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Biografía. 

Rousseau naix el 28 de juny de 1712 en Ginebra, la seva infància estarà marcada per la 

mort de la seva mare als pocs dies de nàixer, aquest fet fa que es senta exclòs de la seua 

pròpia família, com ell mateix relata, “Vaig nàixer feble i malalt, li vaig costar la vida a 

la meua mare i el meu naixement va ser la primera de les meues desgràcies”. Va viure 

amb el seu pare en el seu taller de rellotgeria, on va aprendre a llegir i es va forjar el seu 

caràcter i el seu cor “Cor orgullós i tendre, caràcter efeminat e indomable”. A l'edat de 

10 anys, a causa de l'exili del seu pare, va anar a viure amb el seu oncle qui ho mana 

intern a l'escola d'un pastor protestant, on va rebre més disciplina que cultura. En 1728 a 

l'edat de 15 anys, després d'una època de vagabunderia, es va anar a viure a casa de 

Madame de Warens, una dona vídua que es dedicava, entre altres coses a convertir a 

protestants en catòlics, Per això va enviar a Rousseau a l'hospici de S. Spirito de Torí, 

on abjura del calvinisme. Per a Rousseau Madame de Warens, es va convertir en la seva 

mestra, el seu amant i la seva mamà, sota la seva tutela va realitzar diversos estudis de 

forma autodidacta, etapa que ell mateix defineix com l'única feliç de la seva vida. En 

1742 Rousseau parteix cap a París, on presenta a l'Acadèmia de la Ciències un nou 

sistema de notació musical, amb el qual esperava aconseguir una fama que, no obstant , 

trigaria a arribar, va aprofitar la seva estada per introduir-se en mitjans intel·lectuals i 

socials. Va passar un any com a secretari de l'ambaixador de França a Venècia, un home 

maldestre però noble de naixement, que tractava a Rousseau més com a un criat que 

com un secretari, aquesta experiència li serveix per reflexionar i per elaborar el seu 

Discurs sobre les desigualtats, en el qual exposa, que l'origen del mal moral està en les 

relacions socials establertes. 

De tornada a París confraternitza amb la intel·lectualitat il·lustrada i entaulà gran amistat 

amb Diderot, un dels editors de l'Enciclopèdia. En 1749, Rousseau va tenir el que va 

denominar la il·luminació de Vincennes, que a partir d'aquest moment es trobaria a la 

base de tota la seua obra. En 1750 presenta a l'Acadèmia de Dijón, el seu Discurs sobre 

les Ciències i les Arts, guanyant el premi i la seva posterior publicació, amb un 

extraordinari èxit, amb aquest triomf Rousseau sent que ha aconseguit l'èxit que havia 

anat a buscar a París, no obstant això el neguit moral, provocada per la contradicció 

entre el que defensa i la seva forma real de vida li genera infelicitat. 
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En 1752, es nega a ser presentat davant el rei Luis XV, perdent d'aquesta manera 

l'oportunitat de gaudir dels seus favors i de les ajudes econòmiques, ja que para 

Rousseau “la seva independència i la seva autonomia, la seva llibertat, en suma, estan 

per sobre de tot”. Torna una altra vegada a Ginebra en 1754, on és readmès en el si de 

l'Església calvinista i recupera la seua ciutadania ginebrina, durant aquesta època 

presenta dues obres que van tenir un gran èxit, Professió del Vicari Saboyano, en la 

qual exposa els seus pensaments sobre la religió, i Discurs sobre l'origen i fonament de 

la desigualtat entre els homes. Aquest últim va provocar una gran polèmica en la qual 

van intervenir totes les figures de l'època, entre ells Voltaire que era la figura més 

admirada a França. Durant aquesta època manté una relació amb Thérèsse Lavaseur, 

una criada analfabeta amb la qual va viure tota la seua vida i amb la qual va tindre cinc 

fills, que sense excepció van ser lliurats a l'hospici. En 1756 decideix reformar la seua 

vida, cansat de la vida de París, i decideix portar una vida de “home natural”, més 

d'acord amb els seus escrits i per això es trasllada a una petita casa de camp 

“L´Hermitage” cedida per Madame d´Espinay , allí comença a escriure la novel·la Nova 

Eloisa, pensada com una novel·la d'amor que acaba sent una reflexió sobre moral i 

religió, no obstant això, l'estada es veu interrompuda per una violenta ruptura amb 

Madame d´Espinay, els enciclopedistes i la vida cortesana de París. Es trasllada al 

castell propietat del Mariscal de Luxemburg, on durant la seua estada escriu el millor de 

la seua obra, El Contracte Social, una obra que tracta com ha de ser un govern que 

respecti la llibertat i contribueixi a una societat justa i L'Emilio o sobre l’Educació, tots 

dos publicats en 1762. 

 Tots els estaments del poder es van veure atacats pel contingut d'aquestes obres, l'obra 

L'Emilio va ser condemnada pel Parlament de París, igual que per les autoritats 

religioses catòliques de París i per l'església calvinista de Ginebra, obligant a Rousseau 

a fugir de França. Després d'un període de fugir a diferents llocs, és acollit per David 

Hume a Anglaterra, durant aquests anys Rousseau realitza una obra autobiogràfica sota 

el nom de Les Confessions, durant aquesta època s'aguditzen els seus problemes de 

caràcter que li porten a acusar a Hume de difamar-lo i trenquen la seva relació. En 1767 

decideix tornar a França i en 1770 se li permet tornar a París, on residirà fins a 1778, 

durant aquests anys escriu obres intimes de caràcter exculpador, com el diàleg Jean 

Jaques jutja a Rousseau. Es trasllada convidat pel Marquès de Giradin a la seva 

propietat de Ermenonville, allí mor d'una aturada cardíaca en 1778 a l'edat de 66 anys. 
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El mètode pedagògic. 

Rousseau tenia una visió de la societat com un grup integrat per homes i/o ciutadans 

lliures partícips de l'organització i funcionament de la comunitat a la qual pertanyen. 

Rousseau configura una sèrie d'idees educatives amb la finalitat de dur a terme un canvi 

en l'educació. Aquestes idees no arriben a portar-se a terme, solament serveixen com a 

influència en altres futurs autors com Marx, Pestalozzi, Kant, Montessori, Locke i 

Piaget entre altres. 

Malgrat tractar-se d'unes idees pedagògiques innovadores dins del seu context, 

Rousseau tenia una visió totalment androcentrista de l'educació. Entenia com a 

ciutadans d'una societat únicament als homes, deixant d'un costat a les dones. A més a 

més, dins de la idea d'home, distingia substancialment als nens dels homes adults, 

subjectes a la seva pròpia evolució. En contraposició a aquest pensament estaven les 

metodologies tradicionals, és per això que Rousseau posava l'accent en la necessitat de 

replantejar aquestes antiquats mètodes educatius. 

És a partir de les metodologies tradicionals que Rousseau observa els dos possibles i 

molt comuns errors d'aquestes metodologies. Les metodologies tradicionals 

consideraven que el nen podia arribar a raonar com un home adult i que per això era 

possible atribuir-li coneixements desconeguts per a ell. 

La base pedagògica de Rousseau parteix de „la naturalesa del nen‟, del coneixement 

dels seus interessos i de les seves característiques particulars, reconeixent el 

coneixement innat dels nens sobre el món natural que els envolta el qual els homes han 

anat „pertorbant‟ amb el pas del temps a causa de la influència de la societat en la qual 

predomina la llei del més fort.  Partint de la seva idea de que la natura és bona i que el 

nen ha d‟aprendre per si mateix en ella, vol que el nen aprenga a fer les coses, que tinga 

motius per a fer-les per si mateix. 

Rousseau defensava l'educació com a mecanisme d'aprenentatge independent del nen, 

deixant-li experimentar el món que li envoltava amb la finalitat d'aprendre coses 

necessàries i útils en la vida quotidiana. En l'educació veu necessari portar a la pràctica 

jocs mitjançant els quals els seus alumnes interactuen amb el món físic. Mitjançant el 

joc el nen desenvolupa el sentit del discerniment, una qualitat que li permet diferenciar 

entre el Jo i el món que li envolta i poder trobar les diferències i regularitats que hi ha 
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entre tots dos. Per Rousseau el joc era el mètode més efectiu en educació en 

contraposició amb la simple acumulació de coneixement, vist com alguna cosa ineficaç 

i de durabilitat dubtable. Mitjançant el joc, els alumnes van adquirint coneixements de 

forma més comprensible, duradora i activa. 

Defensava la idea que els mestres o tutors havien d'atendre a la diversitat dels seus 

alumnes, adequant-se a les diferents etapes del desenvolupament per les quals anaven 

travessant durant l'aprenentatge a l'escola. Un bon tutor havia de pensar en els interessos 

dels seus alumnes i fer que les hores d'aprenentatge anessin productives, de manera que 

el bon tutor es guanyés el seu salari. Per a això era necessari jugar amb les motivacions i 

interessos de l'alumnat d'acord amb la seva etapa de desenvolupament. És mitjançant 

aquesta postura educativa que l'alumnat podrà sentir un interès real pel procés educatiu 

del que està sent protagonista. Denuncia la corrupció, la deshumanització, tot vinculat 

amb el culte als diners i l‟ambició per aconseguir riqueses, que només poden ser 

corregits per l‟educació moral. L‟educador ha de ser educat per a poder ser capaç de 

protegir als nens de les temptacions del món, els diners, etc., i evitar amb l‟educació que 

els enes es converteixen en essers artificials..  

En el llibre 5e´. d'Emilio. O l'educació, Rousseau es va referir a l'educació de Sofia, la 

dona ideal per a Emilio el ciutadà i, per extensió, de totes les dones, els qui han 

d'oblidar aquestes idees igualitàries de les quals ja ha sentit i llegit. Diu: “Tota 

l'educació de les dones ha de ser relativa als homes. Agradar-los, ser-los útils, fer-se 

estimar (…) educar-los de menuts, cuidar-los quan majors, aconsellar-los, consolar-

los, fer-los grata i suau la vida; aquestes són les obligacions de les dones en tots els 

temps i això és el que des de la seva infantesa se'ls ha d'ensenyar” (J. J. Rousseau, 

1762/1979, T.2: 187).  

Rousseau no va inventar el patriarcat, ni va anar el primer dels filòsofs que va justificar 

la discriminació de les dones per la naturalesa que les va fer per a la maternitat i les 

labors d'agulla. El que sí va fer Rousseau, va ser plantejar la desigualtat de dones i 

homes a través d'una espècie de manual de l'educació del ciutadà Emilio, en el to amè i 

la claredat expressiva que han de caracteritzar el llenguatge dirigit als educands, la qual 

cosa va fer que la tesi de la desigualtat per causa de la naturalesa es massifiqués fins al 

dia d'avui.  
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En Emilio, Rousseau col·loca la base per a una educació capaç de formar a un home 

verdader, perquè per damunt de tot hi ha que formar a l‟home. Formar a l‟home és la 

primera tasca, la segona és formar al ciutadà, perquè no es pot formar als dos al mateix 

temps. Rousseau va establir tres postulats que guiarien l'educació: considerar els 

interessos i capacitats del nen, estimular en el nen el desig d'aprendre i analitzar què i 

quan ha d‟ensenyar-se al nen en funció de l'etapa de desenvolupament que travessa. 

Segons Rousseau l'educació tradicional no tenia cabuda dins del món que s'estava 

configurant amb ciutadans lliures en ascens. Aquesta societat formada per ciutadans 

lliures en ascens solament seria possible mitjançant l'educació i la instrucció. Entenent 

la política com un mer contracte social entre el polític i la societat, els homes únicament 

serien lliures si disposaven d'una instrucció adequada que preparés de forma dinàmica i 

útil als homes per ser membres lliures d‟una societat. 
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Posada en pràctica del mètode de Rousseau. 

Rousseau creu que l‟educació en la infància és la manera en que els nens es formen per 

al futur, ja que considera que “ el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe”. 

En l‟actual model educatiu el nen és el principal protagonista, és el centre i la fi, 

l‟educació ha de ser per i per al nen, fonamentant-se en els aspectes psicològics i tenint 

en conte les seves prioritats per a un millor desenvolupament tant mental com físic. 

Les primeres etapes de l‟educació han de sorgir d‟una manera lliure, de la pròpia actitud 

del nen, per a preparar el camí de la seva socialització. Molts currículums tracten de 

inculcar al xiquet de forma prematura coneixements que no corresponen a l‟edat escolar 

en la que es troba, ja que, segons l‟edat i el seu desenvolupament, s‟ha de tindre en 

conte a l‟hora de programar els objectius pedagògics. Cada etapa educativa requereix un 

objectiu concret. En l‟etapa dels 0 als 5 anys, el objectiu que s‟ha de acomplir és el del 

desenvolupament físic. En l‟etapa de primària, comencen a desenvolupar-se 

experiències relacionades amb els sentits, degut a la seva relació amb el món exterior, 

passant després a que siga prioritari el objectiu de la vida intel·lectual. 

Des que els nens entren en el col·legi i són petits, se'ls va guiant i inculcant una sèrie de 

valors que es creuen els més apropiats per a la societat on viuen. Per això, podem parlar 

d'unes funcions ocultes de l'escola que pretén produir el tipus mitjà d'home disciplinat, 

és a dir, mitjançant l'escola s'aconsegueix modelar a l'individu, i preparar el tipus de 

personalitat que la col·lectivitat recomana. El sistema educatiu és d‟aquesta manera un 

element decisiu en la producció d‟identitats. 

D'altra banda, compleix la funció de reproduir l'ordre social. L‟escola és una institució 

social, i per això podem parlar d'un cert ordre jeràrquic. És a dir, aquells que ocupen les 

millors posicions procuren que les coses segueixin així i pretenen reproduir aquest 

ordre. L'escola, ha de ser un lloc per aprendre coneixements i un lloc en el qual ocorren 

coses importants per a la integració en la societat o per al desenvolupament personal. 

Rousseau va posar les bases teòriques de l‟educació contemporània, que actualment 

segueixen en vigor. La Escola Nova va recollir aquestes propostes metodològiques, fent 

que l‟educació es fonamenten en l‟interés i les necessitats dels nens i en el seu 

desenvolupament natural i en llibertat. 
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Influència de Rousseau en altres autors. 

 

A mitjans del segle XIX, Karl Marx, Frederick Engels i  la seua teoria del marxisme van 

estar influenciats per Rousseau en el que es refereix al seu discurs sobre l‟origen i 

fondament de la desigualtat entre els homes, en “Discurso sobre la igualdad”. La base 

d‟ambdós esta centrada en la naturalesa on l‟home es bo i és la vida societat el que el 

corromp, fet que esta plasmat al llibre de Marx “El capital”. 

 

A traves de l‟Emili, que va ser entregat a Kant el mateix dia que va començar la 

Revolució Francesa el 14 de Juliol de 1789, va canviar i influenciar Rousseau el 

itinerari filosòfic habitual de Kant. La filosofia kantiana, es preocupava per els 

fonaments crítics i transcendentals de la seua filosofia pràctica, que a més pren les idees 

de Rousseau de una antropologia històrica  i les converteix en una discussió racional i 

moral. 

 

El fuerte influjo, más aún, la simpatía y la concordancia con Rousseau se halla, pues, 

pese a ser directa, La forta influència, més encara, la simpatia i la concordança de Hegel 

amb Rousseau, és pot resumir en una de les seves cites: “Aquello mediante lo cual el 

individuo tiene aquí validez y realidad es la cultura. Esta individualidad se forma como 

lo que en sí es, y solamente así es en sí y tiene un ser allí real; en cuanto tiene cultura, 

tiene realidad y potencia…en este mundo.” 

 

També Piaget va estar influenciat per l‟obra de Rousseau, ja que , basa la seva obra en 

explicar com es desenvolupen els fonaments del nen. D‟aquesta manera desenvolupa la 

corrent constructivista que inicia  Rousseau i que es consolida en l‟obra de Piaget amb 

els moviments de l‟Escola Nova, tenint en conte la pròpia naturalesa del nen i el seu 

desenvolupament. Piaget va tindre en conte la capacitat del nen per assolir 

coneixements i que és el propinen el que ha de construir el seu aprenentatge. 
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Qui va influir sobre l’obra de Rousseau?. 

En un article publicat per The Guardian i traduit en Clarin per Elisa Carnelli, diu  

Rousseau de Hume: "Sus grandes opiniones, su asombrosa imparcialidad, su genio, lo 

elevarían muy por encima del resto de la humanidad, si usted estuviera menos apegado 

a ella por la bondad de su corazón". Después de sus primeros encuentros en París, 

Hume le escribió a un sacerdote amigo un panegírico sin reservas comparando a 

Rousseau con Sócrates: "Lo encuentro dulce y gentil y modesto y jovial... Es de talla 

pequeña; y sería más bien feo si no tuviera la fisonomía más magnífica del mundo (...). 

Su modestia no parece ser buenos modales sino la ignorancia de su propia excelencia". 

El “contracte social” va sorgir, segons Rousseau, per controlar els conflictes que es 

derivaven de les desigualtats socials i no, com sostenia Hobbes, per protegir als 

individus de l'estat de naturalesa. La societat no era el resultat d'un contracte basat en 

interessos individuals, com afirmava Locke, sinó que constitueix un vincle real entre els 

ciutadans.  S'oposa així mateix al concepte de Locke dels drets naturals, ja que l'home 

aïllat, manca de vincles morals, de llenguatge i de propietat; la propietat per Rousseau 

és un producte social, que suposa l'existència d'un pensament abstracte que implica un 

llenguatge. Els drets dels individus com la llibertat, la igualtat i la propietat atribuïts per 

Locke al dret natural són, per Rousseau, drets dels ciutadans. 

Pensant que un bon comportament ens porta a ser bones persones i ens serveix de mitjà 

cap a la llibertat, Aristòtil recomanava una sèrie de normes per a l'educació moral dels 

nens Aquests principis morals van ser inqüestionables fins a l'arribada de Rousseau. 

Aquest pensava que els humans som bons per naturalesa, i que la nostra educació hauria 

de desenvolupar-se sense lligams ni codis socials perquè ens privaria de la llibertat. 

Aquestes idees de Rousseau van contribuir a humanitzar l'educació. Rousseau té major 

influència en  l‟educació actual. La llibertat de Rousseau s'inclina cap a la creativitat i la 

bondat, però dóna poca importància a valors com l'esforç, la disciplina o la 

responsabilitat, que són bàsics en Aristòtil, al deixar de costat l'educació proposada per 

Aristòtil hem deixat d'intentar ser bones persones, pensant que ja ho som. Hauríem de 

recuperar aquests valors i retornar a prendre de debò certes coses en el dia a dia. 
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Conclusions. 

Per la seva aguda crítica a la civilització i la cultura, i el seu audaç menyspreu a la idea 

d‟un progrés o millora de la humanitat fonamentat en l'ús de la raó, Rousseau es va 

convertir en un dels pensadors més  atípics de la il·lustració, anticipant-se a les tesis que 

va mantenir posteriorment el Romanticisme, del que va anar 

un clar precursor. Malgrat el controvertit de la seva vida i de la seva obra, no hi ha dubte 

que el pensament de Rousseau ha estat la gran font d'inspiració tant de la Revolució 

Francesa, com de la comuna de París i dels moviments comunistes del segle XIX, 

inspirant també a Tomas Jefferson a la seva Declaració d'independència dels EE.UU 

d‟Amèrica. 

Probablement la millor manera de comprendre el pensament de Rousseau sigui a través 

de la síntesi de l‟objecte i contingut de les seves obres més importants. L'anàlisi del 

Discurs sobre les Ciències i les Arts, el Discurs sobre l'origen i fonaments de la 

desigualtat entre els homes, Emilio i El contracte social, ens 

permetrà obtenir una visió integrada del programa intel·lectual del nostre autor. 

Encara que el propi Rousseau va deixar saber que Emilio és un treball filosòfic sobre el 

principi establert en uns altres dels seus llibres, que l'home és naturalment bé, i que 

l'escrit no és un tractat veritable sobre educació, el mateix ha estat estudiat i usat 

d'ambdues formes a través del temps. L'educació proposada en Emilio ha estat criticada 

de no ser pràctica, la qual cosa no és totalment veritable. Bé és cert que l'ésser humà no 

es pot aïllar de la societat i la cultura en la qual es desenvolupa, però és possible 

aprofitar les idees que presenta Rousseau per educar als nens i als adults usant la seva 

naturalesa humana de la bondat, especialment en una societat que, lamentablement, cada 

dia es corromp més i més. Ningú va dir que la tasca seria fàcil, però en la vida no 

existeixen impossibles. 
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