava distante do homem primitivo.  

“Cada objeto, a princípio, recebeu um nome particular, sem levar em 

consideração os gêneros e as espécies que esses primeiros instituidores não estavam em 

condições de distinguir – todos os indivíduos se apresentaram isolados em seu espírito 

como o são no quadro da natureza.” (ROUSSEAU, 1975, p.248) 

As primeiras palavras como afirma Rousseau não são universais, elas designam 

coisas particulares. Porém, nota-se que a perfectibilidade já está em operação e o 

homem, consequentemente, vai se afastando gradativamente de sua condição natural.  

Há uma íntima relação entre pensamento e linguagem, posto que Rousseau 

parece pressupor que o pensamento só pode ocorrer por meio da linguagem. No entanto, 

a linguagem só se desenvolve na medida em que o pensamento impulsiona o seu 

desenvolvimento. Para Rousseau: “...se os homens tiveram necessidade da palavra para 

aprender a pensar, tiveram muito mais necessidade ainda de saber pensar para encontrar 

a arte da palavra...” (ROUSSEAU: 1978, p.247) Esta observação de Rousseau acerca da 

linguagem e do pensamento nos coloca em um aparente paradoxo. Isto tão somente nos 

mostra que pensamento e linguagem se encontram em relação de mútua dependência. O 

desenvolvimento do pensamento conduz a uma sofisticação cada vez maior da 

linguagem que por sua vez induz a um pensamento que se desenvolve na direção da 

abstração45.    

A linguagem dos primórdios tem outra característica para a qual Starobinski nos 

chama a atenção. Nela havia transparência em relação ao sujeito que a pronunciava. 

Este não se escondia através da linguagem. Nos primórdios das línguas não existia 
                                                 
45 Assim podemos estabelecer a estreita articulação entre pensamento, linguagem e sociedade. Starobinski 
em Rousseau e a origem das línguas, ao defender a tese da relação entre sociedade e linguagem, acabou 
por desconsiderar que o desenvolvimento do pensamento é fundamental para o desenvolvimento da 
linguagem. 



qualquer tipo de convenção, resultante de acordo para determinar significados de 

palavras. A língua opera no registro do singular. Segundo Starobinski: “Ao instaurar a 

relação de uma consciência singular e de um objeto singular, ele fala pobremente do 

objeto, mas exprime fortemente a presença do indivíduo...”(STAROBINSKI, 2011, 

p.420) Destituída de alcance universal que traz certa marca de impessoalidade, a 

linguagem diz mais respeito ao indivíduo que a expressa do que ao objeto ao qual a 

linguagem se refere. Ou seja, não é possível ao homem usá-la como um subterfúgio para 

esconder suas reais intenções. Devido à sua simplicidade e ao seu caráter rudimentar, a 

linguagem não permite que a usem com a finalidade de dissimular intenções.  A 

linguagem ainda era muito colada às coisas, devido ao pensamento que ainda não havia 

se desenvolvido em direção à abstração.  

Mas é de se notar que a linguagem, ainda que em estágio rudimentar, enquanto 

associada à invenção da palavra pressupõe um mínimo de relações sociais. E, portanto, 

a invenção da palavra não se encontra no estado de natureza, que é marcada, sobretudo, 

pelo gesto que independe de relações sociais. O gesto relaciona-se a necessidades, 

sobretudo, de perigo eminente, quando os homens se juntam de modo ocasional. A este 

respeito, Rousseau deixa claro no Ensaio sobre a Origem das Línguas, quando se refere 

ao surgimento da palavra, relacionando-a com as paixões:  

“É presumível, portanto, que as necessidades tenham ditado os primeiros gestos 

e que as paixões tenham arrancado as primeiras vozes.” (ROUSSEAU, 2010, p.103) 

Rousseau mais exatamente estabelece que o surgimento da língua nas regiões 

meridionais, cuja origem remonta as paixões, são mais poéticas do que as línguas 

surgidas nos climas frios que resultaram das necessidades. 

No entanto, há de se considerar dois fatores predominantes, citados por 

Rousseau, para o surgimento da linguagem: as necessidades e as paixões46. Apesar de 

Rousseau apontar um fator específico para determinar o surgimento da língua no norte e 

no sul, pode-se pensar que necessidade e paixão são complementares e decisivos no 

surgimento das línguas47.  

                                                 
46 As paixões são relacionadas à linguagem figurada, que indica a transposição de ideias e palavras. 
47 Há uma passagem do Ensaio sobre a origem das línguas que deixa clara a diferença entre as formações 
dada pela necessidade e movida pela paixão. Ao descrever a forma da língua nos povos que habitam o 
norte, Rousseau afirma: “Como a necessidade mútua unia mais os homens do que o teria feito o 
sentimento, a sociedade somente se formou devido à atividade: o contínuo perigo de morte não permitia 
que os homens à linguagem dos gestos e a primeira palavra entre eles não foi amai-me, mas sim ajudai-
me.(ROUSSEAU, 2010, p.140) 



Na passagem acima, na qual se relaciona o surgimento da palavra às paixões, 

Rousseau faz importante observação do ponto de vista antropológico, que é a de que o 

ser humano inicia antes com o sentimento do que com o pensar de modo racional. 

“As primeiras histórias, as primeiras alocuções, as primeiras leis foram em 

versos: a poesia foi descoberta antes da prosa; devia ter sido assim, visto que as paixões 

falaram antes da razão.” (ROUSSEAU, 2010, p.146) 

Rousseau procura corroborar esta tese ao articular o nascimento da música e as 

suas relações com a linguagem. Com efeito, a música resulta da melodia trazida pelas 

inflexões da língua.  

Ao redor das fontes de que falei, os primeiros discursos foram as primeiras 

canções: os retornos periódicos e compassados do ritmo, as inflexões 

melodiosas dos acentos, fizeram nascer com a língua, a poesia e a música, ou 

melhor, tudo isso não era outra coisa senão a própria língua para essas felizes 

regiões e esses felizes tempos em que as únicas necessidades prementes que 

exigiam o concurso alheio  eram aquelas que o coração fazia nascer. 

(ROUSSEAU, 2010, p.145)  

 

As paixões, nas sociedades primitivas, descritas no Ensaio sobre a origem das 

línguas, resultam da expressão de afeto que provém, exclusivamente, do núcleo 

familiar. Portanto, as paixões possuem o sentido positivo na medida em que, articuladas 

com a linguagem tem como objetivo a finalidade de aproximar as pessoas. A língua 

serve para comover uma pessoa desejada. Tal necessidade de aproximação não é 

universal, isto é, ela não se estende para o conjunto da humanidade. Daí que a 

linguagem é utilizada também no sentido negativo, para expressar ódio e outros tipos de 

repulsas. 

Rousseau no Ensaio sobre a Origem das Línguas expressa a ambivalência do 

uso da língua que surge por meio das paixões. “Todas as paixões aproximam os homens 

forçados a se separarem pela necessidade de procurar os meios de vida. Não foi a fome 

nem a sede, mas o amor, o ódio, a piedade e a cólera que lhes arrancaram as primeiras 

vozes.” (ROUSSEAU, 2010, p.104)  

Ora, a língua é usada tanto para expressar sentimentos positivos como o amor, a 

fraternidade, como também sentimentos de afastamento, que remetem ao ódio e à 

cólera. Obviamente os sentimentos fraternos eram dirigidos à família enquanto os 

sentimentos de ódio e repulsa aos indivíduos que apareciam como hostis.  



A família, como é referida no Ensaio sobre a origem das línguas, é descrita por 

Rousseau como o primeiro núcleo da sociedade. Não havia a ideia de humanidade, 

posto que, segundo Rousseau, os homens possuíam apenas a ideia dos elementos da 

família, pai, mãe, irmãos, que se encontravam próximos a eles. Daí nasce a contradição 

de sentimentos do homem entre a espécie e a família, que provoca o sentimento de 

hostilidade em relação aos outros indivíduos que não fazem parte de seu círculo 

próximo de relacionamento. 

“Nascem daí as contradições aparentes que se veem entre as primeiras gerações; 

tanta naturalidade e tanta desumanidade, costumes tão ferozes e corações tão ternos, 

tanto amor por sua família e aversão por sua espécie.” (ROUSSEAU, 2008, p.126) 

Nesse sentido, a linguagem tem a utilidade de repelir as pessoas consideradas 

hostis. 

Quase ao final do Ensaio sobre a Origem das Línguas, Rousseau lamenta a 

perda da melodia e o declínio da paixão nas línguas modernas. O contraponto agora 

adotado é entre a paixão e a razão. Com efeito, com o desenvolvimento do pensamento 

intelectual, das faculdades do pensamento, as línguas perdem a sua carga passional e 

tendem a se tornar, em sua construção gramatical, mais racionais.  

“Tendo o estudo da filosofia e o progresso do raciocínio aperfeiçoado a 

gramática, retiraram eles à língua aquele tom vivo e apaixonado que a tornaram tão 

cantante.” (ROUSSEAU, 2010, p.172) 

Rousseau sugere que há uma direção da linguagem poética para a linguagem 

racional e estruturada, similar a passagem do estado de natureza para o estado civil48. 

O outro extremo da linguagem, com toda a sua sofisticação, resultado da 

sociabilidade humana desenvolvida durante séculos, traz uma opacidade em relação aos 

homens. “Os homens que uma mesma língua cultivada parece reunir Paris são, de fato, 

estranhos uns aos outros; o poder espontâneo da simpatia e da piedade enfraqueceu-se 

ao extremo.” (STAROBINSKI, 2011, p.422)          

O advento do desenvolvimento da sociabilidade trouxe outro tipo de afastamento 

entre homens que, apesar de viveram juntos em um espaço limitado e determinado, 
                                                 
48 O caso emblemático citado por Rousseau é a da Grécia antiga dos filósofos e dos sofistas onde a poesia 
entra em decadência com a ascensão do pensamento racional. “Por isso, logo que a Grécia se viu cheia de 
sofistas e de filósofos, não se viam mais nela nem músicos célebres. Ao cultivar a arte de convencer, 
perdeu-se a de emocionar. O próprio Platão com ciúmes de Homero e de Eurípedes, atacou um e não 
pode imitar o outro.” (ROUSSEAU, 2010, p.172) Na sequência, Rousseau cita a época da escravidão da 
civilização grega que associada à filosofia contribuiu decisivamente para eliminar a poesia da linguagem. 
Com efeito, em uma sociedade onde predomina a servidão, não é possível que se desenvolva qualquer 
tipo de linguagem relacionada à paixão e ao sentimento.     



permanecem tão ou mais dispersos quanto os homens do estado de natureza. No 

entanto, a dispersão não é física, mas de outra espécie. 

Ele a identifica como a língua utilizada pelas pessoas civilizadas de Paris. A 

perda da poesia e da arte na linguagem, associada ao desenvolvimento do intelecto e da 

razão, deixa os homens, mesmo vivendo em sociedade, isolados e à mercê de todo tipo 

de corrupção. 

Mas como o homem chegou a tal estágio? A linguagem não se modifica nela 

mesma, mas é acompanhada de uma mudança profunda no ser humano e nas relações 

sociais.  

No início da segunda parte do Segundo Discurso, Rousseau nos fala sobre o 

surgimento da propriedade, marco da desigualdade e da exploração entre os homens e 

indica, segundo alguns analistas, a força da linguagem utilizada para definir o estado de 

propriedade, bem como para justificá-lo. Veja-se isso nas palavras de Rousseau e em 

seguida numa análise de Bento Prado Júnior.  

Segundo Rousseau: “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro 

que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas 

suficientemente simples para acreditá-lo”. (ROUSSEAU, 1978, p.259) 

Bento Prado Júnior no ensaio A força da voz e a violência das coisas, que faz 

parte da edição Ensaio Sobre a Origem das Línguas (2010), observa aí os artifícios da 

linguagem, pois, a violência, com efeito, pode ser substituída pelas artimanhas da 

linguagem que engendram a mentira. Assim a introdução da propriedade é feita não pela 

violência, mas pela linguagem. O novo proprietário cercou o terreno e disse: “isto é 

meu!” A sociedade que se origina a partir desse estabelecimento da propriedade acaba 

por se tornar violenta e em permanente estado de guerra fruto das desigualdades sociais 

que ela engendra. A linguagem, e não as armas, acaba impondo, além do regime de 

propriedade, também a paz a ele necessária. No Segundo Discurso é descrito um 

aspecto do contrato social que visa assegurar a propriedade e, consequentemente, a 

desigualdade, atestando a força retórica da linguagem capaz de convencer a todos os 

suficientemente simples para acreditar no que expressava. 

 
‘Unamo-nos’, disse-lhe, ‘para defender os fracos da opressão, conter os 

 ambiciosos e  assegurar a cada um a posse daquilo que lhe pertence; 

instituamos regulamentos de  justiça e de paz, aos quais todos sejam 

obrigados a conformar-se, que não abram exceção para ninguém e que, 



submetendo igualmente a deveres mútuos o poderoso e o fraco, reparem de 

certo modo os caprichos da fortuna. (ROUSSEAU, 1978, p.269)     

 
O contrato social mencionado no Segundo Discurso utiliza palavras nobres tais 

como justiça e paz, menciona ainda a união e a necessidade de todos se submeterem 

igualmente aos deveres, porém oculta as desigualdades entre os proprietários e os não 

proprietários. Rousseau mostra claramente as artimanhas da linguagem ao criticar a 

igualdade anunciada neste tipo de sociedade. Nesta, ao contrário do estado de natureza, 

a igualdade não existe, apesar da linguagem por meio da expressão da lei afirmá-la. 

Para se chegar até este ponto de violência e exploração foi preciso se estabelecer 

um longo percurso na história da humanidade. É disso que Rousseau procura dar conta 

na segunda parte do Segundo Discurso. Segundo ele, a instituição da propriedade, causa 

de guerras e genocídios, não surge repentinamente no horizonte do homem. 

A sociedade moderna na qual vive Rousseau é o resultado do desenvolvimento 

das artes, a partir da fabricação de artefatos com a finalidade de defender os homens das 

intempéries da natureza; bem como o desenvolvimento dos sentimentos que já se 

encontravam nas sociedades primitivas49.  

Todos estes sentimentos presentes na origem das sociedades estarão plenamente 

desenvolvidos na sociedade na qual Rousseau vivia e são expressos numa língua que lhe 

é correspondente.   

O desenvolvimento material da sociedade moderna se expressa numa linguagem 

que não favorece à liberdade. No final do Ensaio sobre a origem das línguas quando é 

feita a articulação entre linguagem e os tipos de governo, Rousseau retoma a questão da 

língua com a finalidade de criticar a sociedade em que vivia. Compara a política dos 

modernos à política dos antigos, atribuindo às línguas praticadas pelos antigos a 

utilidade de serem proferidas nas praças públicas ao passo que as línguas modernas são 

propícias, sobretudo, para o âmbito privado. “Há línguas favoráveis à liberdade, são a 

línguas sonoras, prosódicas, harmoniosas, cujo discurso é compreendido de muito 

longe. As nossas são feitas para o murmúrio dos sofás.” (ROUSSEAU, 2010, p.176) A 

sociedade moderna utiliza a língua para o âmbito privado, posto que ao governo 

                                                 
49 Na primeira fase da sociedade surgem as primeiras ideias de beleza motivadas pelas comparações feitas 
entre os homens. Tais ideias são aprofundadas nas reuniões públicas, que ocupavam o tempo ocioso dos 
homens e das mulheres. Disso resulta um aumento da apreciação e depreciação e do sentimento de 
superioridade entre as pessoas. “Aquele que cantava ou dançava melhor, o mais belo, o mais forte, o mais 
astuto ou o mais eloquente, passou a ser o mais considerado, e foi esse o primeiro passo tanto para a 
desigualdade quanto para o vício”. (ROUSSEAU, 1978, p.263) 



moderno interessa manter as pessoas dispersas, claro indício de que a sociedade 

moderna vivida por Rousseau não preserva a liberdade no sentido dos antigos.  

O desenvolvimento das artes, das relações e das organizações sociais, da 

linguagem e dos sentimentos pressupõe o desenvolvimento do intelecto, do pensamento 

e, consequentemente, da razão. Seria de se presumir que o avanço da razão, sobretudo, 

em atividades consideradas eminentemente racionais tais como a ciência, acaba por 

excluir os sentimentos e as paixões. No entanto, Rousseau constata, ao observar o 

comportamento de célebres cientistas, que o desenvolvimento do entendimento não 

exclui os vários sentimentos que compõem a complexidade do ser humano, tais como as 

paixões, o amor de si e o amor próprio. O diagnóstico é de que apesar do avanço das 

ciências e das artes, graças ao desenvolvimento da razão e do entendimento, as paixões 

exacerbadas são um dos traços em comum aos homens da ciência.  

O Discurso sobre as Ciências e as Artes, obra com a qual Rousseau ganhou o 

prêmio da Academia de Dijon, retrata bem a combinação entre razão e paixão que está 

em alto grau de corrupção. O desenvolvimento das ciências em nada contribui para o 

aperfeiçoamento dos costumes, pelo contrário elas conduzem ao desenvolvimento do 

sentimento de orgulho do saber. Para Rousseau: “A astronomia nasceu da superstição; a 

eloqüência, da ambição, do pódio, da adulação, da mentira; a geometria, da avareza; a 

física, de uma curiosidade infantil; todas elas, e a própria moral, do orgulho humano.” 

(ROUSSEAU, 1978, p.343)   

Ora, na base do conhecimento racional, o que o alimenta são sentimentos e 

paixões que já estão corrompidas. O sentimento de orgulho vem do amor próprio que 

deriva do amor de si. As linguagens a serem desenvolvidas pelas artes, pelas ciências e 

pela filosofia aspiram à clareza de expressão e ao desenvolvimento de uma sintaxe 

sólida, que se afasta das paixões. No entanto, a base de toda pesquisa que visa elucidar 

os processos da natureza, o conhecimento do mundo e do universo são pautados por 

sentimentos.  À questão proposta pela academia de Dijon, Rousseau responde que não 

apenas as artes e as ciências em nada contribuem para o aprimoramento dos costumes, 

como também não são resultantes destes. 

Em relação à razão e a paixão, Poder-se-ia apontar diferenças de perspectivas 

entre o Discurso sobre as artes e ciências, o Emilio e o Ensaio sobre a origem das 

línguas. No Ensaio há várias passagens que sugerem que a razão se contrapõe às 

paixões e aos sentimentos. Por exemplo, quando Rousseau contrapõe a língua dos 

geômetras, que suspostamente é construída exclusivamente pela razão, à língua dos 



poetas, movida pelas paixões.(capítulo II) Quase ao final do Ensaio(cap. XIX), 

Rousseau afirma que a filosofia, em relação à linguagem, retirou toda a característica 

poética da língua, em detrimento do seu caráter lógico-racional. De fato o Ensaio, 

Rousseau esforça-se por destacar as diferenças entre os usos da linguagem como 

retórica, movida pela paixão, e a linguagem pautada pela gramática, que se articula ao 

uso universal da razão.  

Tanto no Emílio quanto no Discurso sobre as ciências e as artes, a linguagem da 

ciência e da filosofia apesar de manterem o seu caráter lógico e racional, aparecem 

juntamente com as paixões50. 

No Emílio Rousseau traz uma visão parecida com a apresentada no Discurso 

sobre as ciências e as artes quando faz uma crítica mordaz aos filósofos que incide sobre 

questão do mau uso da linguagem. Os filósofos não mantém o discurso inteiramente 

racional e claro como seria de se imaginar. Neles encontra-se permeados de paixões tais 

como a inveja e o orgulho. Um dos indícios da associação entre razão e paixões 

corrompidas, para Rousseau, seria a falta de concordância entre os filósofos que 

raramente se baseiam em questões filosóficas, mas são geradas pelo sentimento de 

orgulho e de competição.  

Os sentimentos de orgulho e de competição reaparecem no Emílio, logo no 

início da Profissão de Fé do Vigário Saboiano, quando Rousseau procurava pela 

verdade e se depara com o livro dos filósofos, considera-os todos dogmáticos e sem 

nenhuma preocupação com a procura pela verdade. Apenas querem impor as suas 

filosofias em detrimento de seus rivais. Tal descrição das discordâncias entre filósofos 

tem o objetivo de mostrar como o homem é um ser movido pelo orgulho e pelas 

paixões. Mesmo em espíritos, supostamente, considerados mais elevados são 

dominados não pelo desejo do conhecimento, mas movidos pelo sentimento de superar 

o outro. 

Apesar do grande desenvolvimento das artes, da ciência e da tecnologia, o 

homem depara-se com o limite do desenvolvimento do intelecto humano diante da 

realidade das coisas.   

 

                                                 
50 Do ponto de vista antropológico, pode-se afirmar que a razão e a paixão não são excludentes. Elas estão 
operando em conjunto, mesmo quando, aparentemente, apenas a razão predomina, por exemplo, na 
atividade filosófica. 



Compreendi que a insuficiência do espírito humano é a primeira causa dessa 

prodigiosa diversidade de sentimentos, e que o orgulho é a segunda. Não temos 

a medida dessa máquina imensa, não podemos calcular suas relações; não 

conhecemos nem suas primeiras leis nem sua causa final... (ROUSSEAU, 2009,  

p.379) 

  

 A limitação do intelecto humano associada ao sentimento de orgulho, 

impulsiona o homem a conhecimentos que não se fundamentam. Conhecimentos que 

são meras quimeras sustentadas por um conjunto de ideias de modo dogmático.  A 

filosofia organizada em grandes sistemas é um sintoma de orgulho e do não 

reconhecimento dos limites do entendimento humano. 

A filosofia aparece associada a um princípio de sistema e geradora do 

sentimento de orgulho e mesmo de preconceito, pois o filósofo julga a realidade a partir 

de seu sistema de pensamento fechado. 

Se os filósofos discordam entre si sobre todos os assuntos, provavelmente a 

linguagem esteja sendo mal utilizada ou tendo como finalidade apenas o reforço de 

interesses próprios. O que se entende, por exemplo, pelas palavras justiça, desigualdade, 

estado de natureza tão em voga na época de Rousseau? Elas guardam em si algum 

fundo de realidade ou são palavras vãs e vazias? Certamente, muito desse discurso foi 

forjado por uma educação que privilegia o aparente em detrimento do real. Como pensar 

a participação da linguagem na formação humana que não incorra nos discursos 

presunçosos, fundamentados nos vícios, e nas palavras vazias? Como pensar no uso da 

linguagem que não seja meramente retórico, onde se encobrem os verdadeiros 

interesses? Para uma primeira resposta parcial a essas questões examinaremos algumas 

partes da obra Emílio que fazem referência à linguagem. 

 

5. Conclusão 

Resta ainda desenvolver uma questão central para a antropologia. Como definir 

e considerar o homem? Retornando ao objeto do Segundo Discurso, nota-se que há dois 

tipos de homem que se opõem: o homem natural e o homem civilizado e corrompido da 

sociedade na qual Rousseau vivia. Mas se tal tese for verdadeira, ainda assim 

poderíamos questionar se há dois homens irreconciliáveis em Rousseau. O que os une? 

Haveria algum tipo de essência ou de traços em comum que, apesar da oposição, 

permaneçam tanto no homem natural quanto no homem civilizado?  



 Penso que o desenvolvimento do homem pode ser apreendido ao longo da 

história em toda a sua complexidade. O homem capaz de piedade natural é o mesmo que 

age com orgulho e coloca o amor próprio acima do amor de si. O mesmo homem capaz 

de produzir as mais profundas desigualdades é o mesmo no qual Rousseau deposita suas 

esperanças para que possa realizar o contrato social que resulte em uma sociedade mais 

justa.  

 É a própria liberdade, condição exclusivamente humana, segundo Rousseau que 

nos indica que se trata do mesmo homem. Luc Ferry em seu livro sobre Kant (2012), ao 

abordar a moral elaborada pelo filósofo alemão, defende a tese de que esta provém da 

antropologia de Rousseau, posto que o filósofo genebrino afirma o primado da liberdade 

no ser humano. Mas este ser humano é capaz de extremos. “Aliás, é essa vocação 

antinatural, essa constante possibilidade de excesso que lemos no olhar humano: porque 

ele reflete não apenas a natureza; nele podemos decifrar o pior e o melhor, o mal 

absoluto e a generosidade mais surpreendente. É esse excesso que Kant e Rousseau 

chamam liberdade.” (FERRY, 2012, p.94)  

 Ora é a mesma liberdade que permite ao homem a sua moralidade e que o torna 

capaz de ser cultivado e formado. Os animais dispensam a educação, pois permanecem 

muito próximos às determinações de sua espécie. Nos primeiros anos de vida eles se 

beneficiam de certos aprendizados já inscritos em sua espécie. O ser humano, ao 

contrário, por conta de sua liberdade e de sua capacidade de perfectibilidade é capaz de 

ir além de um aprendizado específico.   

 Daí vem a importância da educação para formar um ser humano que desenvolva 

mais sentimentos de solidariedade que de egoísmo, e que consiga atingir a autonomia.  

 
 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 
 

ARTICULAÇÕES ENTRE A ANTROPOLOGIA DE ROUSSEAU E MORIN E 
AS IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO HUMANA. 

 
1.Introdução. 
 O presente capítulo visa estabelecer relações e possíveis articulações entre 

Morin e Rousseau que, embora separados pelo tempo, a meu ver trazem elementos para 

se pensar novas formas de abordagem educacionais a partir da antropologia da 

complexidade e do pensamento rousseauísta.  

 Em um primeiro momento, procurarei fazer algumas aproximações entre o 

pensamento de Morin e o de Rousseau, verificando em que medida eles são 

convergentes e complementares e em que medida eles são divergentes. Para tanto 

realizarei o exame de algumas citações de Rousseau feitas por Morin. Tal exame 

permite dimensionar o pensamento de Rousseau na ótica da teoria da complexidade 

como também lançar novas luzes sobre o próprio pensamento complexo. Em um 

segundo momento, procurarei estabelecer possíveis articulações entre os pensamentos 

de Rousseau e de Morin no que se refere às contribuições para se pensar a formação 

humana.  

2. Articulações entre os pensamentos de Morin e Rousseau 

Rousseau, figura singular em meio aos Iluministas, questiona a ideia de 

progresso com o advento da civilização que trouxe, além de avanços das artes e 

ciências, a degradação do homem. Morin igualmente critica a ideia de progresso, 

especialmente o científico, que a custa de oferecer facilidades por meio de avanços 

tecnológicos, acaba por degradar o meio ambiente e não promove a melhora do homem. 

O que há de comum nessas posições tanto de Morin quanto de Rousseau é a ideia de 

que não existe um progresso linear pelo qual caminha a humanidade. Morin no artigo 

Para Além do Iluminismo (2011), expressa a sua concordância com Rousseau em 

relação à ambiguidade que a ideia de progresso traz. Não há menção explícita a uma 

obra específica de Rousseau no artigo, porém, parece claro que a menção ao homem 

natural e a transformação deste na civilização, refere-se ao Segundo Discurso, que 

Morin interpreta como sendo uma crítica à ideia de progresso. Segundo Morin: “O 

progresso não é mais concebido como um ganho permanente do melhor. A questão é a 

seguinte: o que se perde quando se ganha um progresso, um progresso técnico, um 



progresso urbanístico? Trata-se de um problema extremamente atual em nossa crise de 

civilização.” (MORIN, 2011, 36) 

Na discussão sobre a crítica ao progresso, devemos preservar, por um lado, a 

perspectiva histórica dos pensadores, sem deixar de lado o aspecto universal que diz 

respeito às restrições à ideia de que o progresso traz exclusivamente benefícios.  

Rousseau, como já mencionado em sua biografia, viveu na França em uma 

época na qual a economia baseava-se fundamentalmente na agricultura. Estamos, 

portanto muito distantes da sociedade tecno-industrial, cenário com o qual se depara o 

pensamento complexo de Morin. Na época vivida por Rousseau, imaginava-se que não 

houvessem grandes preocupações em relação, por exemplo, à exploração da natureza 

por meio do desenvolvimento das técnicas e das artes. No entanto, Rousseau percebe 

que a técnica, que representava avanços na produção agrícola, serve tão somente de 

proveito para a ascensão da nova classe dominante: a burguesia. Assim o avanço das 

novas invenções técnicas encontra-se desvinculada do favorecimento para a 

humanidade. Ao contrário, a técnica, em sua utilização pela burguesia é portadora de 

injustiças. Com o avanço da burguesia não apenas na cidade como também no campo 

houve a gradativa desaparição das terras de uso comum em detrimento das propriedades 

particulares adquiridas pelos burgueses. Para Maria Constança Pissara:  

 

Esse quadro injusto inspiraria Rousseau no Discurso sobre a origem da 

desigualdade entre os homens, ao discutir a formação das sociedades e sua 

degenerescência, decorrente do processo civilizatório: posse individual da terra, 

invenção de leis e formação de governos despóticos. (PISSARA, 2005, p.9)  

  

Morin, por sua vez, em Rumo ao Abismo faz considerações críticas sobre a 

realidade atual do mundo globalizado, na qual a ciência, aliada ao sistema capitalista 

trouxe grandes retrocessos à humanidade. No artigo Emergência da Sociedade-Mundo, 

a globalização iniciada em 1990, na visão de Morin, origina-se com a conquista das 

Américas no século XVI, que traz consigo o conceito de expansão do mundo. O 

desenvolvimento atual, à diferença da conquista das Américas, é impulsionado pela 

tecnociência, medido de forma quantitativa. Logo, a ideia de desenvolvimento na época 

da globalização mede apenas a eficiência do modelo econômico, desconsiderando nessa 

lógica de pensamento o fator do sofrimento humano. Para Morin: “O desenvolvimento 

ignora o que não é calculável nem mensurável, ou seja, a vida, o sofrimento, a alegria, o 



amor, e sua única medida de satisfação se encontra no crescimento da produção, da 

produtividade, do lucro monetário.” (MORIN, 2011, p.77) 

Rousseau sugere a mesma ideia em relação ao progresso em sua época ao 

apontar a insensibilidade que está presente nas injustiças ocorridas no campo. Com 

efeito, as técnicas que melhoram a produção de alimentos são acompanhadas pela 

marginalização dos trabalhadores do campo.      

Do ponto de vista antropológico, Morin retoma a ideia, já explicitada por 

Rousseau no Segundo Discurso de que o conhecimento mais útil ainda é o que se 

encontra em seus estágios iniciais, a saber, o conhecimento do próprio homem.  

Estes e outros aspectos apontam laços de parentesco do pensamento de Morin 

com o pensamento de Rousseau. O que nos propomos então é investigar, em detalhes, 

até que ponto há convergências e articulações possíveis, nas concepções antropológicas 

destes dois pensadores.  

Em Para Além do Iluminismo, Morin observa no pensamento de Rousseau uma 

contraposição em relação ao Iluminismo. Enquanto para o Iluminismo a Razão era o 

grande guia para a libertação da servidão e ao mesmo tempo a mola propulsora para o 

progresso da humanidade, Rousseau reabilita os afetos e a sensibilidade. Para Morin: 

“Com Rousseau, o tema da afetividade (da sensibilidade) já se torna um tema que se 

opõe à razão e indica que a razão em si mesma tem um caráter abstrato e inumano.” 

(MORIN, 2011, p.35-36) Os temas relativos á importância da afetividade e à 

valorização da sensibilidade são extremamente relevantes para a teoria da 

complexidade. Esta não nega a importância fundamental da razão não apenas na 

constituição do conhecimento científico, mas também na constituição da personalidade 

e das inter-relações do ser humano. O que Morin nega é o predomínio da racionalidade 

em detrimento de outras dimensões que constituem o ser humano já vistas no capítulo 

sobre a antropologia da complexidade. A grande crítica que Morin faz ao movimento 

Iluminista é a da valorização exclusiva da razão que acaba por recalcar o afeto, as 

paixões e as sensibilidades. É nesse sentido que Morin vê em Rousseau um pensador 

singular de sua época.  

De fato, em Rousseau, em várias passagens de sua obra, há a valorização da 

sensibilidade e de outras formas de apreensão da realidade que não passam 

necessariamente pela razão. Na Profissão de Fé do Vigário Saboiano, que faz parte do 

livro IV do Emílio, Rousseau ao tratar dos objetos do conhecimento, procura 



estabelecer verdades evidentes. Curiosamente, elabora como regra para estabelecer a 

evidência do conhecimento das coisas não a razão, mas o coração.  

   

Trazendo pois em mim o amor à verdade como a única filosofia, e como único 

método uma regra fácil e simples que me dispensa da vã sutileza dos 

argumentos, retomo com essa regra o exame dos conhecimentos que me 

interessam, decidido a tomar como evidentes todos aqueles a que na sinceridade 

de meu coração não possa recusar como meu consentimento...(ROUSSEAU, 

2009, p.378)  

 

Cumpre ressaltar que a aproximação entre os pensamentos de Rousseau e de 

Morin, apesar da literatura a respeito ser praticamente nula, não é gratuita. Identifica-se 

um paralelismo entre duas das principais obras de Morin e Rousseau, O Paradigma 

Perdido: a natureza humana e o Segundo Discurso, cujo tema central é o 

desenvolvimento produzido pelo homem ao longo dos séculos. Dito de um modo geral, 

ambos retratam a passagem da natureza para a cultura e as transformações que o homem 

sofre a partir da inter-relação entre indivíduo, espécie e sociedade51.  

Morin, no livro Meus filósofos (2013) no qual descreve as influências de 

filósofos e pensadores para a formação do pensamento complexo, dedica um capítulo à 

influência de Rousseau. Ele confessa a inspiração do Segundo Discurso de Rousseau na 

elaboração do Paradigma Perdido: a natureza humana. Rousseau, na tentativa de 

identificar a origem da desigualdade entre os homens traça uma gênese, desde o estado 

de natureza até a sociedade de sua época, investigando, sobretudo a questão 

antropológica. Quem é o homem que vive no estado de natureza? Em que ele se 

diferencia dos animais? Morin, de modo similar, traça a gênese do homem, desde o seu 

surgimento na Terra até os dias atuais. A similaridade que pode ser encontrada entre o 

Segundo Discurso e o Paradigma Perdido é a descrição que ambas as obras fazem do 

surgimento e do desenvolvimento dos homens, que vivem dispersos pelas florestas e 

savanas até a sociedade atual, complexa e heterogênea. Morin utiliza-se em O 

Paradigma Perdido: a natureza humana, publicado na década de setenta, de todos os 

                                                 
51 Em uma análise mais acurada, pode-se dizer que em Morin o ser humano constitui-se como uma 
trindade indivíduo-sociedade-espécie e esta constituição se dá dinamicamente inter-relacionando 
dialogicamente estes três elementos constitutivo do humano.  O que é semelhante entre Rosseau e Morin 
é a afirmação do fato da passagem de um estado “natural” (Rousseau) ou de um estado “pré-humano” 



conhecimentos das mais variadas áreas para revelar a multiplicidade do ser humano52. 

Rousseau, como observado no Capítulo II, faz a mesma coisa, ainda que os recursos de 

que dispunha fossem muito mais restritos.   

Tanto Rousseau quanto Morin estabelecem, cada qual a seu modo, a passagem 

do estado de natureza, onde os homens viviam relativamente isolados, para o estado 

social até chegarmos às sociedades que se regulam por meio do Estado. 

Um dado interessante é a passagem do estado de natureza, no qual o homem 

vivia disperso, para uma situação de aproximação e o consequente início da 

socialização. Em Rousseau n’O Ensaio sobre a Origem das Línguas, houve a 

necessidade de um grande acontecimento externo natural para que o homem do estado 

natural criasse condições para abandoná-lo e passasse a se organizar socialmente no 

estado civil.   

Segundo Rousseau: 

 

As associações de homens são em grande parte obra dos acidentes da natureza: 

os dilúvios extraordinários, os mares extravasados, as erupções de vulcões, os 

grandes terremotos, os incêndios causados pelos raios e que destruíram as 

florestas, tudo o que deve ter assustado e dispersado os selvagens habitantes de 

uma região deve tê-los reunidos em seguida para repararem em comum as 

perdas comuns: as tradições de desgraças da terra, tão frequentes nos tempos 

antigos, mostram de que instrumentos se serviu a Providência para forçar os 

humanos a se aproximarem. (ROUSSEAU, 2008, p.133) 

   

As catástrofes e grandes acidentes naturais aproximam ou forçam os homens a 

viverem mais próximos. No entanto, se as catástrofes naturais aproximam os homens e 

os tornam mais propensos a viver em sociedade, não é a natureza a responsável pela 

sociabilização do homem. É o próprio homem que, com a proximidade acaba por criar 

relações de igualdade ou desigualdade, submissão e obediência.  

Morin, de forma similar, descreve a passagem do homem da floresta para viver 

nas savanas e também evoca uma circunstância externa natural, similar à apontada por 

Rousseau. Assim ele diz:  

                                                 
52 Na obra Meu Caminho, Morin, no capítulo referente à complexidade humana, tece considerações sobre 
os conhecimentos arregimentados para elaborar o Paradigma Perdido. “Religuei os progressos efetuados 
nos saberes, desde 1960, que ainda permaneciam separados: os progressos na etologia dos primatas, 
sobretudo na dos chipanzés, que mostrava que eles estavam menos afastados dos humanos do que até 
então se acreditava...” (MORIN, 2010, p.204)   



 
As mais ínfimas perturbações do movimento de relojoaria da terra em volta do 

sol provocam revoluções no universo vivo. Transformam-se os ecossistemas, 

morrem umas espécies, emigram outras, surgem e desenvolvem-se outras. Pelo 

final da era terciária, a seca faz recuar a floresta e a savana alarga-se sobre 

vastas extensões. Os primeiros hominídeos cujos fósseis se encontram nas 

regiões que foram secas, são primatas africanos, que foram abandonados pelas 

árvores, e que se implantaram nas savanas. (MORIN, 1973, p.57) 

 

            A partir da grande revolução ocorrida na Terra, acabou-se por introduzir 

emigrações e diásporas que resultaram na mudança das florestas para as savanas e 

conduziram à hominização. Pode-se considerar que nesse período houve o início de uma 

sociedade incipiente, que opunha os adultos e os jovens. Levou-se um grande período 

até que novas formas de organização social remotamente parecidas com as nossas, 

gerassem uma nova sociedade. Mas a ideia básica que apreendemos com Morin é a de 

que os acidentes naturais cumprem papel fundamental que se observa nas dissoluções e 

reagrupamentos do homem, que culmina, em termos de organização social, com a 

criação do Estado.  

Nesse novo estágio, o estado assume a função de organizador da sociedade. Para 

Morin:  

O Estado centralizador, construtor, repressor, constitui um novo modo de 

organização da complexidade a partir de um aparelho central. Esta 

complexidade vai desenvolver-se segundo princípios análogos aos dos 

desenvolvimentos dos organismos pluricelulares: a hierarquia e a especialização 

do trabalho.(MORIN, 1973, p.176) 

   

Em O Método 5: a humanidade da humanidade. O surgimento do estado e do 

que Morin denomina como sociedade histórica é uma contraposição à sociedade arcaica, 

onde não havia o estado, apesar de haver organização social. A característica radical que 

separa a sociedade arcaica da sociedade histórica é a ideia de tempo. Nas sociedades 

arcaicas há a ideia de tempo cíclico que segue o processo da natureza enquanto as 

sociedades históricas seguem o tempo dos fatos históricos.  O outro traço característico 

das sociedades históricas é a especialização do trabalho e a sua divisão social, graças ao 

desenvolvimento de várias técnicas. 



  O desenvolvimento da sociedade histórica trouxe graves consequências no que 

tange ao surgimento da opressão e do aumento das desigualdades entre os homens. 

Apesar do avanço técnico, que foi uma das molas propulsoras para o desenvolvimento 

das sociedades históricas pudesse ocorrer, as consequências para a humanidade foram 

totalmente desfavoráveis.  

Quanto à condição humana que surge com as sociedades históricas, Morin 

constata a substituição do homem total das sociedades arcaicas, em estreito contato com 

a natureza, apto a realizar vários tipos de tarefas, para o homem especializado em 

algumas poucas atividades da sociedade histórica. Esta última, mais complexa que a 

primeira.   

Esse homem total vai ser substituído, sobretudo nas cidades, por um indivíduo 

cujas aptidões se atrofiaram em beneficio de umas tantas, e o desenvolvimento 

social pela especialização faz-se, para a maioria da população, à custa de um 

incontestável empobrecimento da personalidade. (MORIN, 1973, p.177) 

 

 Há outras consequências geradas pelas sociedades históricas tão perniciosas 

quanto a especialização do trabalho e o empobrecimento do espírito, que converge o 

pensamento complexo de Morin ao de Rousseau. Exemplos dados por Morin vão na 

mesma direção de Rousseau: concentração de renda, surgimento da propriedade e 

aumento da desigualdade social.  

Para Morin há uma particularidade na sociedade histórica em relação à 

antropologia. Segundo a teoria da complexidade, tal estado potencializa a aliança entre 

o sapiens e o demens. Em particular no século XX observa-se esta aliança quando se 

identifica dois tipos de barbáries que nascem da demência, do descomedido, tais como o 

fanatismo, guerra e massacres; e a racionalidade fechada que, ao se basear 

exclusivamente em dados quantitativos, abstrai e acaba por ocultar os indivíduos em sua 

multiplicidade.  

 

O século XX foi o da aliança entre duas barbáries: a primeira vem das 

profundezas dos tempos e traz a guerra, massacre, deportação, fanatismo. A 

segunda, gélida, anônima, vem do âmago da racionalização, que só conhece o 

cálculo e ignora o indivíduo, seu corpo, seus sentimentos, sua alma, e que 

multiplica o poderio de morte e da servidão técnico-industriais. (MORIN, 2000, 

p.70) 

  



Rousseau desenvolve crítica semelhante ao atacar as teses centrais defendidas 

pelo movimento Iluminista e, consequentemente, à modernidade, no Discurso sobre As 

artes e as Ciências53. Nesta obra há fundamentalmente várias teses que são enunciadas 

versando sobre a relação entre o progresso das artes e das ciências e o aprimoramento 

dos costumes e da moral. O desenvolvimento das ciências significa a queda do homem. 

As civilizações em estágios iniciais de desenvolvimento técnico são superiores, do 

ponto de vista moral, das civilizações mais avançadas em termos de ciência e das artes. 

Aqui, Rousseau pretende estabelecer a relação direta entre desenvolvimento das artes e 

das ciências com a decadência moral54. 

Morin apresenta suas críticas à modernidade em diversas obras, apontando para 

a falha da ideia de progresso linear, expressa mais especificamente ao colocar em 

dúvida se o desenvolvimento das artes e da ciência pudesse conduzir o homem à plena 

autonomia e liberdade. Estas críticas são alicerçadas na constatação de que a ciência 

causou danos ecológicos e criou armas de destruição, além de ser usada para reforçar 

mecanismos de controle em uma sociedade burocratizada. Por exemplo, em Os Sete 

Saberes necessários à Educação do Futuro, Morin afirma categoricamente a crítica à 

modernidade associando-a à ciência. “Se a modernidade é definida como a fé 

incondicional no progresso, na tecnologia, na ciência, no desenvolvimento econômico, 

então a modernidade está morta.” (MORIN, 2000, p.72) 

No entanto, dada a ambivalência da técnica, tal afirmação é atenuada páginas 

depois, na medida em que Morin vislumbra a possibilidade de a ciência ser usada para 

auxiliar a promoção da emancipação. Ora, o que se constata é que Morin, à diferença de 

Rousseau, pensa que apesar de vários malefícios trazidos pela ciência, ela pode tornar-

se um dos vários agentes emancipadores do homem.  

 

Uma das condições fundamentais para a evolução positiva seria as forças 

emancipadoras poderem superar as forças de morte e de servidão. Os 

desenvolvimentos da tecnociência são ambivalentes. Encolheram a Terra e 
                                                 
53 Leo Strauss, em L’intention de Rousseau (1984), defende a tese de que Rousseau partilha de uma longa 
tradição que vem de pensadores como Montaigne  e Sêneca que é a de desvincular a moralidade das 
conquistas da civilização, fazendo o elogio da ignorância. 
54 O Discurso sobre as Ciências e as Artes dentre as obras de Rousseau, apesar de ser considerada uma 
obra menor, porque lhe falta uma articulação acurada entre as teses, tem como mérito trazer claramente as 
objeções às ciências e também as artes. As ciências e as artes não apenas não contribuem para o 
aprimoramento dos costumes, como colaboram para a decadência moral. Uma das críticas recorrentes dos 
contemporâneos de Rousseau é a de que ele não fornece detalhes sobre quais artes e de que forma elas 
contribuíram para a decadência e degradação do homem. Se pensarmos em termos de educação, as artes 
em geral cumprem papel positivo ou negativo?  



deram condição de imediata comunicação a todos os pontos do globo, 

proporcionaram meios para alimentar todo o planeta e para assegurar a todos os 

seus habitantes um mínimo de bem-estar, mas, ao contrário, criaram também as 

piores condições de morte e de destruição.(MORIN, 2000, p.74)    

 

A ciência, resultado de seu desenvolvimento histórico, trouxe alguns benefícios 

e vários malefícios. Potencialmente, ela participa de um conjunto de conhecimentos, 

juntamente com as ciências humanas, que aponta para a esperança de uma nova 

sociedade e humanidade. No entanto, a ciência somente cumprirá o papel de, 

juntamente com outras formas de conhecimento, a partir da reforma do pensamento, que 

passa pela reforma da educação é fundamental se se quiser manter acesa a chama da 

esperança. 

 “Aquilo que porta o pior inimigo traz também as melhores esperanças: é a 

própria mente humana, e é por isso que o problema da reforma do pensamento tornou-se 

vital.” (MORIN, 2000, p.75) 

A questão da reforma do pensamento, que se articula com a antropologia, é 

central para que se possam reformar as instituições, o modo de vida. É por isso que o 

tema do inacabamento do homem, a sua contínua transformação é que sustenta a crença 

em uma nova visão de mundo e em uma nova tomada de consciência.  

 

Se é verdade que o ser humano, cuja dialógica cérebro/mente não está 

encerrada, possui em si mesmo os recursos criativos inesgotáveis, pode-se então 

vislumbrar para o terceiro milênio a possibilidade de nova criação cujos germes 

e embriões foram trazidos pelo século XX: a cidadania terrestre. (MORIN, 

2000, p.72) 

 

Para Morin, o homem, devido ao seu inacabamento, está em constante 

transformação tanto cultural quanto em sua própria natureza. Todas as inter-relações 

que propiciam a constituição do homem remetem às relações entre natureza e cultura; 

natureza e civilização.  

Estas são questões subjacentes que dizem respeito à antropologia, em particular 

o conflito entre natureza e cultura que nos remete a duas caracterizações de homem que 

são, aparentemente, inconciliáveis: o homem natural e o homem civilizado. 

Trata-se, no entanto, de uma relação intrincada, no caso do pensamento de 
Rousseau.  



Interpretação de Morin acerca do pensamento de Rousseau nega o conflito entre 

natureza e cultura na concepção de homem. Ao justificar a inspiração que sofreu do 

Segundo Discurso de Rousseau para escrever o Paradigma Perdido, Morin menciona as 

complexas relações, no pensamento de Rousseau, entre natureza e cultura55. 

 “Rousseau é, portanto, um dos raros pensadores que souberam compreender a 

unidade humana constituída de cultura e natureza, sendo o homem 100% natureza e 

100% cultura.“ (MORIN, 2013, p.68) 

 Não se pode afirmar ao certo que, para Rousseau, o homem seja totalmente 

natural e cultural. No entanto, podemos apontar para o fato de que em Rousseau existe 

uma tensão entre natureza e cultura. Um dos fortes indícios a este respeito é a 

necessidade que Rousseau preconiza de desnaturar o cidadão no Do Contrato Social. 

Com efeito, não se nota traços de natureza no cidadão que fará o contrato social.        

 A civilização sufoca a natureza, que não pode ser eliminada do homem; daí 

surge o conflito. Mas se formos pensar exatamente que tipo de homem Rousseau estará 

pensando ao afirmar sobre tal conflito interno, chegaremos à conclusão de que ele se 

refere ao que Derarthé em L’homme selon Rousseau (1984) denomina como burguês, 

que é associado ao homem artificial. O burguês é precisamente o homem descrito na 

parte final do Segundo Discurso, inconstante e dissimulado.  Na relação entre ser e 

parecer o homem burguês divide-se entre as exigências naturais e as da sociedade. O 

burguês torna-se escravo da opinião pública e dissimula os seus impulsos naturais. 

 Para Rousseau:  

 

Aquele que na ordem civil quer conservar o primado dos sentimentos da 

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

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

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

um francês, um inglês, um burguês, não será nada. (ROUSSEAU, 2009, p.12). 

 

 O burguês não é o homem do estado de natureza nem o cidadão que, segundo 

Rousseau, não existem mais nas repúblicas modernas.  

No Emílio, Derathé nos chama a atenção para outro tipo de homem selvagem 

que não se identifica inteiramente com o selvagem do estado de natureza descrito no 

                                                 
55 Muito da inspiração de Morin, na verdade, vem do pensamento tardio de Rousseau, em especial dos 
Devaneios de um caminhante solitário, onde o pensador genebrino toma a natureza como algo idílico e 
indissociável do homem.  



Segundo Discurso. Tal homem se guia pelas leis e preceitos da natureza. No livro II do 

Emílio encontramos várias passagens nas quais se chama a atenção para que o homem 

em formação não se desvie dos preceitos da natureza. Segui-los torna-se uma condição 

fundamental para que a formação de Emílio logre êxito. Assim Rousseau exorta: “Ó 

homem! Fecha a tua existência dentro de ti e não mais serás miserável. Permanece no 

lugar que a natureza te atribui na cadeia dos seres, nada poderá fazer com que saias 

dali...” (ROUSSEAU, 2009, 79) No entanto, Emílio é destinado, embora criado segundo 

preceitos da natureza, a viver em sociedade. Um dos embates entre natureza e 

sociedade, poderia ser expresso na seguinte questão: como manter a integridade em uma 

sociedade corrompida? Como o homem, vivendo em sociedade, pode preservar valores 

autênticos originados da natureza56? É desejável que o homem vivendo no estado civil 

preserve valores originários da natureza? O homem a ser formado no Emílio mantém 

vivo o embate natureza e cultura.      

O homem do estado de natureza, não custa relembrarmos, basta a si mesmo e é 

referido como unidade indivisível, enquanto o cidadão, cujo modelo é o de Esparta, é 

uma fração do todo57. Em relação ao cidadão espartano é clara a opção pela 

desnaturalização do homem. Nesse sentido parece claro o esforço feito para suprimir 

traços naturais do homem. No próprio Emílio, Rousseau faz referências às grandes 

instituições que souberam desnaturar o homem. No Do Contrato Social, para forjar um 

pacto que transforme os homens em cidadãos, que desapareceram das modernas 

repúblicas, os homens devem passar por uma profunda transformação que implica em 

sua desnaturação. Para se ter uma noção do processo de desnaturação que Rousseau 

propõe em Do Contrato Social, a liberdade natural é descartada inteiramente em 

detrimento da liberdade moral e civil. Vivendo no estado civil de nada adiantará 

preservar a liberdade descrita por Rousseau no Segundo Discurso no estado de natureza. 

O homem não vive guiado pelos seus instintos; ele não é um inteiro, é uma fração. Para 

viver no estado civil proposto no Do Contrato Social, é pressuposto um homem em seu 

pleno desenvolvimento, tanto cognitivo quanto do ponto de vista moral a fim de que não 

haja sujeição dos contratantes ao poder soberano. Para tanto, a grande questão que a 

                                                 
56 Uma passagem que ilustra o embate natureza e cultura localiza-se no livro IV do Emilio no início da 
etapa de socialização. O contato com o outro faz com que ocorra uma transformação interna. Emílio 
compara-se com o outro e, nessa operação, nasce o desejo de superar o semelhante, momento no qual o 
amor de si transforma-se em amor próprio.  
57 Para se ter a noção do que significa ser a fração do todo, Rousseau refere-se à mãe espartana que tem 
cinco filhos e pergunta não exatamente sobre eles, mas se Esparta havia ganho a batalha. (cf. Emílio, 
p.12) 



educação se coloca para Rousseau, em meio à sociedade absolutista do séc. XVIII, é a 

de como formar o cidadão apto a realizar o contrato social. 

Para Morin, penso que a questão é formar cidadãos para viver o terceiro milênio, 

em uma sociedade planetária, que privilegie os laços de solidariedade. No artigo 

Emergência da Sociedade-Mundo (2011), Morin propõe duas políticas para o terceiro 

milênio, a política do homem e a política da civilização, que pressupõem um novo 

sentido para a formação do homem. A política do humano tem como fim torná-lo mais 

solidário, e a da civilização propõe a construção de uma civilização não mais baseada  

exclusivamente na ocidental, mas que se articule com as civilizações do sul e do oriente. 

A civilização ocidental, predominante nos dias atuais, sob a forma de um 

individualismo exacerbado, que se expressa na economia que gira em torno da obsessão 

pelo lucro, coloca uma questão fundamental para Morin no que se refere à educação: 

“Como adviria uma tal reforma que pressupõe uma reforma radical dos sistemas de 

educação, que pressupõe uma grande corrente de compreensão e de compaixão no 

mundo, um novo evangelho, novas mentalidades?” (MORIN, 2011, p.80) 

De comum, os dois projetos, em suas respectivas pretensões, têm o compromisso 

com o futuro e com a formação do homem.  

3. Formação e Educação segundo Rousseau e Morin.  
 

 Identifica-se tanto em Rousseau quanto em Morin uma preocupação em relação 

à educação e à formação humana58. Ambos os pensadores chamam a atenção para a 

importância do desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação e dos sentidos em 

detrimento de uma educação baseada exclusivamente no desenvolvimento cognitivo, da 

faculdade do entendimento e da razão.  

 Não restam dúvidas de que boa parte dessas características, em certa medida, no 

caso de Rousseau, tem algo a ver com a recepção de sua obra. No entanto, não se pode 

desconsiderar o que há de verdadeiro nessa apreensão. Examinaremos a seguir, nas 

chamadas obras pedagógicas de Rousseau e Morin, pontos de convergência e 

divergência que contribuem para se pensar uma educação que desenvolva as várias 

dimensões do ser humano, suas potencialidades na época atual. 

                                                 
58 Rousseau afirma que há diferenças entre educação, formação e instrução. A educação parece ser algo 
relacionado à transmissão dos costumes e hábitos da sociedade da época, a formação é um fenômeno mais 
amplo e deve ser conduzido pelo preceptor, enquanto a instrução se refere ao conhecimento transmitido 
na escola pelo preceptor. (cf. Emílio, p. 15) 



De Rousseau, a principal obra de referência quanto à educação é O Emílio59. 

Morin, por seu turno, possui várias obras sobre educação. Dentre elas destacam-se Os 

Sete Saberes necessários à Educação do Futuro60 e A Cabeça Bem-Feita: repensar a 

reforma, reformar o pensamento. Mas há um texto de Morin que, à primeira vista, 

chama a nossa atenção justamente pelo seu título, Notas para um Emílio 

Contemporâneo, por demonstrar clara referência ao Emílio de Rousseau. Eu o tomarei, 

em um primeiro momento, como ponto de partida a fim de elaborar as convergências e 

divergências entre os dois pensadores no tocante às questões que envolvem a educação 

e, num sentido mais amplo, à formação humana.    

 Trata-se de uma inspiração do pensamento de Rousseau? Há relações que Morin 

procura estreitar entre o pensamento da complexidade e o de Rousseau? Em síntese, o 

que há do Emílio de Rousseau em Notas para um Emílio Contemporâneo de Morin? 

 Nos textos sobre a educação e formação humana, Morin raramente menciona a 

criança. Nas Notas para um Emílio Contemporâneo (2001) não somente é mencionado 

o período da infância, como ela é central na análise feita por Morin para a reforma da 

mentalidade. 

 No texto, apesar de centralizado na figura da criança, há algumas poucas 

passagens em que Morin descreve características específicas do período da infância. 

Para Morin: “Ao contrário daquilo em que se acredita, as crianças fazem funcionar 

espontaneamente as suas aptidões analíticas, elas sentem espontaneamente as ligações e 

as solidariedades.” (MORIN, 2001, p.151) 

Morin ao fazer a crítica ao pensamento linear predominante não somente na 

educação, mas em toda a sociedade moderna e burocratizada, constata que a criança, de 

modo espontâneo, é capaz de realizar articulações entre vários saberes. Mas a educação 

tal como se apresenta, trata de barrar as articulações, compartimentando os 

conhecimentos. Temos aqui uma crítica à educação tradicional que desconsidera as 

                                                 
59 O Emilio ou da Educação, em princípio, pode ser identificado como uma obra exclusivamente 
pedagógica, que, no entanto, não se restringe a este aspecto. Emílio também é identificado dentre o 
conjunto das obras como o texto que se articula com o Segundo Discurso e Do Contrato Social. O 
Segundo Discurso descreve a história progressiva da degradação do homem enquanto em Do Contrato 
Social é uma obra na qual Rousseau procura mostrar a possibilidade de mudar a rota da degradação ao 
propor instituir novos princípios políticos à sociedade. O Emílio seria uma obra que investe na formação 
dos homens para participarem do contrato social. No entanto, apesar da multiplicidade de temas contidos 
na obra, ela constitui-se em uma reflexão sobre a formação desde o nascimento até a idade adulta.   
60 Os Sete saberes, obra feita de encomenda para a UNESCO em 1999, Morin elabora sete reflexões a fim 
de apontar para a reformulação da educação para o futuro. Trata-se de um texto em que surgem, de forma 
resumida, as principais ideias e conceitos do pensamento complexo, incluindo a concepção complexa do 
homem, articulado com a questão da reforma do pensamento e da proposição de uma nova educação. 



características do período da infância. É claro que em Morin tal crítica visa indicar que 

desde o período da infância deve-se introduzir o chamado pensamento sistêmico ou 

complexo. Porém o que Morin nos diz é algo de mais significativo. A criança, 

naturalmente, possui um pensamento que articula e realiza a contextualização do que ela 

toma como objeto do conhecimento. Em Meu Caminho ao mencionar a educação do 

futuro e de ser indagado pela entrevistadora Djènane Kareh se as crianças seriam 

capazes de apreender o pensamento complexo, Morin responde afirmativamente, 

considerando que a criança apreende a complexidade mais facilmente do que o adulto.  

Segundo Morin, “A natureza não é dividida em disciplinas, como a escola. A 

escola ensina-os a separar tudo. Seria preciso, desde o maternal, ensiná-los a religar, e 

não apenas a separar.” (MORIN, 2010, p.286) Depreende-se da citação, a tese de que é 

mais fácil para a criança, que ainda não foi inteiramente contaminada pelos 

ensinamentos da escola, por meio de disciplinas, a apreender o pensamento que religa 

os conhecimentos e os contextualiza. Ou seja, a fragmentação do conhecimento em 

disciplinas é elaborada pela sociedade. Para reforçar a ideia de ‘naturalidade’ dos 

princípios da complexidade, na mesma fala Morin cita os ameríndios, criados na 

natureza, que relacionam os vários aspectos da realidade. Rousseau nos diz que a 

educação deve seguir o caminho indicado pela natureza que, quando a criança não está 

corrompida, coincide com os interesses das crianças. Logo no início do Emílio, 

Rousseau enuncia os três mestres educadores: a natureza, as coisas e o homem, 

evidenciando, no entanto, que o grande mestre que deve ser seguido é a natureza.   

A preocupação com a criança converge Rousseau e Morin. Para Rousseau é 

preciso tratar e, consequentemente, educar a criança de acordo com as suas 

especificidades e interesses e não como um mini adulto. Para Morin, trata-se de inserir 

os princípios do pensamento complexo, sobretudo o princípio hologramático na reforma 

do pensamento. Segundo Morin em Notas para um Emílio contemporâneo, o princípio 

hologramático é fundamental no pensamento complexo e deveria er introduzido desde a 

escola primária, na medida em que desde a mais tenra idade começamos a adquirir certa 

identidade pela relação indivíduo e sociedade, ou seja todo e parte:  

 

Um outro princípio muito mais importante caracteriza os sistemas complexos.  

É o princípio que chamo de hologramático: não somente cada parte está no todo 

como o todo está também em cada parte: o indivíduo, na sociedade, mas 

também a sociedade enquanto todo, no indivíduo.  Desde a infância aprendemos 



a linguagem, a cultura, que se introduzem, na qualidade de todo, em cada um de 

nós e nos permitem que nos tornemos nós mesmos.(MORIN, 2010, p.150) 

  

Há mais uma característica que, a meu ver, aproxima Morin de Rousseau. Na 

citação acima Morin afirma taxativamente que as crianças sentem as relações entre as 

coisas. Poder-se-ia nessa afirmação entrever uma concepção sensitiva da criança, posto 

que Morin jamais afirma que a criança entende a relação entre as coisas. Do mesmo 

modo, Rousseau ao se contrapor à educação de sua época, que desconsidera as 

especificidades da criança, diz que é preciso considerar e desenvolver os sentidos. 

Somente numa etapa posterior é que a razão deverá ser desenvolvida. Em relação à 

criança, “todo o seu saber está na sensação, nada passou para o entendimento.” 

(ROUSSEAU, 2009, p.120)      

Em A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento, propõe 

que a educação tenha como principal objetivo a reforma do pensamento que implica na 

substituição de um pensamento linear e fragmentário por um pensamento que 

contextualize e religue os saberes que se encontram fragmentados nas disciplinas. A 

partir e concomitantemente com a reforma do pensamento outro objetivo da educação é 

claramente expresso nesta obra, a saber, a resolução de problemas complexos que se 

apresentam como desafios no mundo atual. 

Nesse sentido a educação deve aspirar ao desenvolvimento da inteligência geral, 

que vá além das especializações das disciplinas, a fim de que as pessoas estejam aptas a 

pensar a resolução de problemas complexos que se apresentam na realidade. O 

desenvolvimento de tal competência permite que o homem estabeleça uma melhor 

estratégia para a sua sobrevivência. 

 

3.1 Aprender a viver e a aprender a condição humana 

A seguir examinarei duas citações de Morin retiradas do Emílio de Rousseau, 

visando avaliar a convergência ou divergência quanto aos objetivos da educação. Em a 

Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento, são citados dois 

enunciados acerca do objetivo da educação que foram extraídos do Livro I do Emílio e 

que Morin articula para apresentar a sua proposta de educação e reforma do 

pensamento. 

Aprender a viver. “Quero ensinar-lhe a viver.” 

A condição humana. “Nosso verdadeiro estudo é o da condição humana.”  



Rousseau no Emílio afirma que objetivo ao instruir o seu pupilo é o de ensinar a 

condição humana, que consiste em suportar todas as vicissitudes e acasos da vida. 

“Nosso verdadeiro estudo é o da condição humana. Aquele de nós que melhor souber 

suportar os bens e os males da vida é, para mim, o mais bem educado, donde se segue 

que a verdadeira educação consiste menos em preceitos do quem em exercícios.” 

(ROUSSEAU, 2009, p.15) 

O que significa o estudo da condição humana no contexto do pensamento 

complexo? Significa identificar o que é o ser humano, que para a teoria da 

complexidade significa situá-lo em meio ao cosmo, caracterizá-lo como ser cultural, que 

é histórico e como ser natural, na medida em que o homem pertence a uma espécie, é, 

também, biológico (natural). A educação deveria, segundo Morin, mobilizar as ciências 

humanas e as ciências naturais de modo articulado para compreender a condição 

humana em suas múltiplas dimensões e para poder encaminhar, nesta perspectiva, a 

formação das pessoas. 

Em A Cabeça Bem-feita o aprendizado da vida implica em saber enfrentar as 

incertezas e o acaso que determinam e cercam a condição humana. Segundo Morin, as 

mudanças ocorridas no interior das ciências do século XX modificaram a crença nos 

princípios deterministas das leis naturais, para a afirmação, também, dos princípios de 

incerteza, de acaso. Em outras palavras, a natureza não se manifesta por meio de leis 

exclusivamente deterministas. Além disso, há a incerteza quanto ao conhecimento, 

posto que o processo do conhecimento, para o pensamento complexo, constitui-se em 

uma reconstrução da realidade que invariavelmente corre o risco de incidir em erro. Há 

a incerteza histórica que não segue de modo rígido leis históricas. O desenrolar da 

história é feito de acasos e incertezas.  

Para Morin:  

 

Uma das maiores consequências desses dois aparentes defeitos – de fato, 

verdadeiras conquistas do espírito humano – é a de nos pôr em condição de 

enfrentar as incertezas e, mais globalmente, o destino incerto de toda a 

humanidade. Aqui convém fazer a convergência de diversos ensinamentos, 

mobilizar diversas ciências e disciplinas, para ensinar a enfrentar a incerteza. 

(MORIN, 2004, p.55-56) 

 



Morin deixa claro que o objetivo da educação é auxiliar as pessoas a elaborarem 

estratégias para poder lidar com as incertezas, que se encontram em meio a ilhas de 

certeza. Para Rousseau, as incertezas advêm da mobilidade social e das condições 

adversas. A realidade é dinâmica e será preciso ensinar ao aluno a suportar os golpes da 

sorte. Nesse sentido é importante a função do preceptor que é a de exercitar o aluno para 

suportar as mudanças repentinas que a vida nos impõe.  

Na educação isso reflete na crítica de Rousseau às mães super protetoras, que 

procuram proteger os filhos de todas as intempéries. Afirma Rousseau: 

 

Só se pensa em conservar o filho; isto não é suficiente; é preciso ensiná-lo a se 

conservar enquanto homem, a suportar os golpes da sorte, a desafiar a opulência 

e a miséria, a viver se preciso nos gelos da Islândia ou sobre o ardente rochedo 

de Malta. (ROUSSEAU, 2009, p.16) 

    

Para saber suportar os golpes e males da vida é preciso fazer com que as pessoas 

se exercitem desde cedo. Ora, o exercício físico, a meu ver, traz como benefício não 

apenas o fortalecimento do corpo, o desenvolvimento dos órgãos e dos sentidos, mas 

também aprender a suportar situações que implicam em sofrimento. Segundo Rousseau:  

 

O destino do homem é sofrer em todos os tempos. A própria preocupação com a 

sua conservação está ligada ao sofrimento. Feliz de quem conhece na infância 

só os males físicos, males bem menos cruéis, bem menos dolorosos do que os 

outros, e que bem mais raramente do que eles nos fazem renunciar à vida. 

(ROUSSEAU, 2009, p.25) 

 

Além disso, exercitar o corpo, para Rousseau, significa melhor prepará-lo para 

que a alma o comande, posto que um corpo que sabe suportar as intempéries do tempo e 

outros incômodos é o mais apto a ser comandado pela alma.   

Quanto à frase “Quero ensinar a viver”, será preciso contextualizá-la e analisá-la 

no próprio Emílio a fim de termos uma melhor ideia da apreensão feita por Morin do 

pensamento de Rousseau.  

Rousseau no Livro I descarta que a educação tenha de destinar Emílio a alguma 

profissão específica, posto que nada garante que ele irá sempre ocupar o mesmo posto. 

Além disso, ensinar a viver é de maior importância do que simplesmente ensinar o 



ofício paterno, na medida em que apreendendo a condição humana, Emílio estará apto a 

exercer qualquer ofício que o destino lhe reservar:  

 

Pouco me importa que destinem meu aluno à espada, à igreja ou à barra. Antes 

da vocação dos pais, a natureza o chama para a vida humana. Viver é o ofício 

que quero ensinar-lhe; tudo o que um homem deve ser ele será capaz de ser, se 

preciso, tão bem quanto qualquer outro; e, ainda que a fortuna o faça mudar de 

lugar, ele sempre estará no seu.  (ROUSSEAU, 2009, p.15) 

 

Morin em Meu Caminho faz uma ressalva à frase de Rousseau ao discorrer sobre 

o sentido da educação.  

 

Esse sentido Jean Jacques-Rousseau formulou em seu Emílio, no qual o 

educador diz a seu aluno: ‘Quero ensiná-lo a viver’. A formulação me parece 

excessiva, pois pode-se apenas ajudar a aprender a viver. Viver se aprende com 

as próprias experiências, com a ajuda do outro, principalmente dos pais e 

educadores, bem como de livros e da poesia. (MORIN, 2010, p.284)  

 

Tal observação de Morin não parece ser muito justa e acurada para com 

Rousseau. Ao afirmar que o que a educação pode fazer é ajudar a viver e articulá-la à 

experiência e aos outros, Morin corrobora com Rousseau sobre a importância da 

experiência na educação e no processo de aprender a viver. No entanto, convém insistir 

na importância que Rousseau atribui à experiência no processo educativo: “Começamos 

a nos instruir quando começamos a viver; nossa educação começa junto, conosco; nosso 

primeiro preceptor é a nossa ama-de-leite.” (ROUSSEAU, 2009, p.15) 

Viver para Rousseau significa que o homem tenha condições de utilizar 

plenamente os sentidos e as faculdades do entendimento e da razão. Em outras palavras, 

viver significa ter utilizado em sua plenitude a faculdade da perfectibilidade. 

Morin e Rousseau não estão preocupados, quando mencionam o ensino da vida e 

da condição humana, em formar para uma atividade específica. Eles estão defendendo a 

tese de que a educação deve fornecer uma formação mais ampla que a de simplesmente 

preparar as pessoas para exercerem determinada profissão. A educação ao preparar para 

a vida em sociedade, prepara para o desenvolvimento das faculdades que conduzem 

para a autonomia do indivíduo.        

 



3.2 Liberdade, perfectibilidade e desenvolvimento moral 

O homem necessita de suas faculdades plenamente desenvolvidas para poder 

optar e escolher as melhores alternativas para viver em sociedade61. O desenvolvimento 

das faculdades, por sua vez, não é meramente individual, ele supõe um desenvolvimento 

da sociedade. O desenvolvimento do homem supõe, também, o desenvolvimento no 

campo da ética. Em Morin, o desenvolvimento da consciência ética62 não está 

desvinculado da espécie e da sociedade.   

Antropoética é um termo da teoria da complexidade que designa uma ética que 

leva em conta a concepção antropológica de que o homem é uma tríade articulada de 

indivíduo, espécie e sociedade. Os três componentes da tríade são inseparáveis, 

complementares e se relacionam de modo dialógico. A consciência emerge dessa inter-

relação entre indivíduo, espécie e sociedade. Ela deve fazer com que o homem se 

reconheça como indivíduo, como pertencente à sociedade e, por fim, como pertencente 

à espécie. 

A ética apresentada por Morin é derivada diretamente desta sua concepção 

antropológica complexa. Desta antropologia faz parte outra tríade que se constitui em 

razão, afeto e pulsão. Tal tríade resulta da integração da parte biológica do homem, 

integrante do reino animal, notadamente dos mamíferos, e da humanidade. Razão, afeto 

e pulsão relacionam-se de modo complementar e, ao mesmo tempo, antagônico. Morin 

relativiza o poder da racionalidade como o faz, por exemplo, em Os Setes Saberes 

Necessários à Educação do Futuro: “A racionalidade não dispõe, portanto, de poder 

supremo. É uma instância concorrente e antagônica às outras instâncias de uma tríade 

inseparável, e é frágil: pode ser dominada, submersa ou mesmo escravizada pela 

afetividade ou pela pulsão.” (MORIN, 2000, p.53) 

Seria de se perguntar como a consciência que emerge da tríade indivíduo espécie 

e sociedade lida com a razão, o afeto e a pulsão. Em que medida a predominância da 

afetividade sobre a razão, por exemplo, pode ajudar ou atrapalhar na antropoética? 

Para Morin, não há aspectos do humano que atrapalham. O que pode atrapalhar é 

a exacerbação de um aspecto sobre outros. Mas ele aponta para um papel de certa forma 

preponderante para a racionalidade crítica e auto-crítica como uma das soluções para os 
                                                 
61 Tal tese é compartilhada por Morin e por Rousseau. Apesar de Rousseau conceber que o 
desenvolvimento das faculdades não conduz necessariamente o homem para longe dos vícios e da 
corrupção, somente com o pleno desenvolvimento das faculdades haverá a possibilidade de autonomia. 
62 Há o pressuposto de que apenas com o desenvolvimento da consciência ética e moral, o homem poderia 
alcançar condições para construir a autonomia e alcançar a liberdade.   



problemas da humanidade. Este papel não único, mas necessário, é apontado no 

penúltimo parágrafo de O Método 6: Ética, quando diz: “A fé ética é o amor. Mas é um 

dever ético proteger a racionalidade no coração do amor.” (MORIN, 2005, p. 202). Faz 

sentido ao se constatar seus constantes apelos à racionalidade como o seguinte: “... o 

amor sempre necessita, mesmo ou, sobretudo na exaltação, de uma consciência racional 

vigilante”. (idem, p. 37) Isso pode ser ligado aso apelos de Rousseau em relação à 

racionalidade.  

Rousseau ao discorrer no Emílio a respeito da formação da moralidade no ser 

humano aponta para o fato de que existem várias etapas para que a consciência moral se 

desenvolva. No livro I, que trata dos primeiros anos de vida, afirma que a criança não 

possui ainda uma existência moral, posto que a razão não está desenvolvida nesta etapa. 

Para apreender os valores morais, a razão, juntamente com o sentimento, é 

imprescindível para a constituição do sujeito moral.  

 

Só a razão nos ensina a conhecer o bem e o mal. A consciência que nos faz 

amar a um e odiar ao outro, embora independente da razão, não pode, pois, 

desenvolver-se sem ela. Antes da idade da razão, faremos o bem e o mal sem 

sabê-lo, e não há moralidade em nossas ações, embora às vezes ela exista no 

sentimento das ações de outrem que se relacionam conosco. (ROUSSEAU, 

2009, p.56) 

   

Na citação acima, destaca-se o papel da razão referente à moralidade, posto que 

sem a razão é impossível se adquirir o conhecimento do bem e do mal, da virtude e do 

vício.    

Ora, a razão somente deverá ser desenvolvida, seguindo a ordem da natureza, em 

etapa posterior ao período da infância. A criança não tem e nem deve ter a moralidade 

em seu horizonte. Não se trata assim de acelerar o desenvolvimento da racionalidade. 

Por isso Rousseau condena o ensino de máximas morais63 às crianças que lhes são, no 

mínimo, inúteis. 

Mas há ainda outro aspecto, fundamental, para o desenvolvimento da moralidade 

na qual a criança ainda não está plenamente inserida, que é a sociabilização. A 

sociabilidade implica em dupla relação: com os outros e consigo mesmo. Em uma 

                                                 
63 Morin defende a ideia de que a ética não se desenvolve por meio de lições de moral. A ética é antes o 
desenvolvimento da consciência do pertencimento às esferas da espécie, indivíduo e sociedade. Morin 
não se aprofunda em como essa consciência floresce com o auxílio da razão e dos sentimentos.  



passagem da Profissão de Fé do Vigário Saboiano que trata da questão do mal e de 

vários aspectos constituintes da moralidade, a saber, o conhecimento do bem, o 

sentimento inato do bem, e a sociabilidade. 

 

Ora, é do sistema moral formado por essa dupla relação, consigo mesmo e com 

os seus semelhantes, que nasce o impulso da consciência. Conhecer o bem não é 

amá-lo; o homem não tem conhecimento inato do bem, mas assim que a sua 

ação faz com que o conheça, sua consciência leva-o a amá-lo: este sentimento 

que é inato. (ROUSSEAU, 2009, p.411)  

    

À razão é acrescido o sentimento que, pelo fato de ser inato, todas as crianças, 

em princípio, o devem possuir. A tarefa da educação seria cultivar tal sentimento para 

que ele não seja sufocado pelas paixões, pelos desejos e por fim Rousseau acaba por ter 

que admitir, pelo menos de forma potencial, a sociabilidade do ser humano.   

Tanto Morin quanto Rousseau atrelam a ética à politica na medida em que 

estabelecem relações entre indivíduo e sociedade. Em Os Sete Saberes Necessários à 

Educação do Futuro, Morin discorre na parte que trata da antropo-ética sobre as 

relações entre indivíduo, sociedade e democracia. Na realidade, a democracia é a forma 

de governo que favorece a existência de sociedades de alta complexidade, o que 

propicia relações mais abertas entre indivíduo e sociedade. Isso favorece também o 

desenvolvimento de personalidades morais autônomas capazes de assumir valores da 

sociedade sem serem a eles totalitariamente subjugados. O indivíduo cria a sociedade 

que retroage sobre o indivíduo que é produzido e formado pela sociedade. Em 

sociedades abertas ou de alta complexidade os controles existem, mas não são 

despóticos. Em sociedades não democráticas, o circuito indivíduo e sociedade implica 

em controle cada vez maior dos detentores do poder sobre os indivíduos. Mas, há 

sempre a exigência de regras morais para o funcionamento de sociedades e são elas uma 

das fortes origens ou fontes da moralidade.  

A democracia fundamenta-se no controle da máquina do poder pelos controlados 

e, desse modo, reduz a servidão (que determina o poder que não sofre a retroação 

daqueles que submete); nesse sentido a democracia é mais do que um regime político; é 

a regeneração contínua de uma cadeia complexa e retroativa: os cidadãos produzem a 

democracia que produz cidadãos.    



Na defesa da articulação entre ética e política, Rousseau indica as relações 

complexas entre indivíduo e sociedade. “É preciso estudar a sociedade pelos homens, e 

os homens pela sociedade, quem quiser tratar separadamente política e moral nada 

entenderá de nenhuma das duas.” (ROUSSEAU, 2009, p.325) 

As relações entre os homens multiplicam as paixões. Os desejos são inflados 

pelas paixões. Mas estas relações por sua vez se refletem na sociedade, posto que uma 

sociedade na qual os desejos são exacerbados, há a destruição da igualdade e da 

liberdade. Assim se observamos uma sociedade onde a população é submetida ao poder 

de poucos que defendem interesses particulares dos poderosos em detrimento de 

interesses coletivos, constataremos as relações desiguais entre os homens, onde 

imperam as paixões muito além das necessidades físicas e naturais. 

A exacerbação das paixões implica no comprometimento da liberdade. “É menos 

a força dos braços do que a moderação dos corações que torna os homens independentes 

e livres.” (ROUSSEAU, 2009, p.325) 

Para Rousseau há dois tipos de igualdade, a natural e a resultante do estado civil. 

No entanto, não haveria nenhuma sociedade, sob o ponto de vista de Rousseau, que 

preserva realmente a igualdade entre os homens; posto que a igualdade do estado civil 

garantida pelas leis, no fundo encobria a desigualdade real. Por trás da igualdade 

professada pela lei ocultavam-se as reais intenções de dominação do mais forte sobre os 

mais fracos64. Com isso a sociedade mergulhava na mais profunda barbárie65. O Do 

Contato Social é a obra na qual Rousseau oferece alternativas para a solução das 

desigualdades sociais. Mas então o que se pode perguntar é como minimizar a barbárie? 

Em que sentido a educação pode contribuir para sair dessa descrição sombria? O apreço 

à liberdade pode ser cultivado, constituindo-se um importante antídoto contra todos os 

tipos de servidão e de barbárie? 

Segundo Morin: “Enquanto a espécie humana continua sua aventura sob a 

autodestruição, o imperativo tornou-se salvar a Humanidade, realizando-a.” (MORIN, 

2000, p.114)  

Para Rousseau, a liberdade é um princípio que o homem traz consigo desde o 

estado natural. Tal tese encontra-se expressa de modo claro no Segundo Discurso. 
                                                 
64 Será no Do Contrato Social que Rousseau estabelecerá o que considera a verdadeira igualdade no 
estado civil, condição necessária para a existência da liberdade. 
65 Morin na parte final de Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, examinando o destino da 
humanidade enquanto uma comunidade planetária detecta, à semelhança de Rousseau, o triunfo da 
barbárie e da destruição. Pensados em termos atuais, notamos, infelizmente, que as transformações sociais 
foram incapazes de eliminar as desigualdades e opressões anunciadas por Rousseau. 



Rousseau a reformula radicalmente no Do Contrato Social, embora ele a mantenha 

como princípio primordial para que as pessoas realizem o contrato social.   

No entanto, em contato com a sociedade a liberdade e até mesmo o desejo de 

mantê-la corre sérios riscos de ser suprimida.  

Quanto ao papel da educação, esta deve colaborar para que a liberdade e o seu 

valor nunca sejam contaminados por valores sociais que se afastariam, num primeiro 

momento, dos preceitos da natureza.  

Rousseau observa, desde o nascimento, indícios de dominação, servidão e 

liberdade. Se os adultos não tomarem cuidado de preservar a infância e guiá-la por meio 

de princípios da natureza, desde a mais tenra idade, ela será dominada ou dominadora e 

muito provavelmente perderá a condição de alcançar a sua autonomia. 

Assim Rousseau relaciona o perigo dos pedidos das crianças se transformarem 

em ordens.  

 

Os primeiros choros das crianças são pedidos; se não tomarmos cuidado, logo 

se tornarão ordens. Começam por se fazer ajudar e acabam por se fazer servir. 

Assim, de sua fraqueza, de onde provém inicialmente o sentimento de 

dependência, nasce a seguir a ideia de império e dominação. (ROUSSEAU, 

2009, p.55) 

    

 Aqui, apesar de tal período ainda não se constituir na fase da sociabilidade, 

segundo os preceitos da natureza já se observa germes de relações servis. A família 

inverte a ordem natural, expondo a criança a todo um conjunto de relações, que resultam 

em bajulações e relações servis, espelho da sociedade corrompida. 

Porém, como estabelecer uma educação que favoreça a autonomia e não 

reproduza relações servis? Como as ciências natural e humana podem contribuir para o 

pleno desenvolvimento das faculdades cognitivas, morais, da sensibilidade e dos 

sentimentos.  

A seguir abordaremos as possibilidades de formação e do desenvolvimento das 

potencialidades e faculdades do ser humano a partir da cultura cientifica, por meio da 

ciência; e da cultura humanista, por meio das artes. 

 

3.3. Contribuição das ciências para a formação humana.  

 



A ciência mostra-se ambivalente, ela é uma importante fonte da cultura humana 

que pode tanto auxiliar na destruição não apenas da espécie humana, mas do planeta 

como um todo, como ter um papel positivo face às grandes questões que a humanidade 

enfrenta atualmente. Então cabe a pergunta: como as ciências podem auxiliar para 

formar o homem de tal modo que desenvolva não apenas a faculdade da razão e do 

entendimento, mas também seja capaz de desenvolver uma consciência que compreenda 

o homem na relação com a natureza e com o cosmo? Esta pergunta já nos direciona para 

a articulação entre ciência e ética, ciência e consciência.  

Em A Cabeça bem-feita: repensar a reforma. Reformar o pensamento, Morin 

reserva um papel importante para as ciências. Elas têm a função de caracterizar o 

homem como ser vivo, biológico e de situá-lo no cosmo. Como já foi dito no capítulo 

sobre a antropologia da complexidade, a própria identidade do ser humano supõe 

situarmo-nos dentro do universo e interrogarmo-nos para onde estamos indo. Ao referir-

se às ciências, Morin pensa especificamente nas chamadas ciências naturais que reúnem 

e articulam conhecimentos de várias áreas, a saber, a Cosmologia, as ciências da Terra e 

a Ecologia. Porém, penso que as outras ciências, ainda que compartimentadas em 

especializações e hiper-especializações podem contribuir para pensar a condição do 

homem.  

De acordo com Morin:  

 

Tudo isso deve contribuir para a formação de uma consciência humanística e 

ética de pertencer à espécie humana, que só pode ser completa com a 

consciência do caráter matricial da Terra para a vida, e, da vida para a 

humanidade. (MORIN, 2004, p.39) 

  

O desenvolvimento da consciência de pertencer à espécie humana que não está 

isolada de outras espécies, que se integra ao planeta e ao cosmo, e que toma a Terra com 

o seu caráter de matriz para a vida, entra em oposição com o sonho que Morin remete ao 

Iluminismo, de dominar o planeta por meio do avanço científico. À própria ciência, na 

perspectiva do pensamento complexo, em parte, cabe o papel de modificar o rumo desse 

ideal de dominação da natureza pelo homem. “Tudo isso deve contribuir, igualmente, 

para o abandono do sonho alucinado de conquista do Universo e dominação da natureza 

– formulado por Bacon, Descartes, Buffon, Marx – que incentivaram a aventura 

conquistadora da técnica ocidental.” (MORIN, 2004, p.39)   



Rousseau, como já mencionado, assume uma posição clara em relação à ciência. 

A ciência está desvinculada da virtude e, por isso, deduz-se que ela não pode contribuir 

para a formação humana. Rousseau admite que a ciência beneficia apenas aos gênios e 

sábios, que souberam constituir o seu próprio caminho. Quase ao final do Discurso 

sobre as Ciências e as Artes há a crítica à vulgarização da ciência por meio de sua 

divulgação. Pessoas sem talento, destituídas de sabedoria perderiam o seu tempo 

aprendendo geometria e física ao invés de estarem exercendo uma ocupação útil. Ao 

invés de ocuparem o seu tempo aprendendo ciências, as pessoas deveriam ser formadas 

a serem virtuosas.  

Como se vê, há aproximações entre a visão de Morin relativa às ciências e a 

visão de Rousseau quanto a possibilidades de malefícios para a humanidade. Mas, há 

distanciamentos e diferenças quanto às possibilidades educativas do aprendizado 

científico entre os dois.  

No entanto, algumas ponderações merecem ser feitas a partir da recusa de 

Rousseau em conceder à ciência qualquer papel formativo. Rousseau, a exemplo de 

outros pensadores do período Iluminista, mantém intensas relações com vários cientistas 

da época. No caso de Rousseau, Buffon, autor da História Natural, influenciou 

decisivamente o pensador genebrino na elaboração do Segundo Discurso.  

Leo Strauss, em L’intention de Rousseau, levanta uma hipótese acerca da 

questão do suposto malefício originado pela ciência. A ciência em si não é maléfica ao 

homem, ela se degenera em contato com a sociedade. Na realidade, caberia a pergunta: 

quem degenera quem? Posto que as únicas pessoas que se beneficiam da ciência são 

gênios que também são virtuosos, poder-se-ia pensar em uma formação que 

contemplasse ao mesmo tempo o cultivo da virtude articulada à ciência. Assim todo o 

desenvolvimento cognitivo pressupõe o desenvolvimento moral, que serve de anteparo 

ao sentimento de orgulho gerado pela posse do conhecimento científico66. Ora, a ciência 

vinculada do desenvolvimento da consciência moral pode resultar em uma nova visão 

do planeta, da natureza e da revisão do antropocentrismo. 

 

3.4.  Estética, artes e formação humana. 

                                                 
66 Visto do ponto de vista do desenvolvimento do indivíduo ao longo de sua vida, tanto o 
desenvolvimento cognitivo quanto o desenvolvimento da consciência moral pressupõe o papel ativo da 
razão nessas duas esferas. Ora, como é constatado no Emílio, a razão é a última faculdade a se 
desenvolver, após os sentidos e a sensibilidade. 



Uma das grandes questões referente à educação é como formar o coração e os 

sentimentos. Uma pergunta a precede: é possível formar os sentimentos e as paixões ou 

eles são inerentes ao ser humano e não podem ser modificados? Rousseau aponta que os 

sentimentos sofreram transformações ao longo do processo de socialização do homem, 

portanto houve uma mudança para pior, o que fez, por exemplo, com que o sentimento 

de piedade natural fosse sufocado. Morin, apesar de não defender um processo linear de 

degradação do ser humano, ao reiterar as barbáries, sobretudo as ocorridas no século 

XX, reconhece que houve a perda de sentimentos de solidariedade. 

Diante de tal situação, cumpre pensar como a arte e a estética, de um modo mais 

amplo, contribui para formar o coração e os sentimentos. 

Em relação a esta importante questão, duas posições, em princípio antagônicas, 

estão postas.  

A primeira posição exalta uma educação baseada na estética a fim de despertar o 

sentimento do belo e do sublime, que ocorreria por meio do contato com manifestações 

artísticas, desde a infância. Em outras palavras, a arte contribuiria de um modo decisivo 

para moldar positivamente o sentimento e o coração. 

A segunda posição nega o papel exclusivamente positivo que uma exposição 

precoce e sistemática às artes traria na formação do coração e dos sentimentos. A 

imaginação, nessas circunstâncias, se desenvolveria de tal forma que provocaria um 

abismo entre o real e o imaginário, onde não há espaços para reconciliação.  

Muito provavelmente não há quem condene o desenvolvimento da imaginação, 

mas a sua exacerbação, que traria graves consequências, fragilizando a personalidade e 

os sentimentos. 

Para Morin as artes possuem um papel fundamental na formação humana. Ela 

proporciona o despertar de sentimentos de beleza e do sublime. A estética liga-se ao 

sentimento de beleza, de espanto e de admiração mediante a observação das 

manifestações artísticas e do espetáculo da natureza.  

 

Trata-se de uma emoção, uma sensação de beleza, de admiração, de verdade e, 

no paroxismo, de sublime; aparece não somente nos espetáculos ou nas artes, 

entre os quais evidente, a música, o canto, a dança, mas também nos odores, 

perfumes, gostos de alimentos ou das bebidas; origina-se no espetáculo da 

natureza, no encantamento diante do oceano, da montanha, do nascer do sol. 

(MORIN, 2005c,p.132) 



       

Há uma noção que chama a atenção na citação acima: o encantamento, que se 

contrapõe à ciência moderna, que realiza o processo oposto de desencantamento da 

natureza. A ciência moderna, a partir da explicação mecanicista da natureza, reduziu-a a 

um conjunto de leis. O que Morin identifica como estado estético é essa capacidade do 

homem de observar a natureza com olhos renovados de encantamento. Não basta 

simplesmente observar, é preciso observar com outra sensibilidade que é característica 

do humano. As pinturas rupestres encontradas nas cavernas das sociedades arcaicas 

tinham um caráter utilitário, no entanto, elas despertavam a emoção e o encantamento 

por meio do estado estético. Mesmo na sociedade tecnológica em que vivemos, objetos 

utilitários, como equipamentos eletrônicos, são vistos como objetos aos quais se associa 

uma beleza. A questão da formação por meio da estética e da arte, na teoria da 

complexidade, visa resgatar as sensibilidades, que estão sufocadas pela civilização 

atual.  

Em A Cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento, Morin 

menciona, sobretudo, as artes, ao discorrer sobre o papel formativo de sensibilidades e 

não propriamente da estética. As artes inserem-se dentro das culturas das humanidades. 

Estas, no entender de Morin fragmentam e compartimentalizam o ser humano a ponto 

de dissolvê-lo nas múltiplas áreas do conhecimento. Além de, divorciada da cultura 

científica, abstraindo o homem da sua relação com a natureza, no próprio interior das 

ciências humanas, acaba por ocultar as relações complexas entre indivíduo, espécie e 

sociedade. 

Morin não tem um tratado geral específico sobre a estética e seu papel 

formativo. O que se torna claro é a referência a várias expressões artísticas que 

contribuem para a compreensão da condição humana e do universo rico da 

subjetividade, que as ciências naturais acabam ocultando. Nesse ponto, Morin dá grande 

relevância ao cinema. 

Para Morin:  

 

São o romance e o filme que põem à mostra as relações do ser humano com o 

outro, com a sociedade, com o mundo. O romance do século XIX e o cinema do 

século XX transportam-nos para dentro da História e pelos continentes, para 

dentro das guerras e da paz. E o milagre do romance, como de um grande filme, 

é revelar a universalidade da condição humana, ao mergulhar na singularidade 



dos destinos individuais localizados no tempo e no espaço. (MORIN, 2004, 

p.43-44) 

  

   Do ponto de vista antropológico, o estado estético, que se aproximaria do estado 

poético, coabita com outras dimensões do ser humano: o prosaico e o poético são 

inerentes aos ser humano e se relacionam de forma complementar e antagônica. A 

necessidade da arte corresponde à multidimensionalidade do ser humano. Ela é uma 

resistência que deve ser valorizada, ante a invasão do primado do prosaico, resultante da 

sociedade cada vez mais burocratizada. 

 

A prosa da nossa civilização, o primado do econômico, a invasão do tempo 

cronometrado em detrimento do tempo natural, o aumento da pressão das 

cadeias tecnoburocráticas sobre um mundo fragmentado, compartimentado, 

atomizado, monetarizado e, recentemente, o desabamento das grandes 

esperanças poéticas de mudar de vida, seguido pela explosão discursiva da 

prosa do liberalismo econômico triunfante (será morto por sua prosa), tudo isso 

estimula, por efeito contrário, as resistências poéticas na sociedade civil... 

(MORIN, 2005c, p.139) 

 

Rousseau, em princípio, tem uma visão cética em relação à arte. Tese exposta no 

Discurso sobre as ciências e as artes e retomada na Carta a D’alembert. Os espetáculos 

não aprimoram os costumes e os hábitos da população, posto que não inculcam no 

espectador o sentimento de beleza e harmonia. 

Em Carta a D”Alembert, Rousseau crítica o artigo de D’Alembert que defende a 

criação do teatro em Genebra. 

Os espetáculos estão associados ao entretimento. Rousseau têm críticas severas 

em relação a esta concepção de espetáculo. Perguntas fundamentais que se fazem sobre 

o espetáculo teatral que predomina no século XVIII. Há necessidade do entretenimento? 

Qual benefício decorre do entretenimento dos espetáculos de teatro?  

A resposta de Rousseau quanto à questão é negativa:  

Lançando um primeiro olhar sobre as instituições vejo, inicialmente, que o 

espetáculo é um entretenimento, e se é verdade que o homem precisa de 

entretenimentos, V.Sa. há de convir pelo menos que eles só são permitidos 



enquanto necessários, e que toda diversão inútil é um mal, para um ser cuja vida 

é tão curta e cujo tempo é tão precioso. (ROUSSEAU, 1993, p.39) 

 

Os espetáculos, continua Rousseau, não trazem qualquer aspecto formativo ou 

de enriquecimento das pessoas, pelo fato de que eles foram criados para agradar ao 

público, adular as suas paixões. Ou seja, além de não modificar paixões viciosas eles 

ainda as reforçam. 

 

O teatro, em geral, é um quadro das paixões humanas, cujo original está em 

nossos corações: mas se o pintor não estivesse preocupado em adular essas 

paixões, os espectadores iriam logo embora e não quereriam ver-se sob uma luz 

que os levaria a se desprezarem a si mesmos. (ROUSSEAU, 1993, p.40) 

 

Argumenta-se que o teatro não necessita adular as paixões dos espectadores; que 

ele pode exercer um papel formativo, por meio da sensibilidade, retomar ao sentimento 

de piedade natural e do amor de si, tornando desprezível o amor próprio. 

No entanto, há outro argumento que reforça a tendência de exacerbação do 

individualismo. Rousseau argumenta que o espetáculo cria o isolamento entre as 

pessoas. 

“Acreditamos reunir-nos no espetáculo, e é ali que cada um se isola; é ali que 

vamos esquecer os amigos, os vizinhos, os próximos para nos interessarmos por fábulas, 

para chorarmos as desgraças dos mortos ou rirmos às custas dos vivos.” (ROUSSEAU, 

1993, p.40)  

A crítica ao isolamento provocado pelos espetáculos teatrais tem um escopo 

mais amplo no pensamento de Rousseau. Tanto Diderot quanto Rousseau defendem a 

espontaneidade das festas populares em detrimento das festas aristocráticas, que, por 

sua própria natureza, são excludentes e portadoras de maus valores. As salas que 

abrigam os espetáculos teatrais no século XVIII, como nos lembra Starobinski em La 

Invention de la liberté (1996), são representativas das festas aristocráticas. Os teatros de 

Munique, de Veneza e de Versalhes representam o ápice do luxo e do prazer no século 

XVIII. As festas populares, em contraposição, são evocadas a partir da imagem da festa 

antiga, que promovia, sobretudo, o sentimento que se perdeu na sociedade do século 

XVIII: o sentimento de unidade, gerado pela identificação mútua de todos os que nela 

participam.  



“A festa sonhada por Rousseau é, pois, a assembleia de um povo que encontra 

entre os presentes o alimento de seu fervor: os olhares se encontram na exaltação de 

uma liberdade compartilhada.” (STAROBINSKI, 1994, p.101) 

Nas assembleias antigas, possivelmente um pouco idealizadas por Rousseau, não 

há espaço para dissimulação e segredos, tudo se torna transparente na comunicação, 

gerando com isso o sentimento de unidade e solidariedade.  

Assim a antiguidade é tomada como modelo de humanidade eterna. 

A ideia de liberdade na Antiguidade, que se articula com a festa cívica está 

presente de um modo mais pleno em horizonte vasto, como o dos gregos livres do que 

no absolutismo vivido na época de Rousseau. As artes, por sua vez, ao invés de 

instigarem tal desejo de felicidade, ao contrário, insuflam outros desejos, tais como a 

inveja e a emulação.   

 Separados por séculos, Morin, em relação ao cinema, observa uma comoção 

causada pela estrutura e narrativa cinematográfica67. Para Rousseau, o teatro e, podemos 

ampliar, para outras expressões artísticas, não são suficientes para criar a verdadeira 

comoção que vêm pelo sentimento de piedade natural, pois as artes, especificamente as 

dos século XVIII, provocam sentimentos artificiais68. Os espetáculos só são criados para 

adular as paixões do público; de outro modo eles não sobreviveriam, posto que 

precisam criar uma relação de cumplicidade entre público e o espetáculo teatral. Para 

Rousseau, o espetáculo teatral é apenas um espelho da sociedade. Portanto, para uma 

sociedade corrompida como a de seu tempo, o teatro é inútil, porque não traz em si 

nenhum elemento que possa insuflar os sentimentos virtuosos. Em sociedades antigas 

como a dos gregos, tampouco o teatro cumpria a função de promover a virtude, pois a 

própria sociedade já era, em si mesma, portadora de valores virtuosos. Desse modo o 

teatro grego, na visão de Rousseau, onde as pessoas se reuniam de forma cívica, apenas 

reflete a sociedade virtuosa.    

                                                 
67 A ideia que move esse tópico é a de examinar duas grandes manifestações da arte correspondentes às 
épocas de Rousseau e de Morin a fim de realizar um diálogo entre as artes e a formação humana. Os 
espetáculos teatrais do século XVIII possivelmente são emblemáticos, na medida em que representavam a 
sociedade e as possibilidades de melhorá-la. O cinema, exposto mais sistemática em O cinema ou o 
homem imaginário, possivelmente é a principal manifestação artística surgida no início do século XX, 
capaz, ainda hoje, de causar comoção.     
68 Franklin de Matos no artigo A querela do teatro no século XVIII: Voltaire, Diderot, Rousseau, dá a 
dimensão da importância do teatro para os Iluministas. Segundo Franklin, filosofia e artes têm muita 
proximidade, o que hoje em dia parece pouco crível. Na época do Iluminismo a grande questão que 
permitia entrelaçar filosofia e artes é quanto ao papel formativo do teatro. Afinal para Voltaire, que entre 
outras atividades também era autor teatral, o teatro tinha ampla capacidade de formar os jovens, firmando 
os seus gostos e instruindo os estrangeiros sobre os hábitos, costumes e língua de determinada sociedade.  



Diferentemente de Rousseau, para Morin, as artes carregam consigo a 

capacidade de formar o homem. Diante da insensibilidade do homem da sociedade 

atual, que caminha pelas ruas, indiferente aos sofrimentos alheios e reais que o cercam, 

ele, no entanto, é capaz de comover-se no cinema. À diferença de Rousseau, Morin 

aponta que a projeção e identificação com as dores alheias, por exemplo, despertada e 

fomentada pela arte cinematográfica pode desenvolver no homem sentimentos de 

solidariedade, contribuindo para o aumento da consciência moral. Mais especificamente 

Morin relaciona a arte cinematográfica com a promoção da autoética, que se constitui 

em um autoexame de si, promovendo também a compreensão do outro. 

 

Nos filmes noirs, ditos de gangsteres, há uma mensagem filosófica que passa 

desapercebida. Nós ali vemos, com efeito, alguns seres vivos no crime, na 

droga, que podem se amar, ter as suas amizades, e que tem o seu código de 

honra. Nós descobrimos nesses seres monstruosos, uma humanidade. (MORIN, 

1997, p.71)  

 

Na definição de Morin a autoética é uma ética da compreensão, que além do 

exame de si, passa pela compreensão do outro em toda a sua complexidade. Por 

exemplo, um criminoso não pode ser reduzido aos crimes por ele cometidos69. Ele 

possui inúmeras outras personalidades e características, boas e ruins, que o tornam mais 

amplo que os atos criminais. O oposto também é válido. Assim, pessoas geralmente 

retratadas como virtuosas, possuem aspectos sombrios em sua personalidade.        

  A percepção do outro, como enfatiza Morin na sua obra O Cinema ou o Homem 

Imaginário, passa por dois processos que ocorrem não apenas no cinema como na 

própria vida, a saber, os processos de projeção e de identificação. A projeção na qual os 

nossos desejos, aspirações e obsessões projetam-se em outros seres, sejam os da espécie 

humana, sejam em animais ou objetos. Historicamente, percebe-se que a projeção é 

parte fundamental e constitutiva das nossas percepções da realidade. Na identificação 

ocorre o processo inverso ao da projeção, o sujeito absorve o mundo nele. O extremo da 

identificação é o homem sentir-se como uma espécie de microcosmo. Ou seja, o homem 

absorve todo o universo. É o chamado cosmomorfismo. 

                                                 
69 Não se trata, penso, de relativizar os atos bárbaros cometidos por um criminoso, muito menos de 
suspender o juízo sobre as suas ações. Ao realizar o autoexame e constatar as nossas múltiplas 
personalidades e potencialidades e reconhecer no outro as mesmas disposições, chega-se a um dos pontos 
fundamentais da autoética e da sabedoria: a recusa da ideia de vingança.  



 Segundo Morin, ambos os processos, identificação e oposição, ocorrem 

concomitantemente, na medida em que aos nos projetarmos estamos também realizando 

a identificação. Projetamos nossas caraterísticas sobre os outros na medida em que nos 

identificamos com os outros. O cinema, no entender de Morin, nos auxilia a, de certo 

modo, desenvolvermos o nosso sentido de projeção e identificação, que em última 

análise aguça a percepção do outro, que no dia-a-dia permanece imerso em suas 

máscaras sociais. Tal descrição da projeção e da identificação relaciona-se a um 

processo intenso da subjetividade; é uma interiorização, um voltar-se a si mesmo, capaz 

de tirar as nossas máscaras sociais70.  

 “Observa ainda Epstein que a tela do cinema nos revela a ‘vulgaridade de uma 

atitude, a tacanhez de um gesto, a vergonha do olhar’. Reagimos, de facto, na maior 

parte das vezes como se a câmera extra-lúcida fosse arrancar-nos a nossa máscara 

socializada e desvendar aos nossos olhos e aos de outrem.” (MORIN, 1980, p.42)     

 O cinema, principalmente se comparado à fotografia, à diferença do que se pode 

imaginar, constitui, na visão de Morin, uma experiência coletiva, que por meio da 

projeção na tela desenvolve o sentimento de alteridade.  As salas de cinema auxiliam a 

aprofundar certos processos de projeção e identificação71.  

A escuridão da sala de cinema ao mesmo tempo isola a plateia e ao mesmo 

tempo permite que ela participe de um evento coletivo.  

 

Ei-lo, pois, isolado, mas isolado no seio de uma grande gelatina de alma 

comum, de uma participação coletiva que mais amplifica a sua participação 

individual. Estar, ao mesmo tempo, isolado e em grupo: duas condições 

contraditórias e complementares. (MORIN, 1980, p.91) 

  

                                                 
70 Morin nos adverte que a educação perdeu a noção de introspecção. Atualmente, ao discorrer sobre o 
homem tratamos dos aspectos comportamentais em suas manifestações exteriores, como o caso da 
psicologia behaviorista, ou as investigações sobre o comportamento dos neurônios, mas esquece-se de 
formar as pessoas para realizarem o processo de introspecção. (cf. Amour, poésie, sagesse, p.74) Processo 
também valorizado por Rousseau. Com efeito, no Emílio, o pupilo foi formado para, ao mesmo tempo 
conservar a sensibilidade para com as dores do outro e para saber retornar a si mesmo. O contraponto a tal 
formação é a do homem formado para a sociedade civil do tempo de Rousseau. “O homem do mundo está 
inteiro em sua máscara. Não estando quase nunca em si mesmo, é sempre um estrangeiro e sente-se pouco 
à vontade quando é obrigado a voltar a si.”(ROUSSEAU, 2009, p.315)  
71 Pode-se entender que a invenção do cinematógrafo traz, além da sua novidade técnica, a volta do 
homem às raízes do duplo. O duplo em sua origem surge com a imagem mental, representando o que 
ocorre no mundo. É uma imagem que reproduz, por exemplo, o homem e que ganha vida própria. A sala 
de cinema também pode ser comparada ao interior da caverna onde diversas representações da vida do 
homem são feitas e duplicadas. 



A experiência da arte cinematográfica possui a característica de individualizar 

quanto de proporcionar a união das pessoas, por meio da coletividade. Tal experiência 

só é possível na medida em que os processos de identificação e, ao mesmo tempo, 

projeção ocorrem com as imagens projetadas na tela do cinema.  

“Na medida em que identificamos as imagens da tela com a vida real, pomos as 

nossas projeções-identificações referentes à vida real em movimento.” (MORIN,1980, 

p.86)  

Morin considera as artes como meio do formar o homem, na medida em que 

observa no cinema, a chamada sétima arte, a possibilidade do ser humano de 

desenvolver o sentido de alteridade e da visão da complexidade humana. Não se deve 

desconsiderar, contudo, as advertências de Rousseau que, no meu entender, valem não 

apenas para o teatro no século XVIII, mas que são válidas para as demais manifestações 

artísticas. Possivelmente a principal advertência de Rousseau, contida na Carta a 

D’Alembert, é a de que a arte não se torne uma mera aduladora das paixões do público. 

Nesse aspecto a arte e a estética nada trariam de novo, reforçariam somente as paixões 

do público e seus preconceitos arraigados.     

Um último aspecto importante, que pretendo abordar na questão das relações 

entre arte e formação, refere-se ao crescente entendimento, em Morin, de que as 

fronteiras das artes devem se expandir e não estarem contidas em museus ou em escolas 

literárias. Em síntese, a arte não deve se restringir ao domínio exclusivamente artístico. 

A esse respeito, Morin em Amour, poésie, sagesse (1997) defende a tese de que a arte 

não deve se limitar aos domínios estreitos que a sociedade de pensamento fragmentário 

e hiper especializado pretende impor-lhe. A poesia, por exemplo, não está restrita 

exclusivamente ao campo literário: 

 

Nós reconhecemos a poesia não apenas como modo de expressão literária, 

porém como o estado dito segundo que nos vêm da participação, do fervor, da 

comunhão, da embriaguez, da exaltação, e certamente do amor que nele contém 

todas as expressões do segundo estado. (MORIN, 1997, p.9-10) 

 

Morin interessa-se, sobretudo, pelo estado poético que transcende o domínio 

literário da poesia e a relaciona, intensamente, com a vida. Não é por acaso que Morin 

considera o surrealismo como um movimento que religa a poesia e a vida. A fonte da 

poesia, em última instância, é a própria vida. Rousseau também concebe o teatro e o 



espetáculo que nele está inserido no século XVIII como algo maior, que deve 

ultrapassar o espetáculo, tal como o apresentado. O espetáculo é uma reunião social, que 

faz com que as pessoas se encontrem e desempenhem o seu papel que, em uma 

sociedade ideal, seria o papel de cidadãos. No século XVIII, os pensadores que 

partilhavam do movimento Iluminista diagnosticavam que tal sociedade estava longe de 

se realizar. Montesquieu nas Cartas Persas, por meio do personagem Rica, espanta-se 

na sala de espetáculos, pois vê os atores onde eles não estão: fora do palco.  

 

Todas as pessoas se reúnem após o jantar, e desempenham uma espécie de cena, 

que eu ouvi chamar de comédia. O grande movimento é sobre um estrado, que 

se nomeia teatro. Nos dois lados, vê-se em pequenos redutos, que se nomeiam 

camarotes, homens e mulheres que desempenham conjuntamente cenas mudas. 

(STAROBINSKI, 1994, p.105) 

 

Nota-se que o espetáculo oferecido no teatro conta com a participação ativa da 

plateia. Há uma espécie de comunhão, que seria, neste caso, restrita à aristocracia. 

Portanto, contrária à festa cívica defendida por Rousseau. Independente da visão que se 

tenha da arte, da estética e das críticas, elas se expandem para além de suas fronteiras. E 

é nesse sentido que se pode falar na contribuição formativa que elas apresentam.  

Antes de iniciar o tópico seguinte, cumpre lembrar que Rousseau dentre as 

chamadas manifestações artísticas, parece, em princípio encontrar uma única exceção: a 

musica72, considerando-a digna para contribuir com a formação humana. É dela que 

extrai os fundamentos para desenvolver a sensibilidade e os sentidos. A música 

promove o desenvolvimento da imaginação que alarga os limites da realidade. Assim, 

imaginação e realidade não se contrapõem. Nesse sentido, Rousseau defende a 

superioridade da música em relação à pintura, posto que a música embora opere 

inicialmente com o sentido da audição, amplia para o sentido da visão. Além disso, a 

música tem o poder de promover o sentimento de harmonia e beleza. E nos revela o 

cultivo do gosto. No Emílio um item importante a ser incluído na sua formação é o 

                                                 
72 Rousseau, músico autodidata, lecionou música, compôs algumas óperas e propôs à Academia de Paris a 
simplificação da notação musical.  Uma passagem tocante sobre o efeito da música é descrita pelo próprio 
Rousseau nas Confissões, no período (1741) no qual passa em Veneza como secretário do embaixador do 
sr. De Maontaigu. Descreve Rousseau a beleza dos cantos das moças abrigadas nas scuoles (casas para a 
educação de moças pobres). “Não conheço nada tão voluptuoso, nem tão comovente quanto essa música: 
as riquezas da arte, o gosto requintado dos cantos, a beleza das vozes, a precisão da execução, tudo nesses 
deliciosos concertos concorre para produzir uma impressão que não é decerto um bom hábito, mas ao 
abrigo do qual duvido que homem algum esteja.” (ROUSSEAU, 2008, p.291)  



cultivo do gosto e da sensibilização por meio da música. Ora, a música não se encontra, 

como as demais artes e também a ciência, separada do projeto geral de educação. 

Emílio, como nos lembra José Oscar de Almeida em seu artigo A educação musical de 

Emílio (2002), apesar de ser educado segundo os princípios da natureza não está 

destinado a ser um homem que se assemelha ao homem do estado de natureza no 

Segundo Discurso. Rousseau pressupõe que Emílio deva desenvolver plenamente as 

suas faculdades cognitivas, os sentidos, a habilidade de se relacionar com os outros, de 

acordo com o tempo guiado pela natureza. Desenvolvidas essas faculdades, Emílio não 

será muito diferente de um jovem francês do século XVIII, que adquiriu conhecimentos 

de ciência e das artes. 

Dentro desse processo mais amplo da formação de Emílio, podemos identificar 

os primeiros indícios da formação musical com a experiência sonora na fase da infância, 

que vem a ser a fase do desenvolvimento dos sentidos. Antes da linguagem o som se 

estabelece para a criança que ouve e o produz. O choro é um exemplo típico de som 

produzido pelo recém-nascido. No livro II do Emílio, que trata do período da infância, 

tem-se desenvolvimento da capacidade de audição, por meio de exercício feito no 

escuro, onde as crianças se orientam por meio dos sons. Tal exercício visa aguçar o 

sentido da audição. 

O ser humano, segundo Rousseau, possui três tipos de voz: a fala (articulada), o 

canto e a voz apaixonada que acentua e modula as paixões. O ideal é que esses três tipos 

de voz se inter-relacionem. Para se chegar a este estágio algumas etapas deverão ser 

cumpridas. Elas não se desenvolvem espontaneamente.     

No livro III (12 aos 13 anos) Emílio ainda não é considerado um adolescente 

tampouco permanece uma criança. Ele realiza o aprendizado dos intervalos musicais 

que, na etapa anterior, conhecia apenas pelos sons. O preceptor apresentará agora as 

proporções aritméticas que a eles estão relacionados. Até aqui acompanhamos uma 

complexificação gradual do desenvolvimento dos sentidos, no caso da música, do 

desenvolvimento da audição, que resulta no cultivo da sensibilidade e no aumento do 

gosto. A matemática, por meio dos intervalos musicais, também se acha presente nesse 

processo. Ou seja, há uma gradação da exposição aos sons, que desenvolve primeiro os 

sentidos e, posteriormente, a faculdade do entendimento. Até esta etapa, Emílio ainda 

não realizou o processo da socialização. Será no livro IV que se dará o desenvolvimento 

da vida psicológica: a abertura para o outro e a sexualização da vida. Não será por acaso 

que, nessa etapa, a apreciação artística e o desenvolvimento do gosto adquirem 



importância na formação de Emílio. Segundo Rousseau, “o gosto é apenas a faculdade 

de julgar o que agrada ou desagrada ao maior número.” (ROUSSEAU, 2009, 490) Há a 

ressalva que não se trata de um julgamento baseado na utilidade ou necessidade. Assim, 

o gosto relaciona-se exclusivamente às artes, posto que estas não têm utilidade como, 

por exemplo, o comércio. É por isso que em sociedades que visam, sobretudo, o 

comércio e o lucro não há o desenvolvimento do gosto, mais de acordo com as 

sociedades que têm como um de seus componentes centrais o ócio.  

Embora o gosto em si seja algo desinteressado, ele possui uma função na 

formação de Emílio: a sociabilização. O gosto o auxilia a entrar em contato com o 

outro, apresentá-lo ao espetáculo do mundo sem que se deixe levar por ele, posto que, 

nessa etapa da formação é suposto que Emílio esteja solidamente formado pelos 

preceitos da natureza. 

 

Levá-lo-ei aos espetáculos para que estude, não os costumes, mas o gosto, pois 

é principalmente lá que ele se revela aos que sabem refletir. Deixa de lado os 

preceitos e a moral. Dir-lhe-ei que este não é o lugar de aprendê-los. O teatro 

não foi feito para a verdade, mas para agradar, para divertir os homens, não há 

escola onde se aprenda tão bem a arte de agradar-lhes e de interessar ao coração 

humano. (ROUSSEAU, 2009, p.496-497) 

 

Passamos aqui a um registro onde a arte se manifesta como algo compartilhado 

entre pessoas, isto é, a formação se dá nesse momento com a sociabilização dos 

espetáculos teatrais. 

Como na Carta a D’Alembert, Rousseau criticava os espetáculos teatrais, porque 

estes não auxiliavam a formar os costumes. É por isso que o trecho citado acima 

aconselha Emílio a deixar de lado os preceitos morais em contato com tais espetáculos. 

Mas há um dado positivo em favor da arte, que é a formação do gosto que se liga à arte 

de agradar os outros. Este aspecto ressalta a importância em direção ao 

desenvolvimento da sociabilização. Se Emílio não se deixar levar pelo brilho dos 

espetáculos teatrais, ele fará bom uso de sua experiência ao frequentar o teatro e a 

ópera.   

 

Meu principal objetivo ao ensiná-lo a sentir e a amar o belo em todos os seus 

gêneros é fixar nele seus afetos e seus gostos, impedir que se alterem os seus 



apetites naturais e que um dia ele procure os meios de ser feliz, os quais ele 

deverá se encontrar mais perto de si. (ROUSSEAU, 2009, p.497) 

 

Apesar de José Oscar de Almeida em seu artigo mencionar o fato de que Emílio 

tenha sido guiado segundo princípios da natureza e, por isso, a finalidade é formar não 

propriamente um cidadão, pode-se pensar que, solidamente cultivado e formado do 

ponto de vista moral, os espetáculos teatrais e as óperas não trarão efeitos nocivos a 

Emílio e deles extrairá apenas os aspectos positivos, diferentemente das pessoas criadas 

segundo a educação preconizada na época.  

Ao investigarmos esse tópico, percebe-se que a arte expande sempre as suas 

fronteiras. Ela não encerra, por exemplo, para Rousseau, a questão do gosto, dentro do 

âmbito da arte, mas o expande para a própria vida. Então ainda resta a questão de saber 

se a arte, diante da expansão dos limites pode se articular com a ciência contribuindo 

assim para a formação humana.    

3.5 Arte, ciência e formação humana. 

Cristina Peri Rossi escreve um artigo na revista Humboldt no qual reflete sobre a 

formação humana ideal, considerada a partir das perspectivas científica e estética, tendo 

em vista a obtenção do prazer. 

Tanto as ciências naturais como as ciências humanas compartilham da pretensão 

de realizar a compreensão da realidade. Porém não apenas o conhecimento em si da 

realidade é evocado, como também a sua capacidade de transformar conhecimento em 

prazer. Em outras palavras, conhecimento deve proporcionar o prazer do próprio 

conhecimento. Se uma obra de arte tem por princípio deleitar os sentidos, por qual razão 

uma teoria de física não deveria proporcionaria o mesmo deleite? 

 

O que a compreensão nos proporciona? Não apenas o conhecimento; ela dá 

prazer. Se alguns jogadores de futebol dizem ter um orgasmo ao fazer um gol, 

também dá prazer contemplar uma cadeia de aminoácidos, a forma de um floco 

de neve, o aroma da lavanda, os gestos do chipanzé ou o riso de uma menina. 

Por isso a cumplicidade das diferentes disciplinas é imprescindível, tanto para a 

formação do ser humano como para a obtenção do gozo. (ROSSI, 2012, p.5) 

 

Esta é uma forma de se abordar as contribuições da formação científica e 

estética: ambas devem proporcionar conhecimento e prazer estético.  



Morin segue essa mesma direção em Amour, poésie, sagesse quando evoca esse 

mesmo prazer estético que a ciência revela em suas teorias e descobertas. Após evocar a 

consciência cósmica, posto que a Terra é o lar comum a todos os homens, e a 

compreensão de que esse lar é um planeta como um minúsculo ponto no universo, 

Morin evoca o que considera o diálogo possível entre ciência e arte.  

A descoberta de nossa situação de perdição num gigantesco cosmos veio das 

descobertas da astrofísica. Isto quer dizer que o diálogo entre ciência e poesia é 

possível, porque a ciência nos revela um universo fabulosamente poético, 

redescobrindo os problemas filosóficos capitais: que é o homem? Qual é o seu 

lugar? Qual é a sua sorte? Que pode ele esperar? (MORIN,1997, p.48) 

Na reflexão de Morin, o componente poético revelado pelo conhecimento 

científico avança um passo a mais do que o mencionado no artigo de Rossi. A ciência 

não busca o gozo estético como fim em si mesmo. Ciência e poesia, de variadas formas, 

relacionam-se a questões fundamentais da filosofia e da condição humana. Elas nos 

levam a pensar e a discutir sobre o significado do ser humano e sobre o seu destino na 

Terra. Elas se articulam igualmente com as próprias questões políticas. Afinal, diante da 

tomada de consciência cósmica revelada pela ciência, surge a questão sobre o que 

devemos esperar de nossas organizações sociais para melhorar as condições de vida e de 

convivência em nosso planeta. Enfim, todas essas questões e reflexões são importantes 

para a formação humana, mais do que simplesmente se fossem baseadas tão somente na 

resolução de problemas específicos de cálculos, por exemplo, do movimento da órbita 

de um determinado planeta. A ciência ganha peso na formação humana quando ela nos 

lança questões que estão além do seu domínio específico. A ciência contribui para 

pensar a vida e a forma de nos organizarmos melhor para vivermos em nosso planeta. 

Essas questões são cruciais no campo ético e político. A ciência e a arte nos tornam 

melhores quando se relacionam à ética.      

Com efeito, ao tratar da questão da formação científica e estética do homem, 

constata-se que elas se encontram, por sua vez, inteiramente entrelaçadas com a questão 

ética e política.  

Em um artigo, na mesma revista Hunboldt, Meu cérebro sente? que versa sobre 

as pesquisas atuais sobre cérebro e emoções humanas, que envolvem diversas áreas, 

sobretudo as neurociências, Mathias Kross atesta a importância da relação entre emoção 



e ética. Para além da disputa entre neurocientistas que pretendem reduzir processos 

psíquicos à fisioquímica, ressaltando, sobretudo o aspecto relacional do cérebro, 

Mathias Kross considera importante lidar com a seguinte questão: Como se formam e se 

trabalham as emoções? Segundo ele:  

Foi, sobretudo, Jean Jacques Rousseau em sua obra Emile ou De l’éducation 

(1762) que traduziu as paixões do indivíduo em sentimentos sociais. Rousseau 

deu, com isso, o passo decisivo no sentido de retirar das emoções aquela clareza 

simbólica que teria sido indispensável para uma formação ética. (KROSS, 2012, 

p.8) 

Do ponto de vista da neurociência quando se descreve os processos que ocorrem 

no cérebro e nas emoções, estas se encontram desvinculadas da tradição moral. Nota-se 

claramente, neste, o abismo que se instala entre as neurociências e as ciências da 

cultura. No entanto, é necessário recuperar a tradição da reflexão moral, posto que, 

segundo Kross há uma relação intrínseca entre ambas, na qual as emoções são moldadas 

pelas circunstâncias sociais. Ou seja, as emoções são submissas, obedecendo a padrões 

socais. Recuperar a relação entre ética e emoção ou ética e paixões significa tornar as 

emoções menos passivas, de modo que elas não sejam tiranizadas por ideologias 

totalitárias ou pelo exibicionismo midiático atual73.    

Ora, mencionamos o artigo de Kross para ressaltar um aspecto que pode, por 

vezes, ser negligenciado: a relação que deve haver entre ética e emoções. A ética 

estabelece-se como um pilar fundamental, que se relaciona à antropologia filosófica, e 

que deve ser permeada pela cultura humanista. 

Desenvolver as emoções e guiá-las, não se restringe às relações entre ética e 

valores morais. A arte exerce um papel importante a este respeito. A literatura é 

invariavelmente apontada como uma importante fonte do desenvolvimento da 

                                                 
73 Decerto que não se pode pensar em uma submissão completa das emoções aos valores da tradição 
moral, que se impõem, em grande parte, como freio racional aos excessos da emoção. A relação, no 
entanto, entre emoções e intelecto, sob a ótica do pensamento complexo, torna-se complexa e comporta o 
caráter recursivo. Sem emoção não há como assegurar a ética e vice-versa. Embora não trate 
especificamente sobre a relação entre a moral e os sentimentos, Morin em Amour, poésie, sagesse(1997) 
constata a ambivalência da verdade e do sentimento. “Nós não temos apenas o sentimento. Ora, é certo 
que sem sentimento de verdade, ela não é a verdadeira vivida. Mas é justamente o que é a grande fonte da 
verdade é, ao mesmo tempo, a fonte de seu grande erro.” (MORIN, 1997, p.34) Transportando para a 
relação entre ética e emoções, penso que a ética não se aparta das emoções, sob o risco eminente de ser 
tornar estéril. No entanto, a ética não se deve deixar dominar pelas emoções sob o risco de cometer erros 
e cair em ilusões. 



compreensão com o outro, de aceitação das diferenças por meio do mergulho nos mais 

diversos personagens e nas mais diversas circunstâncias histórico-sociais.   

Em artigo de Contardo Calligaris, Qual romance você está lendo?, publicado na 

Folha de São Paulo de 17 de outubro de 2013,  o tema das emoções aparece a partir da 

referência da teoria da mente. Segundo Calligaris, a mente emocional reconhece os 

sentimentos do outro por meio da empatia e da compaixão. Ora, no artigo é mencionado 

um estudo, cuja fonte é a revista Science (migre.me/gkK9f) no qual os leitores de ficção 

literária tendem a desenvolver a mente emocional à medida que desenvolvem visão 

complexa do outro.  

Até aqui tenderíamos apenas a confirmar a tese de que a boa formação humana 

e, especificamente, a que contempla as artes, contribui para desenvolvermos uma boa 

consciência moral. Mas no artigo é mencionada outra notícia, que diz respeito à 

vantagem, elencada por uma jornalista do New York Times sobre o fato de se ter uma 

cultura literária: facilitar as entrevistas de emprego. Com efeito, ter uma boa cultura 

literária e, consequentemente, ter melhor percepção do outro, conduz ao melhor 

desempenho em entrevista do que aqueles que não têm por habito ler romances. O 

artigo do New York Times, pelo que se depreende, mostra a instrumentalização da 

educação pela arte como forma de tornar as pessoas mais aptas a sobreviverem no 

concorrido mercado de trabalho. 

Com certeza, nem Morin e nem Rousseau, proporiam a presença da arte ou das 

artes na educação com vistas a este fim prosaico ou utilitário. Mas eles concordariam 

com a primeira possibilidade apontada por Calligaris de ajuda no desenvolvimento da 

empatia e da compaixão. Estas considerações evidenciam, a meu ver, a relevância de 

Rousseau e de Morin para se pensar questões da atualidade. A seguir faremos uma 

breve reflexão sobre as transformações tecnológicas que assombram as pessoas, 

especialmente pais e educadores, relacionando-as algumas ideias e conceitos de 

Rousseau e Morin, tendo como base artigo de Fernanda Torres, cujo título é Humano, 

publicado em 2013 na Folha de São Paulo.   

 
4. Contribuições de Morin e Rousseau para se pensar o humano no mundo atual. 

 

No artigo, Ensinar a Condição Humana: contribuições de Morin para o ensino 

de filosofia (2012), escrito em conjunto com o Professor Marcos Lorieri, eu e Antônio 



Spirandelli, dois aspectos são ressaltados: a importância do estudo da antropologia 

filosófica e o quase desaparecimento da antropologia filosófica nas propostas 

curriculares e nos livros didáticos de filosofia. Tal constatação, de algum modo, 

corrobora com as afirmações de Rousseau e de Morin de que o ser humano, apesar da 

sua importância fundamental, é pouco investigado e, por isso mesmo, pouco conhecido. 

            No entanto, penso que a presente investigação constata algo mais grave do que a 

ausência de um campo de investigação específico para o humano, no caso a 

antropologia filosófica. Antes, trata-se da dissolução e do quase desaparecimento do ser 

humano nos vários campos de investigação.  

A produção desta tese ao investigar a antropologia em Rousseau e Morin, e 

abordar as várias manifestações do humano (artes, linguagem, ciência, ética, política), 

procurou fazer emergir as várias atividades, seja no campo das ciências naturais, seja no 

campo das ciências humanas, relacionando-as às caraterísticas e concepções do homem. 

A constatação é a de que o homem desaparece quando vários aspectos da 

realidade são tratados pelos domínios específicos de cada disciplina. Por exemplo, as 

disciplinas que tratam de conhecimentos científicos relativos à natureza, eclipsam o que 

há de humano nelas, como se as teorias fossem autônomas, isto é, como se elas 

existissem por si mesmas. Assim também é o caso das chamadas ciências humanas. 

Morin cita Levi Strauss, num de seus discursos, para quem a antropologia cultural tem 

com um de seus objetivos, o de dissolver o humano. A hiper-especialização das 

disciplinas e o saber fragmentado contribuem decisivamente para dissolver o humano. 

Mas se examinarmos outras áreas correlatas, também notaremos tal dissolução. 

Trata-se, pois, de recuperar o que há de humano em todas as dimensões e 

práticas humanas: seja no fazer científico, seja no fazer artístico. Mas será que todas as 

práticas ditas humanas referem-se realmente ao humano? 

Há um artigo de Fernanda Torres, Humano, que, em parte discorre sobre a 

questão sobre o significado da ideia de homem no mundo contemporâneo. Neste artigo, 

discute-se, dentre outras coisas, sobre Hamlet, relacionando-o à consciência moderna, a 

partir da referência ao livro de Harold Bloom A Invenção do Humano. Ao final do 

artigo, diante da experiência com o seu filho e das evoluções tecnológicas, Fernanda 

Torres compartilha uma inquietação, com a qual, provavelmente, muitos professores e 

pessoas formadas na educação mais formal se identificam. 

  



Difícil mesmo é reconhecer o que há de humano nos games interativos que meu 

filho adolescente joga sem parar, on-line com os amigos virtuais. Quando o vejo 

aos berros, imerso na batalha imaginária, tenho dificuldade de acreditar que, 

algum dia, Hamlet fará sentido para ele; e temo, como a mais retrógrada das 

santas inquisidoras, pelo futuro da humanidade.  (TORRES, 2013) 

 

Na citação acima é sugerida um aparente divórcio entre as chamadas grandes 

obras culturais, acumuladas pela chamada tradição da civilização ocidental e as novas 

tecnologias, apreendidas e adotadas pelos jovens. Os vídeo games recriam não apenas 

uma nova forma de diversão, mas também novas formas de relacionamento (on-line) e 

apontam para outros pensamentos e outras valorações entre os jovens. No entanto, 

mesmo nos games interativos atuais é possível perceber o que há de mais primordial no 

ser humano, a saber, o aspecto ludens (lúdico). Os jogos virtuais focam, ao mesmo 

tempo, outro tema que toca as origens do ser humano, a saber: as lutas e as batalhas pelo 

poder. Temas que de resto são tão caros na obra de Shakespeare. Afinal a consciência 

nunca desapareceu do homem e nem seus dilemas. Os jogos, mesmo os de guerra, 

possuem todos esses embates, muito embora seja reconhecido que neles tais questões 

não se encontram explicitadas. 

Os impactos das transformações tecnológicas, que obviamente não se mantêm 

apenas no campo da tecnologia, afetam e transformam o pensamento, as relações 

sociais, a apreensão do conhecimento e a representação da realidade, dentre outros 

aspectos. Tais transformações não podem ser simplesmente negadas por quem deseja 

realizar investigação mais consistente sobre as relações entre a antropologia e formação 

humana.  

Afinal essas transformações que implicam na gênese da história humana estão 

presentes no pensamento complexo de Edgar Morin, quando se refere ao inacabamento 

do homem, e em Rousseau, ao referir-se à perfectibilidade humana, isto é, à capacidade 

que o homem tem de ser aperfeiçoar.  

Cabe ressaltar que o novo nem sempre traz o aperfeiçoamento linear e 

inevitável, obtido com o progresso material. Tal tese, já o vimos, foi rejeitada por 

Morin, que observa no pensamento de Rousseau o mesmo tipo de crítica. 

Para Morin: “O novo não é necessariamente o melhor e é, provavelmente, a 

verdade da ideia pós-moderna. Fabricar o novo pelo novo é estéril.” (MORIN, 1997, 

p.49) 



O ponto para o qual Morin, no entanto, nos chama a atenção é o da importância 

da novidade que deveria, de algum modo, fazer o retorno às fontes da humanidade74. 

Segundo ele: 

 

A verdadeira novidade nasce sempre no retorno às fontes. Por que Jean-Jacques 

Rousseau foi tão prodigiosamente novo? É porque ele desejou inclinar-se sobre 

a fonte da humanidade, sobre a origem da propriedade, sobre a origem da 

civilização, e, no fundo, toda novidade deve passar pelo retorno ao antigo. 

(MORIN, 1997, p.74-75) 

 

As novidades e as mudanças, por sua vez, não são produzidas e garantidas pelas 

leis históricas, inexoráveis à sociedade.  

 

Acreditava-se que o progresso fosse automaticamente garantido pela evolução 

histórica. Acreditava-se que a ciência pudesse ser apenas progressiva, que a 

indústria poderia trazer apenas benefícios, que a tecnologia poderia trazer 

apenas melhoras. Acreditava-se que as leis da história garantissem o 

florescimento da humanidade e, sobre esta base, acreditava-se que fosse 

possível colocar sobre a terra a salvação, isto é, o reino da felicidade que as 

religiões tinham prometido no céu. (MORIN, 1997, p.46)  

 

Na citação acima, Morin combate a ideia de milenarismo, que foi disseminada 

não apenas entre alguns marxistas, mas também que fazia parte do otimismo dos 

séculos XVIII e XIX. Isto é, combate a ideia, segundo a qual, por meio de leis e 

mecanismos históricos, a humanidade seria conduzida ao fim de todo tipo de 

exploração. Ora, vê-se que tal otimismo não se confirmou, o que se constata é que não 

há lei histórica que garante o progresso da humanidade e a sua condução ao paraíso na 

Terra. Os avanços tecnológicos, em vários casos, conduziram a humanidade ao 

retrocesso, resultando na mais profunda barbárie. Cabe então à educação formar os 

homens e civilizá-los. 

                                                 
74 Pode-se pensar que os jogos virtuais, na medida em que tratam de estratégias e alianças para a tomada 
de poder, na medida em que revivem o lado ludens, de um modo ou de outro, retornam às fontes e tocam 
o mais fundo da condição humana. Um exemplo de retorno às fontes, em Morin, refere-se à invenção do 
cinema, no qual fotogramas em movimento são projetados na tela, que vieram a se transformar na arte 
cinematográfica, faz o retorno ao duplo e às imagens projetadas no interior das cavernas. Assim, a sala de 
projeção do cinema, de algum modo, associa-se à caverna. 



“Não apenas o progresso deve ser conquistado, mas, cada vez que ele é 

conquistado, ele pode regredir e é preciso sem cessar regenerá-lo.” (MORIN, 1997, 46) 

Como regenerar o progresso, garantir que ele efetivamente se dê na formação de 

homens melhores? Uma das preocupações chaves referentes ao papel da formação 

humana é a de proporcionar que o indivíduo se torne autônomo. Embora a questão da 

autonomia seja um tema chave para a formação do indivíduo no período Iluminista75, 

ela o extrapola, posto que é um objetivo fundamental que vários pensadores propõem ao 

processo educativo. 

A importância de articular a formação humana, que traga a autonomia, e a 

investigação da antropologia, está expressa de modo claro no item final do artigo 

Ensinar a condição Humana: contribuições para o ensino de filosofia. Embora seja um 

artigo específico sobre o ensino de Filosofia, penso que ele pode servir a qualquer área 

do conhecimento. Ou seja, em princípio, qualquer área do conhecimento deveria ter 

como um de seus objetivos, investigar e revelar aspectos fundamentais da condição 

humana. As áreas das ciências naturais, ao revelarem o humano na investigação, por 

exemplo, das órbitas dos planetas, dizem muito sobre a condição e o significado do 

homem no planeta.  

 

Há sempre direções para os humanos e é fundamental debatê-las, revê-las e, 

talvez, redirecioná-las, continuando o caminho dessa busca. Esse é o esforço do 

filosofar, necessário, sobretudo a respeito e a partir das indagações sobre o ser 

humano. Se não convidarmos os jovens a se envolverem neste esforço 

fundamental, eles ou se perdem ou ficam à mercê de significações que lhes são 

impostas. (LORIERI, SPIRANDELLI, KAMESU, 2012, p.121)   

     

 Se seguirmos a trilha das investigações sobre o homem e o vínculo com a 

questão da promoção da autonomia, podemos nos questionar não somente a respeito do 

que é humano, mas também a respeito do tipo de formação que é boa para o humano se 

tornar autônomo. Rousseau e Morin estabelecem a autonomia como um dos fatores 

decisivos para a formação das pessoas.  Rousseau, a respeito da formação do homem 

seguindo os princípios da natureza, afirma de modo taxativo que toda a formação 

concebida no Emílio visa à autonomia, que neste caso significa independência em 

                                                 
 



relação à opinião dos outros; significa viver em sociedade e constituir um caráter sólido 

a ponto de não se deixar arrastar pelas paixões mundanas.  

 

Mas considerai primeiro que, querendo formar o homem da natureza não se 

trata por isso de fazer dele um selvagem e de relegá-lo ao fundo dos bosques, 

mas envolvido no turbilhão social, basta que ele não se deixe arrasar nem pelas 

paixões nem pelas opiniões dos homens, veja ele pelos seus olhos, sinta pelo 

seu coração, não o governe a sua autoridade, exceto a da sua própria razão. 

(ROUSSEAU, 2009, p.356) 

  

 Retomando a questão de Fernanda Torres, os tutores e especialistas em educação 

adolescente se dividem quanto ao uso do mundo virtual, dos videogames. Há os que os 

condenam peremptoriamente, assim como há os que os saúdam como novas formas de 

desenvolvimento não apenas motor, mas também cognitivo e social. Afinal seriam os 

videogames e as redes virtuais boas referências do humano? Para Rousseau, seria crível 

perguntar se os jogos virtuais apenas reiteram as paixões e expectativas dos 

adolescentes ou se eles contribuem para enriquecer as experiências, sociais, cognitivas, 

de desenvolvimento dos sentidos ou se, ao contrário, eles reforçam tão somente 

sentimentos de hostilidade. Da mesma forma, o cinema, traz boas ou más contribuições 

para a formação humana. Não custa lembrar que a arte cinematográfica também se 

expressa por meio de filmes que reforçam comportamentos e paixões não autônomos. 

Determinado filme apenas reforça valores arraigados sob a forma de preconceitos, 

impostos pela sociedade ou é capaz de tornar o olhar e os demais sentidos mais 

aguçados e complexos? O mesmo tipo de pergunta poderia se fazer nas escolas e 

universidades que nos transmitem conhecimentos vindos das tradições. De que forma as 

peças de Shakespeare são lidas e encenadas, apenas por um aspecto formal, ou como 

meio de pensar uma série de questões que dizem respeito à condição humana? 

 As respostas são múltiplas. O caminho deve continuar em aberto. O humano, 

percebe-se, está em constante e contínua transformação. É urgente investigá-lo em suas 

múltiplas possibilidades, em sua capacidade de se aperfeiçoar diante de seu 

inacabamento e, igualmente, de retroceder. E penso que a antropologia filosófica, em 

suas várias vertentes, é de importância fundamental para se pensar o que foi o passado 

do homem, o que se passa no presente e os caminhos do futuro. 

       



CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A pesquisa procurou desenvolver de modo extenso e detalhado a exposição e 

análise das antropologias de Rousseau e Morin, expostas como um dos objetivos 

centrais, anunciado na introdução. Ao investigar dois autores de períodos distantes, 

Rousseau pensador do século XVIII e Morin, pensador dos séculos XX e XXI, nos 

propusemos a estabelecer, a partir do enunciado do problema central que se refere à 

possibilidade de diálogo entre as obras de Rousseau e Morin, as articulações entre os 

dois pensadores. Tais articulações examinaram o horizonte comum de Morin e 

Rousseau em relação à antropologia, que é a da multidimensionalidade do homem.  

A fim de dar conta de tal problema, a tese traçou o seguinte percurso. Os dois 

primeiros capítulos tiveram como objetivo destacar a multidimensionalidade do homem, 

isto é, apresentá-lo como um ser complexo que não se vale exclusivamente do uso da 

razão e que interage intensamente com o meio ambiente no qual vive, estando em 

constante processo de mudança. No capítulo primeiro, delineamos os traços gerais da 

antropologia da complexidade de Edgar Morin, situando-a a partir de quatro grandes 

concepções antropológicas, que oscilam entre as representações puramente naturalistas 

e representações puramente culturais, visando mostrar que o homem, para o pensamento 

complexo, é um ser, ao mesmo tempo, inteiramente natural e cultural. Ou seja, o 

homem não pode ser investigado de modo disjuntivo, porque ele se apresenta ao mesmo 

tempo como ser natural e ser cultural. Dentro ainda do contexto multidimensional, 

retratou-se igualmente a complexidade do ser humano, que não se reduz ao homo 

sapiens, mas que igualmente se caracteriza por ser demens,  faber e ludens, prosaicus e 

poeticus. O homem emerge a partir da trindade entre indivíduo, espécie e sociedade. E o 

homem, até por conta das inter-relações entre indivíduo, espécie e sociedade, é um ser 

em constante mutação.  

No capítulo segundo, dedicamo-nos a investigar, detalhar e analisar as principais 

características da antropologia concebida por Rousseau. No exame da antropologia 

exposta no Segundo Discurso o homem é retratado em seus aspectos físico, moral e 

metafísico, através de uma gênese que se inicia com o estado de natureza e termina no 

estado civil. Durante todo esse processo resultam inúmeras transformações no homem, 

notadamente em seu comportamento (formas de se relacionar com outros homens e com 

a natureza), em seu desenvolvimento cognitivo e em sua linguagem, posto que os dois 

atributos que se referem exclusivamente ao homem são a liberdade e a capacidade de se 

aperfeiçoar.  



Cumpre ressaltar que tanto Morin, que concebe o homem como um ser 

inacabado, que está sujeito ainda a constantes transformações, quanto Rousseau, que 

atribui ao homem a condição de perfectibilidade, abrem a possibilidade de modificá-lo a 

partir da educação.     

No terceiro capítulo, a investigação, sobre o diálogo possível entre Rousseau e 

Morin, foi apresentada em várias etapas. Numa primeira etapa estabeleceu-se a relação 

entre as ideias dos dois pensadores, a partir da leitura de Morin da obra Emílio. 

Constataram-se as convergências de ideias no tocante à necessidade de oferecer uma 

formação que contemple além da dimensão cognitiva, o desenvolvimento da 

sensibilidade, dos sentimentos e da sociabilidade. Numa segunda etapa, investigaram-se 

as articulações, divergências e convergências entre Rousseau e Morin em relação ao 

papel formativo exercido por meio das artes e das ciências.  E numa terceira etapa, 

procuramos mostrar que muitas das ideias de Morin e de Rousseau permanecem 

fecundas nas preocupações quanto à formação do homem atual.  Nesse sentido, os dois 

pensadores abrem espaço para serem pensadas questões pertinentes ao presente, que nos 

aparece em constante e vertiginosa transformação. E nos auxiliam a pensar a seguinte 

questão: “Afinal o que é o humano na contemporaneidade?” 

O breve percurso apresentado na elaboração da tese de doutorado aponta para 

algumas direções e respostas a partir das perspectivas de Morin e Rousseau. Longe de 

serem definitivas, tais respostas pretendem trazer contribuições para a antiga e útil 

questão sobre o que é o homem. A tese pretende apontar finalmente para a necessidade 

de se continuar investigando o homem em todos os seus aspectos e da forma mais ampla 

possível, mobilizando múltiplas áreas do conhecimento.  
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