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RESUMO 
 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta as “três fontes” de educação 
expostas pelos autores Jean-Jacques Rousseau e John Dewey. Foram utilizadas as 
obras Emílio ou Da Educação (1762), de Rousseau e Democracia e Educação 
(1916), de Dewey. A metodologia utilizada foi a bibliográfica, tendo como principais 
fontes as obras citadas. Após leituras e reflexões, foi possível compreender as 
principais ideias do pensamento de cada um dos filósofos, dissertar sobre elas e, 
assim, concluir este estudo.  

 

Palavras-chave: Educação. Três Fontes. Rousseau. Dewey. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Sempre tive um gosto especial pelo movimento Iluminista. No Ensino 

Médio aprendi que o iluminismo foi importante para a humanidade no sentido de que 

enalteceu a razão, valorizando-a de uma maneira que nunca havia sido feito antes. 

Contudo, na graduação de Pedagogia ele é levemente mencionado em história, 

filosofia, dentre as demais disciplinas, o que estranhei considerando a relevância 

desse movimento para a área educacional. 

O tema deste trabalho trata de um modo geral da Educação sob a 

perspectiva de Rousseau e Dewey focalizando As três fontes de Educação, tendo 

por base a sugestão de Rousseau. Assim, primeiramente, realizei a escolha do 

principal autor que compõe o tema, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), pois ele é 

muito citado em nosso curso, mas não é aprofundado – sendo, a elaboração do meu 

TCC, uma excelente oportunidade para eu avançar um pouco mais nesse estudo.  O 

interesse surgiu por ele se situar no contexto iluminista e ter uma enorme 

importância para a educação, com suas ideias à frente de seu tempo, e por 

influenciar pensadores da área. O segundo autor, John Dewey, seria então, um 

deles.  Com a ajuda da orientadora deste trabalho, fiz esta escolha pautada nas 

suas indicações que mostraram se tratar de um filósofo que expôs a importância de 

seu pensamento e as interessantes relações que poderíamos realizar com o autor 

genebrino.   

Para tanto, foi escolhida uma obra de cada um desses autores, 

considerando a relevância delas para a pedagogia e a educação em um âmbito mais 

geral. Emílio ou Da Educação (1762) foi o livro escolhido de Rousseau, e 

Democracia e Educação (1916) de autoria do filósofo norte-americano, John Dewey 

(1859-1952). O primeiro é caracterizado como um romance pedagógico que trata da 

educação, não diretamente da escolarização, mas da educação que ocorre ao longo 

das nossas vidas. Democracia e Educação fala também da educação nesses dois 

aspectos, mas acaba focalizando com maior ênfase na escolarização.  

Inicialmente, foram feitas leituras de autores que falam sobre 

Rousseau e Dewey. Posteriormente, foram lidas as obras selecionadas, já citadas, 

dos dois autores. Durante a leitura foram elaborados fichamentos que apontaram as 

ideias principais, a fim de tornar possível a sistematização dos estudos.  
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O trabalho se constitui de uma análise de Emílio e Democracia e 

Educação evidenciando o conceito das “três fontes” de educação - sugerido 

inicialmente pelo autor genebrino e, posteriormente, retomado e analisado por 

Dewey - no sentido de buscarmos semelhanças e diferenças entre os seus 

pensamentos. Organizamos nosso estudo em três capítulos, sendo o primeiro 

dedicado à compreensão do Emilio de Rousseau; o segundo, do livro Democracia e 

Educação de John Dewey; e, o terceiro intentamos realizar um paralelo do 

pensamento dos dois autores, sempre nos detendo no conceito das “três fontes” de 

educação, já referidas. 

O primeiro capítulo inicia-se com a biografia de Jean-Jacques 

Rousseau seguida de uma breve síntese da obra Emílio, mostrando as ideias 

trabalhadas pelo autor, enfatizando os tipos de educação apontadas por ele.  

O segundo, tem como base o livro de Dewey e se refere também ao 

conceito das “três fontes” de educação. Daí, podermos supor, que o autor norte-

americano recebeu uma forte influência do pensamento filosófico de Rousseau, em 

alguma medida. Por isso, acreditamos que ambos apresentam ideias que se cruzam, 

de alguma forma, pautados num interesse comum, a saber, tomar a educação como 

problema e nele se debruçar pela reflexão, embora também saibamos que esses 

autores se opõem em muitos pontos, tendo o segundo merecido algumas críticas do 

primeiro.  

Desse modo, o pensamento de Dewey absorveu alguns 

ensinamentos de Rousseau, mesmo se considerarmos apenas pela constatação de 

que as provocações filosóficas feitas pelo gênio genebrino produziu reações nos 

filósofos da educação subsequentes. Logo, o terceiro capítulo perpetra um confronto 

entre os ideários dos filósofos, apresentados nas obras em questão, buscando-se 

uma compreensão maior dessa problemática do conceito das “três fontes” de 

educação.  
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CAPÍTULO I 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU: FILÓSOFO DA EDUCAÇÃO 

 

 

Para iniciar a exposição, fora desenvolvido um tópico inicial sobre a 

vida de Rousseau que é seguido pela análise de sua obra Emílio. Sendo assim, este 

capítulo está organizado da seguinte forma: primeiramente, apresenta uma breve 

biografia do filósofo Jean-Jacques Rousseau, posteriormente aborda os pontos 

relevantes para este trabalho contidos em sua obra já citada. 

Tal procedimento foi considerado importante, uma vez que, para 

entender toda uma obra, ou parte dela, faz-se necessário o entendimento da 

formação do seu autor e do contexto em que ele se encontrava quando produziu as 

suas ideias. No caso de Rousseau, não é diferente. Ele acreditava que a política e a 

educação não poderiam ser separadas, o momento em que viveu e as amizades 

que cultivou contribuíram para a formação de seu pensamento. 

 

 

1.1 BIOGRAFIA 

 

 

Jean-Jacques Rousseau foi um importante pensador do século 

XVIII. Sua obra influenciou reformas na educação e na política. Na área da filosofia 

da educação, reformulou o pensamento de Montaigne e teorizou sobre um acordo 

livre entre mestre e educando, a chamada “educação natural”. Juntamente com 

Montesquieu e os liberais ingleses, ele constituiu o grupo dos pais da ciência política 

moderna. As diretrizes pedagógicas do século que se seguiram tiveram grande 

influência deste pensamento. Sua obra não se constitui somente de escritos 

filosóficos, mas de romances (como é o caso de Emílio), Cartas e sua autobiografia.  

Nasceu em Genebra, na Suíça, em 28 de junho de 1712. Fora criado 

por uma ama e sua tia, pois seus pais morreram quando ele era muito novo. Não foi 

para a Universidade e teve educação regular por curtos períodos. O tio que estava 

com sua tutela, o enviou juntamente com o primo para serem educados no campo, 
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por um pastor protestante. Aos 12 anos, Jean-Jacques voltou para cidade e 

começou a trabalhar. 

Sempre se dedicou à leitura de uma maneira geral e teve aulas de 

latim quando estava no campo. Em sua juventude se interessou pelos estudos da 

música. Mais tarde, desenvolveu um sistema de notações musicais, a Dissertation 

sur la musique moderne, o qual ele apresentou em uma Academia. Tal sistema foi 

considerado mais difícil que o tradicional. Porém, Denis Diderot, ainda um jovem 

filósofo, gostou deste estudo e decidiu publicá-lo na Enciclopédia, com algumas 

melhorias feitas pelo próprio Rousseau. 

Ao longo de sua vida, cultivou a amizade com Denis Diderot (1713-

1784) e outros intelectuais da época, o que muito refletiu em seus pensamentos.  

Em suas obras defende a ideia de voltarmos à natureza humana e 

argumenta a favor da importância de um contrato social para assegurar o direito da 

coletividade, que teve a função de definir deveres e direitos do cidadão. Assim, em 

1762, escreve duas obras marcantes: Emílio, onde escreveu sobre a má educação 

dada pela sociedade e em que parte do pressuposto que “o homem é bom por 

natureza”, e o Contrato Social, que defende que a vida social pode ser organizada 

na base de um contrato e que a vontade geral deve imperar. Outras obras: Julia ou 

A nova Heloísa (1761), romance que fala sobre o amor à natureza. Sua 

autobiografia, As Confissões que foi publicada postumamente (1781 – 1788), onde 

estão contidos os pontos de vista mais particulares do autor; A Origem da 

Desigualdade entre os Homens (1753), a mais apreciada por Diderot (segundo o 

próprio autor em As Confissões) e que foi composta para responder a uma questão 

proposta pela Academia de Dijon. 

É considerado iluminista, porém em sua obra está impresso um 

iluminista de tipo romântico que não valoriza somente a razão, mas também a 

sensibilidade, a natureza, as indagações sobre o homem e as críticas à ciência e à 

sociedade do seu tempo. 

Rousseau acreditava que o homem é bom por natureza e que o que 

originava o mal era a civilização. Para proteger essa bondade natural, devia-se 

estimular o desenvolvimento adequado. Segundo Ballone (2005), assim pode-se 

proteger o indivíduo da influência da sociedade, que o corrompe: 
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Conseqüentemente, os objetivos da educação para Rousseau, comportam 
dois aspectos: o desenvolvimento das potencialidades naturais da criança e 
seu afastamento dos males sociais. O mestre deve educar o aluno baseado 
nas suas motivações naturais. Logo que nos tornamos conscientes de 
nossas sensações, estamos inclinados a procurar ou evitar os objetos que 
as produzem, diz ele.  (BALLONE, 2005, p.01) 

 
 

Estas potencialidades naturais é o pensamento racional que não 

pode ser corrompido pelos desejos e impulsos.  

Considerado um dos maiores autores modernos que influenciou os 

contemporâneos, Rousseau fala de um homem que pode decidir suas ações, tomar 

decisões e ter responsabilidade pelo que faz. Dalbosco (2007) cita tal fato em seu 

artigo Determinação racional da vontade humana e educação natural em Rousseau: 

  

Do ponto de vista filosófico, isso significa poder justificar a tese de que a 
vontade humana é capaz de se determinar racional e livremente, 
independente de forças externas e estranhas a ela. Visto sob essa 
perspectiva, o iluminismo de Rousseau coloca-se diante de um duplo 
desafio: poder basear-se, por um lado, num nível de argumentação racional 
que possa evitar, simultaneamente, tanto o excesso como o déficit de 
racionalidade. (DALBOSCO, 2007, p. 138 ) 

 

Logo, o homem é capaz de decidir suas ações de maneira racional 

independente do que está a sua volta, mesmo utilizando essa racionalidade, ele é 

capaz de dosá-la para não cometer excessos. 

Quando Rousseau indica algo como sendo natural1 refere-se às 

disposições que constituem a essência humana, quando diz respeito às coisas, 

refere-se aos objetos que estão ao derredor do homem, e, quando fala do homem, 

trata da capacidade que o mesmo tem de pensar e de influenciar o outro.  

Rousseau diz que “É preciso estudar a sociedade pelos homens e 

os homens pela sociedade; quem quiser tratar separadamente a política e a moral 

nada entenderá de nenhuma das duas” (ROUSSEAU, 2004, p. 309). Sendo assim o 

Emílio está muito ligado à política, e o autor acredita que a política e a educação 

operam conjuntamente, tanto que Emílio e O Contrato Social foram publicados no 

mesmo ano.  

Quando se afirma que o livro Emílio é, na verdade, um romance 

filosófico, é porque ele não é um relato sobre algo que de fato ocorreu, nem 

                                                 
1
 O conceito de natureza em Rousseau apresenta uma abrangência de sentidos tal que pode acarretar algumas 

dificuldades. Em alguns momentos, refere-se ä natureza enquanto mundo natural, em outros o que foi criado por 

um ser superior, outras vezes diz respeito ainda äs disposições naturais com as quais já nascemos. E, assim por 

diante. 



 18 

tampouco, uma espécie de “cartilha” de como educarmos alguém.  O autor narra a 

história de um aluno, Emílio, instruído por um preceptor, que provavelmente 

representa o próprio autor, Rousseau, expondo as suas ideias, elaborando críticas à 

sociedade do seu tempo, projetando uma sociedade que, aos seus olhos, realizaria 

sim os ideais tão sonhados pelos filósofos da Revolução Francesa. 

 Nos relatos da vida de Emílio, o autor expõe o que, em sua 

opinião, é a educação ideal. Em síntese, o livro fala da vida dos personagens citados 

permeado por um quimérico ideal filosófico, adicionando vários exemplos que vão 

além da vida do aluno. Pode-se considerar como um quimérico ideal, como dito, pois 

nele é arquitetado o ser humano perfeito para uma sociedade também idealizada. 

 

 

1.2 AS “TRÊS FONTES” DE EDUCAÇÃO CONTIDAS NA OBRA: EMÍLIO OU DA EDUCAÇÃO  

 

 

1.2.1. O Que Seria Educação para Rousseau  

 

 

Segundo Rousseau, quando o ser saí das mãos do autor das coisas, 

Deus, ele se degenera, ou seja, o convívio com a sociedade corrompe o ser 

humano. Para a criança conservar sua “forma original” deve-se preservá-la desde o 

instante que vem ao mundo. Contudo, tudo de que precisamos ao longo de nossa 

vida é dado pela educação – aí estaria talvez uma enorme esperança! 

No livro I de Emílio, ele define a educação como meio de formar 

homens. “Moldam-se as plantas pela cultura, e os homens pela educação.” (2004, 

p.08). Expressa também a ideia de que a criança é antes de tudo uma criança e 

critica o fato de se ver o indivíduo como homem, antes mesmo de considerá-lo em 

sua fase infantil. O que diferencia o homem de todas as outras coisas é a 

capacidade de raciocinar, de ser educado, de educar. 

A partir dessa ideia, já se pode perceber que Rousseau foi um 

pioneiro na educação, pois foi ele que iniciou a ideia da valorização da infância. 

Antes o homem era visto de uma maneira diferenciada, somente por sua capacidade 

intelectual já desenvolvida e por sua maturidade.  
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Defende a ideia da educação natural, aquela em que a criança é 

educada no campo, para que fique longe da sociedade, pois esta, para ele corrompe 

o homem, devendo ser a criança então, isolada o máximo possível de suas 

influências. 

Quanto ao primeiro contato com a educação, Rousseau frisa ser o 

mais importante, devendo ser oferecido pela mulher, pois nascemos de uma delas - 

se coubesse ao homem esta educação inicial, ele teria o leite para alimentar o bebê. 

O leite em si pode ser dado por qualquer animal, mas a solicitude materna não se 

pode substituir. O autor faz uma crítica às mães que entregam seus filhos para 

serem amamentados pelas amas de leite, coisa muito comum na época. Pode-se 

assim evidenciar esse fato na sociedade atual no que diz respeito às mães que 

entregam seus filhos aos cuidados de outras pessoas, quando ela mesma pode 

fazê-lo. Também tece uma critica acerca do fato de enfaixarem os bebês tirando 

seus movimentos, pois, para ele, a criança deve ser livre para se desenvolver.  

Percebe- se assim, que ele era um homem com uma visão 

avançada e sua concepção de criança estava além de seu tempo. A infância para 

ele tem o seu papel na vida de um homem, que é a fase onde as coisas são mais 

alegres, os sofrimentos mais amenos, e o homem pode experimentar e conhecer o 

ambiente ao seu redor, portanto, a criança deve ser criança e o homem, um adulto. 

Tudo tem seu tempo com exceção das coisas que não dependem de nós, como a 

morte e as outras mazelas da vida. Já que podemos propiciar a infância para a 

criança, devemos fazê-lo. Sendo assim, o ser humano passa por diferentes fases em 

sua vida, as quais, devem ser respeitadas.  

Para Saint-Pierre, que Rousseau cita em sua obra Emílio, os 

homens eram crianças grandes, e as crianças homens pequenos, sobre o que o 

genebrino discorda, reconhecendo a diferença das fases da vida. Para ele, a 

maldade infantil é involuntária, sendo assim a criança tem atitudes inadequadas 

porque ainda não sabe distinguir o certo do errado, tais atitudes vem de sua 

fraqueza. Já o homem que tem a maldade embutida em seu caráter, ele age 

erroneamente e sabe que está o fazendo. Somente a razão pode nos ensinar a 

conhecer o bem e o mal. Para prevenir que a criança cultive essa maldade é não dar 

atenção à sua maldade. 

Os primeiros desenvolvimentos da infância são, em sua maioria, 

simultâneos, ou seja, a criança aprende a falar, comer e a andar, fase definida por 
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ele, como sendo a primeira da vida. Antes da educação efetiva, aquela que nos 

diferencia dos outros animais, o ser humano não é nada além do que era no ventre 

da mãe, não possui sentimentos, ideias, quase não tem sensações e não tem 

consciência de sua existência. Ele é como qualquer outro animal que age apenas 

pelo instinto. 

O autor entende a educação em três categorias: aquela que se 

origina da natureza, aquela que vem da ação dos homens ou ainda, aquela que 

resulta dos ensinamentos das coisas. 

A primeira, a “educação da natureza”, diz respeito ao 

desenvolvimento interno das nossas faculdades, nossas disposições. Esta forma de 

educação não depende de nós; devendo ser compreendida puramente negativa, ou 

seja, o mestre deve somente acompanhar a manifestação dessas disposições 

naturais. Não se trata do ensino de valores de forma afirmativa, mas da proteção dos 

vícios, para que futuramente o ser caminhe para a razão. 

Deve-se valorizar a natureza humana que fez coisas para prolongar 

nossa existência. A liberdade e o poder só vão até onde vão as forças naturais, todo 

o resto não passa de ilusão, escravidão e prestígio. Não há perversidade original no 

coração humano (Máxima incontestável, os primeiros movimentos da natureza são 

sempre direitos). A única paixão natural do homem é o amor-próprio 2, ele se torna 

bom ou mau pela aplicação que se faz dele. Até que a razão nasça na criança, que 

é o guia desse amor-próprio, é importante que ela não faça nada para os outros, só 

para si mesma. “ [...] mas apenas o que a natureza lhe pede.” (ROUSSEAU, 2004, 

p.95) Sendo assim ela não fará nada que não seja bom. 

A educação natural deve preparar o homem para todas as condições 

humanas. Ademais é mais fácil preparar um aluno que tenha uma boa saúde, pois 

segundo ele, um corpo fraco debilita a alma.  

                                                 
2
  O conceito amor próprio em Rousseau é muito bem explicado por Dalbosco (2005, p.7) conforme se segue: 

“Rousseau considera o amor de si mesmo, conforme exporei em detalhes a seguir, o sentimento naturalmente 

bom que nasce com o ser humano. O amor-próprio é, ao contrário, o sentimento de paixões odientas que surge 

com a socialização do ser humano. Quanto mais o ser humano perde sua naturalidade ao socializar-se, mais tal 

perda é representada pela consolidação nele do sentimento de amor-próprio: quanto mais socializado está o 

indivíduo, mais aumenta o seu sentimento de amor-próprio e, com ele, seu comportamento egoísta e sua mania 

de comparar-se com os outros. Ora, aí reside justamente a origem da alienação, pois o fato de comparar-se 

constantemente com os outros significa o perder-se a si mesmo e distanciar-se, por conseguinte, da busca pelo 

viver bem consigo mesmo e com os demais.” 
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Ao nascer, a criança já é discípula, não do preceptor, mas da própria 

natureza. Ela (a natureza) nos dá os desejos necessários para a conservação e as 

faculdades suficientes para satisfazê-los, o restante está de reserva só para quando 

for necessário. O homem que permanece mais próximo à sua condição natural, as 

suas faculdades e os desejos terão uma diferença menor, e ele terá mais chances 

de ser feliz. A miséria humana provém da carência, pois esta não é a privação das 

coisas, mas sim a necessidade que sentimos delas. 

Citando Locke, Rousseau ressalta que para o filósofo inglês é 

preciso raciocinar com as crianças. No entanto, ele entende que isso é uma 

“besteira”, pois a razão deve ser a última coisa a se desenvolver no ser humano, 

senão não seria necessário educar uma criança. 

Em segundo lugar, o genebrino refere-se à “educação dos homens“ 

que diz respeito às orientações que uns dão aos outros sobre o uso que nos é 

ensinado a fazer da primeira – esta depende de nós em alguns aspectos. 

O mundo real tem limites, o imaginário é infinito. Os sofrimentos 

nascem em virtude das diferenças entre esses fatores, logo devemos diminuir o 

segundo já que não podemos ampliar o primeiro. Não se deve achar que ampliando 

as faculdades amplia-se a força, mas sim ao contrário, tornamo-nos mais 

orgulhosos. 

Os animais têm as faculdades necessárias para se conservarem, 

somente o homem as têm supérfluas. Se quisesse apenas viver, o homem seria 

feliz, sendo assim seria bom, pois não teria vantagens em ser mau. O fato de saber 

que vamos morrer um dia, nos faz querer uma vida melhor no presente e almejar 

algo para “depois”. Não teria graça nenhuma ser imortal, não nos preocuparíamos 

em conservar a vida. O homem costuma olhar para o futuro e desdenhar do 

presente que é certo.  Nos apegamos a tudo: tempos, lugares, homens, coisas... 

Além disso, Rousseau nos fala a respeito das experiências que 

adquirimos ao longo de nossa existência e que são provindas dos objetos, a qual 

define como “educação das coisas” as quais estão presentes na natureza, no 

mundo, no ambiente, sendo essa a única de que somos realmente senhores. Trata-

se da terceira fonte de educação. 

Para Rousseau, então, a criança deve ser educada também pela 

experiência. Tudo o que ela puder experimentar para saber terá muita significância 

em seu aprendizado, ela deve ser um homem da natureza que lhe apresenta uma 
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multiplicidade de coisas. Diz que não se pode dar lições verbais, elas não são 

eficazes, o aluno deve receber lições da própria experiência. Explica que, a 

formação intelectual depende da realidade empírica e que somente assim o 

educando poderá conhecer o bem e o mal, e construir regras morais. 

As primeiras faculdades que se desenvolvem no indivíduo são os 

sentidos. Portanto devemos cultivá-los. Não basta exercitar a força se a criança não 

souber para que usá-la. Para isso servem os sentidos, para dar sentido à força. 

Quando a criança chora não se deve ir até ela, deve-se esperar que 

ela se cale, assim logo ela se acostumará com esta regra e não ficará mais 

chorando. Não devemos “acudir” a criança no momento em que se fere, pois isso só 

a deixará mais sensível. Após o machucado feito, não há nada a se fazer, o 

interessante é deixá-la suportar a dor. É uma idade ideal para desenvolver a 

coragem. 

 Emílio deve se machucar para conhecer a dor. Não há problema em 

deixar a criança se machucar, pois nenhuma criança morre ou se mutila por causa 

de acidentes normais. Logo, se assim não for feito, quando adulto, Emílio ficará sem 

coragem e experiência, ele não terá muitas proteções como aquelas própria do 

tempo da sua infância (cestos, carrinhos, etc.) quando não devia ficar preso em um 

quarto, por exemplo, para se sentir livre - o que compensava muito os machucados. 

A criança deve fazer por si mesma e não recorrer muito aos outros. Força e 

conhecimento se desenvolvem juntos. 

Para ele, os maiores males da vida vem de nós mesmos. Feliz a 

criança que conhece em sua infância somente os males físicos, e não aqueles 

outros que às vezes nos fazem perder a vontade de viver. 

Primeiro, a criança chora, mais tarde se expressa através da fala. 

Assim, o preceptor de Emílio pretende que quando seu aluno aprenda a falar, chore 

apenas quando sentir dores muito fortes. 

Muitas vezes, vertemos no coração da criança paixões que mais 

tarde atribuímos à natureza e, quando as tornamos más, não aceitamos que a 

criança fique assim.  Na infância não há razão, apenas sentimentos e sentidos. Não 

é, portanto, coerente querermos educar através da razão. O autor define a infância 

como o sono da razão. As primeiras sensações dela são afetivas, elas só percebem 

prazer e dor. Quando a razão começa a assustá-la, deve-se fazer com que o hábito 

a tranquilize, pouco a pouco a tornamos destemida.  
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O autor comenta sobre os costumes dados às crianças. Segundo 

ele, tudo o que a criança faz é decorrente da educação que demos ä ela. Sendo 

assim, a educação é um hábito. Em um trecho de sua obra pode-se evidenciar: 

 

Enquanto permanecemos na mesma condição, podemos conservar as que 
resultam do hábito e não são menos naturais, mas, assim que a situação 
muda, o hábito cessa e a natureza retorna. A educação certamente não é 
senão um hábito. (ROUSSEAU, 2004, p.10) 

 

 

 

1.2.2 Finalidades da Educação  

 

 

Não há como formar um homem e um cidadão ao mesmo tempo, 

deve-se definir muito bem o que é pretendido formar. O homem da natureza é para 

si mesmo, sendo assim, ele aprende o que vale para sua existência. Já o homem 

civil é uma fração de um todo e seu valor está embutido em um corpo social.  

Criticando a sociedade, que tornou o homem fraco, Rousseau 

entende que as boas instituições sociais são as que melhor sabem deturpar o 

homem. Na sociedade, que possui uma ordem, cada um deve ser educado para os 

seus ideais, sendo assim, a educação na sociedade é uma maneira de passar seus 

ideais. 

A ciência que deve ser ensinada às crianças é a dos deveres que 

competem a um homem. Portanto, pretende-se que o aluno seja um habitante da 

Terra. 

O homem tem de ser humano, é sua primeira tarefa, em todas as 

situações: gostar da infância, dar valor às suas brincadeiras, seus prazeres, tornar a 

infância como a fase que dá saudade, em que fomos sempre felizes, risonhos. 

“Em que, então, consiste a sabedoria humana ou o caminho da 

verdadeira felicidade?” (ROUSSEAU, 2004, p.74) Para o autor, alcançaremos a 

sabedoria humana e acharemos o caminho da felicidade se diminuirmos o excesso 

de desejos proporcionalmente às faculdades, e tornar iguais a potência e a vontade. 

Sendo assim, o homem só será verdadeiramente feliz quando desejar o quanto pode 

alcançar e tiver vontade de fazer somente aquilo que é capaz. 
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1.2.3 O Preceptor 

 

 

Uma vez que a educação dos homens prevê uma tarefa designada a 

alguém, o preceptor é o mentor que, desde o nascimento do indivíduo o acompanha, 

protegendo-o, orientando-o e mantendo-o longe da sociedade, para que não seja 

corrompido. O preceptor deve apresentá-lo à sociedade quando este aluno já estiver 

apto e não se contaminar com suas paixões. 

 A tarefa do preceptor é a de formar o aluno ao longo de sua vida. 

Para Rousseau, o preceptor deveria acompanhar o indivíduo desde quando 

estivesse ainda na barriga de sua mãe.  

O preceptor de Emílio quer ensinar-lhe o ofício de viver. Para ele, o 

mais bem educado é aquele que consegue suportar os bens e os males da vida, 

pois a verdadeira educação consiste mais em exercícios e menos em preceitos. O 

homem que mais vive não é aquele que conta o maior número de anos, mas aquele 

que realmente sente a vida. Para ele, a educação do indivíduo é feita em conjunto, 

sendo cada função bem definida: “A parteira põe no mundo, a ama cria, o pedagogo 

forma, o mestre ensina.” (ROUSSEAU, 2004, p. 15). Diferencia a educação, da 

formação e da instrução, logo, a governanta, o preceptor e o professor possuem 

funções distintas, mas não são bem compreendidas. Os indivíduos não conseguem 

distinguir seus papéis, sendo assim, a criança deve seguir a um só guia. 

Rousseau critica as mães que dão seus filhos para as amas-de-leite 

amamentarem. Isso ocorria em famílias abastadas em que a mãe não se desgastava 

com a amamentação. Rousseau defende que a verdadeira mãe é aquela que 

amamenta. Faz um paralelo com o preceptor: assim como a ama-de-leite é a mãe, o 

preceptor é o pai. Essa criança seria mais bem educada por um pai sensato e 

limitado do que pelo professor mais competente do mundo, pois o cuidado proverá 

melhor o talento do que o contrário. A família é uma instituição encantadora, mas um 

traço, algo que a desarmonize, é suficiente para desconfigurar os outros. Quando a 

criança é deixada nas mãos de um preceptor, ele tem por dever ensinar o 

autoconhecimento, a ter iniciativas, a viver e a ser feliz. Muitas vezes, o preceptor 

acaba desenvolvendo nas crianças as sementes artificiais que são aquelas que, 

segundo Rousseau, é fruto da sociedade, como o egoísmo, a maldade, dentre 

outras.  
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O autor cita algumas qualidades para um bom preceptor, a primeira 

delas é ele não ser um homem corruptível. O preceptor deve ser escolhido com 

muita atenção. É permitido também que ele escolha seu aluno. Essa escolha não é 

através do gênio ou do caráter desse aluno, pois isso só se saberá ao final da obra. 

Essa escolha acontece antes mesmo da criança nascer. 

Esse preceptor deve proteger a criança a todo tempo, porém não 

deve impedir que ela viva. O aluno de Rousseau aprenderá a se adaptar a todos os 

climas. O autor fala que se fosse possível ensiná-lo a voar como águia, ele o faria. 

Deve ser um exemplo para seu aluno, pois quando infante, o ser humano se espelha 

nas pessoas. Não há como educar bem se não foi educado. O professor é sempre 

muito observado. 
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CAPÍTULO II 

JOHN DEWEY: PENSADOR EDUCACIONAL 

 

 

Este capítulo foi organizado da mesma maneira feita no primeiro, 

para tornar o trabalho de fácil compreensão e para que possamos realizar os nossos 

objetivos estabelecidos no início. Primeiramente, apresenta uma concisa biografia de 

John Dewey e, posteriormente, a análise de sua obra Democracia e Educação, 

focalizando principalmente elementos semelhantes sobre as “três fontes” de 

educação, sugeridas por Rousseau. 

Os apontamentos feitos referentes à obra já citada foram 

considerados importantes, uma vez que, possibilitam a elaboração da discussão 

permeada pelo confronto de ideias dos autores, realizado no final do trabalho.  

 

 

2.1 BIOGRAFIA 

 

 

John Dewey nasceu em Burlington nos Estados Unidos em 1859, e 

faleceu em 1952. No ano de 1884, iniciou sua carreira como professor universitário 

em Michigan. Lecionou também nas Universidades de Chicago e Columbia. 

Segundo Leonardo Van Acker, Dewey viajou por diversos lugares no mundo e, isso, 

lhe proporcionou conhecimento direto da situação mundial. Foi um escritor muito 

produtivo, chegando a escrever de 1898 a 1940 a proporção de um livro por ano. 

Segundo ele mesmo, seu melhor livro sobre educação foi Democracia e Educação. 

Crítico das questões sociais, educacionais e políticas Dewey esteve 

envolvido com várias questões sociais de seu tempo, como os direitos dos 

professores, dos negros, do voto feminino e a ampliação da escola pública. Quando 

estava na Universidade de Chicago, em 1896, fora criada a Escola Elementar 

Universitária, conhecida também por Escola Laboratório, que era destinada às 

crianças de quatro a treze anos. Serviu de experimentação para suas ideias 

pedagógicas durante sete anos. Com essa experiência ele passou a redefinir uma 

nova função para a escola. Segundo Teitelbaum e Apple (2001, p.200), o filósofo, ao 
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longo de sua vida esteve comprometido na defesa de uma sociedade 

“intencionalmente progressista”. Tinha a preocupação com uma sociedade 

democrática. Para Dewey, toda a ideia, valor e instituição social vinham das 

circunstâncias práticas da vida do homem. 

Acker (1979, p. 8), em uma introdução à obra Democracia e 

Educação, fala que o filósofo adotou o hegelianismo e sofreu influência do 

evolucionismo, sendo George Sylvester Morris, o seu primeiro mestre e Charles 

Darwin, o segundo. Influenciou-se também pela psicologia biológica de Willian 

James, o que o fez elaborar uma filosofia pragmatista. No Brasil, um grande 

discípulo dessa filosofia foi Anísio Teixeira. 

Os pressupostos filosóficos do autor norte-americano são: o 

pragmatismo, o experimentalismo, o princípio de continuidade, verdade como práxis, 

chegando assim, a propor uma escola nova. Introduzindo o assunto no livro 

Democracia e Educação, Acker (1979) explica que esta obra busca fornecer as 

ideias pedagógicas e filosóficas para uma sociedade técnico-industrial que almejava 

ser plenamente democrática e não apenas teoricamente. 

Até os dias atuais as obras de John Dewey são estudadas e 

analisadas. O autor permanece como uma das maiores figuras da política, filosofia e 

educação estado-unidense. Sua análise da sociedade e educação, das questões 

sociais contribuiu para o enfrentamento do radicalismo estado-unidense. Como cita 

Teitelbaum e Apple (2001, p.201), ele buscou a raiz do mundo social, não somente 

tentou compreendê-lo, mas também buscou soluções para transformá-lo. 

 

 

2.2 AS “TRÊS FONTES”DE EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DE DEWEY  

 

 

 Em seu livro Democracia e Educação (1979), particularmente no 

capítulo IX, Dewey se ocupa da sugestão de Rousseau referente às “três fontes” de 

educação, a saber, a educação que vem da natureza, a que emerge da ação dos 

homens e aquela proveniente das coisas, embora faça a seu modo. 
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2.2.1. O que Seria Educação para Dewey 

 

 

Para Dewey, a vida não significa somente algo físico, mas possui um 

significado mais amplo, englobando os costumes, as instituições, as crenças, as 

vitórias, as derrotas, os divertimentos e as ocupações. É toda a extensão da 

experiência do indivíduo. Sendo assim, a experiência possui, para ele, a mesma 

riqueza de sentido, como a vida, isto é, na verdade ela é o princípio da continuidade 

da renovação da vida. Com o renovar da existência física do homem, também se 

renovam todas as outras coisas, como os ideais, venturas, sofrimentos e hábitos. 

O autor define a educação como o principal instrumento da 

continuidade da vida social, pois através dela é transmitido o conhecimento. Através 

da comunicação, os mais velhos transmitem o que adquiriram ao longo dos anos 

para os mais novos. Os mais novos membros de uma sociedade nascem sem 

crenças, experiências, ideias e ideais, mas, por meio dessa comunicação os mais 

experientes transmitem o que já sabem, hábitos, pensamentos e sentimentos. Com 

a educação é possível eliminar a distância entre a imaturidade de um recém-nascido 

e um determinado grupo e seu membro adulto. 

A sociedade continua não só pela comunicação e transmissão, mas 

ela é os dois. Aqueles que recebem esta comunicação têm a oportunidade de 

receber a experiência mais ampla e variada. A vida social exige o ensino e a 

aprendizagem para sua continuação. Dewey frisa que um homem que vive só não 

tem a oportunidade de trocar experiência, nem de adquirir a de outras pessoas. 

Para ele, a educação formal é importante, mas aquela que 

adquirimos casualmente, naturalmente, também é. Sem a educação formal não é 

possível transmitirmos os recursos e conquistas de uma sociedade complexa. 

Apesar da relevância da educação formal, a escola se restringiu a ensinar as 

matérias do ensino e deixou de lado a experiência prática, (a educação da natureza 

e das coisas, num primeiro momento, e também aquela adquirida espontaneamente 

no influxo da ação dos outros sobre nós). Sendo assim, pode-se perder os 

interesses de uma determinada sociedade, ou seja, ao invés da educação dar 
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continuidade a  experiência primária e aquela oriundo da nossa vivência cotidiana, 

se preocupa apenas com repassar aquilo que é técnico ou teórico. Ela (a escola) se 

restringiu a ensinar a matéria de informação técnica expressa em símbolos, coisas 

que, muitas vezes, não são aplicadas à estrutura da vida fora da escola. 

O filósofo estado-unidense explica que etimologicamente a palavra 

educação é dirigir, conduzir e elevar. A educação é uma atividade formadora, que 

modela os seres na forma desejada.  O autor refere-se à educação como 

alimento, cultivo, incentivação; que, segundo ele, remete-se à atenção, às condições 

de crescimento. Ou seja, através da educação, pode-se disseminar os interesses de 

uma determinada sociedade.  

O ambiente em que o ser humano vive pode colaborar ou não para o 

seu aprendizado. Dewey, em sua obra Democracia e Educação, diferencia o 

adestramento e a educação. O primeiro, é aquele em que o indivíduo não vê 

intencionalidade em sua ação, não sabe por que está executando a ação; o segundo 

caso, consiste no conhecimento amplo do indivíduo em relação à sua própria ação 

ao executar uma tarefa. Em muitos casos, os seres humanos são adestrados como 

animais, como cita nesse trecho de sua obra: 

 

Ora, em muitos casos – muitíssimos – a atividade do ser humano imaturo é 
simplesmente provocada para aquisição de hábitos úteis. É mais adestrado 
como um animal do que educado como um ser humano. Seus instintos 
ficam presos aos objetos que lhe originaram a dor ou prazer. (DEWEY, 
1979, p. 14) 

 
 

Dewey compara um ser humano imaturo a um animal, haja vista que 

ambos são organismos vivos e como tal, interagem com o seu ambiente. Uma 

criança recém-nascida não tem domínio de intencionalidade em seus atos, é movida 

pelo instinto e pelos prazeres. 

 O pensador explica que a experiência é importante para o processo 

educacional. Para ele, aprendemos experimentando. Através do pensamento 

podemos avaliar as consequências de algo, e quando isso é controlado o 

pensamento torna-se reflexivo, muito importante para as experiências futuras.  

Para Dewey, a experiência só é significativa quando se pode 

aprender algo dela, sendo assim, a pura e simples experimentação não contribui em 

nada quando nela não apreendemos uma significação. O autor fala do princípio da 

continuidade: 
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Disto decorrem duas conclusões importantes para a educação. 1) A 
experiência é, primariamente, cognitiva. Mas 2) a medida do valor de uma 
experiência reside na percepção das relações ou continuidades a que nos 
conduz. (DEWEY, 1979, p. 153)  

 

Portanto, a experiência, da qual se pode extrair um aprendizado, é 

utilizada também em outras situações. O indivíduo não terá de passar novamente 

pela situação para que saiba suas consequências. 

Dewey cita o pensamento dizendo que “Pensar é um ato cuidadoso e 

deliberado de estabelecer relações entre aquilo que se faz e suas consequências.” 

(1979, p. 165), logo, através do pensamento pode-se prever as consequências.  

 

 

2.2.2 Finalidades da Educação 

 

 

 Para Dewey, a educação é aquilo que nos diferencia dos outros 

animais. O ser humano é capaz de entender o que está à sua volta, transmitir o 

conhecimento adquirido por todas as gerações. 

             O autor fala que os impulsos inatos das pessoas não adultas não são 

capazes de se harmonizarem com os hábitos de vida da sociedade, sendo assim, 

essas pessoas deverão ser guiadas, ou dirigidas. Essa direção serve para que o 

indivíduo tome consciência de seus atos, pensando não somente no produto 

imediato, mas tornando-se capaz de medir as consequências. Para conseguirmos 

conviver em sociedade, é necessária essa orientação, pois não nascemos sabendo 

viver em conjunto: 

 

Isso lhe orienta a ação para um resultado comum e dá uma compreensão 
comum da atividade aos seus co-participantes. A significação é a mesma 
para todos, malgrado executem atos diferentes. A essência da direção 
social é esta compreensão comum dos meios e dos fins. Ela é indireta, ou 
sentimental e intelectual, e não direta ou pessoal. Além disso, é disposição 
intrínseca da pessoa e, não, externa e coercitiva. (DEWEY, 1979, p.42-43) 

 

  

                Ele afirma que a finalidade da educação é direcionar o indivíduo, 

internamente, por meio de identidade de interesse e compreensão. O autor acredita 

que os livros e a conversação podem contribuir nisso, mas não podemos contar 
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somente com esse material. Para que isso realmente dê certo, é função da escola 

oportunizar atividades conjuntas para que os próprios educandos possam chegar à 

conclusões quanto a sociedade, suas próprias aptidões, e tudo o que envolve o 

convívio em sociedade. 

 

 

2.2.3. O Professor 

 

 

Segundo Dewey, como já citado, o ambiente pode colaborar ou não 

para o aprendizado, mas ele ressalta que para que o indivíduo desenvolva suas 

aptidões é necessário que seja estimulado. 

O autor fala que não há como desenvolver habilidades se o indivíduo 

não conviver com outras pessoas, como é o caso da fala. A criança aprende a língua 

materna ouvindo as demais pessoas conversarem. Como exemplo, Dewey cita em 

seu livro Democracia e Educação, o caso de uma criança que é criada em meio a 

uma família de músicos, nesse caso, se ela possuir aptidão para a música, será 

mais estimulada do que outra que não convivesse nessa família, mesmo que 

também possuísse habilidade. 

Quanto à linguagem, no que trata da significação das palavras, estas 

serão compreendidas de maneira mais clara por aqueles que tiverem experiências 

sociais, com o envolvimento com o objeto descrito pela palavra. Logo, nem a 

linguagem possui significação sem um contexto social. 

Contudo, conclui-se que Dewey dá grande importância para o 

convívio dos indivíduos com a sociedade, uma vez que o meio social consiste nas 

atividades que os seres executam para um fim, possuindo características em 

comum, para formar a tal sociedade. Para Dewey, não há sentindo em educar o 

homem fora de uma sociedade, sendo que ele não poderá desenvolver suas 

habilidades inatas e adquirir os conhecimentos que os seres maduros da dada 

sociedade já possuem. 

Tendo em vista o exposto, constatou-se que o autor norte-

americano, do mesmo modo que o genebrino, embora talvez não tão diretamente, 

aponta para os mesmos elementos que constituem o conjunto de fontes educativas: 

as coisas, presentes no âmbito da experiência primária vivenciada pelos seres 



 32 

humanos enquanto organismos vivos; a natureza dá ao sujeito às disposições 

naturais, os interesses dos indivíduos; e, finalmente, as relações humanas que 

elaboram transições no ambiente social, natural e escolar. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSÃO: CONFRONTANDO IDEIAS 

 

O terceiro e último capítulo almeja comparar as ideias de Jean-

Jacques Rousseau e Jonh Dewey no sentido de perceber a influência do 

pensamento de Rousseau em Dewey, constatando suas contribuições para a 

educação, considerando a atualidade de suas sugestões.        

No livro Democracia e Educação, Dewey não somente expõe suas 

ideias em relação à educação e à sociedade, mas também cita claramente 

Rousseau, concordando com alguns conceitos e discordando de outros. Carvalho et 

al. (2009) afirmam em As Contribuições De Rousseau Nas Concepções 

Educacionais De Dewey que:  

 
Para Dewey ainda é necessário se conhecer a real contribuição de 
Rousseau. Ele afirma que, no século XVIII, a concepção de “natureza” não 
estava muito bem correlacionada com a concepção de organização, todavia 
Rousseau deu sentido às idéias naturais [...] (CARVALHO et al., 2009, p.2)   

 
 

Sendo assim, Dewey acredita que Rousseau contribuiu na medida 

em que falou sobre a educação natural, mas, em virtude do século em que viveu, 

sua concepção de natureza era diferenciada, não havia uma noção de organização 

na natureza, ela era vista como uma coisa espontânea. Carvalho et al. (2009) ainda 

dizem que essa espontaneidade vinculada ao ideal de Rousseau é anti-social, ou 

seja, forma indivíduos que se preocupam apenas com seus prazeres não se 

importando com a sociedade. Para Dewey, esse ideal era somente aparentemente 

anti-social, pois na verdade o filósofo genebrino tinha como objetivo emancipar cada 

sujeito para que ele pudesse se preocupar com a sociedade e não agir como 

governantes egoístas. Carvalho et al. explicam que “[...]atribuindo-lhe uma 

característica cosmopolita, tendo em vista que os indivíduos seriam considerados 

como membros da humanidade e não somente do estado.” (2009, p.2) 

Rousseau, em seu livro Emílio cita as “três educações”, já 

explicadas no primeiro capítulo deste trabalho, que é a da natureza, a dos homens e 

das coisas. Dewey também fala a respeito dessas “três educações” em sua obra 

Democracia e Educação explicando o que seria essas educações: 
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Os três fatores do desenvolvimento educativo são: a) a estrutura inata de 
nossos órgãos corporais e sua atividade funcional; b) a utilização da 
atividade desses órgãos pelo influxo de outras pessoas; c) a ação mútua, 
direta, entre eles e o ambiente. (DEWEY, 1979, p.123) 

 

E diz que “As palavras de Rousseau exigem detido exame.” (1979, 

p. 123), pois essa verdade faz uma mistura que pode resultar em um engano. 

Concorda que esses fatores de desenvolvimento da educação só teriam sucesso se 

houvesse uma harmonia entre eles e que a atividade dos órgãos é natural sendo 

essencial para a devida harmonia. O engano diz respeito ao fato do genebrino tratar 

desses desenvolvimentos separadamente, o que se pode perceber segundo Dewey 

“[...] basta ler um bocado nas entrelinhas e completar essa leitura com algumas 

outras afirmações de Rousseau [...]” (1979. p.123). O estado-unidense retoma a 

questão da espontaneidade, dizendo que Rousseau defende a ideia que as 

faculdades inatas são independentes do emprego que se tem na sociedade. Para 

ele, isso não é verdade, pois o indivíduo só pode dar sentido as suas atividades no 

próprio convívio social; ele dá como exemplo a aquisição da linguagem, o ser 

humano possui a atividade inata do aparelho vocal, mas só pode desenvolver com 

perfeição a linguagem através da convivência com quem já sabe fazê-lo. Nesse 

sentido, como já observamos anteriormente, Dewey enfatiza incisivamente o papel 

da escolarização na formação humana. 

Mesmo Dewey analisando e criticando a fundo a obra de Rousseau, 

pode-se perceber que os dois comungam em muitos aspectos. A começar pela 

experiência, ambos dão ênfase a esse conceito e o considera importante. Rousseau 

diz que o infante deve ser educado também pela experiência, ele deve aprender 

experimentando. Dewey fala também desse fator experiência, mas vai a fundo nesse 

conceito expondo que através da experiência aprendemos a julgar as 

consequências futuras. Dewey enraíza essa questão falando da experiência 

significativa, que é aquela em que podemos extrair aprendizado: 

 
[...] é fazer uma associação retrospectiva e prospectiva entre aquilo que 
fazemos às coisas e aquilo que em consequência essas coisas nos fazem 
gozar ou sofrer. Em tais condições a ação torna-se uma tentativa; 
experimenta-se o mundo para se saber como ele é; o que se sofrer em 
consequência torna-se instrução – isto é, a descoberta das relações entre 
as coisas. (DEWEY, 1979, p. 153) 

 
Rousseau cita no segundo capítulo do livro Emílio que: 
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Não deis a vosso aluno nenhum tipo de lição verbal. Ele deve receber lições 
somente da experiência; não lhe ordeneis nenhum tipo  de castigo, pois ele 
não sabe o que é ser culpado; não façais nunca com que peça desculpas, 
pois não saberia ofender-vos. (ROUSSEAU, 2004. p. 94) 

 

Todavia resulta que ambos valorizam a experiência no que diz 

respeito ao aprendizado do indivíduo, porém durante a leitura de suas obras pode-se 

notar que Rousseau fala da experiência pela experiência e Dewey vai além. O 

filósofo genebrino fala da experiência de uma maneira generalizada, como se todos 

devêssemos passar por toda a experimentação que a vida pode nos oferecer. O 

filósofo estado-unidense, por sua vez, fala da experiência com significado e do 

princípio da continuidade alertando para a possibilidade do controle sobre a mesma 

em custa do crescimento, do desenvolvimento: 

 

 Um homem que vivesse só (mental ou fisicamente) poucas ou nenhuma 
ocasião teria para refletir sobre sua experiência passada ou para extrair-lhe 
a clara significação. A desigualdade de eficiência dos adultos e dos novos 
não só exige que se ensine estes, como também a necessidade deste 
ensino é um poderoso estímulo para dar ä experiência ordem e forma que a 
torne mais facilmente transmissível e, conseguintemente, mais utilizável. 
(DEWEY. 1979, p. 6) 

 

Ele acredita que nem todos necessitam passar por todas as 

experiências para aprender. Através da experiência das outras pessoas podemos 

também aprender. Tanto que fala que uma criança necessita do auxílio de um adulto 

para organizar seu aprendizado. O adulto consegue prestar este auxílio justamente 

por causa da maior experiência que possui. 

Outro ponto em comum mencionado pelos filósofos em questão é o 

hábito. Para Dewey o hábito é “[...] uma habilitação, uma aptidão executiva, uma 

capacidade de fazer.” (1979, p. 49), sendo assim o hábito é a capacidade de usar as 

condições naturais para alcançar fins.  Estes hábitos podem tomar uma forma 

passiva ou ativa:  

 

A primeira fornece a base para o crescimento, o desenvolvimento; a 
segunda constitui o desenvolvimento. Os hábitos ativos subentendem 
reflexão, invenção e iniciativa para  dirigir aptidões a novos fins. Eles são o 
contrário da rotina, que assinala uma parada do desenvolvimento. Uma vez 
que é a característica da vida, educação e desenvolvimento constituem uma 
coisa só. (DEWEY, 1979, p. 57) 
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Logo, para ele, o hábito é aquilo que aprendemos, ele pode ser algo 

rotineiro, no caso do hábito passivo, ou uma reflexão, no caso do hábito ativo. 

Rousseau fala da educação enquanto hábito, “A educação certamente é senão um 

hábito” (2004, p.10).  Para ele a educação está estritamente ligada ao hábito, pois 

para conservar a educação é necessária a prática, pois “[...] assim que o hábito 

cessa e a natureza retorna” (2004, p.10). 

Os dois autores acreditam que a educação consiste mais em 

exercícios e menos em preceitos, isso significa que de nada adianta lições se o 

indivíduo não puder adquirir aprendizados empíricos.  

Dewey fala da vida, em seu sentido físico, mas também refere-se a 

ela em um sentido mais amplo, “Mas empregamos a mesma palavra para indicar 

toda a extensão da experiência do indivíduo e da espécie.” (1979, p.2), para ele 

“vida” é tudo o que envolve o indivíduo, como costumes, crenças, etc. Dewey afirma 

que a experiência tem a mesma riqueza de sentido da palavra vida, que incide não 

somente a mera significação fisiológica, mas abrange a continuidade, de renovação, 

“A educação, em seu sentido mais lato, é o instrumento dessa continuidade social da 

vida.” (1979, p. 2), sendo assim a vida também é a educação. 

Rousseau fala da educação que pretende oferecer a Emílio, “Aquele 

de nós que melhor souber suportar os bens e os males desta vida é, para mim, o 

mais bem educado;[...]” (2004, p.14), com base em seus escritos pode-se constatar 

que ele cita a educação para vida, assim como Dewey. Para Rousseau não importa 

o ofício, profissão, que a criança pretende seguir, nem aquilo que a família cultiva 

como costume, nesse sentido; mas o importante é educar para qualquer 

circunstância, a educação para vida consiste em educar partindo do pressuposto 

que somos todos seres humanos.  

Fazendo um paralelo nas ideias dos dois autores em relação ä vida, 

percebe-se que fazem referência ao mesmo conceito, para eles a educação diz 

respeito a tudo que nos envolve, em todos os aspectos vivemos a educação, ela 

está intrinsicamente ligada ä vida, aos costumes, a sociedade.  

Rousseau trata da educação desde o nascimento do individuo, para 

ele tudo que o homem precisa é dado pela educação, pode-se concluir que o autor 

fala da educação em um âmbito geral, citando a instrução dada por um mestre, 

individualmente, ao longo do tempo. 
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Dewey também fala da educação desde o nascimento, porém 

fragmenta-a, falando da escolarização, educação escolar, e da educação informal, a 

que adquirimos com o convívio, na igreja, na família, etc.  

 Porém mesmo o ideal de Rousseau e Dewey, se aproximando de 

alguma maneira, ainda há conflitos citados pelo próprio Dewey em sua obra 

Democracia e Educação, como apontam Carvalho et al.: 

 

Segundo Dewey, o ponto fraco dessa teoria se deve ao fato de que ao 
confiar demais na natureza e entregar todo e qualquer tipo de educação a 
ela, o homem estaria negando a idéia de educação, juntamente com os 
seus objetivos, entregando-a “[...] aos acasos das circunstâncias” (DEWEY, 
1959, p. 100).  (CARVALHO et al., 2009, p. 3) 

 

Sendo assim, Dewey explica que Rousseau confia muito na 

natureza e entrega toda a responsabilidade ä ela, em virtude das questões políticas 

da época, é como se Rousseau não confiasse mais nos ideais da sociedade em que 

vivia. O filósofo estado-unidense explica que, apesar do ideário de Rousseau ter 

contribuído para repensarmos a educação, ele está permeado de um ideal político, 

que faz com que Rousseau cometa muitos equívocos, como por exemplo, dizer que 

a natureza é capaz de educar sozinha, sendo que a educação é fruto de uma 

sociedade civilizada e racional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seria uma experiência enriquecedora se todos os profissionais da 

educação pudessem conhecer um pouco da obra desses dois autores que são as 

principais referências deste trabalho.  

Os dois enxergam a educação em um sentido muito vasto, tratando 

não somente da escolarização, mas também da educação informal e a natural; o que 

na maior parte da graduação de Pedagogia é deixado de lado, dando um enfoque 

para a escolarização. É importante esse conhecimento amplo no sentido que o 

profissional da educação lida com a formação humana, não somente acadêmica. A 

formação do indivíduo abrange o convívio social, a formação moral, dentre tantos 

outros fatores. 

Jean-Jacques Rousseau fora um arrojado filósofo para época, pois 

criticou a sociedade e trouxe ideias inovadoras. John Dewey, por sua vez, analisou a 

obra deste renomado filósofo, e também propôs uma aprofundada visão para o 

campo educacional. Apesar de não comungar com alguns pensamentos de 

Rousseau, explicou de maneira pertinente e mesmo diante de suas discordâncias 

enfatizou as contribuições do filósofo genebrino para a educação. 

O estudo não fora suficiente para formar uma opinião sobre qual dos 

dois filósofos estão certos, ou qual deles possuem uma ideia mais ou menos 

assertiva em relação à educação.  Porém, sem dúvida, fora gratificante conhecer um 

pouco do pensamento deles. 

Não cabe julgar o certo, ou o errado, mas somente admirar esses 

dois filósofos que ousaram analisar e escrever sobre a educação, e sobre um ser tão 

complexo como o ser humano, que é capaz de pensar, e que foi capaz de criar uma 

organização social multifacetada. 
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