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Ementa: 
O presente curso tem como pretensão tomar por referência, num primeiro 

momento, o filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau, visando discutir a sua 
interpretação da natureza humana, a qual exige liberdade para se desenvolver. Sua 
concepção de educação está voltada para uma liberdade que se estende à sociedade e a 
toda a humanidade; tal sociedade será moderada apenas pelo Estado concebido no 
Contrato Social. Ou seja, a sociedade para Rousseau teria a sua realização dependente 
da educação que cada indivíduo receber por meio de um preceptor. A sociedade, no 
Emílio, só seria viável com uma especial educação do indivíduo. Especialmente no livro 
Emílio ou da Educação encontra-se o máximo do individualismo rousseauniano, no 
qual o preceptor isola o seu pupilo da massificação social. Emílio é conduzido para uma 
sociedade universal onde reina a liberdade. Mas, como realizá-la? Que instituições, que 
organizações iriam concretizá-la? Rousseau vê como grande desafio pensar as bases da 
organização social extremamente livre, cujo interior permita ao homem movimentar-se 
dentro da sua acepção do homem de forma múltipla, individual e até mesmo, 
antissocial. 

No segundo momento, veremos com John Dewey, que reconhece a importância 
decisiva da educação, indicando que ela se acha subordinada ao tipo de instituição e à 
forma de organização social adequados à natureza que é, ao mesmo tempo, individual e 
social no homem. Compreender a pedagogia de Dewey significa interpretar sua filosofia 
e sua teoria educacional a partir da noção de experiência, pois vida, experiência e 
aprendizagem não se podem separar. 

Empreender o que pensou Rousseau e Dewey é possível somente com 
instituições democráticas e com o Estado democrático. Assim, a proposta do presente 
curso tem por expectativa concluir que Rousseau e John Dewey se somam para a visão 
de hoje do homem livre e da sociedade democrática. 

 
Conteúdo Programático: 

a) Rousseau e o Iluminismo 
b) Natureza e educação em Rousseau 

c) John Dewey e a filosofia Pragmatista 
d) Democracia e educação 

 
Avaliação: 

O aluno será cobrado pela presença e participação nas aulas expositivas, nos seminários 
e, por fim, apresentará trabalho escrito em torno de um tema relacionado ao conteúdo do 
curso. 
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