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Introdução 
 

O propósito deste livro é analisar os conceitos de 
educação/instrução pública a partir das considerações e do 
pensamento de Condorcet e de Savater. A partir das 
contribuições intelectuais destes filósofos, busca-se refletir 
sobre os princípios filosóficos que articulam a ideia de 
instituição escolar da república moderna. Além disso, esta 
reflexão busca também certo delineamento para pensar as 
funções e os sentidos do que caracteriza esta forma 
específica de educação que se chama de escolar; do caráter 
que assume a escola como instituição republicana; do papel 
da escola como instituição republicana hoje. Para enfrentar 
estas questões, discutiremos, em duas partes, os principais 
aspectos da posição de Condorcet e de Savater acerca do 
modo como concebem as sociedades republicanas e 
democráticas; como pensam as instituições e as atividades 
educacionais; como concebem a atividade filosófica nos 
espaços da escola republicana e democrática; do lugar da 
racionalidade, do debate e do diálogo na formação do 
educando; dos fins que estabelecem entre educação e 
instrução pública. Idealizar este projeto tendo presente às 
conquistas e debilidades do mundo presente, nos faz 
acreditar na razoabilidade da ideia de que a educação 
escolar deva pautar-se pelos ideais mais nobres da república 
e da democracia. Compreensão que, sem dúvida alguma, é 
devedora do esforço pioneiro de Condorcet e que se 
atualiza em pensadores como Savater. 
 Para aprofundar essas questões, destacar-se-ão, ao 
longo deste livro, alguns aspectos da posição de Condorcet 
e de Savater acerca do modo como concebem as 
sociedades republicanas e democráticas; do modo como 
pensam as instituições e as atividades educacionais; do 
modo como concebem a atividade filosófica nos espaços da 
escola republicana e democrática; do lugar da racionalidade, 
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do debate, e do diálogo na formação do educando; dos fins 
que eles estabelecem entre educação e instrução pública. 
 De modo geral, o que se espera desta investigação é 
encontrar tanto em Condorcet quanto em Savater 
princípios razoáveis que possam nortear a instrução pública 
como tarefa do Estado Republicano. Além disso, espera-se 
compreender melhor o porquê da instrução pública ser 
considerada por estes filósofos como um pressuposto para 
o funcionamento da sociedade democrática; uma tarefa e 
dever do Estado; uma questão política; de acesso universal, 
gratuita e independente. 
 Para problematizar os fundamentos filosóficos da 
escola republicana, proceder-se-á à análise do quadro 
teórico e ideológico que conduziu a elaboração da proposta 
de organização do sistema público de instrução nacional de 
Jean-Antoine-Nicolas de Caritat (1743-1794), o Marquês de 
Condorcet. Em Savater, a análise enfocará a especificidade 
da educação escolar em uma sociedade republicana, assim 
como, suas considerações sobre o ensino de Filosofia no 
âmbito das instituições escolares. O objetivo deste livro, em 
seu percurso, é analisar o debate sobre a instrução pública 
na sua origem. Neste sentido, buscar-se-á conhecer os seus 
determinantes históricos, políticos e filosóficos, ou seja, o 
contexto que potencializou o surgimento da instituição 
escolar republicana da atualidade. Para tanto, acredita-se 
que as teorias de Condorcet e de Savater trazem 
importantes contribuições para o debate educacional por 
apontarem fundamentos determinantes acerca da escola 
republicana.  
 Na primeira parte do livro, a investigação se dará a 
partir da análise da obra de Condorcet, conhecida como 
Cinco memórias sobre a instrução pública. Dessa forma, espera-se 
compreender a finalidade da instrução pública e, ainda, qual 
a relação da instrução pública com a ideia de igualdade e de 
liberdade. Além disso, deseja-se compreender também a 
gênese dos princípios que devem orientar o sistema de 
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instrução pública. Em um tempo em que tudo ainda estava 
por fazer, será possível perceber de que modo Condorcet 
fundamenta a sua teoria da instrução pública e as condições 
para o seu funcionamento.  
 Condorcet propõe pensar a respeito da natureza e 
do objeto da instrução pública, além dos detalhes para a 
instrução das crianças e dos adultos, da instrução relativa às 
profissões e às ciências. Ele defende, também, de modo 
bastante racional a igualdade entre os sexos, portanto, isso 
faz com que o seu pensamento filosófico tenha extrema 
importância para que possamos atualizar o debate na 
contemporaneidade acerca do tema da igualdade de gênero 
e da possibilidade da efetivação da instrução pública como 
meio para a realização plena da autonomia política dos 
indivíduos membros de grupos sociais minoritários. Tendo 
isso em vista, acredita-se que é razoável o esforço de 
Condorcet para a implantação de medidas mais eficazes 
com vistas ao estabelecimento de uma nova ordem, a qual 
descortina para a humanidade o dia em que, “o sol 
iluminará somente homens livres”. 
 Na segunda parte do livro, serão tratadas das 
considerações filosóficas de Savater acerca da educação 
republicana. Vamos encontrar uma leitura bastante razoável 
sobre o sentido da educação pública e republicana. No 
contato, com o pensamento deste filósofo, pretende-se 
compreender melhor o modo como ele concebe o ser 
humano, o aprendizado e o próprio espaço da escola 
republicana em sociedades democráticas. Além disso, 
analisaremos na Filosofia de Savater o que ele elege como 
fundamental para compor o processo de formação do 
indivíduo, considerando este como capaz de contribuir para 
o nobre cultivo da humanidade e para o projeto da 
felicidade comum. 
 Em grandes linhas, este livro, considerando-se o 
pensamento filosófico de Condorcet, assim como o de 
Savater, quer tratar a respeito dos inúmeros desafios postos 
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para a educação escolar republicana na atualidade. Acredita-
se que esta reflexão poderá contribuir significativamente 
com as instituições escolares no sentido de: fortalecer a sua 
natureza democrática e republicana; reafirmar o seu caráter 
laico, universal e gratuito; definir a sua especificidade e 
promover a igualdade. 
  



Primeira parte 
Os fundamentos filosóficos da 
escola pública republicana: 
contribuições de Condorcet 

  
 
 As contribuições filosóficas de Condorcet são 
referências teóricas importantes para todos aqueles que 
buscam aprofundar a sua compreensão acerca da escola 
pública republicana e de seus fundamentos 
epistemológicos. Neste sentido, o presente livro busca 
investigar as bases teóricas de um projeto pedagógico que 
ainda hoje, ao nosso modo de ver, soa arrojado e 
inspirador. A idealização da educação pública e republicana 
é delineada na obra “Cinco memórias sobre a instrução 
pública”, escrito por Condorcet, em 1791. Destarte, um dos 
objetivos específicos deste livro é desenvolver uma 
investigação sobre os fundamentos filosóficos da escola 
pública republicana baseando-se nas contribuições de 
Condorcet. Ao estabelecer que a instrução pública é uma 
tarefa do Estado, Condorcet deixa claro que é pelo 
conhecimento que os cidadãos poderão conservar as 
virtudes republicanas, aperfeiçoar a espécie humana e 
conservar a verdade e a justiça. Segundo o último dos 
iluministas, é necessário estabelecer diversos graus de 
instrução pública aos cidadãos para que estes se tornem 
capazes de cumprir as funções públicas, superar os 
preconceitos e governar-se pela própria razão.  Para o 
filósofo das luzes, a liberdade dos cidadãos está diretamente 
ligada ao desenvolvimento do conhecimento, tendo a 
convicção de que a ignorância e a desigualdade de instrução 
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são uma das principais causas da tirania. Para tornar 
legítimo do Estado republicano, é necessário garantir a 
gratuidade, a independência e a universalidade do acesso à 
educação. Condorcet sugere uma educação por meio da 
qual todos os homens possam formar, em seus primeiros 
anos, ideias justas a respeito de seus direitos e de seus 
deveres; aprender os principais arranjos da legislação de seu 
país; adquirir, enfim, os conhecimentos necessários para a 
condução da vida comum. 
 Ao examinar a obra, Cinco memórias sobre a instrução 
pública não se buscará ficar preso aos inúmeros detalhes 
acerca do estabelecimento da instituição pública de 
educação. Sem pretender esgotá-la, nossa análise se dará, 
especialmente, sobre a contribuição do pensamento de 
Condorcet para a fundamentação filosófica da escola 
pública republicana. Entendemos que a teoria da instrução 
pública condorcetiana está na origem da escola republicana 
e da instituição e organização do ensino público nas 
democracias modernas. 
 Uma das preocupações de Condorcet1, ao elaborar o 
seu projeto de estabelecimento de instituições públicas de 
educação, “consiste no valor por ele atribuído à autonomia, 

                                                           
1 “O Marquês de Condorcet – cujo nome era Marie Jean Antoine 
Nicolas Caritat - nasceu no dia 17 de setembro de 1743 na Picardia. Era 
de família nobre, estudou no Colégio dos Jesuítas em Reims e 
posteriormente no Colégio de Navarra, em Paris. Como estudante de 
Filosofia, adquiriu reputação de ser, primeiramente, um grande 
conhecedor da matemática. Por essa razão, ele distinguiu-se como 
pioneiro da chamada “matemática social” quando, em 1765, publicou 
um trabalho que teve, já à época, grande repercussão: Do cálculo integral. 
A partir daí, ele seria integrado ao ambiente enciclopedista, travando 
estreito contato com intelectuais como Voltaire, Diderot, D’Alembert e 
muitos outros. Foi membro da Academia de Ciências, na qual sempre 
contou com o apoio de ilustres representantes do movimento 
enciclopedista, que admiravam suas reiteradas demonstrações relativas 
à suposta possibilidade de estruturar o conhecimento do homem como 
se de uma matemática social se tratasse” (BOTO, 2003, p. 740).  
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à racionalidade e ao caráter absolutamente laico – 
despojado de qualquer tipo de mistificação, seja ela política 
ou religiosa – da instrução pública” (SILVA, 2008, p. 153). 
Logo, a instrução pública pensada sobre essas bases 
destacar-se-ia, segundo Condorcet, “por seu papel de 
esclarecimento, como privilegiada estratégia formadora de 
códigos de civilidade e, principalmente, de registros de 
civilização” (BOTO, 2003, p. 741). O esclarecimento do 
cidadão francês por meio da instrução pública tornava-se, 
segundo Condorcet, a forma mais adequada para a 
manutenção e o aperfeiçoamento dos ideais republicanos: 

 
Para o filósofo das Luzes, para o Enciclopedista, a 
revolução só fundaria verdadeiramente a liberdade 
na medida em que ela libertasse os homens da pior 
servidão, aquela que permite todas as outras: a 
ignorância. A fé na razão, o amor à verdade e a 
paixão pelo saber iluminaram toda a vida de 
Condorcet. Tratando da instrução, o filósofo entra 
para a política, afinal, para que conferir a liberdade 
civil ou política a homens e mulheres que 
permanecem prisioneiros da ignorância, do 
fanatismo e da superstição? Somente a instrução é 
libertadora (BADINTER; BADINTER, apud 

SILVA, 2008, p. 153). 
 
 A instrução como liberdade e autonomia estaria 
ligada diretamente ao êxito do processo de instrução 
racional dos homens, proporcionando assim o exercício 
pleno da liberdade e o aperfeiçoamento das virtudes 
republicanas. Logo, a instrução pública “traria uma 
característica emancipatória posta na formação da 
consciência livre; do sujeito capaz de pensar por si mesmo, 
sem o recurso à razão alheia” (BOTO, 2003, p. 741). Na 
perspectiva da Filosofia de Condorcet, a instrução pública 
instrui para que cada um seja capaz de se educar, 
consultando a sua própria razão, ou seja, o processo de 
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instrução é visto como condição de possibilidade para a 
autonomia do sujeito. 
 Silva (2008) sinaliza na obra Ensaio sobre as 
Assembléias Provinciais, texto anterior a publicação da obra, 
Cinco memórias sobre a instrução pública, que o filósofo francês 
revela-se preocupado com a ausência de estabelecimentos 
públicos dedicados à instrução: 

 

Ainda não existe em nação alguma educação 
pública digna desse nome, isto é, uma educação por 
meio da qual todos os homens possam formar, em 
seus primeiros anos, ideias justas a respeito de seus 
direitos e de seus deveres; aprender os principais 
arranjos da legislação de seu país; adquirir, enfim, 
os conhecimentos necessários para a condução da 
vida comum. Tal educação teria ainda a vantagem 
de oferecer meios para que se reconheça, entre 
todos os indivíduos, aqueles que revelam facilidade 
ou que se destaquem, a fim de que se possa cultivar 
esses talentos e dirigi-los para a utilidade pública; 
conferir a todos os homens a instrução que lhe é 
necessária; fazer com que nenhum talento 
preparado pela natureza permaneça inútil e 
ignorado por falta de instrução: tal seria o duplo 
objetivo de uma educação verdadeiramente pública, 
verdadeiramente nacional (CONDORCET apud 
SILVA, 2008, p. 154). 

 
 Diante desse quadro, podemos nos valer, para que 
possamos compreender melhor o pensamento de 
Condorcet, da seguinte interpretação de Boto (2003, p. 
741): “Para ele a instrução pública seria a estratégia dos 
poderes seculares dirigida a promover a eqüidade, a razão 
autônoma e o primado da diferença de talentos sobre a 
diferença de fortunas”. Nesse sentido, o filósofo entendia 
que a educação era uma questão política e de 
responsabilidade do Estado. Portanto, o poder público 
deveria zelar para que a desigualdade que nasce da 
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diferença entre os espíritos não se tornasse, na prática, um 
motivo de distribuição desigual de direitos. Tal perspectiva 
aponta para a direção de que a educação deve ser para 
todos, oferecendo assim aos sujeitos cooperadores do 
Estado a possibilidade de desenvolvimento dos seus 
talentos individuais. Como resultado disso, a instrução 
pública tornar-se-ia a estratégia para que os cidadãos 
tivessem acesso às luzes tão necessárias à condução da vida 
em comum dentro do Estado Republicano.  
 Segundo concepção de Condorcet, a instrução 
racional propagaria as luzes e, “o poder tenderia a 
desaparecer, e o comportamento social e político exprimiria 
as escolhas conscientes de indivíduos livres num sistema de 
governo representativo”. (CONDORCET apud SILVA, 
2008, p. 154). Tendo isso em vista, é possível visualizar um 
projeto em que a educação racional seria capaz de 
promover as virtudes republicanas assegurando assim os 
princípios de liberdade, igualdade e justiça. 
 
1 A sociedade deve ao povo uma instrução pública 
  
 A primeira memória estabelece que a instrução 
pública é um dever da sociedade para com os cidadãos. 
Para Condorcet (2008, p. 17), a instrução pública é um 
meio de tornar real a igualdade de direitos, portanto, 

 
A instrução pública é um dever da sociedade para 
com os cidadãos. Seria inútil declarar que todos os 
homens têm o mesmo direito; seria inútil que as leis 
respeitassem esse princípio fundamental da justiça 
eterna, se a igualdade das faculdades morais 
impedisse a maioria de gozar desses direitos em 
toda a sua extensão. O Estado social diminui 
necessariamente a desigualdade natural, fazendo 
que forças comuns concorram para o bem-estar 
dos indivíduos. Entretanto, esse bem-estar passa, 
ao mesmo tempo, a ser mais dependente das 
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relações de cada homem com seus semelhantes, e 
os efeitos da desigualdade cresceriam na mesma 
proporção, se não pudéssemos tornar mais frágil e 
quase nula em relação à felicidade e aos direitos 
comuns, aquela desigualdade que nasce da diferença 
entre os espíritos. 

 
 A instrução pública do cidadão consistiria em não 
deixar subsistir nenhuma desigualdade que o levasse à 
dependência de qualquer outro indivíduo ou força 
superiora. Portanto, era necessário instituir um modelo de 
instrução pública com o objetivo de, segundo Boto (2003, 
p. 742), “obter progressivamente a minimização das 
desigualdades produzidas pelo artifício humano, pela 
concomitante promoção da única desigualdade natural e, 
portanto, legítima: a desigualdade de talentos”. Entretanto, 
é impossível que a educação, mesmo quando igual para 
todos, não aumente o nível de conhecimento daqueles a 
quem a natureza favoreceu com mais talentos. Mas, para a 
manutenção da igualdade de direitos, segundo Condorcet 
(2008, p. 18), “basta que essa superioridade não traga uma 
dependência real, e que cada um seja suficientemente 
instruído para exercer por si mesmo, e sem se submeter 
cegamente à razão de outro, aqueles direitos cujo gozo é 
garantido pela lei”. Consequentemente, esse caráter de 
racionalidade, possibilitaria que os talentos dos sujeitos, 
bem como as luzes, se tornassem patrimônio comum da 
sociedade.  
 A condição de ignorância do indivíduo o qual ainda 
não tinha conhecimento sobre as leis do seu Estado fazia 
com que ele se tornasse dependente dos homens mais 
instruídos, logo, este passava a ser obrigado a pedir ajuda 
sempre que necessitasse. Segundo Condorcet (2008, p. 19), 
“ele não é igual aos outros a quem a educação ofereceu tais 
conhecimentos; não pode exercer os mesmos direitos, com 
a mesma extensão e com a mesma independência”. 
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Portanto, o homem que conhece as leis do seu Estado não 
está na dependência de outro, podendo assim gozar de 
todos os seus direitos. “O homem que foi instruído nos 
elementos da lei civil não está na dependência do 
jurisconsulto mais esclarecido, cujos conhecimentos só 
podem ajudar o primeiro e não sujeitá-lo” (2008, p. 19). 
 Na perspectiva condorcetiana, a desigualdade de 
instrução é uma das principais fontes de tirania. Destarte, 
nos séculos de ignorância, à tirania da força acrescentava-se 
a tirania das luzes fracas e incertas, porém concentradas 
exclusivamente em algumas classes pouco numerosas. Foi 
assim que, entre os povos antigos, “as castas que haviam 
reservado para si o conhecimento dos mistérios e dos 
segredos da natureza tinham conseguido exercer, sobre 
esses povos infelizes, o despotismo mais absoluto que a 
imaginação humana pode conceber” (CONDORCET, 
2008, p. 19). Desta maneira, as luzes não poderiam mais 
concentrar-se numa casta hereditária, nem nas mãos de um 
senhor do mundo que tivesse o domínio de doutrinas 
ocultas ou sagradas. Não era mais possível,  

 
esse grau de ignorância no qual o homem, 
tornando-se presa do charlatão que quer seduzi-lo e 
não podendo defender por si mesmo seus 
interesses, é obrigado a entregar-se cegamente a 
guias que não pode julgar nem escolher, e o estado 
de dependência servil, que é a sua consequência, 
subsistem ainda em quase todos os povos em 
relação à maioria, para a qual, desse modo, a 
liberdade e a igualdade só podem ser palavras que 
ouve, e não direitos dos quais saiba usufruir 
(CONDORCET, 2008, p. 20).  

 
 Caberia à instrução pública, igualmente distribuída, 
a supressão da desigualdade que nasce dos sentimentos 
morais. Deste modo, “quando a lei torna os homens iguais, 
a única distinção que os divide em várias classes é a que 
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vem de sua educação” (CONDORCET, 2008, p. 20). 
Portanto, ricos e pobres nunca ocuparão a mesma classe se 
nenhuma instituição pública não tratar de aproximá-los pela 
instrução: 

 
o filho do rico não será da mesma classe que o filho 
do pobre, se nenhuma instituição pública 
aproximá-los pela instrução, e a classe que receber 
uma instrução mais cuidada terá necessariamente 
costumes mais amenos, uma probidade mais 
delicada, uma honestidade mais escrupulosa; suas 
virtudes serão mais puras; seus vícios, ao contrário, 
serão menos revoltantes, sua corrupção menos 
repugnante, menos bárbara e menos incurável. 
Haverá, pois, uma distinção real, que as leis não 
poderão destruir, e que, estabelecendo uma 
verdadeira separação entre os que possuem luzes e 
os que delas são privados, construirá um 
instrumento de poder para uns e não um meio de 
felicidade para todos (CONDORCET, 2008, p. 20).  

 
 Segundo Condorcet (2008, p. 21), “o dever da 
sociedade, relativamente à obrigação de estender de fato, 
tanto quanto for possível, a igualdade de direitos, consiste, 
por conseguinte, em proporcionar a cada homem a 
instrução necessária a exercer as funções comuns do 
homem, do pai de família e do cidadão, para sentir e 
conhecer todos os seus deveres”. A manutenção de um 
significativo número de instituições públicas 
comprometidas com a instrução torna possível o aumento, 
na sociedade, da quantidade de conhecimentos úteis à vida 
em comum. Consequentemente, assim sendo, o cidadão 
que alcança um nível satisfatório de instrução é capaz de 
compreender as verdades necessárias para conhecer todos 
os seus direitos e deveres constitucionais. A este respeito, 
diz Condorcet (2008, p. 21):  
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Quanto mais os homens forem dispostos, pela 
educação, a raciocinar com justeza, a aprender as 
verdades que lhes são apresentadas, a rejeitar os 
erros dos quais se quer fazê-los vítimas, mais 
também uma nação, que veria dessa formas as luzes 
se ampliarem cada vez mais e difundirem-se numa 
maior número de indivíduos, deve esperar obter e 
conservar as boas leis, uma sábia administração e 
uma constituição verdadeiramente livre. 

 
 Para o filósofo francês o Estado tem um dever de 
oferecer a todos os cidadãos os meios de adquirir 
conhecimentos. Desta maneira, é possível esperar que 
todos possam obter, com a força de sua inteligência e com 
o tempo que puderem empregar para se instruir, algumas 
verdades essenciais para a manutenção da sociedade 
republicana. Segundo Condorcet (2008, p. 21), “isso 
resultará numa diferença maior em favor daqueles que 
possuem mais talento natural e a quem uma sorte 
independente deixa a liberdade de se consagrar mais anos 
ao estudo; mas, se essa desigualdade não submeter um 
homem a outro, se ela oferecer apoio ao mais fraco sem lhe 
impor um mestre, ela não será um mal nem uma injustiça”. 
De modo geral, a instrução pública pensada dessa forma 
almejava como resultado anular toda desigualdade que 
levasse os cidadãos à dependência. A esse respeito, Silva 
(apud CONDORCET, 2008, p. 10) afirma que: “a 
universalidade do acesso a instrução pública significa que 
deve ser oferecida uma ‘instrução comum’ a todo o 
cidadão, a fim de que cada um conheça seus direitos e seus 
deveres”, isso nos leva a pensar que haveria uma garantiria 
mínima para os cidadãos no acesso ao estatuto da lei, sem 
que os mesmos fossem obrigados a recorrerem ao arbítrio 
alheio.  
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2 A sociedade deve igualmente uma instrução pública 
relativa às diversas profissões 
 
 Para Condorcet (2008, p. 22), “a sociedade tem o 
dever de oferecer uma instrução pública relativa às diversas 
profissões, para que se mantenha uma maior igualdade 
entre aqueles que a elas se dedicam”. Para ele, a educação 
serviria para orientar os homens na escolha das mais 
diversas profissões da sociedade, ao mesmo tempo em que 
os qualificaria nos mais específicos conhecimentos que 
cada profissão exige. Para Condorcet (2008, p. 22), o 
progresso das mais diversas profissões contribui para o 
bem-estar comum dos indivíduos: 

 
Os progressos nessas profissões contribuem para o 
bem-estar comum, e é útil, para a igualdade real, 
que se abram os caminhos desses conhecimentos 
para aqueles cujo gosto e cujas faculdades os 
orientariam para tais ofícios, mas que, por falta de 
instrução pública, seriam afastados deles por sua 
pobreza ou condenados a uma eterna mediocridade 
e, a partir daí, à dependência. 

 
 Tendo em vista essa questão, o filósofo francês 
propõe como solução institucional que o Estado assuma 
como dever o de assegurar, facilitar e multiplicar os meios 
para a aquisição de conhecimento. De acordo com 
Condorcet (2008, p. 22), “este dever não se limita à 
instrução relativa às profissões que podem ser consideradas 
como uma espécie de função pública. Ele se estende sobre 
as profissões que os homens exercem para sua própria 
utilidade, sem pensar na influência que elas podem ter 
sobre a prosperidade geral”. Cumpre assinalar que em sua 
avaliação a igualdade de instrução contribuiria para tornar 
as diversas profissões igualmente úteis. Logo, “essa 
igualdade de instrução contribuiria para a perfeição das 
artes, e não somente destruiria a desigualdade que a fortuna 
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estabelece entre os homens que vierem a ela se dedicar, 
como também criaria uma outra espécie de igualdade mais 
geral, que é a igualdade no bem-estar” (CONDORCET, 
2008, p. 23).  No entendimento do filósofo das luzes, a 
instrução pública dos trabalhadores produziria um nível de 
consciência capaz de despertá-los ao uso dos meios 
necessários para evitar as doenças causadas pelas 
profissões, garantido uma melhor qualidade de vida para os 
mesmos. 
 A instrução pública contribuiria para acelerar o 
progresso das luzes, afirma Condorcet (2008, p. 24): 
 

Se as descobertas práticas mais importantes são em 
geral devidas à teoria das ciências cujos preceitos 
dirigem as artes, há uma série de invenções de 
detalhes que só os artistas podem procurar, porque 
só eles conhecem sua necessidade e seus benefícios. 
Ora, a instrução que receberão lhes tornará essa 
busca fácil; ela impedirá, sobretudo, que se percam 
no caminho. Na falta dessa instrução, aqueles a 
quem na natureza concedeu o talento da invenção, 
longe de poder considerar tal talento como um 
benefício, só encontram nela causa de ruína. Ao 
invés de verem sua fortuna aumentar pelo fruto de 
suas descobertas, eles a consomem em buscas 
estéreis e, ao tomar falsos caminhos, cujos perigos 
sua ignorância não permite perceber, acabam por 
cair na loucura e na miséria. 

  
 O filósofo das luzes pensou a instrução pública 
como um meio de libertar aqueles que cultivam as diversas 
profissões e aqueles que as exercem controlando para si 
uma grande quantidade de segredos que, no seu modo de 
ver, interromperiam o progresso das artes e ofereceriam um 
alimento eterno à má-fé e à charlatanice. 
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3 A instrução como meio de aperfeiçoar a espécie 
humana 
 
 Foi pela descoberta sucessiva das verdades de todas 
as ordens, explica Condorcet (2008), que as nações 
civilizadas escaparam da barbárie e de todos os males que 
acompanham a ignorância e os preconceitos. Neste sentido, 
ele aponta que “é pela descoberta de verdades novas que a 
espécie humana continuará a se aperfeiçoar” (2008, p. 25). 
Portanto, o avanço do sujeito na direção da perfectibilidade 
humana passaria pela elaboração de novas verdades. A 
seguinte passagem ilustra perfeitamente esta questão: 

 
É, por conseguinte, um verdadeiro dever favorecer 
a descoberta de verdades especulativas, como o 
único meio de levar sucessivamente a espécie 
humana aos diversos graus de perfeição e, 
conseqüentemente, de felicidade, aos quais a 
natureza lhe permite aspirar. Esse dever se torna 
ainda mais importante diante do fato de que o bem 
só pode ser durável se fizermos progressos em 
direção ao melhor, e que é preciso avançar em 
direção à perfeição ou então se expor a ser 
arrastado para trás pelo choque contínuo e 
inevitável das paixões, dos erros e dos 
acontecimentos (CONDORCET, 2008, p. 25). 

 
 A instrução pública como aperfeiçoamento humano 
e como meio para a realização da felicidade plena, também 
passaria pela defesa da instrução ao alcance de um maior 
número de indivíduos como possibilidade do 
desenvolvimento de todas as suas faculdades naturais. Urge 
destacar que, para o filósofo das luzes era “importante ter 
uma forma de instrução pública que não deixasse escapar 
nenhum talento sem ser percebido e que oferecesse, nesse 
sentido, todos os auxílios reservados até hoje apenas aos 
filhos dos ricos” (CONDORCET, 2008, p. 26). No 
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passado, as instituições foram marcadas pelos preconceitos 
e não costumavam preocupar-se para que fosse oferecida 
aos cidadãos uma instrução capaz de tornar-se um 
benefício público. O acesso às instituições era um privilégio 
de poucos que sonhavam elevar-se a uma classe superior. 
Destarte, era lamentável o atraso no progresso que o 
espírito humano teria alcançado caso uma instrução mais 
bem dirigida tivesse sido oferecida aos indivíduos. É 
possível observar ainda que, na perspectiva de Condorcet 
(2008, p. 27),  
 

enquanto uma parte da instrução colocaria os 
homens comuns em condições de aproveitar do 
trabalho dos gênios e de empregá-los, seja para as 
suas necessidades, seja para sua felicidade, outra 
parte dessa mesma instrução teria por objetivo 
estimular os talentos preparados pela natureza, 
aplainar seus obstáculos e ajudá-los em sua marcha. 

 
 Somado ao aperfeiçoamento dos talentos naturais, 
Condorcet (2008, p. 28) sublinha que, “a busca pelo 
aperfeiçoamento das novas gerações passa pela cultura 
daquelas que as precedem”. Não parece tão utópico 
acreditar que a cultura pode melhorar as gerações e que o 
aperfeiçoamento das faculdades dos indivíduos é 
transmissível a seus descendentes. Referindo-se ainda aos 
benefícios da cultura, o filósofo assevera que: “é, pois, 
muito simples pensar que, se várias gerações receberam 
uma educação dirigida a um fim constante e se cada um 
daqueles que as forma cultivar seu espírito pelo estudo, as 
gerações seguintes nascerão com uma facilidade maior para 
receber a instrução e mais aptidão para aproveitá-la” 
(CONDORCET, 2008, p. 28). O filósofo das luzes nunca 
deixou de considerar o homem como um sujeito 
mergulhado num aperfeiçoamento indefinido que se apóia 
racionalmente numa imensa quantidade de verdades 
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acumuladas numa longa sequência de séculos, para lançar 
para frente. Neste sentido, afirma ele, quanto mais verdades 
o espírito humano tiver descoberto, mais se tornará capaz 
de retê-las e combiná-las em número maior. O homem, 
destacava Condorcet (2008, p. 29), existe num plano de 
aperfeiçoamento indefinido:  

 
Se esse aperfeiçoamento indefinido de nossa 
espécie for, como eu creio que é, uma lei geral da 
natureza, o homem não deve mais se considerar um 
ser limitado a uma existência passageira e isolada, 
condenada a desaparecer após uma alternância de 
felicidade e infelicidade para si, de bem e de mal 
para aqueles que o acaso colocou junto dele; ele se 
torna uma parte do grande todo e colaborador 
numa obra eterna. 

 
 Nesta mesma direção, Condorcet (2008, p. 30) 
atribui à instrução pública a função de preparar as nações 
para as mudanças que o tempo costuma trazer.  

 
Mudanças na temperatura de um país, nas 
qualidades do solo, causadas, seja por leis gerais da 
natureza, seja pelo efeito de trabalhos contínuos, 
novas culturas, as descobertas de novos 
procedimentos nas artes, a introdução de máquinas, 
o crescimento, enfim, ou a diminuição da 
população, devem produzir revoluções mais ou 
menos importantes, quer nas relações dos cidadãos 
entre si, quer nas relações com países estrangeiros. 

 
 A respeito dessas possíveis mudanças, havia um 
entendimento de que elas poderiam resultar em novos 
bens, dos quais se deveria estar preparado para aproveitar, 
ou males, que seria preciso saber reparar, desviar ou 
prevenir. Para Condorcet (2008), seria possível, por meio 
de uma instrução geral, prevenir e preparar de antemão a 
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mudança de hábitos do povo de uma nação. Desta forma, 
“aquela nação que, por meio de uma instrução geral, 
tornar-se digna de obedecer às ordens da razão, que não for 
submissa a esse jugo de ferro que o hábito impõe à 
estupidez, aproveitará as primeiras lições da experiência e 
até mesmo prevenirá esses males” (2008, p. 31). De acordo 
com o filósofo, as revoluções trazidas pelo 
aperfeiçoamento geral da espécie humana devem, sem 
dúvida, conduzi-la à razão e à felicidade. Entretanto, 
quantos males serão necessários para comprar essa 
felicidade? Acerca disso, questiona Condorcet (2008, p. 31): 

 
Quantos males nossa época evitaria se uma 
instrução geral aproximasse os homens uns dos 
outros, se o progresso das luzes sempre 
desigualmente difundidas não se tornasse o 
alimento de uma guerra eterna de avareza e astúcia 
entre as nações, bem como entre as diversas classes 
de um mesmo povo, ao invés de uni-los por essa 
reciprocidade fraterna de necessidades e serviços, 
fundamento de uma felicidade comum?  

 
 Levando-se em conta as questões até aqui 
apresentadas, surge a necessidade de apontarmos as três 
espécies distintas de instrução pública condorcetiana. De 
acordo com Condorcet (2008, p. 32), em primeiro lugar, 
uma instrução comum, seria capaz de propor:  

 
1- ensinar a cada um, segundo o grau de sua 
capacidade e a duração do tempo do qual pode 
dispor, o que é bom para todos, quaisquer que 
sejam sua profissão e seus gostos; 
2- assegurar um meio de conhecer as disposições 
particulares de cada indivíduo, a fim de que se 
possa tirar proveito dessas disposições para o 
benefício geral; 
3- preparar os alunos para os conhecimentos 
exigidos pela profissão à qual se destinam. 



32 Educação e instrução pública 
 

 

A segunda espécie de instrução deve ter como 
objeto estudados relativos às diversas profissões 
cujo aperfeiçoamento seja útil tanto para o 
benefício comum quanto para o bem-estar 
particular daqueles que elas se dedicam. 
A terceira, enfim, puramente científica, deve formar 
aqueles que a natureza destina ao aperfeiçoamento 
da espécie humana e, dessa maneira, facilitar as 
descobertas, acelerá-las e multiplicá-las 
(CONDORCET, 2008, p. 32).  

 
 Segundo Condorcet (2008, p. 32), “há a necessidade 
de distinguir, em cada uma delas, a instrução das crianças 
daquelas dos adultos”. No seu entendimento, é preciso 
inicialmente ensinar às crianças o que lhes é útil saber, ou 
seja, ensinar os conhecimentos necessários para o exercício 
de uma profissão. Entretanto, há outra espécie de instrução 
que deve ser para toda a vida: 

 
O homem que, ao terminar sua educação, não 
continuar a fortalecer sua razão, alimentar com 
novos conhecimentos os que já adquiriu, corrigir os 
erros ou retificar as noções incompletas que tiver 
recebido, logo verá desaparecer todo o fruto de seu 
trabalho dos primeiros anos, e o tempo apagaria as 
primeiras impressões que não tivessem sido 
renovadas por outros estudos. O próprio espírito, 
perdendo o hábito da aplicação, perderia 
flexibilidade e força [...]. Enfim, a descoberta de 
novas verdades, o desenvolvimento o progresso ou 
a aplicação das verdades já conhecidas, a série dos 
acontecimentos, as mudanças nas leis e nas 
instituições devem trazer circunstâncias nas quais se 
torna útil, e até mesmo indispensável, acrescentar 
novas luzes às da educação (CONDORCET, 2008, 
p. 33). 
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 Na passagem a seguir, Condorcet (2008, p. 33-34) 
avança na questão da instrução: 

 
Não basta, pois, que a instrução forme homens; é 
preciso que ela conserve e aperfeiçoe aqueles que 
formou, que os esclareça, preserve-os do erro, 
impeça-os de recair na ignorância; é preciso que a 
porta do templo da verdade esteja aberta para todas 
as idades, e que, se a sabedoria dos pais preparou a 
alma das crianças para escutar seus oráculos, elas 
saibam sempre reconhecer a sua voz, e não sejam 
absolutamente, no resto de suas vidas, expostas a 
confundi-la com os sofismas da impostura. A 
sociedade deve, portanto, preparar meios fáceis e 
simples de se instruir, para todos aqueles a quem a 
fortuna não proporciona esses meios e para quem 
uma primeira educação não colocou em condições 
de distinguir por si mesmos e procurar as verdades 
cujo conhecimento lhes for útil. 

 
 Outra questão importante abordada refere-se à 
necessidade de dividir a instrução em vários graus, segundo 
a capacidade natural e o tempo que se pode dedicar a se 
instruir. As crianças, de acordo com a condição social da 
família, poderiam dedicar mais ou menos tempo para a sua 
instrução. Segundo o filósofo da luzes, nem todos os 
indivíduos nascem com faculdades iguais e, mesmo 
ensinados pelos mesmos métodos, pelo mesmo número de 
anos, nem todos aprenderão as mesmas coisas. Assim, “não 
é aquilo que se aprendeu que é útil, mas o que se reteve e, 
sobretudo, o que se conseguiu tornar seu, quer pela 
reflexão, quer pelo hábito (CONDORCET, 2008, p. 34). A 
soma dos conhecimentos que convém dar a cada homem, 
afirma Condorcet (2008, p. 34), “deve ser proporcional não 
somente ao tempo que ele pode dedicar ao estudo, mas 
também a força de sua atenção, à extensão e à duração de 
sua memória, à facilidade e à precisão de sua inteligência”. 
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 Ora, uma instrução pública é necessariamente a 
mesma para todos os indivíduos que a recebem ao mesmo 
tempo. No entanto, não há como levar em conta todas as 
diferenças dos indivíduos. Para superar essa questão de 
eqüidade, Condorcet (2008, p. 35) sugere que se 
estabeleçam várias trajetórias de instrução, graduadas 
segundo a perspectiva de que cada aluno percorra um 
número maior ou menor dos graus, segundo o tempo que 
puder empregar e segundo sua facilidade para aprender.  
 Já nas instituições criadas para os homens, cada um 
encontraria uma instrução proporcional às diversas 
disposições e à finalidade de sua educação, segundo sua 
facilidade natural e o desejo ou interesse em se esclarecer. 
Dessa maneira, afirma Condorcet (2008, p. 35) que “uma 
educação destinada a todos pela eqüidade não seria mais 
estabelecida apenas para um pequeno número de pessoas 
favorecidas pela natureza ou pela fortuna”. É notável aqui a 
proposta da educação comum como forma de romper com 
a ideia de educação como privilégio. 
 
4 Motivos para estabelecer diversos graus de instrução 
comum 
  
 O primeiro motivo para que se estabeleçam diversos 
graus de instrução comum, segundo Condorcet (2008, p. 
35), “é tornar os cidadãos capazes de cumprir funções 
públicas, a fim de que essas funções não se tornem uma 
profissão”. Quanto aos riscos da profissionalização das 
funções públicas, Condorcet (2008, p. 36) adverte: 

 
Quando a confecção das leis, os trabalhos 
administrativos, a função de julgar tornam-se 
profissões particulares, reservadas àqueles que são 
preparados por estudos próprios a cada uma delas, 
então não se pode mais dizer que reina uma 
verdadeira liberdade. Forma-se necessariamente, na 
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nação, uma espécie de aristocracia, não de talentos 
e de luzes, mas de profissões [...]. O país mais livre 
é aquele no qual um maior número de funções 
públicas poder ser exercido por aqueles que só 
receberam uma instrução comum. É preciso, pois, 
que as leis procurem tornar mais simples o 
exercício dessas funções e que, ao mesmo tempo, 
um sistema de educação sabiamente organizado dê 
à instrução comum toda a extensão necessária para 
tornar dignos de exercê-las todos aqueles que dela 
souberam aproveitar. 

 
 O segundo motivo para multiplicar o número de 
graus da instrução comum seria para que “a divisão dos 
ofícios e das profissões não conduza os povos à estupidez” 
(CONCORCET, 2008, p. 36). Portanto, a instrução pública 
seria a solução para superar a condição de estupidez dos 
indivíduos, algo extremamente perigoso para o Estado, 
tanto quanto maior fosse a igualdade estabelecida pela lei. 
Na verdade, se ela se estendesse para além dos direitos 
puramente pessoais, a sorte da nação passa a depender, em 
parte, de homens sem condições de serem dirigidos por sua 
razão e de ter uma vontade que lhes pertencia. Neste 
sentido, afirma Condorcet (2008, p. 37): 

 
As leis pronunciam a igualdade de direitos. Só as 
instituições de instrução podem tornar essa 
igualdade real. Aquela que é fixada pelas leis é 
ordenada pela justiça; mas somente a instrução 
pode fazer que esse princípio de justiça não fique 
em contradição com aquele que prescreve não 
atribuir aos homens a não ser os direitos cujo 
exercício, conforme a razão e o interesse comum, 
não firam os direitos de outros membros da mesma 
sociedade. É necessário, assim, que um dos graus 
da instrução comum torne todos os homens 
dotados de uma capacidade ordinária, capazes de 
exercer todas as funções públicas, e que um outro 
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grau exija tão somente o tempo que um indivíduo, 
destinado ao grupo menor de uma profissão 
mecânica, possa sacrificar ao estudo, a fim de que 
ele possa escapar da estupidez, não pela extensão, 
mas pela escolha e a justeza das noções que vier a 
receber. 

 
 Caso isso não ocorresse seria introduzida uma 
desigualdade muito real, fazendo do poder um privilégio de 
alguns indivíduos que pudessem dedicar-se à instrução. 
Consequentemente, parte dos homens por não dispor de 
conhecimento, ficariam abandonados à autoridade da 
ignorância ou até mesmo às vontades corrompidas de 
alguns tiranos hipócritas.  
 O terceiro motivo para multiplicar o número de 
graus da instrução comum era “para diminuir, por meio de 
uma instrução geral, a vaidade e a ambição” 
(CONDORCET, 2008, p. 38). No entendimento de 
Condorcet (2008), é lamentável que na sociedade alguns 
indivíduos dispensem tantas energias na busca ávida de 
funções que dão poder ou adulam a vaidade. Alguns 
homens, ao adquirir alguns conhecimentos pela metade, 
não hesitam em assumir o governo da sua cidade. Por 
outro lado, consideram-se inúteis os cidadãos que vivem 
fortalecendo sua razão com novos conhecimentos e sua 
alma com novas virtudes. Destarte, “é difícil esperar que 
uma nação possa gozar de uma calma liberdade e 
aperfeiçoar suas leis e suas instituições, se nela não se 
multiplicar essa classe de homens cuja imparcialidade, 
desinteresse e luzes devem orientar a opinião” 
(CONDORCET, 2008, p. 38).  
 O filósofo das luzes atribuía aos homens mais 
instruídos a função de proteger todas as funções do Estado 
contra o charlatanismo e a hipocrisia. Segundo ele, os 
homens de talento e de virtude ganhariam a confiança dos 
cidadãos, podendo, então, exercer os diversos cargos do 
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Estado republicano. No entanto, essa classe de homens só 
pode existir num país, onde a instrução pública seja 
oferecida a um grande número de cidadãos. Segundo 
Condorcet (2008, p. 39), “é aí somente que, como os 
conhecimentos comuns não oferecem esperanças sedutoras 
para a ambição, haverá necessidade de uma virtude comum 
para consentir em ser apenas um homem honesto e um 
cidadão esclarecido”. Por fim, Condorcet (2008, p. 40) 
afirma que “uma constituição verdadeiramente livre, pela 
qual todas as classes da sociedade gozariam dos mesmos 
direitos, não pode subsistir se a ignorância de uma parte 
dos cidadãos não lhes permite conhecer sua natureza e seus 
limites, obriga-os a se pronunciar sobre o que não 
conhecem, a escolher quando não podem julgar”. Tal 
constituição se destruiria a si mesma, pois não se pode 
conservar a paz no seio de um povo ignorante e 
corrompido. 
 
5 A educação pública deve limitar-se à instrução? 
 
 A educação pública deve limitar-se a instrução? A 
esse respeito Condorcet (2008, p. 41) diz: “encontramos 
entre os antigos, uma educação comum, na qual todos os 
jovens cidadãos, considerados filhos da república, eram por 
ela educados, e não por sua família ou por si mesmos”. 
Vários filósofos pensaram modelos de instituições 
semelhantes às instituições antigas, acreditando, afirma 
Condorcet (2008, p. 41), “encontrar nesse modelo um meio 
de conservar a liberdade e as virtudes republicanas, que 
viam constantemente desaparecer dos países, onde, depois 
de um pequeno número de gerações, haviam brilhado com 
esplendor”. No entanto, esses princípios não poderiam 
mais servir para as sociedades modernas, pois “essa 
igualdade absoluta na educação só pode existir entre os 
povos nos quais os trabalhos da sociedade são exercidos 
por escravos” (2008, p. 42). Portanto, “a igualdade que 
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queriam estabelecer entre os cidadãos tinha constantemente 
por base a desigualdade monstruosa entre o escravo e o 
senhor, todos os seus princípios de liberdade e de justiça 
eram fundados sobre a iniqüidade e a servidão” (2008, p. 
42). Logo, “deixaram de ser livres, porque não queriam 
tolerar que os outros homens fossem como eles” (2008, p. 
42). 
 A ideia de liberdade e de igualdade dos povos 
antigos não serve como referência para aplicar-se às nações 
modernas, nesse sentido, assevera Condorcet (2008, p. 42) 
dizendo:  
 

Seu amor indomável pela liberdade não era a paixão 
generosa pela independência e pela igualdade, mas a 
febre da ambição e do orgulho; uma mistura de 
dureza e de injustiça que corrompia suas mais 
nobres virtudes: e de que modo uma liberdade 
tranqüila, a única que pode ser durável, teria 
pertencido a homens que não podiam ser 
independentes a não ser exercendo a dominação, e 
não podiam viver com seus concidadãos como 
irmãos, sem tratar como seus inimigos o resto dos 
homens?  

 
 A desigualdade entre os senhores e os escravos, 
além de contrariar os direitos naturais dos homens, não 
contribui para a instauração de uma educação comum: 

 
Entre nós, os empregos penosos da sociedade são 
confiados homens livres que, obrigados a trabalhar 
para satisfazer suas necessidades, têm, contudo, os 
mesmos direitos e são iguais àqueles que a fortuna 
dispensou desses trabalhos. Grande parte dos filhos 
dos cidadãos está destinada a ocupações duras, cujo 
aprendizado deve começar cedo, cujo exercício 
ocupará todo o seu tempo: seu trabalho torna-se 
uma parte dos recursos de sua família, mesmo antes 
que tenham saído completamente da infância, 
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enquanto um grande número, a quem a boa 
situação da família permite dedicar mais tempo e 
mesmo destinar mais recursos a uma educação mais 
extensa, prepara-se, por meio dessa educação, para 
profissões mais lucrativas; para outros, enfim, 
nascidos com uma fortuna independente, a 
educação tem como único fim assegurar os meios 
para viver feliz e adquirir a riqueza e a consideração 
conferidas pelos cargos, serviços ou talentos. 
(CONDORCET, 2008, p. 43). 

 
 É, pois impossível submeter a uma educação 
rigorosamente igual homens cuja destinação é tão diferente, 
afirma Condorcet (2008, p. 43): 

 
Se ela for estabelecida para aqueles que têm menos 
tempo para consagrar à instrução, a sociedade será 
forçada a sacrificar todas as vantagens que pode 
esperar do progresso das luzes. Se, ao contrário, se 
quiser fazê-la para aqueles que podem sacrificar sua 
juventude inteira para instruir-se, encontraríamos 
obstáculos insuperáveis, ou então seria preciso 
renunciar aos benefícios de uma instituição que 
abarcasse a generalidade dos cidadãos. Enfim, tanto 
numa quanto noutra suposição, as crianças não 
seriam educadas nem para si mesmas, nem para os 
deveres que serão obrigados a cumprir. 

  
 Uma educação comum não pode ser graduada 
como a instrução, ela precisa ser completa. É o que se 
podemos ver, em uma passagem de Condorcet (apud 
SILVA, 2008, p. 158) em sua obra Rapport: 

 
Pensamos que, nesse plano de organização geral, 
nosso primeiro cuidado deveria ser o de tornar, por 
uma lado, a educação tão igual, quanto universal; 
por outro lado, tão completa quanto as 
circunstâncias pudessem permitir; é necessário 
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oferecer a todos igualmente a instrução que é 
possível estender universalmente, sem recusar a 
uma parte dos cidadãos a instrução mais elevada, 
que é impossível estender a todos os indivíduos; 
estabelecer uma, porque ela é útil àqueles que a 
recebem; e a outra, porque ela é igualmente útil 
àqueles que não a receberam. 

  
 Outra razão para que a educação pública se limite 
somente à instrução, afirma Condorcet (2008, p. 44): “é que 
não de poderia estendê-la mais do que isso sem ferir os 
direitos que devem ser respeitados pelo poder público”. Ou 
seja, para que não se atinja os direitos dos pais: 
 

os homens se reuniram, em sociedade tão somente 
para obter o gozo mais completo, mais tranqüilo e 
mais seguro de seus direitos naturais e, sem dúvida, 
deve-se compreender entre tais direitos o de cuidar 
dos primeiros anos de seus filhos, de suprir a sua 
falta de inteligência e de prepará-los para a 
felicidade. Trata-se de um dever imposto pela 
natureza, e dele resulta um direito que a ternura 
paterna não pode abandonar. Cometer-se-ia uma 
verdadeira injustiça se déssemos à maioria real dos 
chefes de família, e mais ainda se confiássemos aos 
representantes, o poder de obrigar os pais a 
renunciar ao direito de educar eles mesmos sua 
família. Uma tal instrução que, quebrando os laços 
da natureza, destruísse a felicidade doméstica, 
enfraquecesse ou mesmo aniquilasse esses 
sentimentos de reconhecimento filial, primeiro 
germe de todas as virtudes, condenaria a sociedade 
que a tivesse adotado a não ter senão uma 
felicidade de convenção e virtudes fictícias. Esse 
meio pode formar, sem dúvida, uma ordem de 
guerreiros ou uma sociedade de tiranos, mas nunca 
fará uma nação de homens, um povo de irmãos 
(CONDORCET, 2008, p. 44). 
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 Outro motivo que obriga a instrução pública 
limitar-se somente à instrução é porque uma educação 
pública se tornaria contrária à independência das opiniões. 
Sobre isso, Silva (2008, p. 168) contribui dizendo: “o 
caráter laico que, de acordo com Condorcet, deve presidir o 
sistema público de instrução é fundamental para manter a 
‘independência de opiniões’”. No modelo educacional de 
Condorcet (2008), a educação não se limita apenas à 
instrução positiva, ao ensino das verdades de fato e de 
cálculo, mas abarca todas as opiniões, morais e religiosas. 
Tendo isso em vista, Condorcet (2008, p. 45) afirma: 

 
a liberdade dessas opiniões não seria senão ilusória 
se a sociedade se apropriasse das gerações 
nascentes para lhes ditar aquilo em que devem 
acreditar. Aquele que, ao entrar na sociedade, 
carrega as opiniões que lhe foram dadas pela 
educação não é mais um homem livre; é escravo de 
seus mestres, e suas correntes são tanto mais 
difíceis de romper quanto elas se lhe tornaram 
insensíveis, de modo que se crê obedecer à sua 
razão, quando não se faz senão submetê-la à de um 
outro. 

 
 Diante disso, poder-se-ia até dizer que o indivíduo 
também não seria livre caso recebesse da família essas 
opiniões. No entanto, neste caso, tais opiniões não seriam 
as mesmas para todos os cidadãos. Segundo Condorcet 
(2008, p. 45), “cada um perceberá logo que sua crença não 
é universal; será levado a desconfiar dela; essa crença não 
terá mais, a seus olhos, o caráter de uma verdade de 
consenso, e seu erro, se persistir, será somente um erro 
voluntário”. O último dos iluministas  entende que 
cabe ao poder público oferecer ao povo a instrução pública, 
orientada sob a luz da razão, para que sejam superados os 
preconceitos recebidos da educação doméstica. Com efeito, 
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assevera Condorcet (2008, p. 45) que “os preconceitos que 
recebemos da educação doméstica são um efeito da ordem 
natural das sociedades, e uma sábia instrução, difundindo as 
luzes, é o seu remédio, ao passo que os preconceitos 
infundidos pelo poder público são uma verdadeira tirania, 
um atentado contra uma das partes mais preciosas da 
liberdade natural”. Os antigos não tinham conhecimento 
sobre esse gênero de liberdade. As instituições públicas 
fundavam-se sob a vontade suprema dos legisladores. Para 
eles, a natureza havia criado máquinas que somente a lei 
regularia as molas e dirigiria a ação. As verdades eram 
privilégios de alguns poucos homens. Porém, hoje, afirma o 
iluminista que “se reconhece que somente a verdade pode 
ser a base da prosperidade durável e que as luzes, crescendo 
sem cessar, não permitem mais que o erro se vanglorie de 
ter um império eterno, o fim da educação não pode ser 
mais o que de consagrar as opiniões estabelecidas” 
(CONDORCET, 2008, p. 46). Neste sentido, as opiniões 
devem ser submetidas ao exame livre de gerações 
sucessivas, cada vez mais esclarecidas pela educação 
racional. 
 No intuito de compreender melhor esse tema, 
recorreremos à seguinte passagem de Condorcet (2008, p. 
47): 

 
Enfim, uma educação completa estender-se-ia às 
opiniões religiosas; o poder público seria obrigado a 
estabelecer tantas educações quantas diferentes 
religiões antigas e novas confissões houvesse, em 
seu território, ou obrigaria os cidadãos de diversas 
crenças a adotar a mesma para seus filhos ou se 
limitar a escolher entre o pequeno número que se 
tivesse escolhido encorajar. Sabe-se que a maioria 
dos homens segue, nesse gênero, as opiniões que 
recebeu desde sua infância e que raramente lhe vem 
à mente a ideia de examiná-las. Se, pois, elas 
fizerem parte da educação pública, deixam de ser 
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escolha livre dos cidadãos e tornam-se um jugo 
imposto por um poder ilegítimo. Em suma, é 
igualmente impossível rejeitar ou admitir a 
instrução religiosa numa educação pública que 
excluísse a educação doméstica, sem ferir a 
consciência dos pais, se estes consideram a religião 
exclusiva necessária ou mesmo útil à moral e à 
felicidade numa outra vida. É preciso, portanto, que 
o poder público se limite a regular a instrução, 
deixando às famílias o resto da educação. 

 
 Quanto ao tema da moral, o filósofo entende que o 
poder público não tem o direito de associar o ensino da 
moral ao ensino da religião. Como expresso no argumento 
acima, as opiniões religiosas não devem ser ensinadas pela 
instrução comum, por se tratar de uma escolha livre e 
consciente de cada cidadão. Portanto, nenhuma autoridade 
tem o direito de impor esta ou aquela religião ao povo, 
logo, disto resulta que o ensino da moral seja independente 
das meras opiniões. 
 Condorcet (2008, p. 48) é contrário à idea de que o 
poder público ensine opiniões ou crenças como se fossem 
verdades, pois, “seu dever é o de arregimentar contra o 
erro, que é sempre um mal público, toda a força da 
verdade; mas ele não tem o direito de decidir onde reside a 
verdade, onde se encontra o erro”. Se o poder público for 
atingido por opiniões que lhe parecem perigoso, afirma 
Condorcet (2008, p. 48), “não é mandando ensinar opiniões 
contrárias que deve combatê-las ou preveni-las; é 
afastando-as da instrução pública, não pelas leis, mas pela 
escolha de professores e métodos; principalmente 
assegurando aos bons espíritos os meios de se livrar desses 
erros e conhecer os seus perigos”. Avaliando este aspecto, 
Silva (2008, p. 169) escreve: “note-se que a reflexão 
pedagógica de Condorcet investe-se contra toda e qualquer 
forma de ‘pedagogia diretiva’, isto é, contra todo o ato de 
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instruir fundado na transmissão de ideias prontas, 
especialmente em matéria religiosa ou moral”. 
 Outro ponto também importante neste processo é 
que o poder público não deve confiar o ensino a 
corporações perpétuas, nas quais, os professores se 
recrutam a si mesmos. Segundo Condorcet (2008, p. 48), “a 
instrução que darão terá sempre por finalidade, não o 
progresso das luzes, mas o aumento de seu próprio poder; 
não a ensinar a verdade, mas perpetuar os preconceitos 
úteis à sua ambição, as opiniões que servem à sua vaidade”.  
Em outra passagem Condorcet (2008, p. 49) afirma: “não 
se deve mais temer o retorno desses grandes erros que 
afetavam o espírito humano como uma grande esterilidade, 
que sujeitavam nações inteiras aos caprichos de alguns 
doutores a quem pareciam ter delegado o direito de pensar 
sobre eles”. Para resumir: “criai corporações de 
professores, e estareis certos de ter criado tiranos ou 
instrumentos da tirania” (2008, p. 49). 
 O poder público não pode estabelecer um corpo de 
doutrina que deva ser ensinado com exclusividade. O papel 
da instrução é ensinar verdades apoiadas numa prova certa, 
geralmente reconhecida, ou seja, ensinar verdades as quais 
se acredita serem universalmente aceitas, contra as quais 
não se poderia supor que se levantassem objeções. Neste 
sentido, Condorcet (2008, p. 51) afirma que “é bem mais 
importante que o poder público não dite a doutrina comum 
do momento como verdade eterna, por temor de fazer da 
instrução um meio de consagrar preconceitos que lhe serão 
úteis e um instrumento de poder daquilo que deve ser a 
barreira mais segura contra o poder injusto”. O poder 
público não deve usar suas opiniões como base da 
instrução. Aqueles que ocupam o poder público devem 
permanecer a uma boa distância do ponto ao qual 
chegaram os espíritos destinados a aumentar a massa das 
luzes.  A esse respeito, Condorcet (2008, p. 51) diz: 
“mesmo se certos homens de gênio estivessem sentados ao 
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lado daqueles que detêm o poder, eles nunca poderiam ter, 
em todos os instantes, uma preponderância que lhes 
permitisse colocar em prática os resultados de suas 
meditações”. Seria um exagero essa confiança em apenas 
uma razão ou ainda, em apenas um espírito talentoso. Aliás, 
afirma Condorcet (2008, p. 52): 
 

O que em cada época assinala o verdadeiro termo 
das luzes não é a razão particular de tal homem de 
gênio, que pode ter também seus preconceitos 
pessoais, mas a razão comum dos homens 
esclarecidos. É necessário que a instrução se 
aproxime desse termo das luzes mais do que o 
poder público possa por si mesmo se aproximar 
dele. De fato, o objetivo da instrução não é 
perpetuar os conhecimentos que se tornam gerais 
numa nação, porém, aperfeiçoá-los e estendê-los. 

 
 O poder público deve, mesmo de longe, seguir os 
progressos das luzes. Sobre isso, questiona Condorcet 
(2008, p. 52-53): O que aconteceria se o poder público 
ficasse dócil à voz de alguns zeladores de doutrinas, ocultas, 
ordenasse que se preferissem as ilusões da iluminação 
interior às luzes da razão?” O dever, assim como o direito 
do poder público, limita-se, pois, a fixar o objetivo da 
instrução e assegurar que esse objetivo seja cumprido. De 
acordo com Condorcet (2008), o ensino da constituição de 
cada país deveria fazer parte da instrução nacional. No 
entanto, ao ensiná-la, deve-se ir além de uma limitada 
explicação ou ainda de ensiná-la como quem diz: está é a 
constituição que todos os cidadãos devem submeter-se. A 
esse respeito questiona Condorcet (2008, p. 53): 

 
Mas, ser por isso entendemos que se deva ensiná-la 
como uma doutrina conforme aos princípios da 
razão universal, ou se despertamos em seu favor 
um entusiasmo cedo que torna os cidadãos 
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incapazes de julgá-la; se lhe dizemos: eis o que deveis 
adorar e crer,  então se trata de uma religião política 
que se quer criar, uma cadeia preparada para os 
espíritos, e viola-se a liberdade em seus direitos 
mais sagrados, sob pretexto de ensinar a amá-la. O 
fim da instrução não é fazer que os homens 
admirem uma legislação pronta, mas torná-los 
capazes de avaliá-la e corrigi-la. Não se trata de 
submeter cada geração às opiniões bem como às 
vontades daquela que a precede, porém de 
esclarecê-las cada vez mais, a fim de que cada uma 
se torne cada vez mais digna de governar-se por sua 
própria razão. (grifo do autor). 

 
 Na obra Rapport, tratando da mesma questão, a 
saber, o ensino das leis de um país, Condorcet (apud 
SILVA, 2008, p. 170) diz: “Nem a constituição francesa, 
nem mesmo a declaração dos direitos, serão apresentadas a 
qualquer classe de cidadãos como tábuas que desceram do 
céu, que se deve adorar e acreditar”. Não é por demais 
dizer que, para Condorcet (2008), a instrução pública, desde 
que baseada na razão, tem como um de seus objetivos 
fundamentais a construção de um Estado razoável, que se 
conduz sob princípios de uma constituição favorável ao 
bom senso e à justiça. Ainda sobre os objetivos da 
instrução, Condorcet assevera (2008, p. 54): 

 
Ela não deve ter como objetivo propagar estas ou 
aquelas opiniões, enraizar nos espíritos princípios 
úteis a certos pontos de vista, mas instruir os 
homens sobre os fatos que lhes importa conhecer, 
colocar sob seus olhos as discussões que interessam 
aos seus direitos ou à sua felicidade, e lhes oferecer 
os auxílios necessários para que possam decidir por 
si mesmos. 
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 Segundo Condorcet (2008, p. 55), aqueles que 
exercem o poder público devem esclarecer os cidadãos 
sobre os motivos das leis a que se submetem, portanto,  

 
É necessário, pois, evitar proscrever essas 
explicações das leis, essas exposições de motivos ou 
de intenções que são uma homenagem àqueles nos 
quais reside o verdadeiro poder, e dos quais os 
legisladores são tão somente os intérpretes. 
Entretanto, mais além das explicações necessárias a 
entender a lei e executá-la, devem-se considerar 
esses preâmbulos e comentários, apresentados em 
nome dos legisladores, menos como uma instrução 
do que como uma prestação de contas, pelos 
depositários do poder, ao povo do qual eles o 
receberam. Sobretudo, não se deve acreditar que 
tais explicações sejam suficientes para que sejam 
cumpridos os deveres relativos à instrução pública. 
Esses depositários não devem limitar-se a não opor 
obstáculos às luzes que poderiam conduzir os 
cidadãos a verdades contrárias às suas opiniões 
pessoais; é preciso que tenham a generosidade, ou 
melhor, a eqüidade de preparar eles mesmos essas 
luzes.  

 
 No entender de Condorcet, nos governos 
arbitrários, tem-se o cuidado de dirigir o ensino de modo 
que disponha a uma obediência cega ao poder esclarecido. 
Desse modo, os cidadãos acabam por não aprender nada 
que não seja próprio a confirmá-los nas opiniões que seus 
senhores querem lhes inspirar. 
 
6 É necessário que as mulheres compartilhem a 
instrução comum dada aos homens 
 
 O Marquês de Condorcet foi também um veemente 
defensor da ideia de que o poder público assuma a 
responsabilidade de instruir as mulheres, em todos os seus 
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níveis de formação. Ele sua concepção pedagógica o 
filósofo das luzes defendia que a instrução deve ser a 
mesma para as mulheres e para os homens. Sobre esse 
tema, vejamos o que é dito por Condorcet (2008, p. 57): 

 
Nesse sentido, nada pode impedir que ela seja a 
mesma para as mulheres e os homens. Com efeito, 
como toda a instrução se limita a expor as verdades, 
a desenvolver suas provas, não se vê como a 
diferença dos sexos exigiria uma diferença na 
escolha das verdades ou na maneira de prová-las. Se 
o sistema completo da instrução comum – que tem 
como finalidade ensinar aos indivíduos da espécie 
humana o que lhes é necessário saber para cumprir 
seus deveres – parecer por demais amplo para as 
mulheres, que não são chamadas a nenhuma função 
política, pode-se limitar seu acesso aos primeiros 
graus, mas sem proibir que as que tiverem 
disposições mais felizes e cujas famílias as quiserem 
tornar cultas possam ter acesso aos outros graus. 

 
 A esse respeito, questiona Condorcet (2008, p. 57): 
“quanto às ciências, por que seriam proibidas às mulheres?” 
Segundo o autor, as mulheres não devem ser excluídas da 
instrução relativa aos conhecimentos científicos, porque 
elas podem contribuir para ampliá-los em seus progressos, 
seja fazendo pesquisas, seja escrevendo livros. Neste 
sentido, as mulheres teriam muito a contribuir com o 
crescimento das luzes.  O primeiro argumento para 
que as mulheres compartilhem a instrução comum dada aos 
homens é para que possam controlar a instrução que é dada 
aos seus filhos. Segundo Condorcet (2008, p. 58-59), a 
instrução pública deve-se: 

 
(...) deve-se estender à generalidade dos cidadãos, 
mas é impossível que as crianças a aproveitem, se, 
limitadas às lições que recebem de um mestre 
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comum, não tiverem um professor que possa 
cuidar de seus estudos, no intervalo das lições, 
prepará-las para recebê-las, facilitar a sua 
compreensão, completar enfim aquilo que um 
momento de ausência ou de distração as fez perder. 
Ora, de quem as crianças dos cidadãos pobres 
poderão receber esse auxílio se não for de suas 
mães, que, dedicadas aos cuidados da família ou 
entregues a trabalhos sedentários, parecem 
chamadas a cumprir? 

  
 Para Condorcet (2008), seria impossível estabelecer 
na instrução a igualdade necessária à manutenção dos 
direitos dos homens se as mulheres não percorressem os 
primeiros graus da instrução comum, para que alcançassem 
a condição de cuidar da instrução de seus filhos.  
 O segundo argumento de Condorcet se deve ao fato 
de que a falta de instrução das mulheres introduziria nas 
famílias uma desigualdade contrária à sua felicidade. Sobre 
isso, Condorcet (2008, p. 59) diz:  

 
Não de poderia estabelecer a instrução só para os 
homens, sem introduzir uma desigualdade notável 
não somente entre marido e mulher, mas também 
entre irmão e irmã, entre filho e mãe. Ora, nada 
seria mais contraditório à pureza e à felicidade dos 
costumes domésticos. A igualdade é, em todo lugar, 
mas, sobretudo nas famílias, o primeiro elemento 
da felicidade, da paz e das virtudes. 

 
 O terceiro argumento de Condorcet fundamenta-se 
na ideia de que a instrução feminina é um meio de fazer os 
homens conservarem os conhecimentos que adquiriram em 
sua juventude. Para Condorcet (2008, p. 60): “os homens 
que tiverem aproveitado uma instrução pública conservarão 
bem mais facilmente seus benefícios, se encontrarem em 
suas mulheres uma instrução mais ou menos igual à sua; 
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puderem fazer com elas leituras que devem manter os seus 
conhecimentos”. 
 O quarto argumento de Condorcet, talvez o mais 
razoável de todos, funda-se na ideia de que as mulheres têm 
o mesmo direito que os homens à instrução pública. 
Segundo o autor, “as mulheres têm os mesmos direitos que 
os homens; logo, elas têm o direito de obter as mesmas 
facilidades para adquirir as luzes, que podem lhes dar os 
meios de exercer realmente tais direitos, com uma mesma 
independência e numa extensão igual” (2008, p. 61). 

Condorcet (2008) entende que a instrução deve ser 
dada em comum, e as mulheres não podem ser excluídas 
do processo de ensino. Segundo ele, sempre que as 
mulheres ocuparam cátedras de ensino em universidades 
aos arredores da França, cumpriram com glória as suas 
funções de professoras nas ciências mais elevadas. Para 
Condorcet (2008), seria perigoso conservar o espírito de 
desigualdade nas mulheres, porque isso impediria de 
destruir esse espírito nos homens.  
 A instrução comum é vista por Condorcet como 
uma peça chave na manutenção das instituições públicas 
promotoras da igualdade. Portanto, afirma Condorcet 
(2008, p. 63):  

 
Nas instituições de uma nação livre, tudo deve 
tender para a igualdade, não somente porque ela é 
também um direito dos homens, mas porque a 
manutenção da ordem e da paz o determina 
imperiosamente. Uma constituição que estabelece a 
igualdade política nunca será durável nem pacífica 
se a misturamos com instituições que mantêm os 
preconceitos favoráveis à desigualdade. 

 
 O último iluminista afirma que (Condorcet apud 
SILVA, 2008, p. 136), a natureza humana é única, e todos 
têm direito à igualdade e à liberdade:  
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Os direitos dos homens resultam unicamente do 
fato de que eles são seres sensíveis, capazes de 
adquirir ideias morais e de raciocinar sobre essas 
ideias; assim, tendo as mulheres essas mesmas 
qualidades, elas têm, necessariamente, direitos 
iguais. Ou nenhum indivíduo da espécie humana 
tem verdadeiros direitos, ou todos têm os mesmos; 
e aquele que vota contra o direito de outro, 
qualquer que seja sua religião, sua cor ou seu sexo, 
conseqüentemente, abjurou de seus direitos. 

 
 Por fim, o autor entende que a natureza dotou os 
homens e as mulheres da mesma razão, capazes das 
mesmas virtudes, e todos têm direito à igualdade e à 
liberdade. 
 
7 Planejamento de uma escolarização em graus 
 
 Condorcet planejou uma escolarização em diversos 
graus. Cada cidade teria uma escola de primeiro grau de 
quatro anos. Num primeiro momento, o segundo grau 
ficaria a cargo de instituições em regiões-polo, que 
centralizariam o atendimento. Já os poucos cursos 
superiores estariam nos centros mais populosos. Conforme 
os professores se formassem e se criasse um bom 
contingente, novas escolas seriam abertas, ampliando a 
oferta em cada nível. A ideia era promover a progressiva 
inclusão das gerações ao mundo do conhecimento. 
Segundo Condorcet (2008, p. 239), o Estado deve preparar 
uma educação geral para todos os cidadãos: “Nela, eles 
aprendem tudo o que lhes importa saber para gozar a 
plenitude de seus direitos, para conservar em suas ações 
privadas uma vontade independente da razão alheia e para 
cumprir todas as funções comuns da sociedade”. Para se 
alcançar tal ideal, “a instrução é dividida em vários graus, 
que correspondem ao espaço de tempo que cada um pode 
a ela consagrar, assim como à diferença de talentos 
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naturais” (2008, p. 239). Logo, aqueles a quem sua fortuna 
não teria permitido desenvolvê-los encontram nessa 
educação geral honroso auxílio. 
 O plano de organização das escolas deveria tornar a 
educação, não só tão igual e tão universal, mas também tão 
completa como as circunstâncias o permitem. Esse ideal 
deveria consubstanciar-se na organização de políticas 
públicas, muito especialmente das políticas públicas da 
escolarização: 

 
Entendemos que o poder público devia dizer aos 
cidadãos pobres: a fortuna de vossos pais apenas 
pôde proporcionar-vos os conhecimentos mais 
indispensáveis; mas asseguram-se-vos os meios 
fáceis de os conservar e ampliar. Se a natureza vos 
deu talento, podeis desenvolvê-lo, a fim de que não 
se perca, nem para vós nem para a pátria. Assim, a 
instrução dever ser universal, isto é, estender-se a 
todos os cidadãos. Deve ser repartida com toda a 
igualdade que permitem os limites necessários do 
orçamento, a distribuição dos homens pelo 
território e o tempo mais ou menos longo que as 
crianças puderem consagrar-lhe. Nos seus diversos 
graus, ela deve abraçar o sistema completo do saber 
humano e assegurar aos homens, em todas as 
idades, a facilidade de conservarem os seus 
conhecimentos e de adquirirem outros novos. 
Enfim, nenhum poder público deve ter a 
autoridade, nem mesmo o direito, de impedir o 
desenvolvimento de verdades novas, ou o ensino 
de teorias contrárias a uma política de partido, ou 
aos seus interesses particulares (CONDORCET 
apud BOTO, 2003, p. 745). 

 
 Condorcet (2008, p. 71) estabelece que nas escolas 
primárias o objetivo principal do primeiro grau de instrução 
seria: “colocar todos os habitantes de um país em 
condições de conhecer seus direitos e seus deveres, a fim 
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de poder exercer uns e cumprir os outros, sem serem 
obrigados a recorrer a uma razão alheia”. Além disso, 
afirma o filósofo que, “é preciso que esse primeiro grau seja 
suficiente para torná-los capazes de exercer funções 
públicas às quais é útil que todos os cidadãos possam ser 
chamados, e que devem ser exercidas até nos extremos do 
território” (2008, p.71). Para que as funções públicas 
pudessem ser ocupadas por cidadãos instruídos, tornava-se 
necessária a criação de escolas públicas dirigidas por um 
mestre. Além disso, Condorcet (2008) sugere que a duração 
do período de instrução nas escolas primárias fosse de quatro 
anos. Durante esse período deveria ensinar-se aos alunos as 
noções básicas da leitura, escrita e da aritmética. Além 
desses conhecimentos elementares, seria importante 
destacar que o ensino se destinaria para desenvolver os 
primeiros sentimentos morais, assim como aprender a 
observar, medir e descrever os objetos físicos.  

Para Condorcet (2008, p. 90), “se trata de dar aos 
alunos os conhecimentos dos quais terão necessidade na 
vida comum”. Portanto, a escola primária deve “ensinar os 
conhecimentos mais necessários, formar a inteligência, ao 
lhe dar ideias justas, exercendo a memória e o raciocínio, 
enfim, colocar o aluno em condições de seguir depois uma 
instrução mais extensa e mais completa” (CONDORCET, 
2008, p. 96). Além disso, assinala Condorcet (2008, p. 96) 
que, “ao cumprir esse primeiro objetivo da educação, que 
deve ser o de desenvolver, fortalecer e aperfeiçoar as 
faculdades naturais, ter-se-ão escolhido, para exercer tais 
faculdades, assuntos que terão, pelo resto de sua vida, uma 
utilidade diária”. Examinando o quadro da primeira 
instrução nas escolas primárias, Condorcet (2008, p. 97) diz: 

 
Com efeito, tal instrução é o desenvolvimento de 
nossas faculdades intelectuais e, como esse 
desenvolvimento aumenta nosso poder e, 
conseqüentemente, nossos meios para a felicidade, 
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dela resulta um prazer refletido, ao qual se une 
ainda o de ser libertado desta inquietação penosa 
que acompanha a consciência de nossa ignorância e 
que produz o medo vago de não estarmos em 
condições de nos defender dos males que nos 
ameaçam. 

 
 O ensino nas escolas primárias, afirma Boto (2003, p. 
745), “seriam veiculados os conhecimentos gerais, 
necessários para criar a autonomia individual que faculta ao 
sujeito dirigir, ele mesmo, sua própria vida, seus afazeres e 
sua visão de mundo”. Enfim, “o ensino primário deveria 
supor o desenvolvimento das primeiras ideias morais e das 
regras de conduta que delas derivam; finalmente, os 
princípios de ordem social que possam colocar-se ao 
alcance da inteligência infantil” (CONDORCET apud 
BOTO, 2003, p. 745).  Já nas escolas secundárias, o 
segundo grau de instrução teria a divisão do ensino em 
duas partes: Na primeira parte, com duração de quatro 
anos, seria dado aos alunos um curso regular de instrução 
geral, necessário à continuidade daquele que já teria sido 
recebido na primeira instrução. A segunda parte seria 
destinada a ensinar aos alunos sobre os detalhes e a 
extensão das ciências particulares, com duração de um ou 
dois anos.  
 Essa divisão serviria para facilitar os meios de 
proporcionar a instrução às faculdades dos alunos. Sobre 
isso, afirma Condorcet (2008, p. 99) que: “todos os alunos 
receberão uma instrução comum suficiente para cada um e 
ao alcance daqueles que têm uma inteligência comum, 
enquanto aqueles cujas disposições são mais felizes 
encontrarão nos cursos particulares uma instrução 
proporcional às suas faculdades e apropriadas a seus 
gostos”. Quanto a essa separação, Condorcet (2008, p. 109) 
afirma que: 
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é o único meio de conciliar a influência sobre a 
instrução, que é, simultaneamente, para o poder 
público um direito e um dever, com o dever real de 
respeitar a independência dos espíritos, o único 
meio de lhe conservar uma atividade útil, sem 
prejudicar a liberdade de opiniões; ela poderá servir 
ao progresso da razão sem arriscar-se a se desviar, e 
não será exposta a retardar a marcha do espírito 
humano, somente querendo regrá-la ou acelerá-la. 

 
  Com efeito, “se deve dirigir a instrução para os 
conhecimentos cuja aquisição é útil, não é menos 
importante escolher, para exercitar as faculdades de cada 
indivíduo, os objetos para os quais ele é levado por um 
instinto natural, e uma instituição que não reunisse essas 
duas vantagens seria imperfeita” (CONDORCET, 2008, p. 
99). Quanto aos objetos da instrução comum específicos 
para serem ensinados nas escolas secundárias, Condorcet 
(2008, p. 99) assim descreve: 

 
Os objetos da instrução comum devem ser aqui, de 
início, um curso muito elementar de Matemática, de 
História Natural e de Física, absolutamente dirigido 
para as partes dessas ciências que podem ser úteis 
na vida comum. Acrescentar-se-ão os princípios de 
constituição nacional; serão explicadas as principais 
disposições das leis segundo as quais o país é 
governado; serão apresentadas as noções 
fundamentais da Gramática e da Metafísica, os 
princípios elementares da Lógica, algumas 
instruções sobre a arte de exprimir as ideias e 
elementos de História e Geografia. 

  
 O conhecimento ensinado pela instrução comum 
aos cidadãos deveria prepará-los para ocuparem os cargos 
públicos. A esse respeito, afirma Condorcet (2008, p. 100): 
“a instrução, qualquer, que ela seja, nunca colocará um 
homem em condições de ocupar imediatamente um 
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emprego público que se lhe quiser confiar, porém ela deve 
oferecer de antemão os conhecimentos gerais sem os quais 
somos incapazes para qualquer função”. É preciso que a 
instrução comum ensine conhecimentos cuja aquisição seja 
boa tanto para a felicidade própria, quanto para ocupar 
dignamente todas as funções da sociedade.  
 É importante salientar aqui a utilidade de fazer com 
que alguns alunos sejam educados à custa do público. 
Segundo Condorcet (2008), é extremamente importante 
para se manter a igualdade que o poder público assuma a 
responsabilidade de oferecer aos cidadãos um ensino 
gratuito e de qualidade. A esse respeito, Condorcet diz 
(2008, p. 109): “o poder público não cumpriria o dever de 
manter igualdade e tornar proveitosos todos os talentos 
naturais, se abandonasse a si mesmas as crianças das 
famílias pobres que tivessem mostrado o germe de seu 
talento em seus primeiros estudos”. Logo, seria preciso, 
“que cada uma das cidades em que existem 
estabelecimentos do segundo grau haja uma, ou antes, duas 
casas de educação nas quais é educado, à custa da nação, 
um determinado número desses alunos” (2008, p. 110). 
Com efeito, afirma Condorcet (2008, p. 110): 

 
Seria bom que tais casas pudessem ser abertas às 
crianças mantidas por seus pais; não somente se 
diminuiria com isso as despesas desses 
estabelecimentos, como seria a única forma de o 
poder público ter influência sobre a educação sem 
atentar contra a independência das famílias, de 
apresentar um modelo de instituição sem lhe dar 
outra autoridade a não ser a de seus princípios e de 
seus sucessos, de prevenir a charlatanice, as ideias 
exageradas ou bizarras, que poderiam corromper as 
casas particulares de instituição, sem, contudo, 
coibir sua liberdade. 
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 Segundo Boto (2003, p. 748), “o terceiro grau de 
instrução aconteceria nos chamados institutos 
(correspondentes, talvez, ao nosso nível de Ensino Médio), 
onde o saber erudito deveria ser suficientemente 
desenvolvido para capacitar os indivíduos para o 
desenvolvimento das funções públicas que exigem mais 
conhecimentos”.  O terceiro grau de instrução pública 
teria duração de quatro anos e consistiria em ensinar os 
mesmos conhecimentos do segundo grau, porém com mais 
desenvolvimento e extensão. No entendimento de 
Condorcet (2008, p. 112), “esse período de estudo deveria 
deter-se naquilo que é de utilidade imediata para os 
cidadãos que só querem se preparar dignamente para todas 
as funções públicas, e de respeitar, sem exceder, os limites 
daquilo que uma inteligência mediana possa entender, reter 
e conservar”. Sobre o princípio da instrução comum, 
Condorcet (2008, p. 115) fala ainda que essa instrução, que 
chamamos geral, é, contudo, também instrução particular: 
“ela só é verdadeiramente instrução comum, porque todos 
os cidadãos devem ser chamados para essas funções, 
devem tornar-se capazes de assumi-las”. 
 Condorcet (2008, p. 201) ainda destaca a 
necessidade da união da Filosofia à Política, o que seria um 
dos primeiros benefícios da instrução: 

 
No entanto, uma das principais utilidade de uma 
nova forma de instrução, uma das que podem se 
fazer sentir mais cedo, é a de levar a Filosofia para a 
Política, ou melhor, de confundi-las. Não existem, 
com efeito, a não ser duas espécies de Política: a 
dos filósofos, que se apóia no direito natural e na 
razão, e a dos intrigantes, a dos intrigantes, fundada 
em seus interesses e que, para arregimentar os 
tolos, a colorem com princípios de conveniência e 
pretextos de utilidade. 
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 Para Condorcet (2008, p. 202), é indispensável que a 
instrução pública se inspire em um ensino de caráter 
filosófico, valorizando os princípios da justiça e da razão. 
“Fazei que, na instrução pública, aberta a todos os 
cidadãos, a Filosofia presida o ensino da Política, que esta 
seja um sistema no qual as máximas do direito natural 
tenham determinado todas as bases”.  
 A instrução pública de caráter filosófico é o 
caminho que leva os cidadãos a obterem os benefícios 
garantidos pelas luzes. Em decorrência desse ensino, afirma 
Condorcet (2008, p. 202): 

 
Os cidadãos saberão escapar das astúcias dos 
ambiciosos e, ao mesmo tempo, sentir a 
necessidade de confiar seus interesses a homens 
esclarecidos. Uma falsa instrução produz a 
presunção; uma instrução racional ensina a 
desconfiar de seus próprios conhecimentos. O 
homem pouco instruído, mas bem instruído, sabe 
reconhecer a superioridade de outrem sobre ele e 
concordar com isso sem dificuldade. 

 
 Nesse sentido, Condorcet (2008) entende que uma 
educação de cunho filosófico irá acostumar o cidadão a 
sentir o valor da verdade e a estimar a todos aqueles que a 
descobrem ou que sabem empregá-la em benefício da 
felicidade e da liberdade de um povo. Desse modo, afirma 
ele, “o povo poderá conduzir a si mesmo ou escolher bons 
guias, julgar segundo a razão ou valorizar aqueles que deve 
chamar em auxílio de sua ignorância” (2008, p. 203). 
 Na educação racional e destinada a todos, deve-se 
destacar a função imprescindível dos professores. Segundo 
Condorcet (2008, p. 119), “a função de ensinar supõe o 
hábito e o gosto por uma vida sedentária e regrada; exige 
doçura e firmeza de caráter, paciência e zelo, simplicidade 
nos costumes e uma espécie de dignidade”. É do ponto de 
vista da dedicação que Condorcet vê o professor e, a esse 
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respeito afirma: “a arte de instruir só se adquire com o 
costume, só se aperfeiçoa com a experiência, e os primeiros 
anos do ensino são sempre inferiores aos que se seguem” 
(2008, p. 120). Os fatores experiência e habilidade em 
determinado campo de estudo das ciências tornam-se os 
principais critérios de recrutamento.  
 Além de destacar a experiência como um dos 
principais atributos aos professores, Condorcet chama 
atenção para os riscos da formação de corporações entre 
eles. Sobre isso, ele diz:  

 
Os professores, exercendo funções isoladas, não 
devem formar uma corporação, Assim, não 
somente não se deve encarregar do ensino uma 
corporação já formada, nem mesmo admitir uma 
corporação dos membros atuais em alguma das 
partes da instrução, porque, animados pelo espírito 
corporativo, eles procurariam invadir aquilo que 
lhes é permitido compartilhar [...] Cada um de 
existir à parte, e este é o único meio de manter 
entre si uma emulação que não degenere em 
ambição nem em intriga, de preservar o ensino do 
espírito de rotina, enfim, de impedir que a 
instrução, que é instituída para os alunos, seja 
regulada segundo o que convém aos interesses dos 
mestres. (CONDORCET, 2008, p. 121). 

 
 Para Condorcet (2008), o tempo de duração da 
função de professor poderia variar entre quinze e vinte 
anos de trabalho, porém, em alguns casos esses prazos 
poderiam ser prolongados. Condorcet previa uma 
aposentadoria ao final da carreira a todos os professores 
que abriram mão de outros projetos pessoais em função da 
instrução pública. A esse respeito, afirma Condorcet (2008, 
p. 123): “sem se expor a grandes despesas, pode-se esperar, 
ao final desse prazo, para aqueles que se dedicaram a uma 
profissão e fizeram os estudos preliminares que ela exige, 
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uma recompensa suficiente para premiá-los pelo sacrifício 
que fizeram de qualquer outro meio de fortuna”. Quanto à 
seleção dos professores para atuarem na instrução pública, 
estes deveriam reunir basicamente três condições: 
“primeira, que aquele que é eleito tenha capacidade 
suficiente; segunda, que ele convenha ao posto por 
características locais e regionais; terceira, que seja o melhor 
daqueles que reúnem a capacidade e a conveniência” 
(CONDORCET, 2008, p. 126). Além da escolha de bons 
mestres necessários à instrução comum das crianças e à dos 
homens se deve compor o estabelecimento de instrução de 
um inspetor de estudo. A esse respeito, Condorcet (2008, 
p. 127) diz: “é necessário haver, em cada centro de distrito 
e de departamento, um inspetor de estudos a quem se 
confiaria ao mesmo tempo a direção das bibliotecas e dos 
museus de História Natural ou de Física que lhes são 
associados”. 
 Além de bons professores, seria necessário criar 
companhias científicas. Para Condorcet (2008, p. 128), “é 
essencial, enfim, para o progresso das luzes e mesmo para o 
estabelecimento de um sistema bem combinado de 
instrução, que exista uma sociedade de sábios em cada 
primeira divisão de um grande Estado”. O papel das 
companhias científicas era formar um grupo de homens de 
um mérito real, para produzir e dispersar as luzes 
necessárias à instrução comum.  
 As associações de cientistas devem renovar-se por 
sua própria escolha. Sobre isso, Condorcet (2008, p. 130) 
assevera: “já que seu objetivo essencial é o de aumentar as 
luzes, ampliar a massa de verdades comuns, é claro que elas 
devem ser compostas de homens dos quais se podem 
esperar esses progressos”. A razão dessas sociedades “é o 
de descobrir verdades, aperfeiçoar teorias, multiplicar as 
observações, ampliar os métodos” (2008, p. 133). 
Condorcet (2008) chama a atenção para a necessidade de 
não transformar as sociedades científicas em corporações 
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de professores. Ele entende que o talento de instruir não é 
o mesmo talento de pesquisar, ou seja, o professor dever 
conhecer mais ou menos vários ramos das ciências, já o 
cientista deve aprofundar-se com propriedade em um deles 
produzindo novos conhecimentos. As companhias 
científicas não devem ser confundidas com o ensino, 
transformando-se em corporação de professores. 
Entretanto, afirma Condorcet (2008, p. 139): “é preciso que 
elas tenham influência sobre o ensino por meio de suas 
luzes, seus trabalhos, pela confiança merecida por seus 
julgamentos”. Enfim, “raramente esses guias nos desviarão 
do bom caminho enquanto as sociedades forem 
constituídas da elite dos homens esclarecidos” (2008, p. 
190). 
 Por fim, os professores devem ser pagos pelo 
tesouro público. O relato de Condorcet (apud BOTO, 
2003, p. 752) é absolutamente explícito na intransigente 
defesa da gratuidade em todos os níveis da instrução 
pública oferecida: 

 
As cidades ricas e as regiões férteis teriam todos os 
professores hábeis e juntariam esta vantagem a 
todas as outras. Como existem ramos de ciência, e 
nem sempre os menos úteis, que exigirão um 
concurso mais fácil, seria preciso estabelecer 
diferença nos ordenados dos professores, ou deixar 
subsistir, entre eles, uma desigualdade excessiva que 
prejudicaria aquela espécie de equilíbrio entre os 
diversos ramos de conhecimentos humanos, tão 
necessários aos seus progressos reais [...]. Por outro 
lado, visto que é preciso pagar ordenados fixos aos 
professores, e que a contribuição que se exigiria dos 
alunos deveria ser necessariamente muito pequena, 
sê-lo-ia também a economia e o gasto voluntário 
que daqui resultaria cairia menos sobre as famílias 
opulentas que sobre aquelas que se impõem 
sacrifícios para dar aos filhos, cujos primeiros anos 
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revelaram talento, os meios de os cultivarem e 
utilizarem para a sua fortuna. Enfim, a emulação 
que faria nascer entre os professores o desejo de 
multiplicar os alunos, cujo número aumentaria os 
seus proventos, não obedece a sentimento bastante 
elevado para que se possa lamentar a sua ausência. 
Não seria para temer que resultassem bem mais 
rivalidades entre os centros de ensino; que os 
professores entres procurassem brilhar do que 
instruir; que o seu método e as suas opiniões 
fossem calculadas apenas seguindo o desejo de 
afastar, combatendo certos prejuízos e 
manifestando-se contra certos interesses?  

 
 Considerando-se que ao poder público caberia, a 
princípio, a manutenção econômica das instituições de 
ensino, a vigilância e a direção da instrução ficariam a cargo 
das sociedades científicas da época. Já a instrução relativa às 
ciências caberia a Sociedade Nacional das Ciências e das Artes. 
Segundo Condorcet (2008, p. 240), “esta última parte do 
ensino público é destinada aos que são chamados a 
aumentar a massa de verdades por meio de observações ou 
descobertas, a preparar de longe a felicidade das gerações 
futuras”. Somente os sábios ocupariam este santuário das 
ciências: “Homens que abraçaram uma ciência em toda a 
sua extensão e a penetraram em toda a sua profundidade, 
ou que a enriqueceram com as suas descobertas” 
(CONDORCET apud BOTO, 2003, p. 753).  
 No topo daquilo que se estruturava como uma 
pirâmide da instrução popular, haveria a referida instância 
suprema: a Sociedade Nacional das Ciências e das Artes, que 
atuaria: 

 
Como elemento aglutinador dos progressos do 
conhecimento e como um espaço de 
entrelaçamento criativo e criador das diversas 
ramificações do saber humano. A ideia dessa 
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agremiação era a de proteger a instância das 
ciências e das artes contra os possíveis inimigos das 
luzes e, eventualmente, contra o próprio arbítrio do 
Estado. Tratava-se de um órgão da sociedade civil 
que se pretendia constituir: controlado pelos 
indivíduos ligados às letras, à Filosofia, às ciências, 
às artes – enfim, ligados ao progresso do 
conhecimento (BOTO, 2003, p. 753). 

 
 Para a formação das opiniões do homem comum, 
afirma Boto (2003, p. 753), “ela era o esboço de um espírito 
público ao mesmo tempo arguto e responsável. Intérprete 
das visões de mundo dos homens ilustrados, essa sociedade 
protegeria o tecido social contra o charlatanismo, contra a 
ignorância e contra possíveis abusos dos poderes 
instituídos”. Depois de traçar o quadro teórico sobre as 
considerações de Condorcet acerca da instrução pública, no 
próximo capítulo, serão pontuadas as considerações de 
Savater acerca do tema. 
 



Segunda parte 
A especificidade da educação 

escolar em uma sociedade 
republicana: contribuições de 

Savater 
 
 
1 O aprendizado humano: a educação como ato social 
 
 Savater, ao propor uma perspectiva da condição 
humana, deixa claro que: “ser humano também é um 
dever”. Nesse sentido, nós “nascemos humanos, mas isso 
não basta: temos também que chegar a sê-lo” (SAVATER, 
2005, p. 26). Este caráter de cultivo da humanidade torna-
se um dos objetivos da educação2. A humanidade plena 
não é simplesmente algo natural, uma determinação 
biológica3. A propósito deste caráter de fazer-se humano, 
Savater (2005, p. 26) destaca que “os outros seres vivos já 

                                                           
2 É nesta perspectiva que se inscreve a ideia de Fensterseifer (2008, p. 
3): A primeira das obviedades é a aceitação do fato de que não 
nascemos humanos, mas, concordando com Kant, nos tornamos 
humanos pela educação. Assim, se nos animais ato e potência 
coincidem, no homem isso não acontece. Nos primeiros a direção do 
desenvolvimento já está previamente traçado, enquanto no homem a 
própria direção é uma construção humana, balizada pelos 
determinantes histórico-culturais. 

3 Como seres no mundo somos historicidade, afirma Fensterseifer 
(2008, p. 3), logo, “nossa existência como quer Sartre, precede a 
essência, o que faz com que aquilo que chamamos de natureza humana, 
seja um sentido instaurado por nós humanos”. 
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nascem sendo o que definitivamente são, o que hão de ser 
irremediavelmente, aconteça o que acontecer, ao passo que 
nós, humanos, o que parece mais prudente dizer é que 
nascemos para a humanidade”. Existe a possibilidade de o 
homem chegar a ser humano, no entanto, é preciso 
confirmar essa potencialidade. O homem precisa de uma 
confirmação posterior ao nascimento biológico, e isso se 
daria pela relação com outros homens. 
 De acordo com Savater (2005, p. 27), 
  

é preciso nascer humano, mas só chegamos a sê-lo 
plenamente quando os outros nos contagiam com 
sua humanidade deliberadamente e com nossa 
cumplicidade. A condição humana é em parte 
espontaneidade natural, mas também deliberação 
artificial: chegar a ser totalmente humano é sempre 
uma arte. 

 
 Diferente do animal que nasce sendo o que 
definitivamente é, o homem nasce desamparado e 
incompleto. No entanto, os recursos do homem se 
multiplicam, ao passo que o animal começa a se repetir. 
Comparando uma criança e um chimpanzé recém-nascidos, 
Savater (2005, p. 28) chega a conclusão de que: “o 
chimpanzé amadurece antes que a criança humana, mas 
envelhece bem antes, com a mais irreversível das velhices: 
já não ser capaz de aprender nada de novo. Em 
contrapartida, os indivíduos da nossa espécie permanecem, 
até o fim de seus dias, imaturos, ou seja, abertos a novos 
saberes”. E como aprender novos saberes? Isto se 
consegue pela vontade de imitar os seus semelhantes, ou 
seja, a criança aprende por mimetismo. Cumpre assinalar 
que, para Savater (2005, p. 29), “o específico da sociedade 
humana é que seus membros não se transformam em 
modelos para os mais jovens de modo acidental, 
inadvertidamente, mas de forma intencional e conspícua”. 
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As crianças são orientadas pelos adultos a imitá-los, ou seja, 
“os adultos reclamam a atenção de seus filhos e encenam 
diante deles as maneiras da humanidade, para que as 
aprendam” (2005, p. 29). 
 Ao contrário da imitação ocasional dos animais, 
entre os humanos ocorre “aquela que poderíamos chamar 
de imitação forçosa, à qual os filhotes humanos se vêem 
socialmente compelidos. Baseia-se em algo decisivo que, ao 
que parece, só ocorre entre os humanos: a constatação da 
ignorância” (SAVATER, 2005, p. 30). Para Savater (2005, 
p. 30), isso quer dizer que, “para aproveitar de modo 
pedagogicamente estimulante o que alguém sabe, é preciso 
compreender também que outro não o sabe e que 
consideramos desejável que o saiba”. Logo, o ensino 
origina-se da partilha de conhecimentos daqueles que 
sabem junto aos que ainda não compartilham desse saberes. 
No dizer de Savater (2005, p. 31): 

 
Onde se dá como certo que todo mundo sabe, ou 
que cada um sabe o que lhe convém, ou que dá na 
mesma saber ou ignorar, não pode haver educação 
nem, portanto, verdadeira humanidade. Ser 
humano consiste na vocação de compartilhar com 
todos o que já sabemos, ensinando os recém-
chegados ao grupo o que devem conhecer para se 
tornar socialmente válidos. Ensinar é sempre 
ensinar ao que não sabe, e quem não indaga, 
constata e deplora a ignorância alheia não pode ser 
professor, por mais que saiba. 

 
 Na dialética do aprendizado, a cultura é um dos 
principais conteúdos da educação formal4. Ao modo de 
                                                           
4 Fensterseifer (2008, p. 2), tomando cultura no sentido proposto por 
Cliffore Geertz, define-a como “teia de significados na qual nós nos 
inserimos tecendo-a”, e acrescenta, “podemos afirmar que a educação, 
em sentido amplo, nos insere na cultura, potencializando-nos para 
“tecê-la”. 
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Jean Rostand, cultura é “o que o homem acrescenta ao 
homem”, afirma Savater (2005, p. 33). Portanto, “a 
educação é a cunhagem efetiva do humano onde ele só 
existe como possibilidade” (2005, p. 33). De fato: 

 
Antes de a criança ser educada, não há nela 
nenhuma personalidade própria que o ensino 
oprima, mas apenas uma série de disposições 
genéricas, fruto do acaso biológico: através do 
aprendizado irá forjar-se sua identidade pessoal e 
irrepetível. Trata-se, decerto, de uma forma de 
condicionamento, que, no entanto, não acaba com 
nenhuma antiga liberdade original, mas possibilita 
justamente a eclosão eficaz do que humanamente 
chamamos de liberdade. A pior das educações 
potencializa a humanidade do indivíduo com seu 
condicionamento, ao passo que um ilusório limbo 
selvagem incondicionado não faria mais do que 
bloqueá-la indefinidamente (SAVATER, 2005, p. 
33). 

 
 A propósito, qual seria o melhor modo de 
condicionar a natureza humana?  O homem o é através do 
aprendizado, aponta Savater (2005, p. 33), porém, “esse 
aprendizado tem uma característica distintiva que é o mais 
importante dele”. É preciso considerar que “o que é 
próprio do homem não é tanto o mero aprender, mas o 
aprender com outros homens, o ser ensinado por eles” 
(2005, p. 33). Mesmo que o homem aprendesse, por meio 
de experiências particulares alguns conhecimentos 
elementares para a sua sobrevivência física lhe faltariam o 
que a escola tem de especificamente humanizador. Desse 
modo, explica Savater (2005, p. 34), “nosso professor não é 
o mundo, as coisas, os acontecimentos naturais, nem o 
conjunto de técnicas e rituais que chamamos de cultura, 
mas a vinculação intersubjetiva com outras consciências”. 
Nosso destino, afirma o filósofo “não é a cultura, nem 



68 Educação e instrução pública 
 

 

estritamente a sociedade como instituição, mas os 
semelhantes” (2005, p. 34). O fundamental da educação no 
processo de humanização “é o fato de ensinar a nossos 
semelhantes e de aprender com nossos semelhantes é mais 
importante para o estabelecimento de nossa humanidade 
do que qualquer um dos conhecimentos concretos que 
assim se perpetuam ou se transmitem” (SAVATER, 2005, 
p. 35). Da experiência e do trato com as coisas, pode-se 
aprender efeitos e modos de funcionamento, no entanto, 
afirma Savater (2005, p. 35): “do comércio intersubjetivo 
com os semelhantes aprendemos significados”.  

 
A vida humana consiste em habitar um mundo no 
qual as coisas, além de serem o que são, também 
significam; o mais humano de tudo, porém, é 
compreender que, embora o que a realidade é não 
dependa de nós, o que a realidade significa é, sim, 
competência, problema e, em certa medida, opção 
nossa. E por “significado” não se deve entender 
uma qualidade misteriosa das coisas em si mesmas, 
mas a forma mental que nós, humanos, lhes damos 
para nos relacionarmos uns com os outros por 
meio delas (SAVATER, 2005, p. 35). 

 
 Podemos aprender muitos conhecimentos práticos 
sobre o que nos rodeia, sem a menor ajuda dos nossos 
semelhantes. Mas, por outro lado, declara Savater (2005, p. 
35), “sempre temos que pedir a nossos semelhantes a chave 
para entrar no jardim simbólico dos significados”. O 
filósofo espanhol aponta o profundo erro atual de 
equiparar a processo educacional ao processo pelo qual se 
programa a informação dos computadores. Pelo 
computador, afirma Savater (2005), pode-se chegar a 
muitas informações, mas não se chegará a humanidade. 
Esta só pode vir de outros seres humanos. De acordo com 
o autor, “processar informações não é o mesmo que 
compreender significados” (2005, p. 36). Quanto à 
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perspectiva sobre o sentido dos significados, Savater (2005, 
p. 36) afirma: 

 
O significado é o que não posso inventar, adquirir 
ou sustentar isoladamente, mas depende da mente 
dos outros, isto é, da capacidade de partilhar na 
mente dos outros com aquilo em que consiste 
minha própria existência mental. A verdadeira 
educação consiste não só em ensinar a pensar como 
também aprender a pensar sobre o que se pensa, e 
esse momento de reflexão exige que se constate 
nossa pertença a uma comunidade de criaturas 
pensantes. 

 
 Savater (2005, p. 36), baseado nas reflexões sobre a 
educação de Kant, constata o fato de que a educação 
sempre nos vem de outros seres humanos, “é preciso fazer 
notar que o homem só é educado por homens e por 
homens que por sua vez foram educados” e assinala, “as 
limitações derivadas de tal magistério: as carências dos que 
instruem reduzem as possibilidades de perfectibilidade de 
seus alunos por via educacional”. “Se por uma vez um ser 
de natureza superior se encarregasse de nossa educação, 
suspira Kant, finalmente veríamos o que se pode fazer do 
homem” (2005, p. 36). No entanto, se perderia algo 
essencial, afirma Savater (2005, p. 37): “o parentesco entre 
ensinantes e ensinados”. Para Savater (2005, p. 37), “a 
principal matéria que os homens ensinam uns aos outros é 
sobre o que consiste ser homem”. 
 Tanto é assim que o primeiro objetivo da educação 
consiste em nos tornarmos conscientes da realidade de 
nossos semelhantes, afirma Savater (2005, p. 37-38). Ou 
seja: 

 
Temos de aprender a ler suas mentes, o que não 
equivale simplesmente à destreza estratégica de 
prevenir suas reações e nos adiantar a elas para 
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condicioná-las em nosso benefício, mas implica 
antes de tudo atribuir-lhes estados mentais como os 
nossos e dos quais depende a própria qualidade dos 
nossos. Isso implica considerá-los sujeitos e não 
meros objetos; protagonistas de sua vida e não 
meros comparsas vazios da nossa. 

 
 Antes de qualquer coisa, declara o autor que “a 
educação é a revelação dos outros, da condição humana 
como um concerto de cumplicidades inevitáveis” 
(SAVATER, 2005, p. 38). Portanto, ninguém é sujeito na 
solidão e no isolamento, sempre se é sujeito entre outros 
sujeitos. 
 
2 A educação na especificidade escolar 
 
 Baseado no que fora abordado até o momento, 
chega-se a uma importante verdade antropológica: 
nascemos homens, mas é preciso humanizar-se por meio 
da educação. A propósito deste caráter humanizador da 
educação, Savater (2005, p. 39), escreve: 

 
O aprendizado através da comunicação com os 
semelhantes e da transmissão deliberada de pautas, 
técnicas, valores e recordações é um processo 
necessário para se chegar a adquirir a plena estatura 
humana. Para ser homem não basta nascer, é 
preciso também aprender. A genética nos predispõe 
a chegarmos a ser humanos, porém só por meio da 
educação e da convivência social conseguimos sê-lo 
efetivamente. 

 
 Segundo Savater (2005, p. 40, grifo do autor), “a 
primeira coisa que a educação transmite a cada um dos 
seres pensantes é que não somos únicos, que nossa condição 
implica o intercâmbio significativo com outros parentes 
simbólicos que confirmam e possibilitam a nossa condição 
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[...]. A segunda coisa é que não somos os iniciadores da nossa 
linhagem”. Para o ser humano, estas são as descobertas 
originais que o abrem para sua vida própria: a sociedade e o 
tempo. No universo social, o homem aprenderá que muitos 
de seus semelhantes já morreram e que seus 
descobrimentos ainda contam para se tirar algumas lições. 
Aprenderá também que suas lutas continuam valendo e que 
levá-las em conta ainda serve para manter ou renovar a 
ordem das coisas5. Neste contexto, vale a pena destacar o 
papel do tempo, afirma Savater (2005, p. 41): 

 
é nossa invenção mais característica, mais 
determinante e também mais intimidadora: o fato 
de todos os modelos simbólicos segundo os quais 
os homens em qualquer cultura organizam sua vida 
serem indefectivelmente temporais, de não haver 
comunidade que não saiba do passado e que não se 
projete no futuro, talvez seja nosso traço menos 
animalesco. 

 
 Por meio da educação, afirma Savater (2005, p. 41), 
“não nascemos para o mundo, mas para o tempo”. O 
tempo é o nosso campo de jogo. Para o filósofo, “o ensino 
está intrinsecamente ligado ao tempo, como transfusão 
deliberada e socialmente necessária de uma memória 
coletivamente elaborada, de uma imaginação criadora 
compartilhada” (2005, p. 42). O tempo também seria um 
importante atributo dos bons educadores, no dizer de 
Savater (2005, p. 42), “a primeira coisa para educar os 
outros é ter vivido antes deles, isto é, não o simples ter 
vivido em geral, mas ter vivido antes o conhecimento que 
se deseja transmitir”.  

                                                           
5 No dizer de Fensterseifer (2008, p. 3), “aprenderá que somos apenas a 
“ponta do iceberg” chamado humanidade. Produtos, em parte, dos 
projetos instituídos que nos antecederam, e em parte da nossa 
capacidade instituinte”. 
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 A função do ensino na escola está tão 
essencialmente enraizada na condição humana que dá a 
todos nós a possibilidade de sermos, pelo menos em 
alguma ocasião, professores de alguma coisa para alguém. 
Afinal, para que serve o professor então? De acordo com 
Savater (2005, p. 44, grifo do autor), “sendo o mútuo 
aprendizado algo generalizado e obrigatório em toda a 
comunidade humana, à primeira vista pareceria 
desnecessário instituir-se o ensino como dedicação 
profissional de alguns”. No entanto, alerta o autor, “o fato de 
qualquer um ser capaz de ensinar alguma coisa não quer 
dizer que qualquer um seja capaz de ensinar qualquer coisa” 
(2005, p. 45, grifo do autor). Com efeito, a escola “aparece 
quando o que é preciso ensinar é um saber científico, não 
meramente empírico e tradicional” (2005, p. 45). Na escola, 
os docentes6 especializados nas mais diversas áreas das 
ciências assumem a missão de ensinar os conhecimentos 
mais abstratos e complexos aos alunos, aqueles que eles 
não aprenderiam no âmbito familiar. Afinal de contas, 
questiona Savater (2005, p. 46), o que é que se pode ensinar 
e que se deve aprender? Savater, ao citar Juan Delval, diz: 
“uma reflexão sobre os fins da educação é uma reflexão 
sobre o destino do homem, sobre o lugar que ele ocupa na 
natureza, sobre as relações entre os seres humanos”. 
 Num procedimento de retorno aos gregos, Savater 
(2005) busca ampliar o debate sobre o problema acima. Ele 
aponta os gregos como os responsáveis pela inauguração de 
um modelo educacional binário de funções, ou seja, a 

                                                           
6 No entender de Carvalho (apud FENSTERSEITER, 2008, p. 39), “é 
necessário assumir o caráter profissional da função docente: A atividade 
educacional profissional e institucionalizada na escola pressupõe o 
ensino, ou seja, a transmissão de um conteúdo específico e dentro de 
um contexto hierarquizado pela posse de determinados conhecimentos 
e mesmo de um papel social muito diferenciado entre o professor 
(educador profissional e não eventual) e seus alunos (que 
eventualmente ensinam a ele ou a qualquer outro algo que sabem)”. 
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educação e a instrução. Cada uma das funções era exercida por 
um profissional específico. O pedagogo era um educador 
que “convivia com as crianças ou adolescentes, instruindo-
os nos valores da cidade, formando seu caráter e velando 
pelo desenvolvimento de sua integridade moral” (2005, p. 
47). Em contrapartida, o professor “era um colaborador 
externo à família que se encarregava de ensinar às crianças 
uma série de conhecimentos instrumentais, como a leitura, 
a escrita e a aritmética” (2005, p. 47). De acordo com 
Savater (2005, p. 47), “o pedagogo era um educador e sua 
tarefa era considerada de interesse primordial, ao passo que 
o professor era um simples instrutor e seu papel era 
considerado secundário”. De modo geral, afirma o filósofo 
espanhol, “a educação, orientada para a formação da alma e 
o cultivo respeitoso dos valores morais e patrióticos, 
sempre foi considerada de mais alto nível do que a 
instrução, que oferece o conhecimento de destrezas 
técnicas ou teorias científicas” (2005, p. 48). A dicotomia 
no ideal educacional grego perdurou até o século XVIII.  

De acordo com Savater (2005, p. 48), “até o final do 
século XVIII a instrução técnico-científica não alcançou no 
ensino uma consideração comparável à da educação cívico-
moral”. Somente a partir das contribuições dos filósofos 
enciclopedistas que “se começa a considerar os 
conhecimentos oferecidos pela instrução imprescindíveis 
para fundar uma educação igualitária e tolerante, capaz de 
avançar criticamente para além dos tópicos oferecidos pela 
tradição religiosa ou localista” (2005, p. 48). Passado algum 
tempo, a instrução passa a ser considerada superior a 
educação, porém, ambas estão sujeitas a incansáveis 
controvérsias.  
 Cabe ainda destacar que essa contraposição entre 
educação e instrução é hoje notavelmente obsoleta e muito 
enganosa, afirma Savater (2005, p. 49), 
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Ninguém se atreverá a afirmar seriamente que a 
autonomia cívica e ética de um cidadão possa se 
forjar na ignorância de tudo o que é necessário para 
ele se desempenhar profissionalmente; e o melhor 
preparo técnico, carente do desenvolvimento 
básico das capacidades morais ou de uma mínima 
disposição de independência política, nunca 
formará pessoas íntegras, mas simples robôs 
assalariados. 

 
 De acordo com Savater (2005, p. 49), essa 
dicotomia entre instrução e educação é, “além de indesejável, 
impossível, pois não se pode educar sem instruir nem vice-
versa”. Em substituição a esta dicotomia falsa, ele propõe 
outra, considerada válida intelectualmente: capacidades 
abertas e fechadas. 
 Segundo Savater (2005, p. 49), “o ensino nos 
adestra em certas capacidades que podemos denominar 
‘fechadas’, algumas estritamente funcionais – como andar, 
vestir-se ou lavar-se – e outras mais sofisticadas – como ler, 
escrever, realizar cálculos matemáticos ou manejar um 
computador”. Por outro lado, afirma o autor, “as 
capacidades ‘abertas’, são de domínio gradual e, de certo 
modo, infinito. Algumas são elementares e universais, 
como falar ou raciocinar, e outras decerto optativas, como 
escrever poesias, pintar ou compor música” (2005, p. 50). 
Savater (2005, p. 51) aponta que, “o êxito do aprendizado 
de capacidades fechadas é exercê-las esquecendo que as 
sabemos; nas capacidades abertas, implica termos cada vez 
mais consciência do que ainda nos falta saber”. A própria 
capacidade de aprender é uma capacidade aberta. Esta 
capacidade possibilita as demais. 

 
Pois bem, sem dúvida a própria habilidade de 
aprender é uma capacidade aberta importante, 
talvez a mais necessária e humana de todas elas. E 
qualquer plano de ensino bem concebido irá 
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considerar prioritário esse saber que nunca acaba e 
que possibilita todos os outros, fechados e abertos, 
quer os imediatamente úteis a curto prazo, quer os 
que buscam uma excelência que nunca se dá por 
satisfeita. A capacidade de aprender se compõe de 
muitas perguntas e de algumas respostas; de buscas 
pessoais e não de achados institucionalmente 
decretados; de crítica e questionamento em vez de 
obediência que se satisfaz com o comumente 
estabelecido (SAVATER, 2005, p. 51).  

 
 Cabe à escola propor um campo de atividade para 
os alunos desenvolverem a capacidade de aprender, ou, 
como diria Savater (2005, p. 51, grifo do autor), “o 
importante é ensinar a aprender, pois a arte de ensinar a 
aprender consiste em formar fábricas e não armazéns”. 
Ainda sobre a contraposição entre educação e instrução, 
afirma Savater (2005, p. 52): “Bem entendidas, a primeira 
equivaleria ao conjunto das atividades abertas – das quais a 
ética e o sentido crítico de cooperação social não são as 
menos importantes – e a segunda se concentraria nas 
capacidades fechadas, básicas e imprescindíveis, mas não 
suficientes”. 
 Hoje, para Savater (2005, p. 53, grifo do autor), “a 
mudança mais importante aberta pelas novas demandas da 
educação é que ela deverá incorporar de forma sistemática 
a tarefa de formação da personalidade”. No entanto, ele faz 
uma dura crítica ao chamado currículo oculto, que não deixa 
claros os seus objetivos, e ao costume da educação de 
favorecer o Estado e os ricos.  A perspectiva de Savater 
(2005, p. 54, grifo do autor) a respeito do currículo oculto 
vai numa outra direção, vejamos: 

 
A matéria essencial desse “currículo oculto”, que 
ganharia tornando-se explícita e que sem dúvida 
não pode ser abolida seguindo um critério 
falsamente libertário sem desvirtuar o próprio 
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sentido de toda a educação. Refiro-me à proposta 
de modelos de auto-estima aos educandos como 
resultado englobador de todo o seu aprendizado. 

 
 Haveria que se implantar nos chamados currículos 
ocultos a proposta de modelos de autoestima. De acordo 
com Savater (2005, p. 54, grifo do autor), “o reconhecimento 
do humano pelo humano é um imperativo na vida do 
amadurecimento pessoal de cada um dos indivíduos”. No 
entanto, “a criança precisa ser reconhecida pelos outros em 
sua qualidade irrepetível, para confirmar a si mesma, sem 
angústia nem desequilíbrio, no exercício intersubjetivo da 
humanidade” (2005, p. 54). Logo, esse reconhecimento 
sempre implica uma avaliação, uma apreciação para mais ou 
para menos, um modelo de excelência que serve de 
parâmetro para calibrar o reconhecido. Nesse sentido, 
afirma Savater (2005, p. 54): “Uma das principais tarefas do 
ensino sempre tem sido, então, promover modelos de 
excelência e pautas de reconhecimento que sirvam de apoio 
à auto-estima dos indivíduos”. 
 Tais modelos podem estar baseados em critérios 
irracionais, mas também podem estar ligados a outros, tais 
como: a autonomia pessoal, o conhecimento racional, a 
generosidade e a coragem. No entanto, alerta Savater (2005, 
p. 55):  

 
A única coisa certa é que, se por uma temerosa 
demissão de suas funções a escola renunciar a esse 
desígnio – justificando-se com auto-enganos, como 
suposta necessidade de “neutralidade” ou 
relativismo axiológico -, as crianças e adolescentes 
negociarão sua auto-estima em outros mercados, 
pois humanamente ninguém pode prescindir dela. 
[...] Da renúncia ou do fracasso da escola nesse 
terreno provém a maioria dos distúrbios juvenis 
que tanto alarmam as pessoas bem-pensantes, ou 
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seja, as que costumam alarmar-se demais e pensar 
de menos.  

  
 Savater (2005, p. 55), citando Jerome Bruner, diz: “a 
escola, em maior grau do que em geral se constata, compete 
com miríades de ‘antiescolas’ na provisão de distinção, 
identidade e auto-estima”. Diante disso, percebe-se que da 
renúncia ou do fracasso da escola provêm muitos dos 
distúrbios juvenis. Portanto, a escola não pode abrir mão 
de propor aos alunos modelos de autoestima edificantes, 
para que estes construam um conjunto razoável de valores 
humanos. 
 
3 O eclipse da família: Por que os adultos se negam 
em assumir as suas responsabilidades? 
 
 Nos primeiros anos de vida, a criança se educa a 
partir da influência educacional de seu entorno familiar. É 
ali que aprende as primeiras noções fundamentais de 
comportamento. Segundo Savater (2005, p. 58), “é na 
família que a criança aprende como falar, limpar-se, vestir-
se, obedecer aos adultos, proteger os menores, 
compartilhar os alimentos e outros bens com quem a cerca, 
participar de jogos coletivos respeitando as regras, etc.”. 
Esse conjunto de aprendizado é chamado de socialização 
primária da criança. Num segundo momento, afirma Savater 
(2005, p. 58, grifo do autor), “a escola, os grupos de 
amigos, o lugar de trabalho, irão realizar a socialização 
secundária, em cujo processo ele irá adquirir conhecimentos 
e competências de alcance mais especializado”. A boa 
educação escolar depende diretamente da fundamentação 
construída pela educação familiar, pois é sobre ela que 
serão assentados os novos conhecimentos escolares. 
 A diferença essencial entre o aprendizado familiar 
da criança e o aprendizado escolar é a afetividade. De acordo 
com Savater (2005, p. 58, grifo do autor): “O clima familiar 
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é aquecido pela afetividade, existem poucas barreiras 
distanciadoras entre os parentes que vivem juntos e o 
ensino apóia-se mais no contágio e na sedução do que em 
lições objetivas estruturadas”. Savater (2005, p. 58) salienta 
que o aprendizado familiar tem por trás o mais eficaz dos 
instrumentos de coação: “o medo de deixar de ser amado 
pelos que mais contam para nós em cada momento da 
vida”. Segundo Savater (2005, p. 60 grifo do autor), “a 
educação familiar funciona pela via do exemplo, não por 
sessões discursivas de trabalho, e se apóia em gestos 
compartilhados, hábitos do coração, chantagens afetivas ao 
lado da recompensa de carícias”. A presença da afetividade 
na educação familiar é essencial para o desenvolvimento de 
bons princípios. Neste sentido, afirma Savater (2005, p. 60, 
grifo do autor): “O que se aprende na família tem uma 
força persuasiva, que, nos casos favoráveis, serve para o 
apuramento de princípios moralmente estimáveis que depois 
resistirão às tempestades da vida”. 
 Seja como for, afirma Savater (2005, p. 60), “a 
socialização primária dos indivíduos passa por um eclipse 
indubitável na maioria dos países, o que constitui um 
problema sério para a escola e os professores”. Hoje em dia 
a família não cumpre mais com suas funções educacionais. 
De acordo com Savater (2005, p. 61), “agora que a família 
não desempenha plenamente seu papel socializador, a 
escola, além de não poder realizar sua tarefa específica 
como no passado, também começa a ser objeto de novas 
demandas, para as quais não está preparada”. Afinal, 
porque a família não cumpre mais com suas funções 
educacionais? 
 Uma primeira causa é de ordem sociológica, ou seja, 
a radical transformação no contexto familiar. Segundo 
Savater (2005, p. 62), “a principal consequência dessas 
transformações é haver, nos lares modernos dos países 
desenvolvidos, cada vez menos mulheres, velhos e criados, 
que antes eram os membros da família que passavam mais 
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tempo em casa com as crianças”. Uma segunda causa é de 
ordem psicológica, ou seja, o excessivo culto ao juvenil em 
detrimento dos ideais seniores. Na abordagem a seguir, 
Savater (2005, p. 62) caracteriza o pensamento juvenil: 

 
Refiro-me ao fanatismo pelo juvenil nos modelos 
contemporâneos de comportamento. O jovem, a 
moda jovem, a despreocupação juvenil, o corpo ágil 
e bonito, eternamente jovem à custa de qualquer 
sacrifício, dietas, correções, a espontaneidade um 
pouquinho artificial, o esporte, a capacidade 
incansável para o festivo, a alegre camaradagem da 
juventude, são os ideais de nossa época.  

 
 Já não há hoje ideais seniores nas sociedades. De 
acordo com o autor, “ser velho e parecer velho, ser um 
velho que assume o tempo que passou, é algo quase 
obsceno, que condena ao pânico da solidão e do 
abandono” (SAVATER, 2005, p. 63). O que se perde com 
tudo isso é a maturidade e a experiência dos mais velhos. 
Segundo Savater (2005, p. 63), “os que, por cronologia, 
deveriam aceitá-la apressam-se em rejeitá-la com esforçados 
exercícios de imaturidade”. Para piorar, aponta o autor, “a 
experiência, esse aprendizado por meio do prazer e da dor, 
está em franco desprestígio” (2005, p. 63). O sênior que se 
nega a sê-lo apresenta duas modalidades de repugnância: 
continua pensando o mesmo que aos dezessete anos ou 
descarta totalmente os ideais do passado. 
 Segundo Savater (2005, p. 64, grifo do autor), “para 
que uma família funcione educacionalmente é 
imprescindível que alguém nela se resigne a ser adulto”. O 
pai que quer figurar como “o melhor amigo dos seus 
filhos” e a mãe como “a irmã mais velha da filha” não 
cumpre seu papel na educação familiar. Como 
consequência disso, “as instituições públicas da 
comunidade sofrem uma perigosa sobrecarga. Quanto 
menos os pais quiserem ser pais, mais paternalista se exigirá 
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que seja o Estado” (SAVATER, 2005, p. 65). Pode-se dizer 
que estamos vivendo uma crise de autoridade nas famílias. 
No entanto, o que supõe essa crise? 

 
Em primeiro lugar, uma antipatia e uma 
desconfiança não tanto contra o próprio conceito 
de autoridade, mas contra a possibilidade de se 
ocupar pessoalmente dela no âmbito familiar pela 
qual se é responsável. [...] A autoridade na família 
deveria servir par ajudar os membros mais jovens a 
crescerem, configurando do modo mais afetuoso 
possível o que, em jargão psicanalítico, 
chamaremos de seu “principio de realidade”. Esse 
princípio, como se sabe, implica a capacidade de 
restringir as próprias vontades tendo em vista as 
dos outros e adiar ou moderar a satisfação de 
alguns prazeres imediatos tendo em vista o 
cumprimento de objetivos recomendáveis em 
longo prazo (SAVATER, 2005, p. 65-66). 

 
 O princípio de realidade tem sua origem no medo. 
Portanto, haverá que se assumir esta constatação para que 
possa se conduzir a maturidade e com ela a capacidade de 
educar. Segundo Savater (2005, p. 67), “do medo da morte 
provirá o respeito pela realidade e, especialmente, o respeito 
pelos semelhantes, colegas, cúmplices de nossa finitude”. 
Quanto ao objetivo da educação, Savater (2005, p. 67) 
afirma: 

 
É aprender a respeitar por alegre interesse vital o 
que começamos respeitando por uma ou outra 
forma de temor. Mas não podemos abolir o medo 
do começo do aprendizado, e é esse medo 
primeiro, controlado pela autoridade paterna, que 
nos vacinará para que mais tarde não tenhamos de 
nos arrebentar contra terrores para os quais não 
estejamos preparados. 
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 A maioria das formas de aprendizado implica 
esforço que só enfrentaremos em suas fases iniciais se 
contarmos com um princípio de realidade suficientemente 
assentado. Para clarear a ideia de medo, Savater (2005, p. 
68) recorre à definição de Bruno Bettelheim:  

 
Já não podemos ou não queremos basear o 
aprendizado acadêmico no medo. Sabemos que o 
medo cobra um preço enorme sob forma de 
inibição ou rigidez. Mas a criança deverá temer 
alguma coisa se quisermos que ela se aplique na 
árdua tarefa de aprender. Na minha opinião, para 
que a educação prossiga, as crianças têm que ter 
aprendido a temer alguma coisa antes de ingressar 
na escola. Se não se trata do medo de ir para o 
inferno ou de ficar trancado no depósito de lenha, 
então nestes tempos mais ilustrados tem que ser, 
pelo menos, o medo de perder o amor ou o 
respeito dos pais e, finalmente, o medo de perder o 
respeito por si mesmo. 

 
 Segundo Savater (2005, p. 69), “é preciso 
compreender que o desaparecimento de toda forma de 
autoridade na família não predispõe à liberdade 
responsável, mas a uma forma de frágil insegurança que 
com os anos se refugia em formas coletivas de 
autoritarismo”. Dentro do atual eclipse geral da família 
como unidade educacional, a figura do pai seria a mais 
eclipsada de todas. Hoje em dia os pais desejam ser para 
seus filhos o que foram suas mães para eles. Os avanços da 
proteção social a mães divorciadas fazem desaparecer a 
autoridade paterna. Segundo Savater (2005, p. 69), “a 
abolição dessa figura coloca algumas dificuldades de 
identificação positiva para os jovens, causando o aumento 
da delinqüência juvenil e a perda destrutiva de modelos de 
auto-estima”. O desafio para a família moderna é 
configurar um modelo de pai que tenha a autoridade 
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suficiente para gerir o medo iniciático em que se baseia o 
princípio de realidade, mas também com a ternura maternal 
que sempre caracterizou o papel familiar da mãe. 
 Há outro motivo do eclipse da família como 
socializadora primária: o desaparecimento da infância, 
causada pela televisão. A revolução que a televisão causa na 
família, principalmente por sua influência sobre as crianças, 
nada tem a ver com a má qualidade de seus conteúdos 
veiculados. Mas, afinal, qual seria o problema então? 

 
o problema não reside no fato de a televisão não 
educar suficientemente, mas no fato de educar 
demais e com força irresistível; o mau não é a 
televisão transmitir falsas mitologias e outros 
embustes, mas é ela desmistificar vigorosamente e 
dissipar sem contemplações as névoas cautelares da 
ignorância que costumam envolver as crianças para 
que continuem crianças. Durante séculos, a infância 
manteve-se num limbo à parte do qual as crianças 
só iam saindo gradualmente, de acordo com a 
vontade pedagógica dos adultos (SAVATER, 2005, 
p. 70-71). 

 
 A televisão acabou com o desvelamento progressivo 
de verdades selvagens da condição humana. Antes as 
verdades da carne (o sexo, a procriação, as doenças, a 
morte...) e as verdades da força (a violência, a guerra, o 
dinheiro, a ambição...) ficavam escondidas das crianças, 
somente os adultos tinham as chaves de tais segredos. No 
entanto, a televisão lhes conta tudo, ou seja, “rompe esses 
tabus e, de maneira generosamente desordenada, conta tudo: 
deixa todos os mistérios com a bunda de fora” 
(SAVATER, 2005, p. 72, grifo do autor). Savater (2005, p. 
73) aponta que: 

 
A televisão tende a reproduzir os mecanismos de 
socialização primária empregados pela família e pela 
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Igreja: socializa através de gestos, de climas 
afetivos, de tons de voz e promove crenças, 
emoções e adesões totais. Enquanto a função 
educacional da autoridade paterna se eclipsa, a 
educação da televisão está cada vez mais no auge, 
oferecendo sem esforço nem discriminação pudica 
o produto exemplarmente que antes era 
manufaturado pelo hierárquico artesanato familiar. 
Com a mesma capacidade de suscitar identificação 
ilimitada, e também com controle promíscuo e 
disparatado. 

 
 A televisão faz com que a criança aprenda 
rapidamente e descontroladamente. Segundo Savater (2005, 
p. 73), “longe de submergir as crianças na ignorância, como 
acreditam os ingênuos, ela faz aprender tudo desde o início, 
sem respeito pelos trâmites pedagógicos”. A tarefa da 
escola é, assim, duplamente complicada: tem que se 
encarregar da socialização primária e secundária. Antes de 
tudo, afirma Savater (2005, p. 73),  

 
é preciso suscitar o princípio de realidade 
necessário para que elas aceitem submeter-se ao 
esforço do aprendizado, uma disciplina que é 
anterior ao próprio ensino mas que a escola deve 
administrar junto com os conteúdos secundários do 
ensino que tradicionalmente lhe são próprios.  

 
E como se conseguir tudo isso? De acordo com 

Savater (2005, p. 73), “tudo isso deve ser conseguido com 
métodos caracteristicamente modernos da escola, mais 
distanciados e menos afetivos do que os do âmbito familiar, 
que não pretendem sugestionar com identificações totais 
mas com uma abordagem mais crítica e intelectual”. 
Precisamente, afirma Savater (2005, p. 74): 
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Uma das questões primordiais do ensino 
esclarecido é despertar um certo cepticismo 
científico e uma relativa dessacralização dos 
conteúdos transmitidos, como método 
antidogmático para chegar ao máximo de 
conhecimento com o mínimo de preconceitos. Essa 
tarefa deve ser realizada, além do mais, não só em 
substituição à socialização familiar, mas 
competindo com a socialização da televisão, 
hipnótica e acrítica, que seus pupilos estão 
recebendo constantemente. 

 
 Antes o professor podia jogar com a curiosidade 
dos alunos, desejosos de conseguir penetrar mistérios que 
ainda lhes eram vedados, e dispostos, para isso, a pagar 
pedágio de saberes instrumentais, muitas vezes de aquisição 
trabalhosa. Agora, continua Savater, porém, as crianças já 
chegam abarrotadas de mil notícias e visões multiformes, 
que não lhes custou nada adquirir, que receberam até sem 
querer. O professor tem de ajudá-las a organizar essas 
informações, combatê-las parcialmente, se necessário, e 
oferecer-lhes ferramentas cognitivas para torná-las 
proveitosas ou, pelo menos, não nocivas. 
 
4 Como educar para a liberdade? 
 
 O ensino sempre implica certa forma de coação, de 
luta entre vontades. Nesse sentido, Savater (2005, p. 89) 
considera que “nenhuma criança quer aprender ou, ao 
menos, nenhuma criança quer aprender aquilo que lhe dê 
trabalho para assimilar e que lhe roube o tempo precioso 
que ela deseja dedicar a seus brinquedos”. Afinal, questiona 
o filósofo, “por acaso é certo obrigarmos as crianças a 
estudar pelo seu próprio bem, segundo a expressão detestável 
que os anos nos levam a abominar porque também 
costuma servir para legitimar as piores ingerências públicas 
em nossa vida?” (SAVATER, 2005, p. 90). Educar, em 
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certo sentido, é uma tirania. Mas que tipo de tirania se 
trata? Conforme Savater (2005, p. 90), “trata-se de tirania 
quando quem tem o poder força pessoas a fazerem ou 
deixarem de fazer algo contra a sua vontade”. A tirania nos 
primeiros anos de aprendizado é real. De acordo com o 
filósofo, “não educamos as crianças só pelo bem delas, mas 
também, e talvez principalmente, por razões egoístas” 
(2005, p. 90). Sobre a especificidade desse egoísmo, Savater 
(2005, p. 90), citando Hannoun, diz: “educamos para não 
morrer, para preservar uma certa forma de perenidade, para 
nos perpetuar através do educando, tal como o artista tenta 
perdurar por meio de sua obra”. A educação responde 
antes aos interesses dos educadores do que aos dos 
educandos. Conforme Savater (2005, p. 91), “para que a 
sociedade continue funcionando é preciso que asseguremos 
a substituição em todas as tarefas sem as quais não 
poderíamos subsistir”. Seja como for, afirma Savater (2005, 
p. 91), “as crianças são recrutas forçados, seja porque as 
utilizamos como uma das próteses sociais para nos garantir 
uma certa imortalidade, seja porque solicitamos seu esforço 
adestrando-as no cumprimento de empreitadas que 
preexistem a elas e delas necessitam”. A humanidade acaba 
sendo imposta aos recém-chegados sem prévia consulta. A 
este respeito, Savater (2005, p. 92) assevera: 

 
Não perguntamos a nossos filhos se eles querem 
nascer nem se querem se parecer conosco em 
conhecimentos, técnicas e mitos. Nós lhe impomos 
a humanidade tal como a concebemos e 
padecemos, do mesmo modo como lhes impomos 
a vida. Pressentimos obscuramente que os 
condenamos a muito, mas também que lhes damos 
a possibilidade de inaugurar alguma coisa. 

 
 Se a educação implica certa tirania, afirma Savater 
(2005, p. 92), “é uma tirania da qual só passando pela 
educação poderemos, em alguma medida, nos livrar mais 
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tarde”. Por fim, o filósofo acredita que, “a educação é 
sempre uma tentativa de resgatar o semelhante da 
fatalidade zoológica ou da limitação opressiva da mera 
experiência pessoal” (2005, p. 92). Um dos objetivos da 
educação moderna é conseguir indivíduos autenticamente 
livres. Diante disso, Savater (2005, p. 93) questiona: Como 
admitir sem receio ou escândalo que o caminho para chegar 
a ser livre e autônomo passe por uma série de coações de 
instrução, por uma habituação a diversas maneiras de 
obediência?”. Nas visão dele, a liberdade de que se fala aqui 
não é um a priori ontológico da condição humana, mas um 
êxito da nossa integração social. Recorrendo ao 
pensamento de Hegel, Savater (2005, p. 93) diz: “ser livre 
não é nada, tornar-se livre é tudo”. A liberdade, afirma o 
filósofo, “não é a ausência original de condicionamentos, 
mas a conquista de um autonomia simbólica por meio do 
aprendizado, que nos aclimata a inovações e escolhas só 
possíveis dentro da comunidade” (2005, p. 94). 
 Para Savater (2005, p. 94), a criança começa a 
estudar a força. Ora, qual seria o porquê disso?  

 
Porque lhe é pedido um esforço, e as crianças só se 
esforçam voluntariamente naquilo que as diverte. A 
recompensa que coroa o aprendizado é demorada 
e, além do mais, a criança só a conhece de ouvir 
falar, sem entender muito bem do que se trata. [...] 
No ensino, pode-se e deve-se contar com a 
curiosidade infantil; no entanto, é um anseio que a 
própria educação precisa encarregar-se de 
desenvolver. A ignorância completa não costuma 
ser nem sequer inquiridora, ao passo que saber um 
pouco abre apetite para saber mais. A criança não 
sabe que ignora, isto é, não sente falta dos 
conhecimentos que não tem. [...] É o educador 
quem dá importância à ignorância do aluno, porque 
valoriza os conhecimentos que lhe faltam. [...]. É o 
professor, que já sabe quem acredita firmemente 
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que o que está ensinando merece o esforço que 
custa para aprendê-lo. 

 
 Para Savater (2005, p. 96), a fim de conciliar a parte 
de coação que todo o ensino implica com o postulado da 
liberdade pessoal moderna, deixando a criança ser ela 
mesma, cabe ao processo educacional “fabricá-la como 
adulto de acordo com um modelo prévio, por mais que 
esse modelo seja aberto, tentativo, capaz de inovar sobre o 
que é recebido, etc.”. Logo, o educador deverá: 

 
Compreender o melhor possível as características e 
aptidões peculiares do neófito para ensinar-lhe da 
maneira mais proveitosa, porém isso não implica 
que aquilo que a criança já é deve pautar o que se 
pretende que ela venha a ser. A autonomia, as 
virtudes sociais, a disciplina intelectual, todos os 
elementos que irão constituir o “ele mesmo” do 
homem maduro ainda não se encontram no aluno, 
mas devem ser propostos a ele – e, de certo modo, 
impostos – como modelos exteriores. [...] Se o 
educador não lhe oferecer o modelo racionalmente 
adequado, a criança não crescerá sem modelos, mas 
se identificará com o que lhe forem propostos pela 
televisão (SAVATER, 2005, p. 96). 

 
  Neste sentido, diz Savater (2005), que na criança 
não há uma “essência” acabada e intransferível a ser 
potencializada, mas algumas virtualidades que devem ser 
orientadas e em parte descartadas para aproximá-las da 
plenitude pessoal que se considera educacionalmente 
desejável. Portanto, afirma Savater (2005, p. 98):  
 

A melhor educação será a que consiga potencializar 
o maior número de virtualidades que possam 
coexistir harmoniosamente, mas mesmo esse ideal 
supõe uma certa poda de algumas disposições 
inatas: até mesmo o caminho mais respeitador do 
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entorno ecológico se abre à custa de talhos, 
desbastes e com freqüência asfalto, sobre o qual 
não voltarão a crescer flores. 

 
 Para Savater (2005), nenhum processo educacional é 
possível sem certa disciplina. Mas afinal, de que disciplina se 
trata? Quanto à disciplina no ensino, afirma ele: “trata-se da 
exigência que obriga o neófito a se manter atento ao saber 
que lhe é proposto e a cumprir os exercícios que o 
aprendizado requer” (2005, p. 99). Todo processo 
educativo racional necessita de uma dose de disciplina, ou 
seja, obrigar as crianças a atender ao que se lhe propõe, 
assim como fazer os exercícios que se lhe solicitam. Savater 
(2005) refere que foi o filósofo Michel Foucault, sem 
dúvida, o pensador contemporâneo que destacou mais 
decididamente a íntima conexão entre o poder e todas as 
formas de saber. A pesquisa de Foucault, destaca Savater 
(2005, p. 100), “demonstra que a orientação coercitiva do 
aprendizado já não se realiza à força de castigos físicos, mas 
por meio de uma vigilância que controla psicologicamente e 
normaliza os indivíduos para torná-los socialmente 
positivos”. Esse modelo controlador que programa o corpo 
e a alma da criança não é o modelo disciplinar defendido 
por Savater. 
 Para Savater (2005), a escola não deve ser 
confundida com um reformatório e tampouco com um 
parque de jogos pedagógicos. De acordo com ele, “não há 
dúvidas de que, aproveitando a inclinação de todas as 
crianças para o jogo, podem-se ensinar-lhes muitas coisas” 
(2005, p. 102). Conforme Savater (2005, p. 103), “o 
estímulo lúdico para iniciar os aprendizados é 
freqüentemente obrigatório no caso dos bem pequenos, é 
indicado para a familiarização com o uso dos 
computadores, e suponho que seja rentável em muitas 
outras ocasiões”. O jogo é uma atividade útil ao 
aprendizado, no entanto, afirma Savater (2005, p. 103), “a 
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maioria das coisas que a escola deve ensinar não se pode 
aprender brincando”. Para o autor, “brincar é experimentar 
o acaso; a educação, em contrapartida, orienta-se para um 
fim previsto e deliberado, por mais aberto que seja” (2005, 
p. 103). Neste sentido, afirma ele, “o brincar e as coisas que 
derivam do brincar nós aprendemos sozinhos ou com 
ajuda de algum amiguinho; à escola vamos para aprender 
aquilo que não nos é ensinado em outros lugares” (2005, p. 
103). Segundo Savater (2005, p. 103), “o propósito do 
ensino escolar é preparar as crianças para a vida adulta e 
não confirmá-las em seus gozos infantis”. Os adultos não 
vivem apenas brincando, eles lutam e trabalham, 
desenvolvem tarefas que lhe dão prazer e satisfação. A 
escola, afirma Savater (2005, p. 104), “é o lugar para 
aprender que se mostra amor à vida não apenas brincando, 
mas também cumprindo atividades socialmente 
necessárias”. 
 Um empenho trabalhoso e disciplinado, além de 
gratificante em si mesmo, pode ser também um requisito 
indispensável para compreender por dentro a tarefa cultural 
que nos humaniza. A cultura moderna do consumo nos 
induz a comprar, não a criar. Para Savater  (2005, p. 105, 
grifo do autor), “a cultura não é algo para se consumir, mas 
para se assumir”. Portanto, afirma Savater (2005, p. 106), 
“não poderemos assumir a cultura, nem entender sua 
evolução e seu sentido, nem nos precaver contra os que 
querem transformá-la em pura mercadoria se a desligarmos 
totalmente do trabalho criador que a produz e da disciplina 
indispensável para realizá-lo”. O paradoxo de toda a 
formação é que o eu responsável se forja a partir de 
escolhas induzidas, pelas quais o sujeito ainda não se 
responsabiliza. Sobre isso, Savater (2005, p. 106, grifo do 
autor) escreve: 

 
O aprendizado do autocontrole inicia-se com as 
ordens e indicações da mãe, que a criança 
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interioriza mais tarde numa estrutura psíquica dual 
que a torna ao mesmo tempo emissor e receptor de 
ordens: ou seja, ela aprende a mandar em si mesma 
obedecendo aos outros. [...] E a autoridade deve se 
exercer sobre elas de modo contínuo, primeiro na 
família e depois na escola: se a um período de 
abandono a seus caprichos se segue uma brusca 
irrupção de autoridade, é fácil o resultado ser um 
desastre. A autoridade dos adultos se propõe às 
crianças como uma colaboração necessária para 
elas, é claro, mas em certas ocasiões também deverá 
se impor.  

 
 No processo educacional é um equivoco conceber 
as crianças como sendo iguais aos seus professores, afirma 
Savater (2005, p. 107): 
 

É um disparate aplicar rigorosamente, desde a pré-
escola, o princípio democrático de que tudo deve 
ser decidido entre iguais, pois as crianças não são 
“iguais” a seus professores no que se refere aos 
conteúdos educacionais. Elas são educadas 
justamente para que mais tarde cheguem a ser 
iguais em conhecimentos e autonomia. Elas podem 
e devem ser treinadas, naturalmente, no exercício 
igualitário da deliberação democrática; é 
aconselhável que seu critério assim estabelecido 
prevaleça em certos assuntos escolares não 
essenciais; no entanto é um fraude transformá-las 
em uma minoria oprimida pelo autoritarismo 
docente dos adultos, pois nesse momento de sua 
vida não o são, mas a melhor forma de fazer com 
que mais tarde o sejam é “libertá-las” fora de hora 
em vez de colaborar para sua formação. 

 
 Sobre a crise de autoridade na educação 
contemporânea, Arendt (2009, p. 240) assevera: 
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As crianças não podem derrubar a autoridade 
educacional, como se estivessem sob a pressão de 
uma maioria adulta – embora mesmo esse absurdo 
tratamento das crianças como uma minoria 
oprimida carente de libertação tenha sido 
efetivamente submetido a prova na prática 
educacional moderna. A autoridade foi recusada 
pelos adultos, e isso somente pode significar uma 
coisa: que os adultos se recusam a assumir a 
responsabilidade pelo mundo ao qual trouxeram as 
crianças. 

 
 Não são as crianças que se rebelam contra a 
autoridade educacional7, afirma Savater (2005, p. 107), “são 
os adultos que as induzem a se rebelar, precedendo-as 
nessa rebelião que os desvencilha da tarefa de lhes oferecer 
o apoio sólido, cordial, mas firme, paciente e complexo, 
que as ajudará a crescer adequadamente no sentido da 
liberdade adulta”. O professor deve impedir em seus alunos 
a rebeldia arrogante (criança mimada) ou a brutalidade. No 
entanto, afirma Savater (2005, p. 109, grifo do autor): “os 
que ensinam precisam saber apreciar as virtudes de uma 
certa insolência nos neófitos. A insolência não é arrogância 

                                                           
7 Vale à pena registrar aqui um pequeno esboço sobre a autoridade do 
educador, na perspectiva de Fensterseifer (2008, p. 7): É sempre 
importante não esquecermos que o que funda uma relação pedagógica 
não é uma determinação divina, nem natural, nem do poder da força, 
mas uma racionalidade fundada no poder argumentativo que certos 
conhecimentos propiciam, e que, por não estarem disponíveis 
igualitariamente entre alunos e professores justificam essa relação. 
Nesta relação desigual, é que reside a diferença fundamental entre 
relações pedagógicas e relações políticas em uma sociedade 
democrática, pois nesta última, o pressuposto é justamente uma 
situação de igualdade fundante. Enquanto na primeira o objetivo é a 
paulatina redução de uma desigualdade fundante. Tendência “suicida” 
do professor de tornar-se dispensável após o cumprimento de sua 
tarefa, a qual, no entendimento de Paulo Freire, é fazer coincidir o “lá 
do aluno” com o “aqui do professor”. 
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nem brutalidade, é a tentativa de afirmação da autonomia 
individual e o espírito crítico que não toma tudo como 
verdade revelada”. Para Savater (2005, p. 109), “a 
capacidade de saber viver em conflito de forma civilizada, 
mas não dócil, é um sinal de saúde mental e social, não de 
agressividade destrutiva”. 
 O professor deve ser sensato ao conciliar docência e 
autoridade. Segundo Savater (2005, p. 110), o professor 
deve praticar “um ensino que se faça respeitar, mas que 
inclua como uma de suas lições necessárias o aprendizado 
da irreverência e da dissidência arrazoada (ou irônica) como 
via de amadurecimento intelectual”. Deve ser capaz de 
seduzir sem hipnotizar. Muitas vezes a vocação do aluno se 
desperta mais pela admiração de um professor preferido 
que pelo conteúdo que ele repassa. Para Savater (2005), a 
pedagogia tem muito mais de arte do que de ciência, isto é, 
que ela admite conselhos e técnicas, mas seu domínio se faz 
pelo próprio exercício de cada dia, que tanto deve, nos 
casos mais felizes, à intuição. 
 
5 É possível humanidade sem humanidades? 
 
 Nos dias de hoje, no campo da educação, tem se 
constatado o desaparecimento nos currículos escolares das 
humanidades, substituídas por especialidades técnicas8. 
Segundo Savater (2005, p. 112), “os problemas de ensino 
em geral tendem a reforçar os conhecimentos científicos ou 
técnicos de suposta utilidade imediata, ou seja, diretamente 
aplicáveis ao trabalho”. A tecnologia alcançou um grande 
prestígio, enquanto as disciplinas como história, literatura e 
Filosofia soam um pouco como perda de tempo. Além 
disso, suspeita-se de que o que se apresenta como aspiração 

                                                           
8 No Brasil assistimos à volta da Filosofia e da Sociologia aos currículos 
escolares. 
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a uma concepção global de mundo não passe de pretensões 
totalizadoras que derivam muitas vezes para o totalitarismo. 
 Mas, afinal, o que são as humanidades? De acordo 
com Savater (2005, p. 114), as humanidades que o 
humanismo pretende desenvolver são: “a capacidade crítica 
de análise, a curiosidade que não diz respeito a dogmas 
nem a ocultismos, o sentido de raciocínio lógico, a 
sensibilidade para apreciar as mais elevadas realizações do 
espírito humano, a visão de conjunto diante do panorama 
do saber”. Tão humanas são as disciplinas de letras como 
são as ciências, pois ambas podem cumprir esses princípios. 
De acordo com Savater (2005, p. 115), “a questão das 
humanidades não reside primordialmente, no título, das 
disciplinas a serem ensinadas, nem em seu caráter científico 
ou literário: todas são úteis, muitas são oportunas e há as 
que são imprescindíveis”. Para ele, todos os anos novas 
disciplinas são incorporadas ao currículo escolar, porém, 
tanta oferta educacional tropeça em dois obstáculos: “por 
um lado os limites da capacidade de assimilação dos alunos 
e o número de horas letivas que conseguem agüentar por 
dia sem sofrer distúrbios mentais sérios; por outro, a 
disponibilidade docente do professores” (2005, p. 116). No 
entanto, o verdadeiro problema fundamental é outro, ou 
seja, o problema é como despertar a curiosidade e o gosto 
de aprender. Savater (2005, p. 116) elabora o problema da 
seguinte forma:  

 
Como fazê-los compreender que o objetivo visado 
é geral e não especializado, que o importante não é 
o que se aprende mas a forma de aprender, pois 
nada adiantará provar que, abstratamente, esta ou 
aquela ciência é formadora se, além disso, não se 
provar que a maneira de ensiná-la garante esse 
desenvolvimento intelectual, que depende tanto da 
maneira como da disciplina?  
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 Na perspectiva de Savater (2005, p. 116), o grande 
detalhe é: “a virtude humanista e formadora das disciplinas 
ensinadas não reside em seu conteúdo intrínseco, fora do 
tempo e do espaço, mas na maneira concreta de transmiti-
las, aqui e agora”. Para ele, a questão não é o quê mas como 
ensinar. Neste contexto, aprender Filosofia baseado na 
memorização é um aprendizado estéril. Por que as matérias 
docentes são tantas vezes ensinadas de uma maneira 
ineficaz, que sobrecarrega sem ilustrar e que afasta do 
conhecimento em vez de atrair para ele? De acordo com 
Savater (2005, p. 119, grifo do autor), além da eventual 
incompetência de alguns professores e das más influências 
sociais, “a principal causa da ineficiência docente é o 
pedantismo pedagógico”. Para ele, o pedantismo é um vício 
que nasce da vocação de ensinar, que a acompanha como 
uma tentação ou eco maligno e que, em casos graves, pode 
chegar a esterilizá-la completamente. 

 
O pedantismo coloca o conhecimento próprio 
acima da necessidade docente de comunicá-lo, 
prefere trejeitos intimidatórios da sabedoria à 
humildade paciente e gradual que a transmite, 
concentra-se minuciosamente nas formalidades 
acadêmicas ao passo que menospreza o estímulo 
cordial das tentativas às vezes desordenadas do 
neófito (SAVATER, 2005, p. 119). 

 
 Uma possível origem para o pedantismo de alguns 
professores, afirma Savater (2005, p. 120), é que eles 
“consideram que todo mundo deveria dar à sua disciplina a 
mesma primazia que eles lhe atribuem e vêem os remissos 
quase como adversários pessoais”. No entender de Savater 
(2005, p. 120), a solução para o pedantismo pedagógico é 
suscitar o desejo de aprender a disciplina: 

 
O professor que quer ensinar uma matéria deve 
começar por suscitar o desejo de aprendê-la: como 
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os pedantes consideram tal desejo obrigatório, só 
conseguem ensinar alguma coisa a quem 
efetivamente sente de antemão esse interesse, 
nunca tão comum como costumam imaginar. Para 
despertar a curiosidade dos alunos é preciso 
estimulá-la com algum incentivo muito 
substancioso, talvez anedótico ou aparentemente 
trivial; é preciso ser capaz de se colocar no lugar 
dos que são apaixonados por qualquer coisa menos 
pela matéria cujo estudo está se iniciando. 

 
 Para Savater (2005, p. 120), o equívoco pedagógico 
dos pedantes, “é começar a explicar a ciência por seus 
fundamentos teóricos em vez de esboçar primeiro as 
inquietações e tentativas que levaram a estabelecê-los”. 
Segundo Savater (2005, p. 121), “o principal é abrir o 
apetite de conhecimento do aluno, e não o oprimir ou o 
impressionar”. Se o aluno tiver vocação ele terá tempo para 
aprofundar o aprendizado.  A obrigação do professor é 
tirar da ignorância os seus alunos. O papel do professor, “é 
estimular os outros a fazerem descobertas, e não se 
vangloriar das que ele fez. Ele precisa estimular os 
adolescentes a buscar, a indagar, e a continuar estudando. 
Sobretudo, afirma Savater (2005, p. 123), “o professor deve 
fomentar as paixões intelectuais, pois elas são o contrário 
da apatia esterilizadora que se refugia na rotina e o que 
existe de mais oposto à cultura”. Por isso, afirma o filósofo: 
“Não se deve desdenhar da linguagem simples, nem as 
referências ao popular, nem o humor, sem o qual a 
inteligência é apenas um estofado de imbecilidades 
elevadas” (2005, p. 123).  
 Para Savater (2005, p. 124), “a crise das 
humanidades nada tem a ver com o fato de se ministrarem 
tantas horas de latim ou de Filosofia”. O problema está no 
fato de que não se formam pessoas completas. Segundo 
Savater (2005, p. 124), “não servem como modelos aqueles 
que apressados sempre dispostos a inferir – se são de letras 
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– a liberdade humana do princípio de incerteza de 
Heisenberg ou – se são de ciências – a proclamar que por 
mais que esquadrinhem o céu com seus telescópios não 
conseguem ver Deus”. Segundo o filósofo espanhol, “só os 
semicultos, que tanto abundam em nossas latitudes, 
reviram os olhos quando ouvem falar em ‘Filosofia’ ou 
‘literatura’ e bufam quando se faz menção à matemática ou 
à física” (2005, p. 125). Existem ainda, nos dias atuais, 
afirma Savater (2005, p. 125), “os pregadores que 
consideram inevitável nossa desumanização por culpa dos 
computadores, dos vídeos, da Internet e de outras 
invenções do Maligno”. Diante disso, Savater (2005, p. 125) 
conclui que: “nenhum desses instrumentos tem, de modo 
algum, por que perturbar nossa humanidade, nem sequer 
nosso humanismo [...]. São ferramentas, não demônios; 
surgem do anseio de melhorar nosso conhecimento”. 
 Afinal, questiona Savater (2005, p. 126): “Há 
motivos para nos preocuparmos com a decadência das 
humanidades?”. Sem dúvida, é temível o obscurecimento 
do ideal de educação humanista, entendida como uma 
formação integral da pessoa e não apenas como sua 
preparação determinada por urgências do trabalho. Pode-se 
dizer que um dos motivos é o pedantismo e a forma como 
esses se relacionam com a verdade. De onde aqueles 
filósofos e sábios de tempos passados extraíam sua 
autoridade intelectual? Segundo Savater (2005, p. 129, grifo 
do autor), “sem dúvida do respeito racional que inspiravam 
aos que lhes dedicavam suas horas de estudo. Esse respeito 
racional, que é respeito pela razão à margem da fé e, às 
vezes, sub-repticiamente contra ela, constituiu o verdadeiro 
ponto de partida das humanidades e do humanismo”. De 
acordo com Savater (2005, p. 129), “nos dias de hoje 
abundam o menosprezo pela razão, transformada numa 
simples perspectiva entre outras, sem direito a 
reconhecimento educacional especial e suspeita de 
dogmatismo quando reivindicada”. No seu entender, “aqui 
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ocorre uma quebra das humanidades, pois não há 
humanidades sem respeito pela razão, sem preferência pela 
racionalidade” (2005, p. 129). Freqüentemente, afirma 
Savater (2005, p. 129), “ouvem-se repreensões a esse 
racionalismo por ter uma fé cega na onipotência da razão, 
como se tal credulidade fosse compatível com o uso crítico 
dessa capacidade ou pudesse desmentir-se sem recorrer a 
ela”. Também é comum, afirma ele, “a recusa do racional 
em nome da condenação ao etnocentrismo, sendo ele 
tachado derrogatoriamente de “razão ocidental”, como se 
os conhecimentos empíricos e as reflexões teóricas que 
ocorrem em outras latitudes não respondessem a 
parâmetros racionais” (2005, p. 129). Todos os humanos 
são fundamentalmente racionais, conclui. 
 Segundo Savater (2005, p. 130), há uma modalidade 
de racismo intelectual que acredita que alguns povos não 
devem ser submetidos à educação moderna: “é um truque 
que consiste em declarar subjugador quem é subjugado 
para continuar subjugando-o”. Muitos acusam a educação 
moderna de ser excessivamente racionalista e de pretender 
menosprezar a intuição, a imaginação e os sentimentos. No 
entanto, afirma Savater (2005, p. 130), “é antes a razão que 
concebe a importância do intuitivo, que aproveita a 
fertilidade da imaginação e que cultiva a vitalidade 
sentimental”. Para Savater  (2005, p. 131), “a educação 
humanista consiste antes de tudo em fomentar e ensinar o 
uso da razão, essa capacidade que observa, abstrai, deduz, 
argumenta e conclui logicamente”. Savater (2005, p. 131), 
citando um trabalho de Passmore, baseado em Bruner, 
enumera os efeitos principais que um ensino desse tipo 
deve ter sobre os alunos: 

 
Fazer com que acabem respeitando os poderes de 
sua própria mente e confiem neles; com que esse 
respeito e essa confiança se estendam à sua 
capacidade de pensar sobre a condição humana, a 
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situação conflitiva do homem e a vida social; 
proporcionar um conjunto de modelos funcionais 
que facilitem a análise do mundo social no qual 
vivemos e as condições em que se encontra o ser 
humano; criar um senso de respeito pelas 
capacidades e pela humanidade do homem como 
espécie; deixar no aluno a ideia de que a evolução 
humana é um processo que não terminou. 

 
 Afinal, há mesmo uma crise das humanidades. A 
verdadeira crise nas humanidades é a relativização do 
conceito de verdade. A esse respeito, Savater (2005, p. 131) 
diz: “não há educação se não há verdade a ser transmitida, 
se tudo é mais ou menos verdade, se cada um tem sua 
verdade igualmente respeitável e não se pode decidir 
racionalmente entre tanta diversidade”. Segundo Savater 
(2005, p. 132), “as verdades não são absolutas, mas se 
parecem muito conosco: são frágeis, revisáveis, sujeitas a 
controvérsias e, afinal, perecíveis. Nem por isso, no 
entanto, deixam de ser verdades, isto é, mais sólidas, 
justificadas e úteis do que outras crenças que se opõem a 
elas”.  A busca racional da verdade tropeça na prática 
pedagógica com dois problemas modernos: a sacralização 
das opiniões e a incapacidade de abstração. Quanto ao 
primeiro problema, Savater (2005, p. 132-133) diz: 

 
Em vez de serem consideradas propostas 
imprecisas, limitadas pela insuficiência de 
conhecimentos ou pela pressa, as opiniões se 
transformam em expressão incontentável da 
personalidade do sujeito: esta é minha opinião, na 
sua opinião, como se o relevante fosse a quem 
pertencem e não em que se baseiam  [...] Junta se a 
isso a obrigação beatífica de “respeitar” as opiniões 
alheias, que, se de fato fosse colocado em prática, 
paralisaria qualquer desenvolvimento intelectual ou 
social da humanidade. [...] Esse subjetivismo 
irracional cala muito depressa nas crianças e 
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adolescentes, que se acostumam a supor que todas 
as opiniões – isto é a do professor, que sabe do que 
está falando, e a deles, que parte da ignorância – 
têm o mesmo valor, que é sinal de personalidade 
autônoma não dar o braço a torcer e exemplo de 
tirania tentar convencer o outro de seu erro com 
argumentos e informações adequadas. (grifo do 
autor). 

 
 O que cabe aos professores diante dessa 
sacralização das opiniões? Savater (2005, p. 134) diz que: “o 
professor deve fomentar nos alunos não a disposição a 
estabelecer irrevogavelmente o que eles escolheram pensar, 
mas a capacidade de participar frutiferamente numa 
controvérsia arrazoada, mesmo que isso ‘fira’ alguns de 
seus dogmas pessoais ou familiares”. A incapacidade de 
abstração dos alunos é outra dificuldade para a prática 
pedagógica. Esta dificuldade, segundo Savater (2005, p. 
134), “consiste numa dificuldade quase fatal para deduzir 
premissas, para desprender-se do imediato ou do episódico, 
para buscar a debilidade do argumento”. Para Savater 
(2005, p. 134), “aprender a discutir, a refutar e a justificar o 
que se pensa é parte indispensável de qualquer educação 
que aspire ao título de humanista”. Para que isso ocorra, “é 
preciso desenvolver a faculdade de escutar o que se propõe 
no palco dos discursos” (2005, p. 134, grifo do autor). 
Portanto, “é preciso propiciar a disposição a participar 
lealmente em colóquios razoáveis e a buscar em comum 
uma verdade que não tenha dono e que procure não fazer 
escravos” (2005, p. 134). Desde logo, tal disposição deve 
encontrar seu primeiro exemplo na própria atitude do 
professor. 
 Há ainda outro aspecto da educação humanista que 
convém assinalar: a dimensão narrativa. Segundo Savater 
(2005, p. 136), “nós seres humanos, não somos problemas 
ou equações, mas histórias; somos menos parecidos com as 
contas do que com os contos”. É importante na educação 
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humanista que se saiba narrar cada uma de suas disciplinas. 
De acordo com Savater (2005, p. 136), “é imprescindível, 
portanto, que o ensino saiba narrar cada uma das 
disciplinas vinculando-as a seu passado, às mudanças 
sociais que acompanharam o seu desenvolvimento”. Para 
ele, “as verdadeiras humanidades são as matérias de estudo 
que conservam viva a pulsação biográfica de quem as 
explorou, assim como seu compromisso com nossas 
necessidades vitais e nossos sonhos” (2005, p. 136). Por 
fim, uma nobre tarefa da educação humanista é despertar o 
gosto das crianças pela leitura de pela escrita. 
 
6 Educar é universalizar 
 
 A educação nunca é uma simples transmissão de 
conhecimentos objetivos, mas vem acompanhada dos 
ideais subjetivos de quem a propõe, fortemente 
determinados pela tradição, pelas leis, pela cultura e pelos 
valores predominantes. Segundo Savater (2005, p. 142), “a 
educação é tarefa de sujeitos e sua meta é formar também 
sujeitos, não objetos nem mecanismos de precisão: daí ela 
ser marcada por um forte componente histórico-subjetivo, 
tanto em quem transmite como em quem a recebe”. 
Portanto, à medida que a educação tenta completar a 
humanidade da criança, essa humanidade tenta cunhar uma 
orientação social precisa: a que cada comunidade considera 
preferível. Savater (2005, p. 142), citando Durkheim, 
afirma: “o homem que a educação deve plasmar dentro de 
nós não é o homem tal como a natureza o criou, mas tal 
como a sociedade quer que ele seja; e ela o quer tal como o 
requer sua economia interna”. Como podemos esperar que 
a passagem pela escola propicie a formação de pessoas 
capazes de transformar positivamente as velhas estruturas 
sociais? Em primeiro lugar, afirma Savater (2005), convém 
afirmar sem falsos escrúpulos a dimensão conservadora da 
tarefa educacional.  
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A sociedade prepara seus novos membros da 
maneira que lhe parece mais conveniente para sua 
conservação, não para sua destruição: quer formar 
bons adeptos, não inimigos nem singularidades 
anti-sociais. [...] O grupo impõe o aprendizado como 
um mecanismo de adaptação aos requisitos da 
coletividade. Busca não só formar indivíduos 
socialmente aceitáveis e úteis, como também 
precaver-se diante do possível surgimento de 
desvios danosos (SAVATER, 2005, p. 143). 

 
 Segundo Savater (2005, p. 144), “a educação sempre 
é, em certo sentido, conservadora, pela simples razão de 
que é uma consequência do instinto de conservação, tanto 
coletivo quanto individual”. O conservadorismo deve ser 
entendido no sentido de conservação, orienta Savater 
(2005, p. 144), citando Hannah Arendt: “Parece-me que o 
conservadorismo, tomado no sentido de conservação, é a 
própria essência da educação, que sempre tem como tarefa 
envolver o mundo contra a criança, o novo contra o antigo 
ou o antigo contra o novo”. Em síntese, Savater (2005, p. 
144) declara que, “a educação é antes de tudo transmissão 
de alguma coisa, e só transmitimos aquilo que 
consideramos digno de ser conservado”. A educação nunca 
é neutra ou meramente factual, mas é carregada do que 
Savater chama de entusiasmo simbólico. Para ele, “ao transmitir 
algo aparentemente preciso, também inoculamos nos 
neófitos o tremor impreciso que o enfatiza e o amplia: não 
apenas como entendemos que é o que é, mas também o 
que acreditamos que significa e, mais ainda, o que 
desejaríamos que significasse” (2005, p. 144). Savater (2005, 
p. 145) entende que “o conteúdo nunca é idêntico ao que 
se quer conservar, mas também abrange o não-realizado, o 
ainda inefetivo, o lamento e a esperança do que parece 
descartado”. Nossa identidade tem a marca do desejo e do 
projeto. Afirmando isso, Savater (2005, p. 145) diz: 
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Ao entregar o mundo tal como pensamos que ele 
seja aos da geração futura, nós os fazemos também 
partícipes de suas possibilidades, desejadas ou 
temidas, que ainda não se cumpriram. Educamos 
para satisfazer uma demanda que corresponde a um 
estereótipo – social, pessoal -, porém nesse 
processo de formação criamos uma insatisfação que 
nunca se conforma totalmente, constatação 
estimulante, embora do ponto de vista conservador 
isso constitua um certo escândalo. 

 
 Em segundo lugar, afirma Savater (2005, p. 145), “a 
sociedade nunca é um todo fixo, acabado, em equilíbrio 
mortal”. Portanto, “em nenhum caso ela deixa de incluir 
tendências diversas que também fazem parte da tradição 
que os aprendizados transmitem” (2005, p. 145). De acordo 
com Savater (2005, p. 145), “a escola não transmite 
exclusivamente a cultura dominante, mas o conjunto de 
culturas em conflito no grupo do qual ela nasce”. Quem 
pretende educar torna-se, de certo modo, responsável pelo 
mundo diante do neófito, afirma Savater (2005). Ele 
observa isso, citando Hannah Arendt: “se lhe repugna essa 
responsabilidade, é melhor dedicar-se a outra coisa e não 
atrapalhar. Ser responsável pelo mundo não é aprová-lo 
como ele é, mas assumi-lo conscientemente porque ele é e 
porque só a partir do que é pode ser emendado” (2005, p. 
146). A educação transmite porque quer conservar, afirma 
Savater (2005, p. 147): 

 
Quer conservar porque valoriza certos 
conhecimentos, certos comportamentos, certas 
habilidades e certos ideais. Nunca é neutra: escolhe, 
verifica, pressupõe, convence, elogia e descarta. 
Tenta favorecer um tipo de homem em face dos 
outros, um modelo de cidadania, de disposição para 
o trabalho, de maturidade psicológica e até de 
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saúde, que não é o único possível, mas que se 
considera preferível aos demais. 

 
 Tudo isso acontece quando o Estado educa ou até 
mesmo quando isso é feito por alguma seita. Segundo 
Savater (2005, p. 147), “nenhum professor pode ser 
verdadeiramente neutro, isto é, escrupulosamente 
indiferente diante das diversas possibilidades que se 
oferecem a seu aluno”. Portanto, “a questão educacional 
não é “neutralidade-partidarismo”, mas sim estabelecer que 
partido vamos tomar” (2005, p. 148). Logo, Savater (2005, 
p. 148) entende que, “há argumentos racionais para preferir 
a democracia pluralista à ditadura ou ao unanimismo 
visionário, e também que é melhor optar por argumentos 
racionais do que pelas fantasias caprichosas ou pelas 
revelações ocultistas”. Parece que o ideal básico que a 
educação atual deve conservar e promover é a universalidade 
democrática, afirma Savater (2005). Para ele, a universalidade 
na educação significa: “colocar o feito humano – 
lingüístico, racional, artístico – acima de seus modismos; 
avaliá-lo em seu conjunto antes de começar a ressaltar suas 
qualidades locais; e, sobretudo não excluir ninguém a priori 
do processo educacional que o potencializa e o desenvolve” 
(2005, p. 149). Infelizmente, por séculos, o ensino serviu 
para discriminar grupos humanos, portanto, universalizar a 
educação consistiria em superar este problema. Segundo 
Savater (2005, p. 150), “o aprendizado básico dos primeiros 
anos não deve ser recusado a ninguém nem se deve 
pressupor que alguém “nasceu” para muito, para pouco ou 
para nada”. No seu entender, “cada um é o que mostra que 
sabe ser com seu empenho e sua habilidade, não o que seu 
berço o predestina a ser de acordo coma hierarquia de 
possibilidades estabelecidas por outros” (2005, p. 150). 
Nesse sentido, afirma Savater (2005, p. 150), “o esforço 
educacional é sempre rebelião contra o destino, sublevação 



104 Educação e instrução pública 
 

 

contra o fatum: a educação é a antifatalidade, não a 
acomodação programada a ela”. 
 Hoje continuam vigorando os dois critérios 
antiuniversalistas em muitos lugares de nosso mundo, 
afirma Savater (2005, p. 150): 

 
Onde um Estado com preocupação social não 
corrige os efeitos das escandalosas diferenças de 
fortuna, uns nascem para ser educados e os outros 
têm de se contentar com um adestramento sucinto 
que os capacite para as tarefas subsidiárias a que os 
superiores nunca se submeteram a realizar. Desse 
modo, o ensino se transforma numa perpetuação 
da fatal hierarquia socioeconômica, em vez de 
oferecer possibilidades de mobilidade social e de 
um equilíbrio mais justo. 

 
 Além da discriminação econômica, acontece, ainda 
hoje, em sociedades totalitárias a discriminação de gênero, 
ou seja, o afastamento da mulher das possibilidades 
educacionais. Felizmente, nas sociedades democráticas 
socialmente mais desenvolvidas, afirma Savater (2005, p. 
151), “a educação básica costuma ser garantida a todos e, 
sem dúvida, as mulheres têm tanto direito quanto os 
homens ao estudo”. Logo, a exclusão por origem tenta 
afirmar-se de maneira diferente e supostamente mais 
científica. Essa teoria, segundo Savater (2005, p. 151), 
“trata-se das disposições genéticas, da herança biológica 
recebida individualmente, que condiciona os bons 
resultados escolares de uns, ao passo que condena outros 
ao fracasso”. Posicionando-se frente a essa teoria, Savater 
(2005, p. 152) declara: “não há nenhum mecanismo 
confiável para medir a inteligência humana, mas um 
conjunto de capacidades relacionadas cuja complexidade 
não pode ser estabelecida como a estatura ou a cor dos 
olhos”. Portanto, afirma ele, “nenhum teste mede nem 
jamais poderá medir o que constitui a inteligência 
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propriamente humana, o que marca nossa saída da 
animalidade pura, a imaginação criativa, a capacidade de 
estabelecer e criar coisas novas” (2005, p. 152). Savater 
(2005, p. 153) afirma veementemente que, “é justamente à 
educação que cabe potencializar as disposições próprias de 
cada um, aproveitando em seu benefício e também em 
benefício da sociedade a disparidade dos dons herdados”. 
 Segundo Savater (2005, p. 153), “ninguém nasce 
com o gene do crime, do vício ou da marginalidade social, 
mas com tendências construtivas e destrutivas que o 
contexto familiar ou social dotarão de um significado 
imprevisível de antemão”. De acordo com ele, “no final das 
contas, na imensa maioria dos casos a circunstância social é 
a herança mais determinante que nossos pais nos legam” 
(2005, p. 153). Portanto, a pretensão universalizadora da 
educação democrática, afirma Savater (2005, p. 153), 
“começa tentando ajudar as deficiências do meio familiar e 
social em que cada pessoa se vê obrigado, pelo acaso, a 
nascer não as referendando como pretexto de exclusão”.  
 
7 A Filosofia e seu lugar na escola 

 
Savater, em seu livro As perguntas da Vida, questiona 

se há sentido em se defender a presença da Filosofia nas 
escolas de Ensino Médio. Ele formulou da seguinte forma a 
questão: 

 
Tem sentido empenhar-se hoje, no final do século 
XX ou início do século XXI, em manter a Filosofia 
a mais no bacharelado9? Trata-se de mera 
sobrevivência do passado, que os conservadores 
enaltecem por seu prestígio tradicional, mas que os 
progressistas e as pessoas práticas devem encarar 
com justificada impaciência? Podem os jovens, ou 
adolescentes, inclusive crianças, entender 

                                                           
9 Bacharelado, corresponde ao ensino médio. (N. da T.) 
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claramente algo que em sua idade deve parecer 
obscuro? Não se limitarão, na melhor das 
hipóteses, a memorizar algumas fórmulas pedantes 
que depois repetirão como papagaios? Talvez a 
Filosofia interesse a alguns poucos, aos que têm 
vocação filosófica, se é que isso ainda existe, mas 
nesses, de qualquer modo, terão tempo de 
descobri-la mais adiante. Então para que impô-la a 
todos no secundário? Não é uma perda de tempo 
infundada e reacionária, em vista da sobrecarga dos 
atuais programas de ensino médio? (SAVATER, 
2001, p. 3). 

  
Num contexto de um mundo e de uma escola 

excessivamente voltados para a informação, Savater afirma 
que a Filosofia não teria nada a oferecer. Digamos que 
ocorrem três níveis diferentes de compreensão, afirma 
Savater (2001, p. 6, grifo do autor):  

 
a) a informação, que nos apresenta os fatos e os 
mecanismos primários do que acontece; b) o 
conhecimento, que reflete sobre a informação 
recebida, hierarquiza sua importância significativa e 
busca princípios gerais para ordená-las; c) a 
sabedoria, que vincula o conhecimento às opções 
vitais ou valores que podemos escolher, tentando 
estabelecer como viver melhor de acordo com o 
que sabemos.  

 
Savater (2001) entende que a ciência se move entre 

o nível a) e o b) de conhecimento, ao passo que a Filosofia 
opera entre o b e o c. Diante disso, Savater arremata: “de 
modo que não há informação propriamente filosófica, mas 
pode haver conhecimento filosófico, e gostaríamos de 
chegar a que houvesse também sabedoria filosófica. É 
possível conseguir tal coisa? Sobretudo: é possível ensinar tal 
coisa?” (2001, p. 6). A posição de Savater (2001, p. 12), 



Renivaldo Oliveira Fortes  107 
 

 

diante dessas problemáticas é apresentada em forma de 
questionamentos: 

 
Ensinar a filosofar, no final do século XX, quando 
todo o mundo parece querer apenas soluções 
imediatas e pré-fabricadas, quando as perguntas que 
se arriscam ao insolúvel são tão incômodas? 
Coloquemos a questão de outra maneira: acaso a 
principal tarefa da educação não é humanizar de 
maneira plena?, há outra dimensão mais 
propriamente humana, mais necessariamente 
humana do que a inquietação que há séculos leva a 
filosofar?, a educação pode prescindir dela e 
continuar sendo humanizadora no sentido livre e 
antidogmático necessário à sociedade democrática 
na qual queremos viver? 

 
Estando de acordo, vamos aceitar que é preciso 

tentar ensinar Filosofia aos jovens, ou melhor, ensiná-los a 
filosofar. O filósofo, ao questionar o sentido em manter a 
Filosofia como disciplina curricular na escola hoje, 
pergunta pela legitimidade do ensino filosófico em uma 
época em que a ciência parece querer explicar o 
funcionamento e a origem de todas as coisas. Ensinar 
Filosofia em uma sociedade marcada pela visão cientificista 
e tecnicista ainda tem sentido? Afinal, a Filosofia que 
costuma se preocupar em construir significados sobre o 
que as coisas representam para nós encontrará um 
propósito em ser ensinada na escola contemporânea?  

As questões que Savater problematizam, chamam 
a atenção para a necessidade de se refletir filosoficamente 
sobre a presença da Filosofia na escola. Ao propor que se 
pratique o ensino filosófico na escola, torna-se necessário 
justificar essa presença de forma racional, buscando 
apontar os benefícios que essa prática pode acrescentar ao 
sistema educacional e à instituição escolar. As perguntas 
que Savater faz sobre o porquê do ensino de Filosofia nas 
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instituições educacionais são perguntas sobre a natureza da 
Filosofia, sobre o lugar que ela vai ocupar e, por fim, os 
fins que irá assumir. Savater parece favorável ao exercício 
da atividade filosófica na escola, desde que se tenha claro o 
seu papel. A possível contribuição do ensino filosófico para 
educação escolar dependerá do que for ensinado como 
Filosofia e como vai ser ensinado. A indagação feita pelo 
filósofo sobre qual seria a idade ideal para se aprender 
Filosofia é respondida por ele mesmo na conferência De qué 
sirve la ética para los jóvenes, Savater (2009a)  afirma:  

 
Acredito que a Filosofia corresponde, 
fundamentalmente, a uma idade juvenil; creio que 
as crianças e os adolescentes em sua primeira 
adolescência são todos metafísicos 
espontaneamente. As crianças fazem perguntas 
metafísicas constantemente, e as grandes 
inquietudes pertencem a essas etapas da infância e 
da adolescência10. 

 
As crianças costumam fazer espontaneamente 

perguntas metafísicas, contudo, a disciplina de Filosofia não 
deve ser entendida como um mero exercício de 
pensamento metafísico. Ao contrário, é um exercício 
aplicado do espírito para aprender os mais diversos 
mecanismos de debate e de pensamento elaborados ao 
longo da história da Filosofia. E como isso pode ser feito? 
Exercitando a atitude da pergunta e da dúvida filosófica 
sobre os problemas vividos no contexto histórico na qual 
os alunos estão inseridos. Ensinar os jovens a filosofar no 
início do século XXI ainda tem sentido. No entender de 
Savater, a Filosofia teria sim algo a oferecer aos jovens 
estudantes que muitas vezes se vêem perturbado pelas 
perguntas suscitadas no cotidiano. De acordo com ele, a 
Filosofia obviamente não vai oferecer soluções práticas 
                                                           
10 Tradução livre do autor. 
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para todas as inquietudes juvenis, no entanto, vai 
possibilitar a eles pensarem essas situações à luz da própria 
razão. O pragmatismo que marca as práticas pedagógicas da 
atualidade não tem possibilitado aos alunos a construção de 
significados e respostas para as perguntas da vida. Segundo 
Savater (2001), sugerir que se ensine a filosofar na escola é 
sugerir aos jovens um modo específico de pensar a própria 
existência, que, em especial nesta idade, é recheada de 
questionamentos e incertezas. 

De certo modo, as indagações do filósofo assumem 
a condição de pesadas críticas à forma como muitos 
professores de Filosofia abordam o ensino filosófico nas 
instituições escolares. Ele denuncia o equívoco cometido 
por alguns docentes de Filosofia que ao introduzir os seus 
alunos no universo da Filosofia, recorrem ao mero repasse 
de elementos históricos da Filosofia, deixando de lado o 
exercício intelectual da problematização sobre o próprio 
mundo e sobre as perplexidades do cotidiano. Savater 
(2001) entende que o ensino filosófico não pode ter como 
objetivo específico o ensino da história da Filosofia, pois 
isso tornaria o ensino estéril. Os alunos precisam atingir as 
fontes mais elaboradas de sabedoria não como fim em si 
mesmo, mas como meio para pensar sabiamente o mundo 
em que vivem. Savater costuma afirmar que a Filosofia se 
refere à atividade central dos seres humanos enquanto tal e, 
portanto, nenhuma educação pode evitá-la, nem sequer 
ensiná-la como uma tarefa empreendida por outros e que 
pode ser admirada sem a participação do educando. 
Portanto, o ensino filosófico na escola deve instigar os 
jovens a pensar, de forma radical e rigorosa, a realidade que 
os cerca buscando imaginar coletivamente recursos 
necessários para se alcançar a humanização.  

Trata-se de pensar uma metodologia do ensino de 
Filosofia para além da memorização e da repetição dos 
nomes ou do pensamento dos filósofos. A metodologia 
ideal é aquela que desperta a curiosidade do aluno em 
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conhecer a história da Filosofia, os sistemas filosóficos e, 
em especial, conhecer a si mesmo. Portanto, a presença da 
Filosofia na escola não pode ser entendida como mais uma 
disciplina curricular, considerada importante porque muitos 
filósofos dedicaram suas vidas a estudá-la, mas porque ela é 
o mais puro exercício de pensar a própria vida de forma 
autônoma. A perspectiva que Savater assume é a de pensar 
a Filosofia na escola como um ato e não como um produto. 
A atividade filosófica na sala de aula seria o próprio ato de 
pensar e exercitar a reflexão sobre as perguntas da vida 
cotidiana, ou seja, sobre os problemas com os quais os 
alunos costumam se defrontar no dia-a-dia.  

O exercício filosófico não precisa prescindir o 
estudo dos filósofos, dos sistemas filosóficos e da própria 
história da Filosofia. Savater (2001, p. 1) formula que os 
alunos devem ter contato com “os temas básicos da 
Filosofia ocidental, tratados não de maneira histórica, mas 
como perguntas ou problemas vitais [...] Mas pensar 
filosoficamente não é repetir pensamentos alheios, por 
mais que nossas próprias reflexões se apóiem neles e 
estejam conscientes dessa divida necessária”. Frente a isso, 
percebe-se que filosofar não é repetir os pensamentos 
alheios senão construir os próprios pensamentos. O aluno 
pode até apoiar-se no pensamento dos filósofos clássicos, 
mas, a partir de então, ele é desafiado a pensar por conta 
própria o seu mundo. Os clássicos devem ser tomados 
como ponto de partida e não como ponto de chegada do 
processo de filosofar. A respeito do ato de ensinar 
Filosofia, Savater (apud GALLO, 2002, p. 197, grifo do 
autor), escreve:  

 
A dificuldade de ensinar Filosofia é que esta 
disciplina consiste mais numa atitude intelectual do 
que num conjunto bem estabelecido de 
conhecimentos, cada um dos quais poderia ser 
separado sem diminuição de sua força assertiva do 
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nome do seu descobridor. Por isso, a via 
pedagógica mais evidente, quase irremediável, passa 
pelo estudo de cada uma das grandes figuras do tarot 
filosófico (como quem diz, os seus Arcanos 
Maiores), pois a comemoração de tais exemplos da 
Filosofia em marcha – quando bem feita – é o mais 
estimulante para o aluno e terreno mais seguro para 
o professor [...] A recomendação kantiana de que 
não se deve ensinar Filosofia mas sim a filosofar 
condensa num lema a dificuldade, mas não a 
resolve. O distintivo do filósofo não é arengar às 
massas nem sequer doutrinar grupos de estudo, 
mas comunicar o individualmente pensado a um 
interlocutor também único e irrepetível. 
 

  
 O ensino filosófico precisa, sem dúvida alguma, 
desenvolver no aluno a capacidade de saber escutar o que 
diziam as grandes figuras do tarô filosófico. No entanto, 
escutar com clareza e precisão o pensamento dos filósofos 
clássicos não é o bastante, pois filosofar é saber ainda 
pensar e justificar o que se pensa. Por isso, filosofar no 
âmbito da sala de aula supõe a formação de uma 
comunidade dialógica que submete o que cada membro 
pensa ao crivo da razão e da inteligibilidade do outro.  

No entendimento de Savater (2005, p. 135), “não se 
trata de criar uma comunidade de autistas ciosamente 
enclausurados em suas ‘respeitáveis’ opiniões próprias, mas 
de propiciar a disposição a participar lealmente em 
colóquios razoáveis e a buscar em comum a verdade  que 
não tenha dono e que procure não fazer escravos”. O 
ensino de Filosofia não prescinde o estudo da história a 
Filosofia e das respostas construídas pelos filósofos sobre 
os problemas de seu tempo, mas quando alguém quer 
filosofar 
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não pode contentar-se em aceitar as respostas de 
outros filósofos ou citar sua autoridade como 
argumento indiscutível: nenhuma resposta 
filosófica será válida para ele se não voltar a 
percorrer por si mesmo o caminho traçado por 
seus antecessores ou tentar outro novo apoiado 
nessas perspectivas alheias que deverá ter 
considerado pessoalmente (SAVATER, 2001, p. 
10). 

 
 O principal conteúdo da Filosofia na escola passa a 
ser ensinar os jovens a construir as próprias perguntas e 
respostas para os problemas de sua realidade social. 
Recorrer ao pensamento dos grandes filósofos deverá 
servir para pensar a sociedade em que se vive e na melhor 
maneira de torná-la mais ética, justa e humana. A 
perspectiva dos filósofos sobre o mundo deve ser o apoio 
para que o aluno pense na melhor maneira de alargar o 
conhecimento sobre a sua própria subjetividade. De modo 
geral, a tarefa da educação escolar e, por conseguinte da 
Filosofia, deve ser potencializar o aluno na busca pela sua 
humanização, pela construção de um caminho próprio por 
onde possa andar percebendo-se como sujeito histórico. 
Quanto aos saberes a serem ensinados em Filosofia na 
escola, Savater (2001, p. 11), afirma: “não se trata de 
transmitir um saber já concluído por outros que qualquer 
um pode aprender como quem aprende as capitais da 
Europa, mas de um método, ou seja, um caminho para o 
pensamento, uma maneira de ver e de argumentar”.  
 O exercício filosófico no espaço escolar deve 
fomentar o debate e as paixões intelectuais, porém, a escola 
não é um palco de pregação moralista ou sectário. “É 
importante que na escola se ensine a discutir, mas é 
imprescindível deixar claro que a escola não é foro de 
debates nem púlpito” (SAVATER, 2005, p. 160). O espaço 
para a Filosofia na escola deve ser preenchido pelo 
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exercício do pensar os temas significativos que estão 
presentes na experiência existencial do aluno. 
 Uma outra perspectiva interessante a respeito da 
presença da Filosofia nas instituições escolares se refere à 
manutenção e preservação da escola como espaço de vida 
argumentativa, ou seja, espaço de diálogo democrático 
entre semelhantes. O modo de pensar da sociedade atual 
tem-se mostrado bastante individualista, deixando de lado 
as ações e projetos coletivos. Levar a Filosofia para o 
interior das instituições escolares é um modo de preservar 
um espaço de debate e diálogo democrático entre os 
semelhantes. O ambiente escolar favorece o aprender a 
discutir, refutar e justificar o que os seus membros 
costumam pensar a respeito de suas experiências 
existenciais e subjetivas. O diálogo pode ser entendido 
como princípio desencadeador da autonomia do 
pensamento. Nota-se que no atual sistema educacional há 
uma pedagogia caracterizada excessivamente pelos 
princípios do cientificismo e do pragmatismo. Tal modelo 
parece não conseguir desenvolver no aluno a capacidade de 
refletir de um modo mais significativo sobre a sua condição 
como sujeito existencial, histórico e de relações. 
 Constata-se que a escola atual tem encontrado 
dificuldades por si só, em afirmar racionalmente alguns 
valores necessários para o convívio entre iguais. O retorno 
da Filosofia como disciplina curricular poderá, em boa 
medida, proporcionar a abertura de mais um espaço de 
intercâmbio e diálogo racional. Será aí que os alunos 
poderão descobrir-se como sujeitos históricos, capazes de 
pensar racionalmente o mundo, não como um fim já 
determinado, mas como um universo de múltiplas 
possibilidades. O propósito da Filosofia é ajudar o aluno a 
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pensar de forma racional e autônoma11 o mundo da vida e, 
à medida que o pensa, transformá-lo.  
 O pensar filosófico ajuda o aluno a restabelecer 
novos sentidos para o seu viver, elegendo novos valores 
que se concretizam a partir da reflexão de uma comunidade 
dialógica. Essa comunidade inicialmente pode ser a própria 
sala de aula, estendendo-se posteriormente a escola como 
instituição democrática12, alcançando por fim a sociedade. 
Na conferência “Necesidad de la Filosofia en un mundo 
globalizado”, Savater (2009b) afirma que: 

 
Nosso sistema educativo forma pessoas atarefadas, 
eficazes, cheias de conhecimentos pontuais, porém, 
talvez incapazes de uma reflexão geral acerca se sua 
própria condição, de seu próprio ser, do vínculo 
que as une com os demais seres, do sentido que 
tem a comunidade humana sobre a terra. E estes 
são, precisamente, os temas de que a Filosofia tem 
tratado ao largo do tempo13.  

 
 Observa-se que o sistema educacional comete um 
grande equívoco ao fundamentar-se somente em 
perspectivas técnicas e pragmáticas. Educar a partir da 
perspectiva da Filosofia seria romper com o pragmatismo e 
com todos os princípios autoritários, dogmáticos e 
fundamentalistas que costumam alienar os homens. Os 
temas tratados pela Filosofia contribuiriam para humanizar 
mais a educação e, em especial, os educandos. A dimensão 

                                                           
11 Conforme Cortina (2005), em artigo publicado no jornal espanhol 
Opinión, “o difícil é, sem dúvida, converter-se em sujeito da própria 
vida, antecipar-se ao futuro e trazê-lo a mão, eleger as melhores 
possibilidades com vista à felicidade, segue exigindo essa 
autoconsciência do que já falava Sócrates e que se há feito tão estranho 
no mundo cotidiano”. 

12 Instituição Republicana com função democratizante. 

13 Tradução livre do autor. 
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do pensamento filosófico contribui para a construção de 
uma consciência coletiva sobre o sentido que tem a 
comunidade humana sobre a terra.  

O pensamento de toda a história da Filosofia é 
marcado pela reflexão sobre aquilo que somos e sobre 
aquilo que queremos ser diante do mundo e diante do 
outro. Pensar os melhores fins para a coletividade sempre 
foi uma das dimensões da Filosofia, que se renova a cada 
período que passa na história. A educação de hoje tem 
enfrentado dificuldades em humanizar os alunos, que 
praticamente não exercitam o pensamento crítico e 
reflexivo. Portanto, uma das dimensões da Filosofia na 
escola é servir de base para o exercício intelectual da crítica, 
da dúvida e da reflexão sobre os problemas vitais do 
cotidiano do aluno e da própria comunidade escolar.  
 A iniciação dos jovens ao universo filosófico é uma 
possibilidade de alargar a sua visão sobre o sentido da 
Filosofia e sobre tudo aquilo que ela tem de interessante, 
que pode ser útil ao seu processo de humanização. A 
Filosofia, segundo Savater (2009b), 

 
Não é um luxo arcaico. Não é um velho ritual que 
se deva guardar por que assim fizeram nossos avós, 
nossos bisavós e nossos tataravôs. A Filosofia é 
uma forma de manter em pé a pergunta pela 
excelência humana, ou seja, de não dar por certo 
que o mundo funciona como um piloto 
automático. Há uma dimensão de que trata a 
Filosofia, e ela tem há ver com a reflexão sobre o 
que somos, sobre o que nos propomos a fazer, 
sobre nossa perplexidade e, é essa reflexão que da 
sentido a vida14. 

 
 Manter a atitude de perguntar pelo sentido último 
da vida humana e pela mutabilidade do mundo é um dos 

                                                           
14 Tradução livre do autor. 
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princípios da Filosofia. A desconfiança racional diante da 
ordem estabelecida é necessária, pois o mundo não pode 
ser entendido como uma dimensão imutável, muito pelo 
contrário, é um eterno devir. O modo como se desenvolve 
o ensino de Filosofia na escola é determinante para se 
alcançar o sucesso ou o fracasso de todo o processo. É 
importante que o professor perceba que está diante de um 
público iniciante, que nada ou quase nada sabe a respeito 
do universo filosófico. Ao abordar pela primeira vez, o 
professor deve ter o cuidado para não cometer o erro de 
tratar o ensino de Filosofia como um estudo tradicional, 
desenvolvido a partir de lições demasiadamente eruditas. 
Estudar os diferentes momentos da Filosofia e do 
pensamento dos filósofos somente pelo enfoque histórico 
poderá se tornar um estudo pouco produtivo, sem falar 
ainda que os jovens não despertariam para estudos 
posteriores mais aprofundados. A Filosofia, por natureza, é 
bastante complexa e exigente. Portanto, o professor de 
Filosofia responsável por introduzir o jovem estudante ao 
pensamento filosófico nunca pode esquecer de manter um 
tom acessível e sempre que possível tornar-se cúmplice do 
aluno na ousadia do filosofar. 
 Uma alternativa ao ensino tradicional de Filosofia 
seria abordá-la por meio de perguntas ou problemas vitais. 
O aluno precisa problematizar os problemas do seu espaço 
e do seu tempo histórico, assim como fizeram os próprios 
filósofos. Às vezes é necessário recorrer aos pensadores 
clássicos e verificar o que eles pensaram a respeito de 
algumas questões da condição humana. No entanto, o mais 
importante não é ficar preso ao modo de pensar as 
problemáticas da época em que viveram os nobres 
filósofos, mas colher tudo aquilo que me é útil para pensar 
os meus problemas vitais. Segundo Savater (2001, p. 1), 
“trata-se primordialmente de saber, não como Sócrates se 
arranjava para viver melhor em Atenas há vinte e cinco 
séculos, mas como nós podemos compreender e desfrutar 
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melhor a existência como contemporâneos da Internet, da 
Aids e dos cartões de crédito”. O professor de Filosofia na 
escola precisa perceber que o mais importante de tudo não 
é o quanto o aluno vai conhecer da vida e do pensamento 
de Sócrates. No entanto, o que se espera é que o aluno se 
dê conta de que é importante saber que não se sabe, e que 
o verdadeiro sábio sabe que não sabe. Que o grande 
objetivo da Filosofia é o aperfeiçoamento do sujeito, e o 
filosofar significa conhecer a si mesmo. O contato com o 
pensamento de Sócrates ou de qualquer outro filósofo é 
ponto de partida na direção do pensar autônomo.  

Pensar filosoficamente não é repetir os 
pensamentos de Sócrates a respeito das suas problemáticas, 
mas é apoiar-se conscientemente no seu pensamento para 
problematizar as questões contemporâneas que nos 
desafiam. A Filosofia deve ligar o passado e o presente. Ao 
tratar dessa questão no artigo acerca de la verdadera educación: 
potenciar la razón, Savater (1999, p. 16) afirma: 

 
É verdade que às vezes a compreensão das 
respostas dos filósofos é importante, porém, a 
Filosofia não consiste em compreender os sistemas 
dos filósofos, mas sim que, os sistemas dos 
filósofos servem para compreender o mundo. 
Então o interessante é utilizar os conhecimentos, as 
ideias, os sistemas dos filósofos para compreender 
o mundo, não converter o conhecimento dos 
filósofos na finalidade da Filosofia15. 

 
 O professor de Filosofia no ensino médio não pode 
cometer o equívoco de tratar a Filosofia a partir de um 
apanhado de informações sobre os filósofos e seus sistemas 
filosóficos. Tudo aquilo que os filósofos produziram 
requer, sem dúvida, aprendizado e estudo, mas não pode 
ser confundido como a finalidade da Filosofia. A partir dos 

                                                           
15 Tradução livre do autor. 
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conhecimentos e das ideias dos filósofos, o aluno precisa 
desenvolver o seu próprio modo de pensar, ou seja, o 
objetivo da Filosofia na escola é ajudar o aluno a pensar 
por si mesmo os problemas de sua realidade e o modo 
como superá-los. 

A Filosofia é um estudo racional e sistemático sobre 
questões que nem sempre têm respostas definitivas, mas 
que precisam ser abordadas. O adolescente precisa saber 
perguntar: O que é a Filosofia? O que é a arte? O que é a 
liberdade? O que é a política? etc. Pensar filosoficamente é 
perguntar o porquê das coisas, é refazer por conta própria a 
indagação que lhe é pertinente, é buscar respostas pessoais 
sem ficar preso a conclusões alheias. 

O interesse dos jovens pela Filosofia vai depender 
de como a disciplina de Filosofia vai ser trabalhada em sala 
de aula. Se for tratada como repetição daquilo que foi 
pensado ou como arqueologia daquilo que foi dito, 
acredita-se que os alunos não vão se encantar pelo seu 
estudo. É no jogo racional e reflexivo, ora individual, ora 
coletivo, que o aluno vai-se apropriar da essência do 
pensamento deste ou daquele filósofo, tornando-se 
posteriormente útil para configurar as suas próprias ideias. 
Aquilo que vai ser desenvolvido como Filosofia na escola, 
precisa encantar o aluno; fazê-lo perceber que a reflexão 
filosófica na sala de aula significa  encarar o desafio de lidar 
com a própria vida e com as relações que ele estabelece 
com o mundo. 

O modelo educacional da atualidade é bastante 
marcado pela visão instrumental em detrimento da visão 
humanista. A presença da Filosofia na escola, desde que 
trabalhada numa perspectiva emancipadora e 
problematizadora, poderá converter em boa medida o perfil 
da educação vigente. A Filosofia pode possibilitar a criação 
de novos espaços de diálogo dentro da comunidade escolar, 
assim como novas perguntas sobre o ideal de educação e de 
escola como instituição democrática. A aula de Filosofia, 



Renivaldo Oliveira Fortes  119 
 

 

em momento algum, poderá ser um espaço de transmissão 
de conhecimentos ou de teorias clássicas, mas deverá ser 
um espaço de diálogo e reflexão, no qual cada aluno tenha 
condições de testar a razoabilidade de seus argumentos 
frente aos argumentos dos colegas.  
 O planejamento da aula de Filosofia precisa levar 
em conta as últimas inquietudes dos alunos e as 
perplexidades de sua vida. Um dos grandes erros no ensino 
de Filosofia, é  remeter-se, de imediato, ao universo dos 
grandes filósofos e de suas obras, esquecendo-se do mundo 
da vida do aluno. Este precisa ser despertado para o mundo 
da Filosofia, de forma que desenvolva a atitude e o apetite 
em filosofar por si mesmo. Quanto a isso, Savater (2005, p. 
121) afirma: 

 
O principal é abrir o apetite de conhecimento do 
aluno, e não oprimir ou o impressionar. Se sua 
vocação o atrair para esse caminho, ele terá tempo 
de aprofundar esse aprendizado, inteirar-se das 
descobertas mais recentes e até descobrir por si 
mesmo. Adotar desde o início os ares de enfado do 
tecnicismo não só não o convencerá da importância 
do estudo que lhe está sendo proposto como o 
dissuadirá dele, persuadindo-o em contrapartida de 
que é algo a seus interesses ou prazeres. 

 
O ensino filosófico na escola precisa acontecer de 

modo que o aluno sinta prazer em se dedicar ao estudo da 
Filosofia, percebendo assim que a leitura das obras 
filosóficas ou de grandes pensadores pode lhe garantir uma 
razoável satisfação intelectual. Nota-se que o desgosto dos 
alunos para com a prática filosófica costuma ter como 
causa o próprio material didático utilizado pelos docentes 
de Filosofia, pouco ou nada atrativo. Denunciando esses 
equívocos, Savater (2005, p. 118) escreve: 
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E o que dizer da Filosofia, cujos manuais de 
segundo grau oferecem listas de nomes agrupados 
em times opostas (estóicos contra epicuristas, 
idealistas contra materialistas etc.), que muitas vezes 
parecem à lista telefônica dos grandes filósofos, só 
que sem nenhum número para qual se possa ligar 
para resgatar os jovens do fastio e da confusão? 
Sem falar da deleitação acadêmica num jargão o 
mais obscuro e artificial possível talvez adequado a 
iniciados, mas, sem dúvida, não aos que tentam se 
iniciar. Cheguei a conhecer um livro de introdução 
tão simpático que já no segundo tema enchia as 
páginas de fórmulas algébricas, triunfalmente 
colocadas, ao que parece, para desanimar os 
remissos. Nada de concessões demagógicas à 
curiosidade dos adolescentes, cujas perguntas são, 
em sua maioria, espontaneamente metafísicas! É 
melhor fugirem, se não tiverem dispostos a se 
submeter ao ascetismo do enigmático ou do árduo. 

 
Tratar o ensino de Filosofia desse modo é condená-

lo à esterilidade. Parte da culpa de tal resultado é dos 
próprios professores que utilizam textos filosóficos 
excessivamente complexos ou, ainda, textos sem nenhum 
teor filosófico, circunstâncias que prejudicam o processo 
do filosofar. Outro agravante é a linguagem erudita 
utilizada, muitas vezes apropriada para iniciados, mas não 
para iniciantes que jamais ouviram falar de Sócrates, Platão 
ou Kant. Apresentar a Filosofia aos jovens dando a 
impressão de que poucos espíritos são capazes de ascender 
as mais nobres verdades filosóficas é um erro gravíssimo. 
 O estímulo que falta ao jovem para que ele possa 
admirar a Filosofia poderá vir da própria Filosofia. À 
medida que ele começar a enfrentar os problemas vitais da 
própria condição humana sob uma perspectiva filosófica, 
vai-se dar conta do quanto a reflexão filosófica vai-lhe ser 
útil no enfrentamento das grandes questões do mundo da 
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vida.  Ensinar Filosofia na escola poderá levar o aluno a 
refletir filosoficamente sobre questões do mundo da vida 
do seu tempo, assim como fizeram os grandes filósofos em 
outras épocas, porém o aluno vai utilizar os conhecimentos 
produzidos por eles para compreender o próprio mundo. 
O pensamento dos grandes filósofos e os sistemas 
filosóficos são referências e não um fim em si mesmo. O 
aluno poderá estar buscando apoio neles de uma forma 
consciente, mas, em seguida, é convidado a refletir por 
conta própria e a problematizar as próprias questões que 
fazem parte do mundo da vida. Acredita-se que o ensino de 
Filosofia vai ajudar o jovem a pensar a realidade e a 
repensá-la com base no próprio contexto social no qual 
está inserido, interpretando o mundo não como acabado, 
pronto, finito, mas como processo em construção de si e da 
realidade; somente assim ele poderá sair de uma possível 
consciência alienada para uma consciência crítica e 
criticante de si mesmo. 

A respeito da alegria resultante do filosofar, Savater 
(2005, p. 118) cita Montaigne, 

 
Recordando aquelas gororobas insuportáveis, vem-
nos à memória a resplandecente lição de 
Montaigne, exposta justamente no ensaio dedicado 
à instrução das crianças: “É um grande erro pintar a 
Filosofia como inacessível às crianças, dotada de 
fisionomia carrancuda, exigente e terrível. Quem a 
mascara com esse falso rosto, pálido e repulsivo? 
Não há nada mais alegre, mais movimentado, mais 
regozijante e até, ouso dizer, mais travesso. Só 
prega festa e bons momentos. Nela não há lugar 
para um semblante triste e crispado. 

 
 O autor quer chamar a atenção para o risco que o 
ensino de Filosofia corre na escola de se tornar ocioso e 
artificial. De certa forma, ele sugere que os escritores e 
professores de Filosofia pensem novas formas de estimular 
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os alunos ao filosofar. Isso poderia começar pela produção 
de textos mais anedóticos e aulas mais dinâmicas. As 
paixões intelectuais pela Filosofia poderiam intensificar-se a 
partir do uso de uma linguagem mais acessível aos alunos. 
O próprio Savater (2005, p. 123) afirma: “por isso não se 
deve desdenhar da linguagem simples, nem as referências 
ao popular, nem o humor, sem o qual a inteligência é 
apenas um estofado de imbecilidades elevadas”. As aulas de 
Filosofia no ensino médio precisam ser aulas atraentes, ou 
seja, o aluno precisa perceber que a Filosofia não é algo 
antiquado e que o pensamento dos filósofos ainda faz 
sentido para suas vidas no mundo contemporâneo.  
Resgatar o prestígio da Filosofia entre os jovens exigiria 
uma reformulação da grade curricular, selecionando melhor 
os conteúdos a serem trabalhados, de preferência 
conteúdos relacionados com os verdadeiros problemas 
enfrentados pelos jovens na atualidade. É importante, 
ainda, adotar uma linguagem escrita ou falada mais acessível 
ao estudante, deixando o estudo considerado mais clássico 
para fases posteriores. 
 Algumas experiências positivas têm sido praticadas 
por filósofos contemporâneos no sentido de tornar o 
universo da Filosofia mais acessível aos iniciantes. O 
filósofo espanhol Fernando Savater é um bom exemplo a 
ser citado. Ele afirma: 

 
Quem de nós tentou romper a máscara triste e 
seduzir em vez de intimar sofreu o repúdio dos 
colegas, embora a ampla aceitação popular de 
esforços humildes de divulgação, como O mundo de 
Sofia, de Jostein Gaarder, ou minha Ética para 
Amador, prove ao menos que há formas de abordar 
inicialmente os temas filosóficos que despertaram 
cumplicidade e não fastídio nos neófitos, único 
meio de estimulá-los a depois prosseguirem por si 
sós o estudo começado. Os sisudos preceptores 
consideram trivial tudo o que se diz com 
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simplicidade. Esclareçamos mais uma vez, em 
proveito de catedráticos germanizantes e críticos 
literários desconstrucionistas, a diferença entre uma 
coisa e outra: trivialidade é o que fica na cabeça de 
um imbecil quando ele ouve algo dito com 
simplicidade (SAVATER, 2005, p. 118, grifo do 
autor). 

 
A prática da Filosofia na escola precisa seduzir o 

jovem estudante e não intimidá-lo com um discurso 
tradicional e erudito. As obras do próprio Savater, como 
“Ética para Amador”, e de Jostein Gaarder, “O mundo de 
Sofia”, são bons exemplos para iniciar os alunos no mundo 
da Filosofia. No Brasil, ainda poderia citar-se o movimento 
de Filosofia para crianças que tem ganhado novos adeptos 
a cada dia. Esses e tantos outros exemplos mostram que os 
jovens precisam mesmo é ser estimulados a se envolverem 
com a Filosofia, de tal forma que, após o primeiro contato 
bem sucedido com a Filosofia no ensino médio, eles 
sintam-se desafiados a prosseguirem por si sós o estudo 
começado na escola. 

Os filósofos e os próprios professores de Filosofia 
muitas vezes beiram a sacralização da linguagem 
especializada e se recusam a discutir com quem ainda não 
tem um domínio mais significativo sobre determinados 
assuntos. A erudição e o uso de uma linguagem ininteligível 
pelo professor não despertam cumplicidade dos alunos 
para com os temas abordados. Usar a linguagem coloquial 
na sala de aula seria uma forma de tornar as discussões mais 
proveitosas. Segundo Savater (2001, p. 209), “a decantação 
de uma linguagem técnica para a Filosofia pode afinar 
nossos instrumentos de compreensão e tornar os debates 
mais preciosos”. Na verdade, os adolescentes precisam ser 
estimulados a ler, escrever e a estudar Filosofia de forma 
mais prazerosa. A partir do momento em que ele se 
envolver com o universo filosófico, começará a fazer 
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descobertas que vão garantir-lhe uma sensação de prazer e 
satisfação. Essas novas descobertas vão mostrar-lhe o 
quanto ainda existe por ser conhecido e revelado. Diante 
disso, os alunos se sentirão estimulados a prosseguirem o 
estudo começado na sala de aula. 

A motivação que o aluno vai dispensar ao estudo da 
Filosofia dependerá de como o próprio educador se motiva 
no envolvimento com a disciplina. O educador alegre e 
otimista, ou seja, um verdadeiro amigo do saber que 
acredita na Filosofia como um modo de vida e como um 
método razoável de perceber o mundo, não encontrará 
dificuldades em demonstrar que a educação filosófica é 
valiosa e por isso dever ser estudada. Segundo Savater 
(2001), há quatro coisas que nenhum bom professor de 
Filosofia deveria esconder de seus alunos:  

Primeira, que não existe “a” Filosofia, mas “as” 
Filosofias e, sobretudo o filosofar. O professor não pode 
cometer o erro de apresentar “a” Filosofia aos seus alunos, 
mas deve apresentar as diversas Filosofias. Existe 
naturalmente uma perspectiva filosófica, mas ela é 
multifacetada. Diante da diversidade de Filosofias, o mais 
importante de tudo é que o professor não tenha receio em 
assumir uma perspectiva. O posicionamento é fundamental 
para quem pretende ser compreendido no exercício do 
diálogo filosófico. A neutralidade16 do educador (escola) em 
nada contribui para o ensino de Filosofia na escola. Sobre a 
diversidade de perspectivas filosóficas, Savater (2001, p. 
209) escreve:  

 
A Filosofia não é um longo rio tranqüilo, em que 
cada um pode pescar a sua verdade. É um mar no 
qual mil ondas se defrontam, em que mil correntes 

                                                           
16 Segundo Fensterseifer (2008), no que se refere à neutralidade da 
escola, ela não é neutra quando defende a república, porém, não pode 
assumir um determinado discurso ideológico. O que ela deve defender 
é a ideia de república. 
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se opõem, se encontram, às vezes se misturam, se 
separam, voltam a se encontrar, opõem-se de novo 
[...] cada um o navega como pode, e é isso que 
chamamos de filosofar. 

 
 Segunda, que “o estudo da Filosofia não é 
interessante porque a ela se dedicaram talentos 
extraordinários como Aristóteles ou Kant, mas esses 
talentos nos interessam porque se ocuparam dessas 
questões de amplo alcance que são tão importantes para 
nossa própria vida humana, racional e civilizada” 
(SAVATER, 2001, p. 209). A Filosofia não tem como 
objetivo conhecer somente a biografia ou a personalidade 
dos grandes filósofos; ela não consiste em compreender os 
sistemas dos filósofos, mas sim que os sistemas dos 
filósofos servem para compreender o mundo. Os sistemas 
filosóficos são chaves de leitura, ou seja, instrumentos de 
resolução das problemáticas do mundo da vida do aluno. O 
aluno deve estudar Filosofia não porque alguns filósofos 
entraram para a história da humanidade, mas porque o 
exercício do filosofar vai ajudá-lo a pensar sua própria 
condição história e a sua própria humanidade. O professor 
de Filosofia precisa empenhar-se em mostrar ao aluno que 
o filosofar é mais importante do que a pessoa do filósofo 
em si.  

 No processo de ensino do filosofar na escola, o 
professor pode mostrar aos seus alunos um panorama geral 
a respeito da disciplina de Filosofia e mostrar-lhes quais 
métodos eles poderão utilizar no futuro para aprofundar os 
seus estudos. O professor precisa informar aos seus alunos 
sobre o já realizado durante toda a história da Filosofia e 
ensinar como se pode realizar mais. Ele deve assumir essas 
duas tarefas, pois segundo Savater (2005, p. 122), “não se 
pode haver ‘criadores’ sem notícias do fundamental que os 
procede – todo conhecimento é transmissão de uma 
tradição intelectual – e de nada adianta memorizar fórmulas 
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ou nomes para quem não tem guia para a indagação 
pessoal”. Todo o pensamento que a Filosofia produziu ao 
longo da história é a referência primeira para o aluno pensar 
as questões complexas da própria vida. Filosofar não é 
rememorar os nomes e os feitos dos grandes filósofos, mas 
é pensar por si mesmo à força da razão o mundo em que 
vivemos. 

Terceira, que até os melhores filósofos disseram 
absurdos notórios e cometeram erros graves. “Quem mais 
se arrisca a pensar fora dos caminhos intelectualmente 
trilhados corre mais riscos de se equivocar, e digo isso 
como elogio e não como censura” (SAVATER, 2001, p. 
210). A Filosofia na sala de aula precisa ser um ensaio 
permanente de pensamento e de problematização da 
própria vida do aluno. Não existe um caminho pronto para 
a Filosofia na escola, ou seja, o caminho vai-se construindo 
no andar na busca coletiva pela forma mais razoável de 
filosofar. 

Na verdade, o que os filósofos fizeram foi tentar 
responder às perguntas suscitadas pela realidade de sua 
época. Inspirados nos grandes filósofos, os alunos precisam 
arriscar-se a pensar racionalmente algo ainda não pensado 
em seu tempo. Alguns equívocos cometidos pelos filósofos 
resultam da tentativa de compreender o que até então era 
considerado incompreensível, no entanto, o mais 
importante de tudo é a ousadia com que eles se 
empenharam em duvidar, perguntar e responder as amplas 
questões do seu mundo. Neste processo de levar o aluno a 
pensar por si mesmo, o professor tem um papel 
fundamental. Quanto a isso, Savater (2001, p. 210) afirma: 

 
A tarefa do professor de Filosofia não pode ser 
apenas ajudar a compreender as teorias dos grandes 
filósofos, nem mesmo contextualizadas em sua 
devida época, mas sobretudo mostrar como a 
intelecção correta dessas ideias e raciocínios pode 
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nos ajudar hoje a melhorar a compreensão da 
realidade em que vivemos. A Filosofia não é um 
ramo da arqueologia e muito menos simples 
veneração de tudo o que vem assinado por um 
nome ilustre. Seu estudo deve nos render alguma 
coisa mais do que um título acadêmico ou um certo 
verniz de “cultura elevada”. 

 
A aula de Filosofia não pode ser um estudo de 

rememoração dos grandes filósofos ou de suas ilustres 
descobertas, mas sim, um estudo que requer atitude de 
pensar por si mesmo novos significados para o mundo em 
que se vive. Acredita-se que a Filosofia possibilita um novo 
olhar para si mesmo e para o mundo e de preferência um 
olhar o mais racional possível.  

Quarta, “que em determinadas questões 
extremamente gerais aprender a perguntar bem também é 
aprender a desconfiar das respostas demasiado taxativas” 
(SAVATER, 2001, p. 210). A aula de Filosofia deve ser um 
laboratório de perguntas. O professor deve incentivar o 
aluno a perguntar de forma crítica pela certeza e pela 
origem daquilo que ele já sabe, pelo que ainda não sabe ou 
o que talvez nunca chegue a saber. Quanto ao exercício da 
pergunta, Savater (2001, p. 8) cita um trecho da obra17, Uma 
breve introdução à Filosofia, de Thomas Nagel: 

 
A principal ocupação da Filosofia é questionar e 
esclarecer algumas ideias muito comuns que todos 
nós usamos todos os dias sem pensar sobre elas. 
Um historiador pode se perguntar o que aconteceu 
em um determinado momento passado, mas o 
filósofo perguntará: o que é o tempo? Um 
matemático pode investigar as relações entre os 

                                                           
17What does it all mean?, de T. Nagel, Oxford University Press, 
Oxford. [Para este livro, tradução feita a partir do texto citado pelo 
autor.] (Tradução brasileira: Uma breve introdução à filosofia, São Paulo, 
Martins Fontes, 2001) 
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números, mas um filósofo perguntará: o que é o 
número? Um físico irá perguntar do que são feitos 
os átomos ou o que explica a gravidade, mas um 
filósofo perguntará: como podemos saber que 
existe algo fora de nossas mentes? Um psicólogo 
pode investigar como as crianças aprendem uma 
linguagem, mas um filósofo perguntará: por que 
uma palavra significa algo? Qualquer um pode se 
perguntar se é mal furar a fila do cinema sem pagar, 
mas um filósofo perguntará: por que uma ação é 
boa ou má? 

  
 A Filosofia na escola poderá desenvolver no aluno 
essa maravilhosa capacidade intelectual de perguntar e de 
suspeitar das respostas dadas como verdades. Para o 
filósofo, as respostas sobre as perguntas da vida não são 
definitivas, pelo contrário, são finitas e limitadas, sempre 
abertas para uma nova abordagem. O estudo da Filosofia 
leva o aluno a rebelar-se contra as irracionalidades do 
mundo e a desconfiar de projetos fundamentalistas e 
totalitaristas. Filosofar é perguntar pela legitimidade de 
projetos de humanização sugeridos, muitas vezes, apoiados 
em dogmas ou em fanatismos irracionais.  
 O estranhamento e a suspeita diante do mundo é 
uma atitude filosófica que o aluno precisa desenvolver. O 
professor de Filosofia precisa mostrar que questionar e 
perguntar pela legitimidade das supostas verdades tidas 
pelos alunos é o verdadeiro filosofar.  A respeito do 
filosofar Savater (2001, p. 210, grifo do autor) afirma: 

 
Filosofamos partindo do que sabemos para o que 
não sabemos, para o que parece que nunca 
poderemos saber totalmente; em muitas ocasiões 
filosofamos contra o que sabemos, ou melhor, 
repensando e questionando o que acreditávamos já 
saber. Então nunca podemos tirar nada a limpo? 
Sim, quando pelo menos conseguimos orientar 
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melhor o alcance de nossas dúvidas ou de nossas 
convicções. Quanto ao mais, quem não for capaz 
de viver na incerteza fará bem em nunca se pôr a 
pensar. 

 
Observa-se que o ato de filosofar seria colocar à 

prova as próprias convicções, ou seja, questionar 
racionalmente as verdades nas quais se acredita e que 
costumam ser referências à vida cotidiana. O jovem 
estudante de Filosofia pode fazer perguntas radicais, assim 
como fazia quando ainda criança. Os filósofos foram 
exatamente aqueles que perguntavam pela arché, ou seja, 
pela origem das coisas. A aula de Filosofia na escola deve 
ser um grande jogo de perguntas e de tentativas de 
respostas. Perguntar radicalmente pela origem e pela 
legitimidade das coisas vem a ser o sentido maior da 
presença da Filosofia na escola. A aula de Filosofia deve 
fomentar no aluno a atitude de elaborar perguntas radicais, 
tais como: Por que Filosofia? Por que educação? Por que 
escola? O professor de Filosofia na escola deve 
potencializar a capacidade do aluno de fazer perguntas. A 
esse respeito, Savater (2005, p. 135, grifo do autor) escreve:  

 
Especialmente em quem está aprendendo deve-se 
potencializar a capacidade de perguntar e de se 
perguntar, inquietude sem a qual nunca se sabe 
realmente nada, mesmo que se repita tudo. Uma 
das constatações mais alarmantes do ensino atual é 
o fato de os professores da pré-escola se verem 
sobrecarregados pela quantidade de perguntas das 
crianças, ao passo que nós, da universidade, nos 
queixamos de que os alunos nunca perguntam 
nada. O que aconteceu nos anos que separam a 
escola das faculdades para que perdessem a 
prazerosa vontade de indagar? 
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A Filosofia na escola deve potencializar a 
capacidade do aluno de perguntar pela possibilidade de 
mudança de tudo aquilo que foi já estabelecido, vendo o 
mundo como possibilidade e não como fatalidade. Procurar 
saber o porquê das ideias e dos argumentos que sustentam 
os modelos de sociedade é fundamental para o processo de 
humanização. Aceitar tudo como pré-estabelecido não 
combina com o pensar filosófico, até porque a Filosofia na 
sala de aula deve ser o exercício do inquirir, ou seja, a ação 
do pensamento que procura saber pela razoabilidade do 
próprio pensamento. Segundo Savater (2005, p. 114), é 
preciso ajudar o jovem estudante de Filosofia a 
“desenvolver a capacidade crítica de análise, a curiosidade 
que não diz respeito a dogmas nem a ocultismos, o sentido 
de raciocínio lógico, a sensibilidade para apreciar as mais 
elevadas realizações do espírito humano, a visão de 
conjunto diante do panorama do saber”. Por fim, o que se 
espera é que o ensino de Filosofia possa contribuir, em boa 
medida, com o processo de humanização dos alunos e da 
própria instituição escolar. 
 



Considerações finais 
 
 
 Ao chegar neste ponto do percurso investigativo, 
chega-se à conclusão de que os temas abordados neste livro 
acerca dos princípios filosóficos, das apostas políticas e da 
instrução pública tanto em Condorcet quanto em Savater 
têm muitos pontos em comum. Diante dessa constatação, é 
impossível deixar de assinalar o que é comum no quadro 
teórico e ideológico desses autores no que se refere aos 
princípios filosóficos norteadores de um modelo ideal de 
educação e instrução pública num Estado republicano e 
democrático. Considerando-se isso, estabeleceremos uma 
analise dos pontos de contato entre alguns dos principais 
temas, tais como educação/instrução pública, sociedade, 
república, democracia, razão, verdade, ignorância, 
igualdade, laicidade, instrução universal, felicidade comum 
etc. 
 Ao analisar alguns dos principais textos destes 
filósofos, constata-se que ao pensar o sistema de instrução 
pública nos moldes republicanos, ambos acabam 
convergindo em muitas ideias. É evidente certa identidade 
no conjunto dos pensamentos e concepções acerca do 
modo como concebem a educação e a instrução pública nas 
sociedades republicanas e democráticas; do modo como 
pensam as instituições e as atividades educacionais; do lugar 
da razão, do debate e do diálogo na formação do educando 
e na ação do cidadão; como concebem a atividade filosófica 
nos espaços da escola republicana e democrática. A 
reflexão empreendida pelos autores acerca de cada um 
desses temas nos permitiu visualizar um pensamento 
eclético e plural, sendo possível vislumbrar em suas obras 
uma diversidade muito grande de posições filosóficas a 
respeito da educação e da instrução pública. Percebeu-se 
que os princípios filosóficos que estruturam as suas teorias 
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fluem para pensar um modelo ideal de instrução pública 
republicana. As aspirações intelectuais de Condorcet e de 
Savater acerca da educação e da instrução pública se 
propõem formar um homem que exerce a sua razão e que é 
capaz de romper todos os laços de dependência e, com 
isso, assegurar a autonomia e o gozo de todos os seus 
direitos. Não foi difícil perceber se o projeto de educação e 
instrução pública tanto em Condorcet quanto em Savater 
visa oferecer a todos os indivíduos da espécie humana 
meios de prover as suas necessidades, de garantir seu bem-
estar, de conhecer e exercer seus direitos, de entender e 
cumprir deus deveres. É notável que eles acreditem que a 
humanidade marcha em direção à verdade, à virtude e ao 
bem comum. Entretanto, para que isso ocorra, não abrem 
mão da instrução pública nos moldes do Estado 
Republicano. 
 Cumpre assinalar que o projeto educacional de 
Condorcet e de Savater se torna possível à medida que a 
instrução pública capacita os homens para as funções 
sociais às quais têm direito a ser chamado. E ainda, que 
estes desenvolvam em toda a sua extensão os talentos que 
receberam da natureza e, desse modo, estabeleçam entre os 
cidadãos uma igualdade de fato, que torna real a igualdade 
política reconhecida pela lei. 
 Ao elaborar a sua teoria sobre a instrução pública, 
Condorcet (2008, p. 17) deixa claro que “a instrução 
pública é um dever da sociedade para com os cidadãos”. 
Na concepção do Condorcet, a instrução é não só um 
dever do Estado como também uma condição básica para 
o seu funcionamento.   Quanto à competência da instrução 
pública, Savater (2005, p. 18) questiona: “a obrigação de 
educar é assunto público ou questão privada de cada um? 
Por acaso existe obrigação ou pelo menos, possibilidade de 
educar qualquer pessoa? Por que há de ser obrigatório 
educar?”. Sobre este tema, Savater (2005, p. 168), assume a 
seguinte posição: “nas sociedades democráticas a educação 
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não é meramente opcional, é uma obrigação pública que a 
autoridade deve garantir e vigiar”. Por fim, conclui: “o 
sistema democrático tem de se ocupar do ensino 
obrigatório dos neófitos para assegurar a continuidade e a 
viabilidade de suas liberdades”.  
 O objetivo de uma educação verdadeiramente 
pública, conclui Condorcet (2008, p. 154), é “uma educação 
por meio da qual todos os homens possam formar [...] 
ideias justas a respeito de seus direitos e de seus deveres; 
aprender os principais arranjos da legislação de seu país; 
adquirir enfim, os conhecimentos necessários para a vida 
em comum”. Essas linhas deixam claro o papel a ser 
desempenhado pela educação na proposta da construção de 
uma sociedade democrática e republicana, pautada no 
respeito à liberdade individual defendida por Condorcet. 
 Nota-se que vai nesta mesma direção a perspectiva 
de Savater (2005, p. 167) especialmente no seguinte dizer: 
“parto do pressuposto de que o objetivo desse artefato 
político por antonomásia, a democracia, consiste em 
institucionalizar a liberdade das pessoas em sua relação com 
o poder coletivo da comunidade da qual fazem parte”. De 
modo mais direto, Savater (2005, p. 167) afirma: “isso quer 
dizer reconhecer-lhes voz, voto, capacidade de debate 
público e de decisão no estabelecimento de leis, autoridades 
e orientação do rumo comunitário”. Em síntese, a educação 
tanto para Condorcet quanto para Savater deve transformar 
o indivíduo autônomo em última referência da legitimidade 
do proceder coletivo. 
 Segundo Condorcet (apud BOTO, 2003, p. 749), “o 
ensino das ciências era considerado um antídoto contra os 
preconceitos, as superstições e qualquer forma de 
obscurantismo”. Ele acreditava firmemente no progresso 
do espírito humano, na marcha da civilização contra a 
ignorância. Esta posição é o que se pode ver, igualmente, 
quando Savater (2005, p. 168) diz: “um dos ingredientes 
mais perversos da miséria, permita-me insistir nele, é a 
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ignorância”. Ainda sobre esse tema, Savater (2005, p. 168) 
afirma: “onde há ignorância, isto é, onde se desconhecem 
os princípios básicos das ciências, [...] aí reina a miséria e 
não há liberdade”. A ignorância é a fonte de inúmeros 
males, merece ser combatida. Como combatê-la? A receita 
segundo Condorcet e Savater para diminuir a ignorância, é 
multiplicar os esforços dirigidos à educação pública.  
 Não é preciso grande esforço para perceber que a 
instrução pública, na concepção de Condorcet, deve 
fundamentar-se no princípio de universalidade, ou seja, o 
Estado deve oferecer uma instrução comum para todos os 
cidadãos. Desse modo, a instrução se transforma num 
antídoto contra a fatal hierarquia socioeconômica, 
possibilitando mobilidade social dos indivíduos. Condorcet 
combate duramente a ideia da instrução como prerrogativa 
de uma minoria privilegiada, ao mesmo tempo em que 
defende a instrução como recurso indispensável para a 
formação dos cidadãos capazes de gozarem dos seus 
direitos fundamentais. Segundo Condorcet, é de 
responsabilidade do poder público zelar para que a 
desigualdade que nasce da diferença entre os espíritos não 
se torne, na prática, um motivo de distribuição desigual de 
direitos. A Educação, segundo Condorcet, deveria ser para 
todos e oferecer a possibilidade de desenvolvimento dos 
talentos individuais. A sociedade justa seria baseada no 
mérito de cada um. 
  Neste mesmo contexto se insere a perspectiva de 
Savater (2005, p. 150) quando ele diz: “em épocas passadas, 
o peso da origem baseava-se principalmente na linhagem 
socioeconômica de cada um”, hoje, acrescenta ele, 
“continuam vigorando critérios antiuniversalistas em 
muitos lugares do nosso mundo”. Sobre os riscos do 
afastamento de muitos da possibilidade de instruir-se, 
Savater (2005, p. 150) alerta: “onde um Estado com 
preocupação social não corrige os efeitos das escandalosas 
diferenças de fortuna, uns nascem para ser educados e os 
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outros têm de se contentar com um adestramento sucinto 
que os capacite para as tarefas subsidiárias a que os 
superiores nunca se submeteriam a realizar”. Não é demais 
ressaltar uma última ideia de Savater (2005, p. 171) em que 
ele diz: “o ensino não pode ser um bem a mais entre os que 
são oferecidos no mercado”, se fosse assim, completa ele, 
“não faria mais do que reproduzir aquilo que nós queremos 
dar aos novos indivíduos oportunidade de superar: as 
desigualdades de origem”. 
 Em razão de se garantir a igualdade social, 
Condorcet defende a total gratuidade do ensino público. As 
crianças pobres devem ter condições de desenvolverem 
seus talentos naturais asseguradas pelo poder público. Esta 
ideia está suposta explicitamente na seguinte afirmação de 
Condorcet (2008, p. 109): “o poder público não cumpriria 
o dever de manter a igualdade e tornar proveitosos os 
talentos naturais, se abandonasse a si mesma as crianças das 
famílias pobres que tivessem mostrado o germe de seu 
talento em seus primeiros estudos”. Nesta passagem, fica 
claro que os alunos devem ser educados à custa do Estado.  
 Savater também compartilha da ideia de que as 
escolas públicas devem ser organizadas e financiadas pelo 
Estado. Para Savater (2005, p. 171), “o ensino não pode ser 
um bem a mais entre os que são oferecidos no mercado”, e 
acrescenta: “os abastados contariam com boas escolas, bem 
pagas, com os melhores professores e meios [...] os pobres, 
em contrapartida, teriam direito apenas a escolas tão pobres 
quanto eles mesmos”. Em síntese, para Savater (2005, p. 
169), “a educação é um artifício contra o fatal e o 
irremediável, contra o destino de nosso berço”. Somente a 
partir das contribuições dos filósofos enciclopedistas, 
assevera Savater (2005, p. 48), “se começa a considerar os 
conhecimentos oferecidos pela instrução imprescindíveis 
para fundar uma educação igualitária e tolerante, capaz de 
avançar criticamente para além dos tópicos oferecidos pela 
tradição religiosa ou localista”. Neste contexto, vale 
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ressaltar que a posição assumida por Savater se alinha com 
o princípio de independência do sistema de instrução 
pública defendido por Condorcet. Na análise de Condorcet 
(2008), o sistema de instrução pública deve ser inteiramente 
independente dos poderes religiosos e dos poderes 
públicos. Desse modo, para Condorcet, o caráter laico do 
ensino público não deve ser entendido apenas como 
independência em relação às estruturas religiosas, mas 
também como independência em relação aos poderes 
políticos constituídos.  
 Tanto Condorcet quanto Savater discutem e 
estabelecem distinções entre as ideias de educação e 
instrução. Definindo instrução como os conteúdos de saber 
positivo e de verdades seguras e educação como o conjunto 
de crenças morais, políticas e religiosas, Condorcet defende 
que o Estado deve ampliar a primeira e, se houver 
necessidade, torná-la obrigatória. Enquanto a instrução 
torna-se pública, a educação deve permanecer privada. A 
instrução pública não deve praticar nenhum culto religioso. 
Por conseguinte, o Estado deve oferecer total liberdade no 
âmbito privado para as diversas crenças individuais. Para 
Condorcet, a educação pública deve limitar-se à instrução. 
No seu entender, esse seria um meio de conservar a 
liberdade e as virtudes republicanas na sociedade. 
Condorcet atribui ao desenvolvimento da instrução um 
papel fundamental na conquista da igualdade e da 
liberdade, bem como na realização de novos progressos nas 
ciências.   
 É preciso considerar também que um dos motivos 
que obriga a educação pública limitar-se somente à 
instrução é porque uma educação pública se tornaria 
contrária à independência das opiniões. A propósito desse 
caráter da educação, Condorcet (2008, p. 45), assevera: “a 
liberdade dessas opiniões não seria senão ilusória se a 
sociedade se apropriasse das gerações nascentes para lhes 
ditar aquilo que devem acreditar”. Condorcet entende que 
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cabe ao poder público oferecer ao povo a instrução pública, 
orientada sob a luz da razão, para que sejam superados os 
preconceitos recebidos da educação doméstica. Por fim, 
Condorcet (2008, p. 47) diz: “é preciso, portanto, que o 
poder público se limite a regular a instrução, deixando às 
famílias o resto da educação”. 
 É nesta perspectiva que se inscreve a posição de 
Savater (2005, p. 169), quando ele diz: “parece-me sempre 
mais democrático favorecer a formação dos indivíduos que 
serão autônomos do que respeitar a autonomia familiar 
empenhada em condicionar ou mutilar suas possibilidades 
de conhecimento”. Em outra passagem, Savater (2005, p. 
169) afirma: “a autoridade social deve encarregar-se de 
garantir um mínimo suficiente comum em todas as 
fórmulas educacionais que se apliquem, respeitando, 
contudo as orientações ideológicas diversas reclamadas pela 
família de cada criança”, e acrescenta, “e também a ênfase 
que cada um queira dar ao reforço de determinados 
conhecimentos optativos com relação a outros igualmente 
possíveis”. 
 Há uma grave confusão presente ainda hoje quando 
se trata de interpretar devidamente a teoria condorcetiana 
sobre a instrução. A confusão consiste em separar educação 
e instrução quando, na verdade, observa-se que estas 
noções apareceriam vinculadas entre si. Segundo 
Condorcet, a família educaria a criança e caberia ao poder 
público instruí-la. Desse modo, ao tornar-se adulta, seria 
suficientemente autônoma e autora de sua própria 
educação.  
 Savater assume um posicionamento bastante claro 
quanto à possível dicotomia entre educação e instrução. No 
seu entender, essa suposta contraposição está hoje 
ultrapassada, pois é tão importante a instrução técnico-
científica quanto a educação cívico-moral para a formação 
dos educandos. Segundo Savater (2005, p. 57), “ninguém se 
atreverá a afirmar seriamente que a autonomia cívica e ética 
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de um cidadão possa se forjar na ignorância de tudo o que 
é necessário para ele se desempenhar profissionalmente”. 
Por fim, acrescenta, “e o melhor preparo técnico, carente 
do desenvolvimento básico das capacidades morais ou de 
uma mínima disposição de independência política, nunca 
formará pessoas integras, mas simples robôs assalariados”. 
A respeito dessa suposta dicotomia entre instrução e 
educação, Savater (2005, p. 57) afirma: “é, além de 
indesejável, impossível, pois não se pode educar sem 
instruir nem vice-versa”. 
 A questão da razão, tanto em Condorcet quanto em 
Savater, tem um papel central em suas considerações acerca 
da instrução pública. Segundo Condorcet (2008, p. 21),  
“quanto mais os homens forem dispostos, pela educação, a 
usar a razão com justeza, mais também uma nação [...] deve 
esperar obter e conservar as boas leis, uma sábia 
administração e uma constituição verdadeiramente livre”. 
Em Condorcet (apud SILVA, 2008, p. 172), “compete ao 
sujeito instruído escutar exclusivamente a voz de sua 
racionalidade. Neste contexto, o sujeito deve formar 
primeiramente a razão, instruir somente a ouvi-la, 
defender-se do entusiasmo que poderia extraviá-la ou 
obscurecê-la e deixar-se guiar em direção àquilo que ela 
aprova”.  Desse modo, afirma Condorcet (apud SILVA, 
2008, p. 172) “tal é a marcha que prescreve o interesse da 
humanidade e o princípio sobre a qual a instrução pública 
deve ser estruturada.  
 Na análise de Savater (2005, p. 131), “a educação 
humanista consiste antes de tudo em fomentar e ensinar o 
uso da razão, essa capacidade que observa, abstrai, deduz, 
argumenta e conclui logicamente”. Para Savater (2001, p. 
35), “a razão nos serve para examinarmos nossos supostos 
conhecimentos, resgatar deles a parcela que tenham de 
verdade e, a partir dessa base, buscar novas verdades”. 
Segundo Savater (2001, p. 41) “a razão não exige nada 
especial para funcionar, nem fé, nem preparação espiritual, 
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nem pureza de alma ou de sentimentos, nem pertencer a 
determinada linhagem ou determinada etnia: só pede para 
ser usada”. Para Savater, é do respeito pela razão à margem 
da fé e, às vezes sub-repticiamente contra ela, que se 
constitui o verdadeiro ponto de partida do humanismo e da 
educação humanista. Nos dias de hoje abundam o 
menosprezo pela razão, afirma Savater, e pior ainda, sem 
direito a reconhecimento educacional especial e suspeita de 
dogmatismo quando reivindicada. É comum, afirma 
Savater (2005, p. 129), “a recusa do racional em nome da 
condenação ao etnocentrismo, sendo ele tachado 
derrogatoriamente de “razão ocidental”, como se os 
conhecimentos empíricos e as reflexões teóricas que 
ocorrem em outras latitudes não respondessem a 
parâmetros racionais”. Por fim, ele conclui que todos os 
homens são racionais. 
 Os pensamentos de Condorcet e de Savater 
apresentam muitos pontos de contato no que tange ao 
estatuto da democracia pensada em uma sociedade 
republicana. Em Condorcet, a instrução pública se 
apresenta como o meio pelo qual a democracia se constitui 
e se afirma na sociedade republicana. Nesse sentido, a 
república torna-se efetiva somente quando o povo é 
instruído. Somente quando a instrução pública for efetiva e 
abranger a todos, a república tornar-se-á efetiva e de fato, 
deixando de ser apenas de direito e formal. Decorre daí que 
o modelo de instrução a ser escolhido para organizar e 
implementar a escola republicana será bastante relevante: o 
objetivo final deve ser a formação dos cidadãos capazes de 
gozarem plenamente dos seus direitos fundamentais, como 
também de executarem os deveres necessários à vida social 
e à pátria. Segundo Condorcet, a instrução é a base para a 
democracia, pois a razão prevaleceria nas decisões políticas 
em que o povo é o legislador. Para ele, democracia e 
educação se supõem e se chamam. Ele não concebe a 
possibilidade de democracia ser outra coisa além do reino 
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soberano sobre os espíritos da ciência e da razão; e, 
reciprocamente, ele concebe que somente uma educação 
racional largamente expandida poderia produzir os frutos 
do amor à igualdade, à justiça e à liberdade, quais sejam, as 
virtudes democráticas por excelência. 
 Segundo Savater (2001, p. 43), “a democracia se 
baseia na suposição de que não há homens que nascem 
para mandar nem outros para obedecer, mas todos nós 
nascemos com a capacidade de pensar e, portanto, com o 
direito político de intervir na gestão da comunidade de que 
fazemos parte”. Em outra passagem, referindo-se à verdade 
que convém à comunidade, Savater (2001. p.44) diz: “se 
não quizermos que sejam os deuses ou certos homens 
privilegiados que usurpem a autoridade social, não restará 
alternativa a não ser submetermo-nos à autoridade da razão 
como caminho para a verdade”. Em Savater, assim como 
em Condorcet, educação e democracia se supõem. A esse 
respeito Savater (2005, p. 149) diz: “parece-me que o ideal 
básico que a educação atual deve conservar e promover é a 
universalidade democrática”. Em outra passagem Savater 
(2005, p. 148) afirma: “creio que há argumentos racionais 
para preferir a democracia pluralista à ditadura ou ao 
unanimismo visionário”. O que se percebe tanto em 
Savater quanto em Condorcet é que eles têm a convicção 
de que é socialmente desejável formar indivíduos 
autônomos, capazes de participar em comunidades que 
saibam transformar-se sem renegar a si mesmas, e que se 
abram e se ampliem sem perecer.  
 O modo como Condorcet e Savater concebem a 
atividade filosófica nos espaços da escola republicana e 
democrática tem um papel semelhante. Segundo Condorcet 
(2008, p. 200), “a união da Filosofia à política será um dos 
primeiros benefícios da reforma da instrução”. Uma das 
principais utilidades da instrução pública é, segundo 
Condorcet (2008, p. 200), “a de levar a Filosofia para a 
Política, ou melhor, de confundi-las”. Não existem senão 
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duas espécies de política, afirma Condorcet (2008, p. 201): 
“a dos filósofos, que se apóia no direito natural e na razão, 
e a dos intrigantes, fundada em seus interesses e para 
arregimentar os tolos”. Para Condorcet (2008, p. 202), “é 
indispensável que a instrução pública se inspire em um 
ensino de caráter filosófico, valorizando os princípios da 
justiça e da razão”. Além disso, ele acrescenta, “fazei que na 
instrução pública, aberta a todos os cidadãos, a Filosofia 
presida o ensino da Política, que esta seja um sistema no 
qual as máximas do direito natural tenham determinado 
todas as bases”. A instrução pública de caráter filosófico é 
o caminho que leva os cidadãos a obterem os benefícios 
garantidos pelas luzes. Condorcet entende que uma 
educação de cunho filosófico irá acostumar o cidadão a 
sentir o valor da verdade e a estimar a todos aqueles que 
descobrem ou que sabem empregá-la em benefício da 
felicidade e da liberdade de um povo. 
 Para Savater, a dimensão do pensamento filosófico 
pode contribuir para uma consciência coletiva sobre o 
sentido que tem a comunidade humana sobre a terra. Além 
disso, segundo ele, pode servir ao exercício intelectual da 
crítica, da dúvida e da reflexão sobre os problemas vitais do 
cotidiano do aluno e da própria comunidade escolar. 
Segundo Savater, todo pensamento que a Filosofia 
produziu ao longo da história é a referência primeira para o 
aluno pensar as questões complexas da própria vida.  

Em Savater, o estudo da Filosofia possibilita pensar 
sobre as irracionalidades do mundo; desconfiar de projetos 
fundamentalistas e totalitaristas. Filosofar é perguntar pela 
legitimidade de projetos de humanização sugeridos que 
muitas vezes estão apoiados em dogmas ou em fanatismos 
irracionais. A Filosofia deve potencializar a capacidade do 
aluno de perguntar pela possibilidade de mudança de tudo 
aquilo que foi já estabelecido; pelas ideias e argumentos que 
sustentam os modelos de sociedade. Deve contribuir para o 
processo de humanização dos alunos e da própria 
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instituição escolar. Para Savater, a presença da Filosofia na 
escola tem uma importante dimensão educacional na 
formação do aluno, uma vez que fornece a base necessária 
para a reflexão racional sobre os principais problemas 
pessoais, sobre as relações sociais e  a sobre a vida política. 
No seu entendimento, ela é base para uma compreensão 
abrangente dos fundamentos do estado republicano, da 
democracia e da vida em comum. 
 Outro ponto próximo entre Condorcet e Savater 
que merece destaque é a questão da instrução das mulheres. 
Para Condorcet, é necessário que as mulheres 
compartilhem a instrução comum dada aos homens. As 
mulheres têm o mesmo direito que os homens à instrução 
pública. Segundo Condorcet (2008, p. 61), “as mulheres 
têm o mesmo direito que os homens; logo, elas têm o 
direito de obter as mesmas facilidades para adquirir as 
luzes, que podem lhes dar os meios de exercer realmente 
tais direitos, com uma mesma independência e numa 
mesma extensão igual”. 
 Segundo Savater, o afastamento da mulher das 
possibilidades educacionais é hoje uma das principais 
características de vários grupos conservadores. Para Savater 
(2005, p. 150), “todos os grupos tradicionalistas que tentam 
resistir à moderna igualdade de direitos individuais 
começam por combater a educação feminina”. Com efeito, 
afirma Savater (2005, p. 15), “a forma mais segura de 
impedir que a sociedade se modernize é manter as mulheres 
submetidas à sua estrita tarefa de reprodução”. Entretanto, 
assevera Savater (2005, p. 151), “nas sociedades 
democráticas socialmente mais desenvolvidas, a educação 
básica costuma ser garantida a todos e, sem dúvida, as 
mulheres têm direito quanto os homens ao estudo, 
obtendo, em geral, melhores resultados acadêmicos do que 
eles”. 
 No sistema de instrução pública, tanto de 
Condorcet quanto de Savater, a função dos professores 
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torna-se imprescindível. No que se refere ao perfil ideal do 
professor, Condorcet (2008, p. 119), afirma: “a função de 
ensinar supõe o hábito e o gosto por uma vida sedentária e 
regrada; exige doçura e firmeza de caráter, paciência e zelo, 
simplicidade nos costumes e uma espécie de dignidade”. 
No seu entender a arte de instruir só se adquire com o 
costume, e só se aperfeiçoa com a experiência. Quanto à 
seleção dos professores para atuarem na instrução pública, 
esses deveriam reunir três condições, que, segundo, . 
Condorcet (2008, p. 126), são: “que aquele que é eleito 
tenha capacidade suficiente; que ele convenha ao posto por 
características locais e regionais; que seja o melhor daqueles 
que reúnem a capacidade e a conveniência”. 
 Na perspectiva de Savater (2005, p. 31), “o processo 
educacional pode ser informal ou formal, isto é, efetuado 
por uma pessoa ou grupo de pessoas socialmente 
designados para isso”. Neste sentido, afirma Savater (2005, 
p. 31), “o primeiro título requerido para poder ensinar, 
formal ou informalmente e em qualquer tipo de sociedade, 
é ter vivido: a veteranice sempre é um grau”.  Por fim, 
a instrução pública, tanto para Condorcet quanto para 
Savater, aparece quando o que é preciso ensinar é um saber 
científico, não meramente empírico e tradicional. Na 
instrução pública, os professores especializados nas mais 
diversas áreas das ciências assumem a missão de ensinar 
conhecimentos mais específicos e complexos aos 
educandos, os quais não aprenderiam no âmbito familiar. 
Pode-se dizer que a verdadeira escola republicana, pensada 
por Condorcet e Savater, é a que instrui para que cada um 
se torne seu próprio educador, capaz de, em todas as 
coisas, consultar sua razão. É aquela que forma o cidadão 
que é capaz de deliberar consigo mesmo e com os outros. 
 Realizado este percurso e tendo presentes as 
conquistas e debilidades do mundo presente, parece pouco 
razoável opor-se à ideia de que a educação escolar deva 
pautar-se pelos ideais mais nobres da republica e da 
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democracia. Compreensão que, sem dúvida alguma, é 
devedora do esforço pioneiro de Condorcet e que se 
atualiza em pensadores como Savater. Dar visibilidade a 
isso foi o maior intento deste livro e tem sido nosso 
esforço o nosso educacional para que, quem sabe um dia, 
“o sol só ilumine sobre a terra homens livres”. 
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