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EElleemmeennttooss  ddee  uummaa  ff ii lloossooff iiaa  rr oouusssseeaauunniiaannaa,,  eemm  NNiieettzzsscchhee  
 
 

Após o término da leitura do Livro I, do Emílio ou da Educação, de Rousseau, deparamo-
nos com um trilema. Poderíamos optar por algumas alternativas: a) escrever um resumo sobre a 
parte lida; b) eleger um conceito e desenvolvê-lo; c) tentar estabelecer um paralelo entre os 
elementos rousseaunianos – com recorte aqui apenas para o Livro I – que poderiam 
inquestionavelmente ter iinnfflluueenncciiaaddoo Nietzsche, posto que sabemos ter sido o filósofo alemão 
grande leitor e crítico do autor de Emílio1. 

Optamos pela última alternativa, embora saibamos ser um ato ousado, para o qual 
precisaríamos sem dúvida alguma arrolar mais provas e mais experiência nas leituras de ambos 
os autores. Porém, será válido aqui como exercício literário e como experimento, em que pese as 
consequências operacionais do ato (leia-se aqui: “nota da N2”). 

Inicialmente, o elemento teleológico da Educação, em Rousseau. Sua finalidade é, para o 
filósofo francês, “formar os homens” (ROUSSEAU, Emílio ou da Educação, Tradução de 
Roberto Leal Ferreira, São Paulo, Martins Fontes, 1995, pág. 4). É uma visão bastante contrária à 
que temos atualmente, de formar profissionais, formar mão-de-obra. A visão de Rousseau aqui 
se adequa perfeitamente à visão de Nietzsche.2  

Rousseau intitula-se um pensador independente, alguém que não vê “as coisas como os 
outros homens (...) Digo exatamente o que se passa em meu espírito” (idem, ibidem). Mera 
coincidência, quando Nietzsche se intitula também autor póstumo?3 

O Autor francês tem uma expressão que pode não causar espanto, aos leitores apressados, 
mas que assusta a nós, ruminantes: “Ao expor com liberdade meus sentimentos” (idem, pág. 5). 
Vejamos bem, o autor está expondo argumentos, pensamentos, mas ele não os coloca como tal. 
Temos esta mesma postura em Nietzsche, com seu experimentalismo, com seu pensamento 
experimental, sua não secção entre pensamento e instinto, os limites tênues que ele estabelece 
entre ambos.4 
 Rousseau não se debruça sobre aspectos pragmáticos, operacionais de seus pensamentos, 
como se dera ao trabalho de fazer vários pensadores da tradição filosófica (lembremos das 
longas descrições que Aristóteles fazia, acerca de suas doutrinas, de seus pensamentos). Sobre 
tais aspectos (pragmáticos), diz Rousseau “não entram em meu plano”. Nietzsche também não 
defendera nenhum sistema específico, detalhado, no que se refere à Educação. Inclusive ele 
renega e condena tal ‘receita pronta e acabada’, mesmo em uma de suas poucas obras, em que 
dedica um título sobre a educação.5  

                                                           
1 Algumas evidências: Crepúsculo dos Ídolos, “Passatempos Intelectuais”, § 1, § 3, § 6, § 48. 
2 Em sua obra Ecce Homo, na parte em que trata da crítica à sua obra anterior “Considerações Extemporâneas”, Nietzsche propõe 
(§ 3, p. 70), tratar da questão da educação como um conceito de “cultivo de si”, “defesa de si” e até de “dureza”, um caminho 
para a “grandeza” e para “tarefas histórico-universais”. 
3 Ecce Homo, p. 12, 1887: “conheço suficientemente os homens para saber como terá mudado o juízo sobre mim daqui a 
cinqüenta anos, e em que glória e veneração o nome de teu filho brilhará então, graças às mesmas coisas pelas quais fui até agora 
maltratado e insultado.” (à mãe, 18/10/1887) 
4 “(...) a maior parte do pensamento consciente deve ser incluída entre as atividades instintivas, até mesmo o pensamento 
filosófico. (...) o ‘estar consciente’ não se opõe de algum modo decisivo ao que é instintivo - em sua maior parte, o pensamento 
consciente de um filósofo é secretamente guiado e colocado em certas trilhas pelos seus instintos. (Além do Bem e do Mal, § 3, 
p. 11) 
5 Cinco prefácios a cinco livros não escritos. 
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 O retorno à natureza parece-nos, também, ser um elo de ligação entre os dois autores: Em 
que pese o fato das apreciações diferentes que ambos tem da natureza (em Rousseau como sendo 
a instância perfeita, local único de harmonia e paz) Nietzsche também incorre na mesma 
valorização do natural, ao exaltar o instinto dionisíacos, em detrimento do apolíneo, valorizando 
os instintos naturais do homem e condenando sua “segunda natureza”6. 
 Rousseau fala sobre uma “educação do homem para si mesmo”, (idem, pág. 10) 
contrariando a “educação para os outros (...) é preciso optar entre fazer um homem ou um 
cidadão, pois não se podem fazer os dois ao mesmo tempo.” (idem, ibidem). Não incorreríamos 
em desacerto em afirmar que tal postura está em total consonância com a visão nietzschiana de 
educação, para quem a educação não tem tarefa de formar “cidadãos”, mas sim “indivíduos”.7 
 Em ambos os filósofos, vemos a idéia do homem como um fim em si mesmo, e não como 
um meio. Rousseau diz, em sua obra-prima sobre a educação “As boas instituições sociais são as 
que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma 
relativa, e transferir o eu para a unidade comum.” Ora, poderíamos sem embargo colocar tais 
palavras na boca de Nietzsche. Seria discutível somente pela complexidade do tema do super-
homem, diante do qual o homem não seria um fim, mas um meio. Porém, retirando-se este 
elemento problematizador, o homem não se posicionaria como meio diante de nenhuma outra 
instância, a não ser a própria instância humana (no que se considera que alguns homens 
poderiam ser usados como escravos, como meio, para a obtenção de grandes e elevadas tarefas, 
tal como Nietzsche prefigurava a criação do super-homem e outras mais, cujo elenco não 
convém abordar neste breve estudo). 
 Ambos os autores são críticos indefensáveis da idéia do Estado. Se para Rousseau, “Estas 
duas palavras, pátria e cidadão, devem ser canceladas das línguas modernas”, fazendo uma 
crítica severa ao Estado e à ausência cada vez mais constante de uma nação forte, Nietzsche vai 
no mesmo viés. Em que pese as diferenças conceituais de fundamentação teórica, para ambos é 
importante vincular a idéia de um indivíduo forte à idéia de uma pátria, de uma nação, com suas 
riquezas próprias, com sua cultura própria. Se para Rousseau “onde não há mais pátria não pode 
mais haver cidadão” (idem, ibidem), para Nietzsche, o último povo realmente forte seria o grego, 
exatamente por ser possuidor de uma cultura autóctone. 
 Ambos os autores apregoavam uma educação prática. Para Rousseau, “a verdadeira 
educação consiste menos em preceitos do que em exercícios.” (idem, pág. 14), “Não deve dar 
preceitos, e sim fazer com que eles sejam encontrados.” (idem, pág. 29). Para Nietzsche, a 
erudição, a cultura livresca é prescindível.8 
 Se analisarmos a importância do elemento agônico em Nietzsche, a importância do 
sofrimento, por exemplo, no processo educativo (na relação mestre – discípulo), vemos que ele 
já está presente em Rousseau ocupando o mesmo centro de gravidade na relação preceptor – 
aluno. O autor francês não acredita que se pode “conceber um método mais insensato do que 
educar uma criança como se nunca tivesse de sair do seu quarto, como se tivesse de estar sempre 
rodeada pelos seus (...)” (idem, pág. 15), “Contanto que não se ultrapassem as medidas de suas 
forças [das crianças], arrisca-se menos ao fazê-las agir do que ao poupá-las. Exercitai-as, pois, 
para os golpes que um dia terão de suportar” (idem, pág. 23). Rousseau não se preocupa com a 

                                                           
6 Ecce Homo, Por que sou um destino, § 8, p. 116-117 (segunda natureza). 
7 Em O Anticristo, § 132 Nietzsche critica a sociedade, afirmando que ela estaria adaptando o indivíduo às “necessidades gerais” 
e que a felicidade e o sacrifício de cada indivíduo consiste em “considerar-se como membro útil do todo”. 
8 Para o autor alemão, “compreender” tem uma correlação com “viver”. Só se compreende algo vivendo-o. O autor é contrário à 
erudição, à cultura livresca (Ecce Homo, Por que escrevo tão bons livros, § 1, p. 52-54). 
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conservação, aliás: “Trata-se menos de impedi-lo de morrer do que fazê-lo viver. Viver não é 
respirar, mas agir, é fazer uso de nossos órgãos, de nossos sentidos, de nossas faculdades, de 
todas as partes de nós mesmos que nos dão o sentimento de nossa existência.” (idem, pág. 15) 
Algo a ver com o conceito de vida plena, nietzschiano, para quem viver implica em fazer uso de 
toda a potencialidade humana, e não apenas “respirar” (não apenas ser animal de rebanho, mas 
atingir seu processo de hominização, ou de super-hominização, através da individualização). 
Quando Rousseau diz é preciso “ousar desafiar (...) o império da moralidade” (idem, pág. 21), 
poderia ser Nietzsche, dizendo tal frase?9 
 E no que se refere aos “sábios” de suas épocas? Rousseau, já então dissera: “Toda a nossa 
sabedoria consiste em preconceitos servis, todos os nossos costumes não passam de sujeição, 
embaraço e constrangimento. O homem civil nasce, vive e morre na escravidão; enquanto 
conservar a figura humana, está acorrentado por nossas instituições.” (idem, pág. 16).Alguma 
semelhança com Nietzsche, para quem o verdadeiro conceito do “forte” moralmente 
considerado, é aquele que se desprende de todas os valores, de todos os grilhões institucionais, e 
não aceita a experiência da sujeição? 
 Assim como Nietzsche, Rousseau faz uma apologia das pequenas coisas: “Nos lugares 
em que se não se têm (...) precauções extravagantes, todos os homens são grandes, fortes, bem 
proporcionais”, (idem, pág. 17) “A região não é indiferente à cultura dos homens” (idem, pág. 
30), “(...) prefiro que a criança vá respirar o bom ar do campo a que respire o mau ar da cidade.” 
(idem, pág. 40)10 
 E a questão da visão machista sobre as mulheres? Nietzsche não teria seguido o mesmo 
élan rousseauniano, quando este diz “os trabalhos domésticos constituem a mais cara ocupação 
da mulher e o mais doce divertimento do marido.” (idem, pág. 21)11 
 Chegamos assim, ao grande ponto de encontro dos dois filósofos: a questão do ato e da 
potência. Nietzsche adotara a antiga sentença de Píndaro (“homem, torna-te o que és”) e tornara-
a inclusive subtítulo de sua autobiografia: Ecce Homo – como cada um torna-se aquilo que é, 
estimulando à pessoa elevar-se no seu próprio ser segundo as leis que nele se encontram 
impressas, constitui, de fato, um exato resumo da lei moral. Éssa é uma das preocupações do 
filósofo francês, quando enuncia “Conhecemos, pois, ou podemos conhecer o primeiro ponto de 
onde cada um de nós parte para chegar ao grau comum de entendimento; mas quem conhece a 
outra extremidade? Cada qual avança mais ou menos segundo seu gênio, seu gosto, suas 
necessidades, seus talentos, seu zelo e as oportunidades que tem para se entregar a ele (...) 
Ignoramos o que nossa natureza nos permite ser; nenhum de nós mediu a distância que pode 
haver entre um homem e outro homem.” (idem, pág. 45) 
 Percebemos um aspecto biográfico interessante, ponto de conexão entre ambos os autores 
(Nietzsche e Rousseau): ambos parecem-nos extremamente contraditórios, quando relacionamos 
suas vidas com suas obras: Rousseau, que escreve todo um tratado sobre a educação, deixara 
seus filhos aos cuidados de creches, não se encarregando de suas educação. A propósito disso, 
veja o que o autor francês escrevera: “Os filhos, afastados, dispersos nas pensões, nos conventos, 
nos colégios, levarão para os outros lugares o amor da casa paterna”. Quão angustiado não ficara 
o autor destas palavras ao, em sua velhice, contemplar sua trajetória de vida, não? 

Por sua feita, Nietzsche, que tanto falara sobre a “grande saúde”, sobre o “super-homem” 
fora, na realidade, um ser de compleição fraca e doentia e concordaria com as palavras do autor 
de Emílio, quando este diz “Se não sabe curar-se, saiba a criança estar doente; esta arte supre a 

                                                           
9 “A moral é a soma das condições de conservação duma espécie de homem pobre, parcial ou completamente falhada.” (XIII, 22 
(25)). 
10 Confira com Nietzsche, em Ecce Homo, Por que sou tão Inteligente, § 7, p. 45-46, sua “filosofia das pequenas coisas”: 
alimentação, lugar, clima e distração. 
11 Vide a caricatura da ‘mulher perfeita’, que o autor alemão faz em sua obra Crepúsculo dos Ídolos, Máximas e Sátiras, § 20. 
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outra e não raro dá resultados muito melhores; é a arte da natureza”.12 Questiúnculas a parte, são 
questões às quais nos apegamos, oportunísticamente aqui, sem a obrigação de corroborar 
exegeticamente, inoculadas aqui unicamente com o propósito de suscitar uma reflexão final 
sobre os aspectos que unem e separam vidas e obra destes dois grandes escritores que mudaram 
o modo de pensar de seus predecessores. 

Talvez o ponto mais fundamental, de maior conexão, seja o de que ambos os autores não 
acreditaram na visão de homem de suas épocas. Para Rousseau, o homem é bom por natureza, a 
sociedade o corrompeu. Não se fará, no Emílio, o campeão de uma pedagogia naturalista que 
confia nas tendências espontâneas da criança, que atende às suas necessidades mais profundas, 
ao invés de submetê-la a constrangimentos difíceis? Nietzsche, ainda que superando o dualismo 
moral popular, do qual Rousseau ainda não se libertada, estabelece-se além do bem e do mal, não 
aceitando, portanto, a idéia de um homem fruto da “queda”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Podemos relacionar à apologia que Nietzsche faz de sua doença, em sua autobiografia, capítulo “Por que sou tão Inteligente”, § 
2, p. 38-40 (aspectos positivos da doença de Nietzsche: ela o força à razão – no real -, à reflexão). 
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