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RESUMO 
 
SILVA, Fabio de Barros. Autonomia e racionalidade: fundamentos da filosofia e do 
pensamento pedagógico de Condorcet (1743-1794). São Paulo, Feusp, 2008. (Tese de 
doutorado) 
 

Trata-se de pesquisa teórica, de caráter filosófico, que procura avaliar o lugar ocupado por 
Condorcet (1743-1794) no universo da filosofia e do pensamento educacional do século 
XVIII. Sabe-se que o “Século das Luzes” atribuiu enorme importância à tarefa de educar. 
Contudo, é oportuno destacar que tamanha importância deve-se, notadamente, à compreensão 
que este século teve de si próprio. A maioria dos intelectuais que se destacaram no período 
acreditava viver no “século da filosofia”, da supremacia da razão e de seu exercício e, nesse 
sentido, o ato de educar constituía uma espécie de compromisso com o próprio tempo, pois, 
propagar as luzes significava conferir à espécie humana os instrumentos necessários para que 
o desenvolvimento das ciências e das artes não mais fosse interrompido. A elaboração da 
Enciclopédia, um dos mais significativos e importantes empreendimentos do Iluminismo, na 
medida que se propunha a inventariar o repertório dos conhecimentos disponíveis para 
promover a aquisição constante de novas luzes, revestindo-se, assim, de enorme potencial 
educativo, constitui um bom exemplo do otimismo pedagógico partilhado pelos iluministas. 
Herdeiro desta tradição, o pensamento de Condorcet representa, de maneira igualmente 
exemplar, o espírito do Século das Luzes. Além do conhecido “otimismo histórico” e da 
“teoria do progresso”, expostos, principalmente, no Esboço de um quadro histórico dos 
progressos do espírito humano, sua obra é portadora de traços de originalidade que não 
podem ser desprezados, especialmente no que se refere à constituição das ciências humanas, à 
defesa da igualdade, da liberdade e da instrução pública.  
 

Palavras-chave: Condorcet (1743-1794); Iluminismo; Cidadania; Educação Pública; 
Liberdade. 
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ABSTRACT 
 
 
SILVA, Fabio de Barros. Autonomy and rationality: fundamentals of philosophy and the 
pedagogical thought of Condorcet (1743-1794). São Paulo, Feusp, 2008. (Doctoral thesis) 
 
 
This is a theoretical research with philosophical character that looks for evaluation of the 
place occupied by Condorcet (1743-1794) in the universe of Philosophy and educational 
thought of 18th century. It’s known that the "Century of Lights" attributed enormous 
importance to the task of educating. However, it is opportune to detach that so great 
importance is due, notably, to the understanding that this century had about itself. The 
majority of the intellectuals that were detached in the period believed to live in the century of 
Philosophy", of the supremacy of reason and of its exercise and, in this direction, the act of 
educating constituted a kind of compromise with the own time because propagating the lights 
meant to confer to the human species the necessary instruments so that the development of 
sciences and arts was no more interrupted. The elaboration of the Encyclopedia, one of the 
most significant and important enterprises of the Enlightenment since it proposed to inventory 
the repertoire of the available knowledge to promote the constant acquisition of new lights 
and so, arming itself, of enormous educative potential, constitutes a good example of the 
pedagogical optimism shared by the Enlightenment men. The thought of Condorcet, heir of 
this tradition, represents, in equally exemplary manner, the spirit of the Century of Lights. 
Beyond the known "historical optimism" and the "theory of the progress", displayed, mainly, 
in the Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, his work is bearer of 
traces of originality that cannot be rejected, especially in that it refers to the constitution of 
Human Sciences, to the equality, freedom and public instruction defences.  
 
 
Keywords: Condorcet  (1743-1794); Enlightnment; Citizenship; Public Education; Freedom. 
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INTRODUÇÃO 

 

 É um truísmo afirmar que o século XVIII é o século em que foi atribuída enorme 

importância à tarefa de educar. Contudo, é oportuno destacar que tamanha importância deve-

se, notadamente, à compreensão que este século teve de si próprio. A maioria dos intelectuais 

que se destacaram no período acreditava viver no “século da filosofia”, como afirma 

D’Alembert, no século da supremacia da razão e de seu exercício.1 Nesse sentido, o ato de 

educar constituía uma espécie de compromisso com o próprio tempo, pois, propagar as luzes, 

significava conferir à espécie humana os instrumentos necessários para que o 

desenvolvimento das ciências e das artes não mais fosse interrompido, para que a barbárie, em 

virtude de contínuos progressos, cedesse seu espaço ao processo civilizatório, enfim, para que 

as luzes derrotassem de vez as forças obscurantistas. 

 Um dos mais significativos e importantes empreendimentos do iluminismo foi, sem 

dúvida, a elaboração da Enciclopédia. Caracterizados por sua “oposição à escolástica e às 

prerrogativas da nobreza e do clero”, os intelectuais que se envolveram nesta empresa 

abalaram as estruturas políticas e sociais de seu tempo, e, mesmo sem serem revolucionários, 

de algum modo prepararam o terreno para os eventos da Revolução Francesa, já que 

propunham o estabelecimento de novos “parâmetros reformadores, capazes de alterar setores 

significativos da vida social”.2 Ademais, não é difícil notar que por trazer “a público as novas 

e antigas idéias daqueles homens que, presenciando as inúmeras transformações de seu 

tempo, ousaram inventariar o repertório simbólico que pretendiam oferecer como legado às 

gerações vindouras”,3 a Enciclopédia revestia-se de enorme potencial pedagógico, alinhava-se 

ao movimento de difusão das luzes.4 

 A nosso ver, o pensamento de Condorcet (1743-1794), herdeiro deste “caráter 

militante da filosofia do século XVIII”5, do contagiante desejo de transformar o mundo, 

                                                
1 Cf. D’ALEMBERT, Ensaios sobre os elementos da filosofia, 1994, p. 04-05. 
2 Cf. BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 38-39. 
3 BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 40. 
4 Cf. HAZARD, O pensamento europeu no século XVIII, 1989, p. 193-194. 
5 Cf. PATY, “Ciência, filosofia e sociedade, da Enciclopedye até a Revolução Francesa: de D’Alembert e 
Condorcet”, 1990, p. 97-98.  
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representa, de maneira exemplar, o espírito do Século das Luzes. Além do conhecido 

“otimismo histórico” e da “teoria do progresso”, expostos, principalmente, no famoso Esboço 

de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, sua obra é portadora de traços de 

originalidade que não podem ser desprezados, especialmente no que se refere à constituição 

das ciências humanas, à defesa da igualdade e da liberdade, e à filosofia do ensino. 

Além disso, ousamos afirmar que a obra de Condorcet não pode ser reduzida à 

propalada noção de “progresso” que, freqüentemente, leva os comentadores a incluí-lo entre 

os “positivistas” e “historicistas”. É preciso considerar que sua teoria do progresso não é 

ingênua: trata-se de uma certificação que se apóia em especulações metafísicas - como ele 

próprio afirma - acerca da perfectibilidade humana e em evidências históricas dos avanços 

promovidos pelo homem nas ciências e nas artes. Além disso, em nenhum momento 

Condorcet admite existir uma lei determinista e necessária capaz de conferir um telos à 

história. Como alerta Alain Pons, a chave para a leitura do décimo período do Esboço, 

momento em que Condorcet apresenta suas esperanças em relação ao futuro da espécie 

humana, prende-se à noção de “programa”: ali, o filósofo está interessado em discutir os 

meios pelos quais a espécie humana pode dominar a natureza, compreender os mecanismos 

sociais, e realizar um projeto político pautado na liberdade e na igualdade.1 Assim, um dos 

objetivos de nosso trabalho é abordar o pensamento de Condorcet considerando o conjunto de 

sua obra, ou seja, evitando reduzi-lo a um ou outro aspecto, e estabelecendo os pontos de 

contato entre os diversos temas por ele discutidos. 

Há ainda uma outra nuança a ser considerada: considerado “o último dos 

enciclopedistas”, como adverte Gilles-Gaston Granger, em nenhum momento Condorcet 

“tentará expor sistematicamente uma filosofia”; seu pensamento revela-se eclético e plural, 

uma diversidade de posições filosóficas pode ser vislumbrada em sua obra.2 Sua formação 

filosófica é tributária da extensa lista de contatos que manteve com importantes intelectuais de 

seu tempo. Entre os mais influentes estão D’Alembert, Turgot e Voltaire.3 Tudo indica que 

estes três pensadores foram os responsáveis pelo interesse do jovem matemático pelas 

                                                
1 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 68. 
2 GRANGER, La mathématique sociale de Marquis de Condorcet, 1956, p. 17. 
3 A respeito das relações entre Condorcet, D’Alembert, Turgot e Voltaire, confira: BADINTER e BADINTER, 
Condorcet, um intellectuel en politique, 1988. 
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ciências humanas. Nesse sentido, estabelecer os aspectos que ligam as posições filosóficas e 

políticas de Condorcet a seus antecessores constitui um segundo objetivo a ser perseguido. 

Entretanto, o foco principal de nosso estudo visa à compreensão da maneira como se 

manifesta a questão da formação do cidadão e do indivíduo autônomo no seio da discussão 

pedagógica promovida pelos revolucionários franceses. Graças à pesquisa que realizamos no 

mestrado, temos razões para crer que a noção de “educação nacional”, apregoada por alguns 

revolucionários franceses,1 está comprometida com a formação de cidadão nos moldes 

propostos por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)2 e pelas repúblicas da Antigüidade 

Clássica, especialmente Esparta. Estabelecendo uma viva crítica a tais modelos, Condorcet 

parece distanciar-se de seus contemporâneos ao estabelecer a necessária distinção entre 

educação nacional e instrução pública, optando pela última, calcada no respeito às liberdades 

individuais e, por isso, tipicamente moderna. 

Cumpre assinalar que a certificação desta distinção é fruto de nosso contato com uma 

série de autores - dos quais nosso trabalho é visivelmente devedor - que também se ocuparam 

da questão. Os textos de Roque Spencer Maciel de Barros, por exemplo, embora não tratem 

especificamente do pensamento de Condorcet, estabelecem importantes contrapontos entre 

sua filosofia do ensino e a de outros autores do século XVIII. Os livros A escola do homem 

novo (1996), de Carlota Boto, e Ilustração e história (2001), de Maria das Graças de Souza, 

constituem duas fontes de leitura imprescindíveis para quem pretende ocupar-se da obra de 

Condorcet. Urge ainda destacar três outros trabalhos que, como se verá, foram igualmente 

importantes: Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen (1984), de 

Catherine Kintzler; Condorcet: from natural philosophy to social mathematics (1982), de 

Keith Michael Baker; e, finalmente, La mathématique sociale du Marquis de Condorcet 

(1956), de Gilles-Gaston Granger. 

 

  

                                                
1 L.-M. Lepeletier (1760-1793) e J.-P. Rabaut Saint-Étienne (1743-1793), entre outros. 
2 Cf. ROUSSEAU, Da Economia política, 1958, p. 273-321. 
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A ERA DAS LUZES: 

O ELOGIO DO ESPÍRITO HUMANO 

- I - 

De acordo com G. Gusdorf, o pensamento iluminista corresponde a um “estado de 

espírito” partilhado por um conjunto de intelectuais que, a despeito das inúmeras diferenças 

capazes de apartá-los uns dos outros, assumem uma atitude crítica que se pretende universal. 

Ademais, o termo Luzes - ou iluminação - está revestido por um caráter dinâmico, já que a 

aquisição da “massa de verdades” e o conseqüente aperfeiçoamento do homem realizam-se 

sob o concurso de um processo de esclarecimento contínuo. Por outro lado, as Luzes assumem 

um aspecto estático, se levarmos em conta que elas correspondem a um estado de elevado 

nível cultural, um ideal de civilização, que deve ser almejado.1 

A propósito deste caráter dinâmico assumido pelo iluminismo, Immanuel Kant (1724-

1804), num texto bastante conhecido e particularmente importante para a compreensão do 

pensamento do século XVIII, afirma: 

Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a 
direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a 
causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e 
coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem 
coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do Esclarecimento.2 

É possível notar que a “saída da menoridade” pode ser identificada com o processo de 

conquista da autonomia. Isso pode explicar o motivo pelo qual Kant não acredita “em uma 

época esclarecida”, mas “em uma época de esclarecimento”. Destacando o problema referente 

à liberdade em “matéria religiosa”, o filósofo explica que “foi aberto o campo” para que o 

homem possa “fazer uso seguro e bom de seu próprio entendimento” sem ser tutelado, mas a 

saída completa da menoridade é tarefa a ser completada.3 É que a emancipação do indivíduo, 

em outras palavras, a conquista do direito de “guiar-se pelo próprio pensamento”, esbarra na 

necessidade de empenhar-se no processo de dessacralização da autoridade e da tradição, 

                                                
1 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 294. 
2 KANT, Resposta à pergunta: que é o Esclarecimento?, 1974, p. 100. 
3 Cf. KANT, Resposta à pergunta: que é o Esclarecimento?, 1974, p. 112. 
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libertando o gênero humano. A atitude crítica assumida pelo pensamento iluminista 

encarregou-se desta tarefa ao inquirir, por exemplo, os fundamentos do poder político e da 

autoridade secular da Igreja.   

É oportuno ressaltar que uma abordagem adequada deste processo está vinculada a 

uma certificação: expressão significativa e caracterizadora do “estado de espírito” de uma 

época, o termo Luzes reveste-se de imensa carga simbólica. A esse respeito, vale a pena 

destacar o modo como Gusdorf desvenda seu significado ao analisar a polaridade existente 

entre o claro e o obscuro, o dia e a noite. Esta polaridade denuncia ampla significação: 

O espaço noturno é obscuro e opaco; ele evoca o mistério, o secreto, o terror, é 
habitado pelo ameaçador, pela malignidade, pelo mal. Os valores do dia evocam a 
clarividência, a lucidez, a evidência, a iluminação; em oposição aos valores 
noturnos, cujo caráter subterrâneo parece mobilizar influências inferiores senão 
infernais, de ordem emotiva e, por assim dizer, apavorantes, os valores diurnos 
apresentam um caráter intelectual. O próprio tema da inteligibilidade evoca uma 
exposição discursiva dos dados, uma percepção clara e racional da situação. Com o 
dia reinam a ordem, a regularidade, a razão, a objetividade, a boa vontade; dele são 
excluídas as forças das trevas, que implicam possessão e fascinação, perda de todo 
controle de si. A noite, tempo do sono, é também um símbolo da morte; ela é o 
domínio do sonho, onde se perdem as certezas e a ordem do dia.1 

 Esta simbologia essencialmente antropológica e estes “encantamentos” provocados 

pelas luzes alimentaram a “mística cristã” fundada na defesa da “revelação divina” como 

“epifania da verdade”, como responsável pela “iluminação do espírito e do coração”, explica 

Gusdorf. Ora, favorável aos “valores próprios à sensibilidade intelectual”, o iluminismo 

inscreve-se no prolongamento desta tradição, o que não significa que ele possa ser reduzido a 

uma laicização dos temas cristãos. Como veremos, a filosofia do século XVIII confere um 

sentido diferente às luzes ao despojá-las de todo “caráter confessional”, apresentando-as como 

“resolutamente profanas”, substituindo a noção de “luz sobrenatural” pela de “luz natural”, 

isto é, reconhecendo na racionalidade um atributo inerente à espécie humana que deve se 

submeter a leis universalmente válidas, impostas pela ordem natural, e independentes de 

qualquer instituição que as monopolize.2 

                                                
1 GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 297. 
2 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 298-299. [É impossível deixar de destacar 
um dos desdobramentos desta discussão: o desenvolvimento do teísmo. Em seu Dicionário filosófico, Voltaire 
define o teísta como o homem que crê na existência de um Ente supremo, criador de todas as coisas, que pune os 
crimes e recompensa as ações virtuosas. “Reunido nestes princípios a todo o resto do universo”, escreve 
Voltaire, “não abraça qualquer das seitas que unanimemente se contradizem. A sua religião é a mais antiga e a de 
maior extensão, pois a simples adoração de um Deus precedeu todos os sistemas do mundo. Fala uma língua que 
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Esse processo de dessacralização do pensamento encontrou na elaboração e na 

divulgação da Enciclopédia ou Dicionário raciocinado das ciências, das artes e dos ofícios, 

por uma sociedade de gente de letras, uma de suas bases de apoio. Na análise de Paul Hazard, 

a Enciclopédia coaduna-se com o novo estado de espírito característico do século XVIII: 

Já não era aquele o tempo em que qualquer metafísico, concentrando-se sobre si 
próprio e na sombra do seu quarto, tentava penetrar o segredo do ser: essa operação, 
mais difícil de levar a cabo que a descoberta da pedra filosofal, fora abandonada, ou 
entregue a sonhadores desesperados. Partia-se agora à descoberta do mundo das 
aparências, dessas aparências tornadas agora o único real.1 

Exaltando o homem e excluindo a ação de qualquer tipo de força sobrenatural, a 

Enciclopédia subverte e reclassifica os valores, na medida que pretende alcançar todos os 

homens e conceder-lhes a possibilidade de estender o domínio sobre a realidade concreta. Daí, 

a ênfase nos aspectos técnicos, na exposição dos princípios das artes mecânicas.2 Tais 

intenções podem ser notadas no Discurso preliminar elaborado por D’Alembert (1817-1783): 

A obra que iniciamos (e que desejamos concluir) tem dois propósitos: como 
Enciclopédia, deve expor dentro do possível a ordem e a correlação dos 
conhecimentos humanos; como Dicionário raciocinado das ciências das artes e dos 
ofícios, deve conter sobre cada ciência e sobre cada arte, liberal ou mecânica, os 
princípios gerais em que se baseia e os detalhes mais essenciais que constituem o 
corpo e a substância da mesma.3 

Não é difícil perceber que o ideal enciclopédico revela contornos educativos. A 

própria palavra Enciclopédia, etimologicamente, significa “círculo da educação e da cultura”.4 

D’Alembert, assim como Diderot (1713-1784), reconhece que os “progressos do espírito 

humano” dependem da necessidade de instruir os homens acerca do estado de 

desenvolvimento alcançado pela humanidade nas ciências e nas artes. Por isso, ambos, 

D’Alembert e Diderot, preocupam-se em expor as informações necessárias a respeito de cada 

uma das ciências e artes que constam na Enciclopédia. É desnecessário explicar as 

dificuldades a serem superadas numa empresa como essa. No que se refere à exposição dos 

                                                                                                                                                   
todos os povos entendem, ao passo que não se entendem entre si. Tem irmãos desde Pequim a Cayenne e conta 
todos os sábios como irmãos. Crê que a religião não consiste nas opiniões de uma metafísica ininteligível nem 
em vãos artefatos mas na adoração e na justiça. Fazer o bem, eis o seu culto; submeter-se a Deus, eis a sua 
doutrina. Grita-lhe o mulçumano: ‘Se não fizerdes a peregrinação a Meca, acautela-te!’; ‘Ai de ti’, diz-lhe um 
coletor, ‘se não fizerdes uma viagem a Nossa Senhora de Loreto!’ Ele ri-se de Loreto e de Meca; mas socorre o 
indigente e defende o oprimido” (VOLTAIRE, Dicionário filosófico, 1984, p. 289).]   
1 HAZARD, O pensamento europeu no século XVIII, 1989, p. 195. 
2 Cf. HAZARD, O pensamento europeu no século XVIII, 1989, p. 201-202. 
3 D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 32. 
4 Cf. BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 36-37. 
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princípios das artes mecânicas, por exemplo, os autores “nunca encontraram tantas 

dificuldades juntas e tão pouca ajuda nos livros para vencê-las. Muito se escreve sobre as 

ciências; não se escreve o suficiente sobre a maioria das artes liberais; quase nada se escreve 

sobre as artes mecânicas”, afirma D’Alembert.1 

A superação destas adversidades teve de contar com a ajuda dos próprios artífices e 

operadores de máquinas. Dessa forma, dirigindo-se àqueles que se destacavam como os “mais 

hábeis de Paris e do reino”, e até mesmo freqüentando as oficinas, os autores se encarregaram 

de interrogar os artesãos, “escrever seu ditado, desenvolver suas idéias, extrair deles os termos 

próprios de seus ofícios, traçar quadros e defini-los”. Além disso, considerando que “a 

maioria dos que se dedicam às artes mecânicas as tem abraçado por necessidade e não as 

operam senão por instinto”, os responsáveis pelos artigos adotaram a “precaução quase 

indispensável” de corrigir o que alguns “haviam explicado de maneira obscura, imperfeita e, 

às vezes, pouco fiel” acerca de seu ofício, através da diversidade de contatos mantidos com 

outros artífices.2 Ora, parece nítida a intenção pedagógica da obra: trata-se, por um lado, de 

instruir, favorecendo o contato com as luzes; por outro lado, busca-se estimular o processo 

dinâmico de aperfeiçoamento do homem, em outras palavras, de propiciar os “progressos do 

espírito humano”. 

Para D’Alembert, no seio deste processo de aperfeiçoamento existe uma ordem natural 

no progresso das operações ou faculdades do espírito. Sendo assim, na organização das 

diversas áreas de conhecimento, a Enciclopédia deve se apoiar numa lógica do 

desenvolvimento psicológico do indivíduo. A análise deste curso natural supõe, como estágio 

inicial, o despertar da capacidade de “memorizar” os dados sensíveis que nos afetam 

diretamente; trata-se aqui, do desenvolvimento da erudição, da capacidade de adquirir 

informações e catalogá-las. O curso natural segue para o estágio seguinte marcado pelas 

“operações da razão”. Este nível caracteriza-se pelo surgimento das ciências, graças à 

emergência da capacidade de analisar e raciocinar sobre os dados sensíveis. Por último, temos 

o desenvolvimento da “imaginação”, “faculdade criadora”. Este estágio do desenvolvimento 

supõe os dois primeiros, já que “o espírito, antes de pensar em criar, começa por raciocinar 

                                                
1 D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 148-149. 
2 Cf. D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 149. 
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sobre o que vê e conhece”.1 Vale a pena registrar uma passagem do discurso que ilustra 

perfeitamente esta discussão. Nela, D’Alembert afirma: 

Os objetos de que se ocupa nossa alma são espirituais ou materiais e nossa alma 
ocupa-se desses objetos mediante idéias diretas ou por meio de idéias reflexivas. O 
sistema dos conhecimentos diretos consiste na coleção puramente passiva e 
mecânica desses mesmos conhecimentos; isto é o que se chama memória. A 
reflexão divide-se, como já observamos, em duas classes: ou raciocina sobre os 
objetos das idéias diretas, ou as imita. Desse modo, a memória, a razão 
propriamente dita e a imaginação são as três diferentes maneiras que levam nossa 
alma a operar sobre os objetos de seu pensamento. Não tomamos aqui a imaginação 
como a faculdade que temos de representar os objetos; porquanto esta faculdade não 
é outra coisa que a própria memória dos objetos sensíveis, memória que continuaria 
em permanente exercício se não fosse auxiliada pela invenção dos signos. Tomamos 
a memória num sentido mais nobre e mais preciso, como o talento de criar 
imitando.2 

O curso de desenvolvimento do plano individual identifica-se àquele que direciona os 

progressos do gênero humano. Entretanto, considerando o Renascimento artístico e cultural 

como ponto de partida, D’Alembert apresenta uma ligeira inversão: a história do gênero 

humano inicia-se com a erudição e passa ao cultivo das artes antes de desenvolver as 

operações da razão, isto é, a filosofia. Ora, se o homem, tomado individualmente, cultiva a 

filosofia antes de dedicar-se à atividade criadora, qual a razão desta inversão? 

Segundo D’Alembert, “ao sair de um largo intervalo de ignorância ao qual haviam 

precedido séculos de luz, a regeneração das idéias, se se pode dizer assim, teve que ser 

necessariamente diferente de sua formação primitiva”.3 À destruição do império grego, 

explica D’Alembert, seguiu-se um estado de barbárie, “uma espécie de infância” que, para ser 

superada, cultivou, num primeiro momento, a erudição. Por isso, “devorou-se sem 

discernimento tudo o que os antigos nos haviam deixado em cada gênero: foram traduzidos, 

comentados e, por uma espécie de gratidão, adorados, sem que se conhecesse suficientemente 

seu valor”.4 Em conseqüência disso, assim como “não se pode extrair ouro de uma mina sem 

sacar, ao mesmo tempo, matérias vis ou menos preciosas”, ao descobrir as belezas dos autores 

antigos, muitos sábios levaram a atitude de adoração ao extremo: acreditaram “que era 

                                                
1 Cf. D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 76. 
2 D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 75-76. 
3 D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 87. 
4 D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 90. 
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impossível imitá-los”, mas que, ao contrário, era necessário copiá-los, porque “somente em 

sua língua era possível dizer bem”.1 

Todavia, gradualmente, tais prejuízos foram superados quando se começou a acreditar 

“que o belo nada perderia se escrito em língua vulgar; que inclusive ganharia a vantagem de 

chegar à totalidade dos homens”. Dessa forma, “a imaginação dos modernos foi renascendo 

pouco a pouco daquela dos antigos, e nasceram, quase ao mesmo tempo, todas as obras 

mestras do século passado na eloqüência, na história, na poesia e nos diferentes gêneros 

literários”.2 Isso explica a inversão mencionada acima. Na avaliação de D’Alembert, as 

ciências só se desenvolvem mais tarde, já que foram prejudicadas por uma série de 

superstições. Não porque “seja mais fácil sobressair-se nas artes que na filosofia”, afirma 

D’Alembert. “Em todos gêneros”, continua, “é igualmente difícil alcançar a superioridade. 

Mas a leitura dos antigos devia contribuir mais rapidamente ao desenvolvimento das artes e 

do bom gosto que ao das ciências naturais”.3 No processo de desenvolvimento das ciências, 

Francis Bacon (1561-1626), por meio do método experimental, René Descartes (1596-1650), 

por sacudir o jugo da escolástica, e John Locke (1632-1704), pelo desenvolvimento da “física 

experimental da alma”, constituem, ao lado de outros, verdadeiros gênios, cujas obras 

favoreceram o progresso do espírito humano. 

A despeito do fato de os progressos do espírito humano, a partir da Renascença, terem 

se iniciado pela devoção à erudição e passado, posteriormente, ao desenvolvimento das artes 

em detrimento das ciências, D’Alembert, tipicamente iluminista, está convencido da 

necessidade de subverter os valores em favor de um aperfeiçoamento sempre constante. Ao 

mesmo tempo, ele reconhece que os progressos dependem do aprimoramento do espírito 

humano que busca, incessantemente, conquistar a natureza desvendando seus segredos. 

Dirigindo uma fina crítica aos eruditos, o filósofo afirma que, enquanto “o país da erudição” é 

vasto e inesgotável, porque aumenta a cada dia, “o país da razão e dos descobrimentos” é 

pequeno. Em contrapartida, neste último, não se aprende aquilo que se ignora; nele, a “força 

do estudo” leva-nos ao desejo incessante de saber. “Por isso”, explica D’Alembert, “com um 

mérito muito desigual, um erudito deve ser mais vaidoso que um filósofo e até mesmo que um 

                                                
1 Cf. D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 91-92. 
2 Cf. D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 93-94. 
3 D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 97. 
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poeta, pois o espírito que inventa está sempre descontente com seus progressos porque vê 

mais além [...]”.1 

A avaliação dos progressos do espírito humano presente no Discurso preliminar da 

Enciclopédia indica bem o “estado de espírito” do século XVIII. Da mesma forma, no Ensaio 

sobre os elementos da filosofia, D’Alembert traça um quadro dos progressos obtidos pelo 

século que, “por excelência”, é “o Século da Filosofia”. O diagnóstico não poderia ser mais 

otimista: 

Quando examinamos com isenção o estado atual de nossos conhecimentos não 
podemos deixar de concordar com os progressos da Filosofia entre nós. A ciência da 
natureza a cada dia adquire novas riquezas; a Geometria, ao recuar seus limites, 
levou sua chama às partes da Física que dela se encontravam mais próximas; o 
verdadeiro sistema do mundo passou a ser conhecido, foi desenvolvido e 
aperfeiçoado; a mesma sagacidade que sujeitou os movimentos dos corpos celestes 
estendeu-se aos corpos que nos rodeiam; aplicando-se a Geometria ao estudo desses 
corpos, ou na tentativa de aplicá-la a eles, aprendemos a perceber e a determinar as 
vantagens e os abusos deste emprego. Enfim, da Terra a Saturno, da História dos 
Céus à dos insetos, a Física mudou sua feição. Com ela quase todas as ciências 
assumiram uma nova forma, como realmente deveriam.2 

Ora, qual a razão deste otimismo? Se “todo século que pense bem ou mal, desde que acredite 

pensar, e que pense de maneira diferente do século que o precedeu”, pôde adornar-se com o 

título de “Século da Filosofia”, por que o século XVIII pode valer-se mais que os outros e 

“por excelência” deste epíteto? O que há nele de especial? O impulso para a descoberta, o 

nível de conhecimento obtido acerca do universo, “a invenção e o uso de um novo método de 

filosofar”, constituem as causas que explicam a “viva fermentação nos espíritos”, que tão bem 

caracteriza o Século das Luzes. 

Assim, afirma D’Alembert, desde os princípios das ciências profanas até os 
fundamentos da revelação, da Metafísica às questões de gosto, da Música à Moral, 
das discussões escolásticas dos teólogos aos objetos do comércio, dos direitos dos 
príncipes aos dos homens, da lei natural às leis arbitrárias das Nações, enfim, desde 
as questões que mais nos tocam às que pouco nos interessam, tudo foi discutido, 
analisado ou pelo menos agitado. O fruto ou o resultado desta efervescência 
generalizada dos espíritos tem sido uma nova luz sobre alguns objetos, uma nova 
obscuridade sobre muitos, assim como os efeitos do fluxo e do refluxo do oceano 
levam ao rio matérias e dele afastam outras.3   

                                                
1 D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 90. 
2 D’ALEMBERT, Ensaio sobre os elementos da filosofia, 1994, p. 04. 
3 D’ALEMBERT, Ensaio sobre os elementos da filosofia, 1994, p. 05. 
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Dessa forma, deve-se salientar que a dinâmica do progresso do espírito alimenta a si 

própria, age sobre si mesma, pois a massa das verdades ou as luzes acumuladas criam novos 

espaços obscuros, lançam novas sombras sobre objetos já conhecidos. Não é demais ressaltar 

que este processo funda uma nova relação do homem com o mundo e, ao lado da distinção 

entre a época do obscurantismo, dos preconceitos e das superstições, e a era das luzes, da 

verdade e do esclarecimento, constitui idéia chave para a compreensão do pensamento do 

século XVIII. Neste contexto, vale destacar, o próprio erro reveste-se de caráter instrutivo 

porque nos poupa de seguir “passos inúteis”. Por isso, uma história raciocinada das ciências e 

das artes não pode se furtar à exposição da história de nossos erros: eles nos ensinam a 

“desconfiarmos de nós mesmos e dos outros”, além de facilitar “a busca da verdadeira senda” 

que leva à verdade: 

Os caminhos enganosos que seduziram e perderam tantos grandes homens 
distanciaram-nos do verdadeiro, como a eles. Foi preciso que eles os 
experimentassem, para que conhecêssemos seus perigos. Assim o filósofo 
especulador se aproveita dos erros de seus semelhantes, como o filósofo prático dos 
equívocos e da infelicidade de outrem. Assim as Nações que o jugo da superstição e 
do despotismo retém ainda nas trevas um dia aproveitarão, se afinal conseguirem 
romper suas cadeias, contradições que as verdades de todos os tipos experimentarem 
entre nós. Esclarecidas pelo nosso exemplo, num instante franquearão a imensa 
carreira de erros e de preconceitos em que mil obstáculos nos retiveram durante 
tantos séculos e subitamente passarão da mais profunda obscuridade à verdadeira 
Filosofia que só encontramos lentamente como que às cegas.1 

Note-se bem: o nível de progresso obtido pelo gênero humano atesta o grau de 

civilização das sociedades e permite o julgamento do curso histórico. Desse modo, como 

explica Koyré, a perspectiva do progresso, “exprime a nova atitude do homem com relação à 

história”, exalta “o futuro sobre o passado”, a “ação sobre a herança”, a “razão sobre a 

tradição”, revela o “amor pela humanidade e ódio pela justiça [...] que animava os filósofos”.2 

Não é diferente a avaliação de Gusdorf: 

O homem das Luzes faz profissão de filantropia; vê-se cosmopolita, solidário com 
todos os povos da terra. A curiosidade histórica certifica a inserção de cada 
indivíduo na humanidade; ela informa-lhe suas origens, permite-lhe imaginar seu 
futuro; ela traça um dos caminhos que conduz da preocupação com a teodicéia para 
a da antropodicéia. Cada homem deve aprender com os outros sua vocação de 
homem.3 

                                                
1 D’ALEMBERT, Ensaio sobre os elementos da filosofia, 1994, p. 09. 
2 Cf. KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 85. 
3 GUSDORF, “La connaissance historique”, 1973, p. 378. 
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Assim, mais que uma “ciência do homem”, para os intelectuais das Luzes a história 

converte-se numa “ciência para o homem”.1 Ela revela-se portadora de lições que devem ser 

aprendidas. Dessa forma, compreender o curso histórico corresponde a uma atividade 

filantrópica e torna-se um dos pressupostos básicos necessários ao desenvolvimento do 

progresso através da difusão das Luzes e do ideal de civilização: “os partidários das Luzes 

têm consciência de trabalhar para o bem dos homens”.2 Cientes do nível de progresso 

conquistado pelo gênero humano, a filosofia das luzes e, mais especificamente, a atitude 

crítica que tão bem a caracteriza, encarrega-se da tarefa de processar o desenvolvimento da 

civilização.    

 Existem razões capazes de explicar por que o termo civilização aparece ao lado da 

“acepção moderna de progresso”. Jean Starobinski assinala que o primeiro dicionário a 

registrar o sentido moderno da palavra “civilização” é o Dicionário Universal (Trévoux) 

editado pelos jesuítas em 1771. Ao indicar o sentido do termo, explica Starobinski, os autores 

do dicionário fazem referência àquele que, supostamente, foi o primeiro autor francês a 

utilizar a palavra: o Marquês de Mirabeau (1715-1789), pai do revolucionário francês Honoré-

Gabriel de Riquetti (1749-1791). O termo aparece na obra L’Ami des hommes ou Traité de la 

population, publicada em 1756, num contexto em que o marquês faz alusão à religião como 

“o principal móvel da religião”. Desse modo, para Starobinski, não foi por acaso que os 

autores do dicionário escolheram o Marquês de Mirabeau como referência: “aí encontravam 

um argumento oportuno contra a filosofia das luzes e contra os Enciclopedistas”.3 

 Entretanto, a palavra civilização termina laicizada e, nos anos finais do século XVIII, 

torna-se um vocábulo que sintetiza um conceito multifacetado e preexistente. O termo é, 

portanto, unificador, porquanto capaz de abarcar tanto o “processo” que torna um povo 

“civilizado”, quanto o “resultado cumulativo desse processo”. Enumerando os diversos 

sentidos que o termo consegue abranger, Starobinski mostra que a palavra civilização 

significa “abrandamento dos costumes, educação dos espíritos, desenvolvimento da polidez, 

                                                
1 Cf. GUSDORF, “La connaissance historique”, 1973, p. 378. 
2 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 294. 
3 Cf. STAROBINSKI, As máscaras da civilização, 2001, p. 12-14. [O termo civilizar, como indica Starobinski 
(p. 11-12), aparece a partir do século XVI e significa, conforme E. Huguet (Dictionnaire de la langue française 
du XVIe. Siècle, 1925): “1. Levar à civilidade, tornar civis e brandos os costumes e as maneiras dos indivíduos; 
2. Em jurisprudência: tornar civil uma causa criminal”. O segundo sentido permanece até o final do século 
XVIII.] 
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cultura das artes e das ciências, crescimento do comércio e da indústria, aquisição das 

comodidades materiais e do luxo”.1 

 Ao avaliarem o curso da história, os pensadores iluministas enxergavam a civilização 

“como uma realidade e como um ideal”. Assim, o discurso iluminista que conclama os 

homens a viverem no estado de civilização denota uma atitude favorável a uma ordem nova 

que se impõe sobre a antiga, uma ordem que prevê um aperfeiçoamento progressivo do 

gênero humano.2 Exatamente por isso, Starobinski assevera: 

Civilização e progresso são termos destinados a manter as mais estreitas relações. 
Mas esses termos, embora possam ser empregados de maneira global e vaga, não 
tardam a exigir uma reflexão genética, preocupada em distinguir os momentos 
sucessivos: importa determinar com precisão as etapas do processo civilizador, os 
estágios do progresso das sociedades. A história e a reflexão de historiador, 
conjeturais ou empíricas, põem mãos à obra para chegar a um ‘quadro dos 
progressos do espírito humano’, a uma representação da marcha da civilização por 
meio de diversos estados de aperfeiçoamento sucessivos.3 

 Esta idéia de esclarecimento como processo serve para demonstrar o caráter dinâmico 

das Luzes, caráter que, segundo Gusdorf, “implica uma filosofia da história” e, ao mesmo 

tempo, “um ato de fé”4, isto é, a crença no progresso alimentada e atestada pela própria 

história da humanidade. É nesta perspectiva que se inscreve o Esboço de um quadro histórico 

sobre os progressos do espírito humano, de Condorcet. Mais que a apresentação de fatos e 

revoluções relevantes para a história, Condorcet está disposto a demonstrar a própria dinâmica 

do desenvolvimento sócio-histórico da humanidade. Nesse sentido, a obra constitui o 

resultado de um debate que permeia todo o século XVIII e, no caso de Condorcet, como 

veremos, “o resultado da reflexão e da ação de toda uma vida”.5 

Na medida que desvenda o desenvolvimento sócio-histórico do gênero humano, o 

século XVIII revela, ao mesmo tempo, a importância da educação no debate iluminista. Em 

outras palavras, é possível afirmar que a conquista do mundo histórico equivale à conquista da 

certificação de que o ser humano é educável. Porém, a compreensão do modo como essas 

conquistas se realizaram exige uma discussão preliminar que, por um lado, fundamenta uma 

                                                
1 Cf. STAROBINSKI, As máscaras da civilização, 2001, p. 14. 
2 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 334. 
3 STAROBINSKI, As máscaras da civilização, 2001, p. 15. 
4 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 294. 
5 PONS, “Introduction”, 1988, p. 21. 
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concepção de homem e, por outro, assume implicações epistemológicas que se prendem à 

invenção e ao uso desse “novo método de filosofar” de que nos fala D’Alembert.   

- II - 

Examinando a questão dos fundamentos da educação e da prática educativa, Roque 

Spencer Maciel de Barros assinala a dificuldade de se estabelecer uma “pedagogia perene”, 

pautada por valores estáveis e universais, diante da diversidade de fins pedagógicos revelados 

pela história. De fato, é possível verificar que cada época, exaltando determinado ideal 

humano, procura delinear as práticas educativas visando à consecução do fim por ela 

almejado. Assim, aquele que percorre a história da filosofia da educação obtém como saldo 

uma enorme diversidade de conteúdos que, se por um lado traduzem os anseios e o nível de 

confiança depositado na tarefa de educar, por outro parece destacar a incapacidade de se 

apreender e determinar o fundamento da educação transcendendo o efêmero. 

Contudo, em detrimento da diversidade oferecida pelo devir, a hipótese sugerida por 

Maciel de Barros prende-se à necessidade de abordar o fenômeno educativo sob outra 

perspectiva, destacando um elemento capaz de colaborar na identificação do sentido da 

atividade educativa. Trata-se de analisar o problema a partir da própria historicidade do 

homem ou, em outras palavras, da “modificabilidade humana”, da capacidade de transformar-

se. Nesse sentido, afirma o autor, pode-se verificar uma identidade formal: os fins variam, 

mas à educação cabe a tarefa de “fazer do homem algo que ele não é, algo diferente [...]”.1 

O século XVIII pode ser considerado um divisor de águas no que diz respeito ao 

debate pedagógico e à atitude educativa. Nele, como mostra Gusdorf, a necessidade de 

transformar o homem e a humanidade exige a concessão de um espaço especial à educação: 

“até o século XVIII, a educação tinha somente possibilidades restritas; no Século das Luzes, 

se os contemporâneos têm a impressão de viver um século da educação, é que tudo parece 

possível a esta disciplina”.2 Ora, a segunda metade deste século, especialmente o debate sobre 

a necessidade de se instaurar um sistema de “educação” ou de “instrução” pública e universal 

promovido pelos revolucionários franceses, testemunha claramente aquilo que Gusdorf 

procura salientar: o escopo reformador e transformador, notadamente de cunho sócio-político, 

                                                
1 MACIEL DE BARROS, “Os fundamentos da educação”, 2000, p. 28. 
2 GUSDORF, “La pédagogie”, 1973, p. 100. 
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conferido pelo pensamento iluminista e pela ação revolucionária à educação. Todavia, urge 

destacar, a crença nas promessas reformadoras e transformadoras da atividade educativa – o 

“otimismo pedagógico” setecentista1 – funda-se em pressupostos de natureza antropológica, 

gnoseológica e epistemológica, numa “metafísica do espírito humano”, que, como já 

mencionamos, precisam ser analisados. Estes pressupostos são os responsáveis pela 

configuração da filosofia do século XVIII e assumem contornos definidos pela curiosa 

mistura “de racionalismo cartesiano e de empirismo sensualista e nominalista [...]”.2 Vamos a 

eles. 

Sabe-se que um dos traços mais característicos do Século das Luzes é o que se refere 

ao enfrentamento do problema da legitimidade do conhecimento. Entretanto, se à “revolução 

copernicana” promovida por Kant pode ser atribuída uma solução aprofundada e original para 

o problema, a percepção de que “o pensamento não pode dirigir-se ao mundo dos objetos 

exteriores sem voltar-se simultaneamente para si mesmo, procurando assim assegurar-se, num 

só e mesmo ato, da verdade da natureza e da sua própria verdade”3, em outras palavras, a 

necessidade de refletir sobre o próprio entendimento determinando os seus limites, remonta a 

Descartes (1596-1650). 

Com efeito, sabe-se que na tentativa de buscar fundamentos certos e seguros para o 

conhecimento do verdadeiro e partindo da tese de que “nascemos sem discernimento e 

fizemos juízos acerca das coisas sensíveis antes de ter o uso pleno da razão [...]”, tese que 

sugere uma séria reflexão e revisão de nossas crenças, Descartes postula a necessidade da 

suspensão do juízo, da dúvida diante “de todas as coisas nas quais encontremos a menor 

suspeita de incerteza”.4 Assim, movido pelo compromisso com a verdade, o filósofo francês 

desenvolve o método que, substituindo o “grande número de preceitos da lógica”, compõe-se 

das quatro regras constituintes do método analítico: (1) Adotar o critério da clareza e da 

distinção; (2) Analisar os fenômenos dividindo as dificuldades; (3) Ordenar o pensamento 

partindo do simples para atingir o complexo; (4) Efetuar relações entre as partes componentes 

e promover a revisão geral do raciocínio.5 É curioso notar que o caminho percorrido por 

                                                
1 Cf. GUSDORF, “La pédagogie”, 1973, p. 100. 
2 Cf. KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 79. 
3 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 135. 
4 Cf. DESCARTES, Princípios da Filosofia, 2002, p. 23. 
5 Cf. DESCARTES, Discurso do método, 1999, p. 49-50. 



 22 

Descartes em suas Meditações metafísicas, obra posterior ao Discurso do método, sugere a 

aplicação do método analítico no exame das operações do espírito e na busca da certeza 

basilar: a prova da existência do “eu pensante”, do cogito. 

Na substância pensante ou res cogitans cartesiana encontram-se noções comuns, as 

idéias inatas, entre elas a de “um ente sumamente inteligente, sumamente poderoso e 

sumamente perfeito”1, a mais importante de todas, já que a faculdade de conhecer com clareza 

e distinção depende, em última instância, deste ser onipotente. Em suas Meditações 

metafísicas, o filósofo enfrenta o problema da necessidade de provar que a existência de Deus 

como “substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente e pela qual 

eu próprio e todas as coisas que são [...] foram criados e produzidos”, constitui aspecto 

necessário e obrigatório pela seguinte razão: “mesmo que a idéia da substância esteja em 

mim, pelo próprio fato de ser eu uma substância, não teria a idéia de uma substância infinita, 

eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que 

fosse de fato infinita”.2 Desse modo, as noções primitivas postas no homem denunciam “a 

marca do operário impressa em sua obra”3, constituem elementos inatos a partir dos quais é 

possível construir várias demonstrações na busca do verdadeiro, como ensina Descartes.  

Na avaliação de Cassirer, o valor do pensamento cartesiano reside na percepção do 

problema do “vínculo direto entre a realidade e o espírito humano”: 

Não existe nenhuma espécie de “união” entre a alma e o corpo, entre as nossas 
representações e a realidade, salvo a que é dada e produzida na essência divina. 
Nenhum caminho leva diretamente de um pólo a outro do ser; deve-se passar 
necessariamente pela mediação da existência e da eficácia de Deus. Só por esse 
meio conhecemos os objetos exteriores; não dispomos de qualquer outro recurso 
para agir sobre eles.4  

A partir daí, resolver o problema da vinculação entre o estado subjetivo e o objetivamente 

real, passa a ser a pedra-de-toque do pensamento filosófico, já que, considerando a questão 

pelo ângulo racionalista, o saldo obtido pela tese da impossibilidade de se alcançar a realidade 

física, substantia extensa, pela razão, substantia cogitans, é o ceticismo, solucionado por 

Descartes, como se sabe, através da existência de Deus.  

                                                
1 Cf. DESCARTES, Princípios da Filosofia, 2002, p. 33. 
2 DESCARTES, Meditações, 1999, p. 281. 
3 Cf. DESCARTES, Meditações, 1999, p. 288. [A respeito das implicações e da atualidade do pensamento 
cartesiano, cf: MACIEL DE BARROS, “O robot cartesiano”, in: Razão e racionalidade, 1993, p. 16-21.] 
4 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, p. 138-139. 
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Vê-se assim, de que modo a filosofia do Iluminismo, apregoando a necessidade de 

intensificar o processo de secularização, entra em conflito com o “desenvolvimento 

metafísico do racionalismo cartesiano”1: na medida que se sente obrigada a refletir sobre a 

própria realidade psicológica, sobre a atividade da razão, o século XVIII permanece fiel, em 

sua essência, ao racionalismo do século XVII; entretanto, diante da necessária tarefa de 

secularizar o pensamento – assim como as instituições sociais e políticas – evitando o 

ceticismo, opta pela síntese da postura racionalista com o empirismo de John Locke (1632-

1704) e com o sensualismo de Condillac (1715-1780).2    

Ora, o grande mérito dos sistemas racionalistas do século XVII reside na solução 

conferida ao problema da verdade do conhecimento. Daí por diante, ver-se-á que a 

compreensão adequada da natureza do conhecimento humano, em outros termos, o exame do 

enigma que é o espírito humano, deverá pautar-se na investigação das “noções primitivas que 

consideramos em nós mesmos e que, de certa maneira, são os arquétipos pelos quais se 

modelam todos os nossos conhecimentos”, como explica Cassirer. Logo, a dimensão crítica 

assumida pelo problema da legitimidade do saber humano assumirá contornos psicológicos 

pautados na questão do problema da “gênese do espírito humano”.3 Nesse sentido, o papel 

desempenhado por Locke e pelo necessário exame da razão a partir de uma perspectiva 

genética é ressaltado por Voltaire (1694-1778): 

Tantos raciocinadores tendo escrito o romance da alma, veio enfim um sábio que 
modestamente escreveu sua história. Locke desenvolveu a razão humana para o 
homem, como um excelente anatomista explica as molas do corpo humano. Apóia-
se no archote da física; algumas vezes ousa falar afirmativamente, mas também ousa 
duvidar. Em vez de definir dum só golpe aquilo que não conhecemos, examina por 
graus aquilo que queremos conhecer. Toma uma criança no momento de seu 
nascimento; segue passo a passo os progressos de seu entendimento; vê o que possui 
em comum com os animais e o que possui acima deles; consulta seu próprio 
testemunho, isto é, a consciência de seu pensamento.4 

 Sabe-se que o empirismo de Locke apresentou enormes avanços no que se refere à 

explicação da gênese do conhecimento. O fundamento de suas idéias encontra-se no vitorioso 

confronto travado com a teoria racionalista das idéias inatas.  Sustentando que o simples uso 

das faculdades naturais, sem a necessidade de qualquer impressão ou idéia inata, pode levar à 

                                                
1 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 140-141. 
2 Cf. HAZARD, La crisis de la conciencia europea, 1952, p. 218.  
3 Cf. CASSIRER, A Filosofia do Iluminismo, 1997, p. 136-138. 
4 VOLTAIRE, Cartas inglesas, 1984, p. 21.  
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aquisição do conhecimento, no Ensaio acerca do entendimento humano Locke examina os 

passos necessários para que a mente alcance uma série de verdades: 

Os sentidos inicialmente tratam com idéias particulares, preenchendo o gabinete 
ainda vazio, e a mente se familiariza gradativamente com algumas delas, 
depositando-as na memória e designando-as por nomes. Mais tarde, a mente, 
prosseguindo em sua marcha, as vai abstraindo, apreendendo gradualmente o uso 
dos nomes gerais. Por este meio, a mente vai se enriquecendo com idéias e 
linguagem, materiais com que exercita sua faculdade discursiva. E o uso da razão 
torna-se diariamente mais visível, ampliando-se em virtude do emprego desses 
materiais.1 

Entretanto, o mesmo Locke que combate as idéias inatas e desvenda os caminhos da 

investigação empírica, ao tratar das funções da vida mental, das operações do espírito 

humano, termina infiel ao seu próprio método. Ao examinar o “poder de comparar, de 

distinguir, de julgar, de querer”, não se confronta com a noção de “operações inatas da alma”, 

não percebe que as faculdades da alma só podem ser adquiridas “pela experiência e pela 

aprendizagem”.2 De fato, pressupondo que a capacidade de conhecer é inata e que o 

conhecimento é adquirido, no momento em que Locke depara-se com a necessidade de 

explicar a origem das idéias propõe a existência de duas fontes: a sensação e a reflexão. As 

idéias oriundas da sensação constituem os resultados das impressões provocadas pelo contato 

dos sentidos com os objetos exteriores; as que se originam da reflexão resultam da 

percepção das operações de nossa própria mente, que se ocupa das idéias que já lhe 
pertencem. Tais operações, quando a alma começa a refletir e a considerar, suprem o 
entendimento com outra série de idéias que não poderia ser obtida das coisas 
externas, tais como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer, o raciocinar, o 
conhecer, o querer e todos os diferentes atos de nossas próprias mentes. Tendo disso 
consciência, observando esses atos em nós mesmos, nós os incorporamos em nossos 
entendimentos como idéias distintas, do mesmo modo que fazemos com os corpos 
que impressionam nossos sentidos. Toda gente tem esta fonte de idéias 
completamente em si mesma; e, embora não a tenha sentido como relacionada com 
os objetos externos, provavelmente ela está e deve propriamente ser chamada de 
sentido interno.3 

Desse modo, vê-se que, em Locke, subsiste um conceito de razão como dado a priori 

incapaz de eliminar a influência do inatismo e dar ao empirismo um direcionamento coerente. 

A elaboração de uma verdadeira “história da alma”, que Voltaire atribui ao filósofo inglês, 

antes de questionar a origem das idéias deveria se ocupar do desenvolvimento das faculdades 

                                                
1 LOCKE, Ensaio acerca do entendimento humano, 1979, p. 152. 
2 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 144. 
3 LOCKE, Ensaio acerca do entendimento humano, 1979, p. 165-166. 
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da alma, da origem do que Locke denomina “sentido interno”. Nesse sentido, Maciel de 

Barros avalia: 

Explicar a origem das idéias sem intentar para o desenvolvimento das operações do 
espírito, de um ponto de vista rigorosamente empirista, é escamotear uma questão 
fundamental; é tratar os problemas lógicos e epistemológicos independentemente 
dos psicológicos e arriscar-se a tomar a gênese lógica dos conceitos pela origem 
real. O procedimento analítico de Locke supõe, sem explicar-lhe a possibilidade, a 
razão “feita”, introduzindo um postulado do racionalismo clássico no seio de uma 
construção empirista.1 

Coube a Condillac a tarefa de recolocar o problema adotando como ponto de partida a 

necessidade de demonstrar de que modo as faculdades da alma desenvolvem-se sob o 

concurso da experiência e do aprendizado. Nesse sentido, no resumo que abre seu Tratado 

das sensações, afirma: 

O principal objetivo desta obra é mostrar como todos os nossos conhecimentos e 
todas as nossas faculdades vêm dos sentidos, ou para falar mais exatamente, das 
sensações: porque, na verdade, os sentidos não são senão causa ocasional. Eles não 
sentem, só alma sente ocasionada pelos órgãos; e é das sensações que a modificam 
que ela tira todos os seus conhecimentos e todas as suas faculdades.2 

 É fácil perceber aí de que maneira Condillac distancia-se de Locke. Ao examinar os 

atos de espírito, procura recriar o entendimento humano indicando de que modo o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento do substrato psicológico constitui condição para a 

aquisição do conhecimento.3 O desdobramento desta posição é claro: a teoria do saber não 

pode se restringir à questão da origem das idéias, mas deve, sobretudo, examinar e explicar a 

possibilidade de conhecer. Tal empreendimento exige, de um lado, que todos os hábitos 

adquiridos sejam subtraídos, que se pense o homem simplesmente como um “animal que 

sente”; por outro lado, é necessário explicar como, gradativamente e graças à modificação das 

sensações, o homem desenvolve suas faculdades. Para isso, Condillac vale-se da imagem de 

estátua de mármore, à qual é dada a capacidade de sentir e de transformar as sensações em 

faculdades. A possibilidade de reprimir ou diminuir a força de uma série de sensações, por 

exemplo, desperta a capacidade de orientar a sensibilidade para uma sensação específica e 

resulta no desenvolvimento da “atenção”. Além disso, a capacidade de sentir divide-se em 

sensações que “já tivemos” e sensações “que temos”: as primeiras só podem ser percebidas 

como “passadas” e, por isso, encontram-se na “memória”; as segundas são impressões atuais, 
                                                
1 MACIEL DE BARROS, “Condillac e a pedagogia”, 1971, p. 152. 
2 CONDILLAC, Resumo selecionado do Tratado das Sensações, 1984, p. 45. 
3 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 145-146. 
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são “sensações”, falando propriamente. Assim, “somos capazes de duas atenções: uma se 

exerce pela memória e a outra pelos sentidos”.1 Da mesma maneira, todas as outras 

faculdades e operações da alma – juízo, reflexão, paixões etc. – podem ser desenvolvidas e 

aperfeiçoadas em virtude da modificação das sensações. 

 Cassirer esclarece que Condillac insiste na necessidade de buscar “o verdadeiro sujeito 

da consciência” na “simplicidade da natureza da alma”, na “unidade do ser senciente”, numa 

“substância espiritual simples” que pode ser modificada. Contudo, a tarefa de realizar um 

inventário histórico da alma impõe determinadas questões, que abrem inovadoras 

possibilidades especulativas: “Pode o movimento ser explicado pelo repouso? A dinâmica da 

vida anímica pode fundamentar-se na estática?” Tais questões, como acrescenta Cassirer, 

geram a necessidade de compreender que tipo de “força latente” é responsável pelas 

“metamorfoses da alma”, o que equivale a saber qual é o fundamento último que possibilita e 

dirige o processo de transformação do homem. Supondo que exista “um princípio motor 

originário” cuja existência é anterior a aquisição do conhecimento, é possível concluir que ele 

não se encontra no pensamento ou nas representações teóricas: radica-se na noção de “desejo 

e esforço”.2 Entra em cena a discussão acerca do homem como “ser de vontade” ou, antes, o 

debate sobre a noção de “inquietude” que, para Locke, identifica-se com a idéia de “desejo”: 

A inquietação que um homem sente em si próprio pela ausência de uma coisa que 
lhe daria prazer se estivesse presente, é aquilo que chamamos desejo, o qual é maior 
ou menor consoante essa inquietação é mais ou menos ardente. E aqui, não será 
talvez inútil notar, de passagem, que a inquietação é o principal, para não dizer o 
único, aguilhão que desperta a destreza e a atividade dos homens.3 

Esse sentimento de inquietude preside todas as ações voluntárias e atua no sentido de 

antecipar e prever o bem futuro, contrastando-o com o mal passado. Como bem explica Paul 

Hazard, o sentimento de inquietação funciona como o princípio ativo da alma e constitui a 

base de uma “psicologia do desejo”.4 

 Mais uma vez, Condillac vai além. De acordo com Cassirer, 

A “inquietude” é para ele não só o ponto de partida de nosso desejo e dos nossos 
anseios, do nosso querer e da nossa ação, mas também das nossas sensações e das 

                                                
1 Cf. CONDILLAC, Resumo selecionado do Tratado das Sensações, 1984, p. 49. 
2 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1987, p. 146-147. 
3 LOCKE, Ensaio acerca do entendimento humano, 1979, p. 200. 
4 Cf. HAZARD, O pensamento europeu no século XVIII, 1989, p. 337. 
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nossas percepções, do nosso pensamento e dos nossos julgamentos, e até mesmo dos 
atos superiores de reflexão a que a nossa alma se eleva.1 

Dirigindo-se a Locke, Condillac explica que este filósofo foi o primeiro a perceber as 

conseqüências que resultam da inquietude. Entretanto, continua, o pensador inglês situa a 

inquietude como resultado do desejo, considerando que somente o homem dotado de sentidos 

e faculdades é por ela influenciado. Na verdade, é o “mal-estar”, a “inquietude”, a “carência” 

que resulta da “privação de um objeto, que julgamos necessário a nossa felicidade”, que faz 

nascer os desejos. Essas carências são as responsáveis pelo desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de nossas faculdades e conhecimentos, porquanto se repetem de acordo com 

as circunstâncias criando novas situações de inquietude.2 

Segundo Hazard, mais que uma psicologia do desejo, Condillac desenvolve uma 

“psicologia do tédio”: 

A estátua de mármore que se animou logo que recebeu a faculdade de sentir, 
recorda-se das situações agradáveis em que se encontrou; então, o estado de 
indiferença parece-lhe insuportável; a dor que sente chama-se tédio. O tédio dura, 
aumenta; torna-se tão insuportável como a dor; e a alma dirige-se, em 
discernimento, para os modos de ser propícios a dissipá-lo. O temor do tédio faz agir 
e pensar a maior parte dos homens. Leva-os a procurar as emoções fortes, mesmo 
quando essas emoções os perturbam excessivamente e o fazem sofrer.3 

Os desdobramentos e as conseqüências do tratamento dado por Condillac à investigação da 

natureza do conhecimento humano ou, em outras palavras, ao exame do espírito humano, aí 

identificando a importância do “impulso primitivo”, a “inquietude”, autoriza uma objeção 

àqueles que defendem a tese de que o século XVIII desenvolveu uma psicologia puramente 

“intelectualista”. Para Cassirer, limitar a análise da filosofia das Luzes ao aspecto intelectual e 

ao conhecimento teórico é um erro.4 Não se pode menosprezar a importância atribuída pelo 

Iluminismo à “força e originalidade da vida instintiva”. Com efeito, quase toda 

intelectualidade do século XVIII reconheceu a importância desta questão. Se no conjunto “o 

pensamento que prevalece é, de fato, o de que é impossível apreender e determinar pelas 

paixões a ‘natureza’ da alma”, se essa natureza termina por reduzir-se ao pensamento, se os 

instintos são os responsáveis pela cegueira e pelo irracional, nem por isso o século XVIII 

realizou uma apreciação puramente negativa da influência das paixões, mas, ao contrário, 

                                                
1 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 147. 
2 Cf. CONDILLAC, Resumo selecionado do Tratado das Sensações, 1984, p. 47. 
3 HAZARD, O pensamento europeu no século XVIII, 1989, p. 338. 
4 Esta crítica é dirigida, sobretudo, aos românticos. A esse respeito cf.: KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 80. 
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procurou discutir e examinar o “impulso originário indispensável da vida da alma”, a “pulsão 

primitiva da natureza humana”.1 Basta considerar, como avalia Cassirer, a posição de 

Voltaire, que em seu Tratado de metafísica declara que “sem as paixões, sem o orgulho, a 

ambição, a vaidade, todo o progresso da humanidade, todo o refinamento de gosto e todo o 

desenvolvimento das artes e das ciências seriam impensáveis”.2 Basta notar que entre os mais 

emblemáticos e inovadores pensadores do período, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi o 

primeiro a se aproveitar das conclusões obtidas por Condillac “introduzindo no domínio da 

educação o problema do ‘desenvolvimento psicológico’”.3 

Antes mesmo da publicação de Emílio ou da educação (1762) é possível perceber a 

influência da epistemologia de Condillac no âmbito do pensamento rousseauniano. No 

Discurso sobre a desigualdade, publicado em 1754, ao propor uma recuperação genealógica 

do homem natural - a partir de um método hipotético e valendo-se de conjeturas - para 

explicar a origem da desigualdade entre os homens e indicar de que modo, sob o concurso do 

devir, a sociedade se corrompeu e edificou instituições ilegítimas, Rousseau procura despojar 

o homem “de todos os dons sobrenaturais”, “de todas as faculdades artificiais que ele só pôde 

adquirir por meio de progressos muito longos”, concebendo-o “tal como ele deve ter saído das 

mãos da natureza”.4 

Como todo animal, afirma Rousseau, o homem é uma máquina dotada de sentidos e 

capaz de compor-se e recompor-se de acordo com as circunstâncias. Entretanto, a ele é 

atribuído algo mais: é um “ser de vontade”, um “agente livre”, que pode atender aos impulsos 

instintivos ou desviar-se deles. É este atributo o fundamento de uma faculdade distintiva, “a 

faculdade de aperfeiçoar-se, faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve 

sucessivamente todas as outras e se encontra, entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo 

[...]”.5 É possível notar aí que, como Condillac, Rousseau não toma como ponto de partida um 

homem com a razão já pronta. A base da antropologia rousseauniana reside na necessidade de 

aceitar a existência de um ser que, “saído das mãos da natureza”, não passa de um animal que 

sente e que desenvolve a razão a partir do aperfeiçoamento das operações da alma. Este 

                                                
1 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 149-150. 
2 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 152. 
3 Cf. MACIEL DE BARROS, “Condillac e a pedagogia”, 1971, p. 154. 
4 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 57-58. 
5 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 65. 
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pressuposto funda-se, portanto, num substrato metafísico que, no limite, explica e garante a 

transformação do homem. Por isso, a leitura do Discurso sobre a desigualdade é peça chave 

para a leitura do pensamento pedagógico rousseauniano.1 

No livro I do Emílio, analisando o problema da formação do homem, Rousseau 

postula que “tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos quando grandes nos é dado 

pela educação”. O processo de formação é o resultado do concurso de três diferentes mestres: 

a natureza, responsável pelo “desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos 

órgãos”, os homens, responsáveis pela maneira de usar as faculdades e as coisas, responsáveis 

pelo modo como o homem é afetado pelos objetos e pelo mundo exterior. Somente a 

“educação dos homens” e a “educação das coisas” podem sofrer interferências. Assim, contra 

a educação da natureza nada podemos e, portanto, o processo educativo deve por ela ser 

norteado.2 

Rousseau entende por natureza um conjunto de “disposições primitivas” que, se 

obedecidas, poderá “formar” o homem “bem educado”. Se não houver conformidade entre os 

três diferentes mestres, se os três tipos de educação se opuserem, ter-se-á, como resultado, a 

“deformação”. É, portanto, sob o processo educativo que se promove a alteração na 

constituição primitiva do homem, a “desnaturação”, que deve ser gradativa, obediente à 

“marcha da natureza”: 

Nascemos sensíveis e, desde o nascimento, somos afetados de diversas maneiras 
pelos objetos que nos cercam. Assim que adquirimos, por assim dizer, a consciência 
de nossas sensações, estamos dispostos a procurar ou a evitar os objetos que as 
produzem, em primeiro lugar conforme eles sejam agradáveis ou desagradáveis, 
depois, conforme a conveniência ou inconveniência que encontramos entre nós e 
esses objetos, e, enfim, conforme os juízos que fazemos sobre a idéia de felicidade 
ou de perfeição que a razão nos dá. Essas disposições estendem-se e firmam-se à 
medida que nos tornamos mais sensíveis e mais esclarecidos; forçadas, porém, por 
nossos hábitos, elas se alteram mais ou menos segundo nossas opiniões. Antes de tal 
alteração, elas são o que chamo em nós a natureza.3   

Note-se bem: a faculdade de julgar exige o amadurecimento da razão e constitui o 

termo do processo educativo. Daí por diante, o discípulo poderá julgar e avaliar as ações de 

maneira autônoma porque, bem formado, será homem, antes de qualquer outra coisa. 

                                                
1 A respeito dos elementos da antropologia rousseauniana, cf.: MACIEL DE BARROS, “Meditação sobre 
Rousseau”, 1971, p. 26-27. 
2 Cf. ROUSSEAU, Emílio ou da educação, Livro I, 1999, p. 08-09. 
3 ROUSSEAU, Emílio ou da educação, Livro I, 1999, p. 10. 
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Entretanto, é necessário destacar, a boa formação segue o curso da maturação determinado 

pela natureza. Nisso, sente-se a influência de Condillac na análise que Rousseau faz da 

educação.1 Desse modo, pode-se entender a crítica dirigida a John Locke no Livro II do 

Emílio: 

Raciocinar com as crianças era a grande máxima de Locke. É a mais em moda hoje. 
Seu sucesso, todavia, não me parece muito capaz de dar-lhe algum crédito. De 
minha parte, não vejo nada de mais tolo do que essas crianças com quem tanto se 
raciocinou. De todas as faculdades do homem, a razão, que não é, por assim dizer, 
senão um composto de todas as outras, é a que se desenvolve com mais dificuldade 
e mais tardiamente, e é ela que se pretende utilizar para desenvolver as primeiras! A 
obra-prima de uma boa educação é formar um homem razoável, e pretende-se 
educar uma criança pela razão! Isso é começar pelo fim, é da obra querer fazer o 
instrumento. Se as crianças ouvissem a razão não precisariam ser educadas [...].2 

 É claro que esta rápida exposição não pretende dar conta das inúmeras implicações 

que resultam da discussão acerca do tema da gênese dos conhecimentos humanos. Entretanto, 

gostaríamos de destacar que a subversão dos valores, a secularização do pensamento, a 

valorização da descoberta, da invenção, da atividade criadora, que tão bem caracterizam o 

pensamento do século XVIII, apóiam-se sobre esta “metafísica do espírito humano”. Este 

substrato metafísico preside a contraposição entre vita contemplativa e vita activa, sustentada 

pela a alteração da concepção de razão. À razão passa a ser conferida um aspecto “operativo” 

e não mais “estático”. Isto quer dizer que ela passa a ser concebida em termos de “atividade”, 

“racionalidade dinâmica”, fundamental para a compreensão de homem como ser 

indefinidamente perfectível, idéia chave para a compreensão do pensamento de Condorcet. 

Assim, como mostra Alain Pons, o processo de mudança iniciado no século XVII empresta 

novo sentido à noção de theoria: de “visão contemplativa”, “pura abertura ao mundo das 

Idéias”, ela torna-se “ação”.3 De acordo com Cassirer, a filosofia do século XVIII, superando 

o puro racionalismo de origem cartesiana que vê a razão como “a região das ‘verdades 

eternas’, essas verdades que são comuns ao espírito humano e ao espírito divino”, dota-a de 

um “sentido diferente e mais modesto”: 

                                                
1 Cf. MACIEL DE BARROS, “Condillac e a pedagogia”, 1971, p. 154. [Neste ensaio, Maciel de Barros 
demonstra que Rousseau não apenas admite que o desenvolvimento das faculdades deve ser obedecido, como 
pretende Condillac, mas que o processo de maturação ocorre no tempo. Assim, Rousseau não se preocupa apenas 
com o desenvolvimento das atividades do espírito, com o “como” elas se desenvolvem, mas também com o 
“quando” elas se formam.] 
2 ROUSSEAU, Emílio ou da educação, Livro II, 1999, p. 84.  
3 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 27-28. 
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Deixou de ser a soma das “idéias inatas”, anteriores a toda a experiência, que nos 
revela a essência absoluta das coisas. A razão define-se muito menos como uma 
possessão do que como uma forma de aquisição. Ela não é o erário, a tesouraria do 
espírito, onde a verdade é depositada como moeda sonante, mas o poder original e 
primitivo que nos leva a descobrir, a estabelecer e a consolidar a verdade. Essa 
operação de assegurar-se da verdade constitui o germe e a condição da necessária de 
toda a certeza verificável. É nesse sentido que todo o século XVIII concebe a razão. 
Não a tem em conta de um conteúdo determinado de conhecimentos, de princípios, 
de verdades, preferindo considerá-la energia, uma força que só pode ser plenamente 
percebida em sua ação e em seus efeitos. A sua natureza e os seus poderes jamais 
podem ser plenamente aferidos por seus resultados; é à sua função que cumpre 
recorrer.1 

Dessa forma, ao conceber a razão como função, deitar suas raízes em Locke e 

Condillac, e motivar-se pelo problema “da experiência e dos limites do conhecimento”, a 

filosofia do século XVIII transcende a idéia de razão como depósito de “verdades” e promove 

a “racionalidade”.2 Mais que isso: forja as armas para a conquista do mundo histórico. 

- III - 

Dedicando um dos capítulos do livro “A filosofia do Iluminismo” à exposição a 

respeito do modo como o “Século das Luzes” tratou o saber histórico, Cassirer explica que a 

idéia de um século XVIII “a-histórico constitui, em si mesma, uma idéia desprovida de 

qualquer fundamento histórico”. Para ele, ao contrário, é a este século que se deve a 

formulação do problema filosófico acerca da possibilidade da história, isto é, a discussão 

sobre o estatuto epistemológico e metodológico da ciência histórica, a fim de tornar inteligível 

o curso dos fatos históricos, desvelando o nexo causal presente nos fenômenos: 

Trata-se apenas, evidentemente, de um primeiro esboço, mas ele esforça-se por 
estabelecer essas condições a fim de apreender o “sentido” do devir histórico, para 
adquirir uma idéia clara e distinta do que seja esse sentido, para fixar as relações 
entre “idéia” e “realidade”, entre “lei” e “fato”, e para traçar os limites estáveis e 
seguros entre esses termos.3 

A difusão da concepção de um século XVIII a-histórico deve-se ao pensamento 

romântico. Como explica Koyré, o cerne da crítica prende-se à crença de que a filosofia das 

luzes, enfatizando as forças da razão que impelem a humanidade ao progresso, teria 

alimentado um otimismo ingênuo e ilusório quanto à possibilidade de extinguir toda 

superstição, todos os preconceitos. A ingenuidade desta crença subestimava a força dos 

                                                
1 CASSIRER, Filosofia do Iluminismo, 1997, p. 32.  
2 Cf. MACIEL DE BARROS, “Razão e racionalidade”, 1993, p. 07-08. 
3 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 267-268. 
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preconceitos e ignorava o poder dos elementos irracionais que compõem, ao lado dos 

racionais, a natureza humana. Entretanto, é preciso assinalar que se por um lado a crítica 

romântica faz algum sentido, por outro “já vimos o que custa ao homem abandonar as 

exigências de liberdade, igualdade e fraternidade em troca das aspirações profundas de sua 

natureza irracional”, afirma Koyré.1 A fim de indicar, ao menos em linhas gerais, o elemento 

chave da crítica romântica, não custa estabelecer, de passagem, aquilo que distingue 

Romantismo e Iluminismo no que se refere à abordagem do mundo histórico. 

Na avaliação de Koyré, a concepção romântica de história opõe a ação inconsciente e 

instintiva à ação consciente e deliberada, e as instituições formadas pelo concurso das forças 

naturais às instituições artificiais produzidas pelas forças humanas, 

[...] encara o processo histórico como uma coisa qualquer que se desenvolve de 
maneira quase autônoma, e que vê no homem não um agente, mas um produto da 
evolução histórica e de suas forças impessoais ou transpessoais, não está 
necessariamente ligada a uma filosofia política, ou a uma filosofia da história, 
reacionária: o crescimento não é imobilidade, a árvore não é a sua raiz e a flor não é 
botão.2 

Pode-se extrair daí que a adoração dos românticos pela história identifica-se com uma espécie 

de “nostalgia do passado” que se opõe à mudança, às inovações, apelando para a tradição e 

idealizando o passado, “passado que se realiza no presente e que se prolonga no futuro”.3 

 Diversa é a concepção iluminista. Seus olhares estão postos no futuro e a história é a 

testemunha dos progressos realizados pela humanidade: 

[...] nesta história não é uma força impessoal que se realiza no mundo; muito pelo 
contrário, ela é o produto da ação humana, de sua própria atividade. A história não 
é alguma coisa que nos faz, mas alguma coisa que nós fazemos, ou seja, o conjunto 
das coisas que o homem fez, que ele vai – ou que ele pode – fazer. Por isso – 
conseqüência dessa atitude ativista – não é para o passado, mas para o futuro que o 
olhar do historiador se dirige; e o que ele tem para contar, o que ele considera mais 
precioso na história nada mais é do que a história do progresso, ou seja, a história 
da liberação progressiva do espírito humano, a história de sua luta contra as forças 
– ignorância, preconceitos etc. – que o oprimem ou o oprimiram, a história da 
conquista gradual, pelo homem, da luz, ou seja, de sua liberdade na verdade.4 

                                                
1 KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 80. 
2 KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 81. 
3 KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 81. 
4 KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 81. 
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 Esta distinção é fundamental se quisermos compreender o significado conferido pelo 

Iluminismo à história. Segundo Cassirer, os pensadores do século XVIII estavam interessados 

no “futuro da humanidade”, na edificação de uma “nova ordem política e social”. Por isso, 

consideraram necessário o estudo da história, não como um “fim em si mesmo”: 

A história pode nos ensinar muitas coisas, mas somente aquilo que foi, e não aquilo 
que deve ser. Aceitar o seu veredicto como infalível e definitivo é um ultraje à 
majestade da razão. Se a história significava uma glorificação do passado, uma 
confirmação do ancien régime, estava, no entender dos “filósofos” da grande 
Enciclopédia, amaldiçoada desde o princípio.1 

Assim, não existe o pretenso descaso do Iluminismo em relação à história. Ocorre que, 

na verdade, Romantismo e Iluminismo trataram a questão sob ângulos diferentes: enquanto os 

românticos “amavam o passado pelo passado”, o estudo da história para os iluministas 

revestia-se de um “real valor ético”. “Os pensadores do século XVIII”, explica Cassirer, “tão 

freqüentemente acusados de ‘intelectualismo’ pelos seus adversários, nunca estudaram 

história com mero fim de satisfazer uma curiosidade intelectual. Viam nela um guia de ação, 

uma bússola que podia conduzi-los no futuro a um melhor estado da sociedade humana”.2 De 

acordo com Cassirer, ao se deparar com o problema da fundamentação do saber histórico, o 

“Século das Luzes” funda um modelo metodológico capaz de conferir “nova e profunda 

compreensão da tarefa universal e da estrutura das ‘ciências humanas’”.3 Entretanto, a 

idealização desta empresa leva-nos à seguinte indagação: por que foi possível ao século 

XVIII, profundamente marcado pela influência da filosofia cartesiana, fundamentar o saber 

histórico, que se reduz a fatos e fenômenos, cuja apreensão, porquanto exige o concurso da 

experiência, é duvidosa? Tal questionamento prende-se à concepção de verdade apregoada 

pelo cartesianismo. Na filosofia cartesiana, vale recordar, o verdadeiro identifica-se com o 

racional e matematicamente demonstrável, e a dúvida, por sua vez, constitui etapa decisiva na 

busca da verdade, equivale a uma atitude negativa diante da fonte da incerteza. Por essa razão, 

um cartesianismo coerente rejeita o saber histórico porque “o conhecimento de um fato nunca 

pode ter pretensões à verdadeira certeza, nem se comparar em valor ao saber claro e distinto 

da lógica, da matemática pura e das ciências exatas da natureza”.4 No processo de superação 

deste ideal racionalista, é preciso destacar a importância de um cartesiano convicto que, ao 

                                                
1 CASSIRER, O mito do Estado, 2003, p. 216. 
2 Cf. CASSIRER, O mito do Estado, 2003, p. 216. 
3 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 272. 
4 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 272. 
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final do século XVII, empreende a elaboração de um Dicionário histórico e crítico. Trata-se 

de Pierre Bayle (1647-1706), a quem, entre outros, deve-se “a redescoberta da erudição e da 

crítica histórica”.1 

 Adotando como ponto de partida a intenção de combater os “envenenadores públicos” 

e extinguir todos os enganos, erros e contradições, ao invés de aceitar a recusa à história, 

Pierre Bayle realiza uma verdadeira devassa do mundo histórico. Segundo Hazard, “este amor 

ao combate, esta vontade de desenganar os homens, supõe a idéia de que se pode chegar a 

uma verdade que subsista, a despeito de todos os esforços contrários: a verdade dos fatos que 

a crítica desvela, o conhecimento do real”.2 A necessidade de estabelecer “fatos perfeitamente 

seguros, inabaláveis” constitui a verdadeira obsessão de Bayle e se revela no rigor de 

exposição, acumulação e “devoção ao minúsculo”. A obsessão pelos detalhes mais 

insignificantes leva a uma constatação crucial: o saber histórico pertence a um gênero de 

certeza distinto daquele das ciências exatas, notadamente das matemáticas, e a abordagem da 

história exige um aprimoramento do método de acesso à verdade. Assim, conscientemente, 

Bayle empenha-se em realizar o levantamento de inúmeros eventos históricos e compor “um 

exército de comentários, observações e notas”. Na feliz expressão de Cassirer, diante dos 

inúmeros artigos que compõem o Dicionário, não é difícil verificar que “a própria moldura do 

Dicionário explode”.3 

 O método de abordagem de Bayle, irregular e, muitas vezes, preso a detalhes de menor 

importância em detrimento do essencial, resultou num dado positivo. Com efeito, a principal 

contribuição de Bayle reside na proposta de um método de investigação que não toma o fato 

como começo do trabalho do historiador. Ao contrário, estabelece que a reconstituição da 

realidade de fato é a finalidade da investigação histórica. Em outras palavras, a relevância de 

seu trabalho funda-se no modo como se busca, adquire e submete os fatos ao crivo da crítica. 

Por essa razão, segundo Cassirer, Pierre Bayle, sem exagero, pode ser chamado de 

“Copérnico da história”: 

Foi ele quem realizou, mutatis mutandis, a revolução copernicana em história. Em 
vez de basear a “verdade” da história num pretenso dado objetivo imposto 
dogmaticamente pela Bíblia ou pela Igreja, ele retorna às fontes subjetivas, às 

                                                
1 KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 80. 
2 HAZARD, La crisis de la conciencia europea, 1952, p. 98. 
3 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 273-275. 
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condições subjetivas dessa verdade. A crítica das fontes históricas, que lhe serviu de 
ponto de partida, adquire em suas mãos uma amplitude cada vez maior até 
converter-se numa espécie de “crítica da razão histórica”.1 

 Sob o ponto de vista metodológico, igualmente inegável é a importância da 

contribuição de Montesquieu (1689-1755) para o desenvolvimento das ciências humanas. 

Publicada em 1748, a obra intitulada Do espírito das leis exerceu enorme influência sobre o 

pensamento iluminista por ser uma das primeiras a tratar os fatos visando à obtenção de um 

princípio generalizador capaz de universalizar e captar o sentido que se exprime nas formas 

particulares de governo. Tais princípios constituem leis que, em sentido amplo, correspondem 

a “relações necessárias que derivam da natureza das coisas”.2 Assim, a hipótese perseguida 

por Montesquieu apóia-se na idéia de que a constituição das diversas legislações positivas 

resulta do encadeamento de variáveis de caráter demográfico, territorial, climático, 

econômico, moral, religioso. Em outras palavras, podemos afirmar que a pretensão de sua 

obra reside na tentativa de encontrar o “invariável”, o “espírito” das leis, em meio às inúmeras 

variáveis que determinam a existência de um governo. 

 Vê-se, assim, a necessidade de destacar que a percepção de uma reflexão filosófica 

acerca da história n’O espírito das leis é tributária dos contornos assumidos pela teoria 

política nela exposta, notadamente no que diz respeito à teoria dos tipos de governo. Nesse 

sentido, sintetizando o propósito do livro, Cassirer afirma: 

A obra quer mostrar e demonstrar que os organismos políticos que designamos 
pelos nomes de república, aristocracia, monarquia, despotismo não são meros 
agregados de elementos variados, que cada um dentre eles está, por assim dizer, 
pré-formado, e é a expressão de uma determinada estrutura. É evidente que essa 
estrutura permanece escondida enquanto ficarmos na simples consideração dos 
fenômenos políticos e sociais. Nesse domínio, nenhuma forma é idêntica a nenhuma 
outra; encontramo-nos diante de uma heterogeneidade total e de uma variabilidade 
quase ilimitada. Mas essa aparência desfaz-se desde o instante em que se aprenda a 
retroceder dos fenômenos para os princípios, da diversidade das formas empíricas 
para as forças constituintes. Apercebemo-nos então, na abundância de repúblicas, 
de a república, nas inúmeras monarquias históricas, de a monarquia. Montesquieu 
quer mostrar no detalhe que o princípio sobre o qual repousa a república, sobre o 
qual se baseia a sua permanência, é a ‘virtude’ (vertu) cívica, ao passo que a 
monarquia se alicerça no princípio da honra e o despotismo, no medo. 
Compreendemos assim que a verdadeira diferença, a essencial, é a diferença de 
impulso, de motivação intelectual e moral, que confere a cada sociedade a sua 
forma e seu movimento.3 

                                                
1 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 279. 
2 MONTESQUIEU, Do espírito das leis, 1ª parte, Livro I, Cap. I, 1979, p. 25. 
3 CASSIRER, A filosofia do iluminismo, 1997, p. 283. 
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 Os princípios que constituem cada forma de governo exprimem um “dever ser”, um 

“tipo ideal”. Os tipos de governo, assim como todos os detalhes e componentes do aparato 

governamental, mantêm, assim, estreita correlação com a forma fundamental do Estado: “é 

impossível modificá-los arbitrariamente, sem afetar ao mesmo tempo essa forma fundamental 

e, em última instância, destruí-la”. Na força dos princípios Montesquieu encontra a “razão” 

que determina a “ordem estrutural” de cada Estado.1 Por isso, afirma que “a corrupção de 

cada governo começa quase sempre pela dos princípios”.2 

 Ora, aqui emerge a questão da história. A teoria dos tipos, conforme Cassirer, revela-

se na existência de formas estáticas e procura dar conta de explicar a constituição dos 

governos e do corpo social, embora não possibilite a interpretação da ação do devir histórico. 

Entretanto, implicitamente, fica claro que Montesquieu acredita que a história é mais que um 

fluxo de fenômenos sujeitos ao acaso. Em função disso, a exemplo do modo como abordou o 

fenômeno político investigando os princípios que movem e fundamentam as diversas 

instituições governamentais, procura determinar o nexo causal capaz de explicar os 

fenômenos históricos. Pressupõe que a efemeridade do curso da história “tende a dissipar-se à 

medida que se passa da superfície dos fenômenos para a sua verdadeira profundidade. O caos, 

o conflito dos eventos singulares dissolve-se, os fenômenos reduzem-se a uma ‘razão’ que 

permite explicá-los”.3 

Sendo assim, existem certas causas gerais que resultam em acidentes particulares 

capazes de arruinar um Estado, pois, como se lê nas Considerações sobre as causas da 

grandeza dos romanos e de sua decadência, “como em todas as épocas os homens tiveram as 

mesmas paixões, as ocasiões que produzem as mudanças são diferentes, mas as causas são 

sempre as mesmas”.4 Ora, identificar estas causas é a tarefa do historiador. É assim que, ao 

examinar as causas da destruição de Roma, Montesquieu afirma que enquanto “a dominação 

de Roma limitava-se à Itália, a República podia subsistir com facilidade. Todo soldado era 

também cidadão: cada cônsul recrutava um exército e outros cidadãos iam à guerra, sob o 

comando do sucessor”. Além disso, o Senado encarregava-se de vigiar a conduta dos generais 

                                                
1 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 285. 
2 MONTESQUIEU, Do espírito das leis, 1ª parte, Livro VIII, Cap. I, p. 113. 
3 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 286. 
4 MONTESQUIEU, Considerações sobre as causas..., Cap. I, 2002, p. 11. 
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a fim de evitar que, contrariando seus deveres, usurpassem a República.1 Entretanto, quando 

Roma passou a ampliar suas conquistas e a se firmar como Império, o quadro começou a 

sofrer alterações: 

[...] quando as legiões cruzaram os Alpes e o mar, os guerreiros que se foi 
obrigado a deixar nas regiões subjugadas, durante várias campanhas, aos poucos 
perderam o espírito de cidadãos. Os generais, que dispunham de exércitos e reinos, 
sentiram sua força e não mais puderam obedecer. 

Assim, os soldados começaram a reconhecer tão-somente seu general, a depositar 
nele todas as suas esperanças e a ver a cidade de uma distância maior. Já não eram 
mais os soldados da República, e sim de Sila, de Mário, de Pompeu ou de César. 
Roma já não tinha meios de saber se aquele que estava à frente de um exército, em 
uma província, era seu general ou seu inimigo.2 

 Soma-se a isso, a ambição pela conquista do título de “cidadão romano”, alimentada 

pelas próprias conquistas romanas. De acordo com Montesquieu, a partir do momento em que 

ser um cidadão de Roma correspondia a participar da “soberania universal” e, ao contrário, 

não sê-lo significava anular-se totalmente, todos “os povos da Itália resolveram parecer ou ser 

romanos”. Pressionada pelas armas, Roma concedeu a cidadania. Assim, 

Transformados os povos da Itália em seus cidadãos, cada cidade levou para ela seu 
espírito, seus interesses particulares e sua dependência de um grande protetor. 
Dilacerada, a cidade deixou de formar um todo unido. Como só se era cidadão por 
uma espécie de ficção, e já não se tinha os mesmos magistrados, as mesmas 
muralhas, os mesmos deuses, os mesmos templos e as mesmas sepulturas, Roma já 
não era vista com os mesmos olhos. Não havia o mesmo amor à pátria. Os 
sentimentos romanos deixaram de existir.3 

    Por si só, a passagem transcrita acima denuncia a causa geral que concorria para a 

derrocada da República: o afrouxamento do liame social e o desaparecimento da virtude, isto 

é, do sentimento republicano do “amor à pátria”, do “amor à igualdade”.4 Não foram os 

tumultos populares que levaram Roma à decadência. É preciso notar, explica Montesquieu, 

que as divisões entre os cidadãos romanos eram necessárias, pois “aqueles guerreiros, tão 

orgulhosos, tão intrépidos e tão terríveis do lado de fora, não podiam ser muito moderados do 

lado de dentro. Em um Estado livre, exigir pessoas destemidas na guerra e tímidas na paz é 

desejar o impossível”. Numa República, continua Montesquieu, onde a população está sempre 

                                                
1 MONTESQUIEU, Considerações sobre as causas..., Cap. IX, p. 71. 
2 MONTESQUIEU, Considerações sobre as causas..., Cap. IX, p. 71-72. 
3 MONTESQUIEU, Considerações sobre as causas...,Cap. IX, p. 72. 
4 A respeito da idéia de virtude na república, confira a advertência de Montesquieu no início do Espírito das leis 
(1979, p. 21). Nela, o filósofo afirma: “o que chamo de virtude na república é o amor à pátria, isto é, o amor à 
igualdade. Não é absolutamente virtude moral, nem virtude cristã, é virtude política; é essa a mola que faz mover 
o governo republicano,como a honra é a mola que faz mover a monarquia. 
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tranqüila não existe liberdade.1 A união do corpo político, sua verdadeira harmonia, “faz com 

que todas as partes, por mais opostas que nos pareçam, concorram para o bem geral da 

sociedade, tal como as dissonâncias na música concorrem para a harmonia global”. Nesse 

sentido, num governo republicano, é possível que os distúrbios possam resultar numa 

felicidade geral. Em Roma, foi a grandeza e a riqueza da República que transformaram os 

tumultos em guerras civis.2 O fato é que, na avaliação de Montesquieu, existem diferenças 

“entre as boas leis e as leis convenientes”. As leis de Roma permitiram seu engrandecimento, 

mas deixaram de ser convenientes: “as boas leis, que fazem com que uma pequena república 

se engrandeça, tornam-se-lhe custosas quando ela cresce, por terem sido tais que seu defeito 

natural era criar um grande povo, e não governá-lo”. Dessa forma, Roma “perdeu sua 

liberdade por ter concluído sua obra cedo demais”.3 

 De acordo com Louis Althusser, Montesquieu “foi o primeiro a propor um princípio 

positivo de explicação universal da história”.4 Através da junção entre a “natureza” e o 

“princípio” de um governo, ele consegue revelar a totalidade dos elementos que constituem a 

unidade interna de um Estado. Essa tipologia, essa totalidade não é puramente formal ou 

abstrata. “Embora definidas com uma palavra: virtude, honra, temor, estas condições são 

muito concretas”, explica Althusser. “A virtude do cidadão”, continua, “é a totalidade da sua 

vida submetida ao bem público: esta paixão, dominante no Estado, equivale, num homem, ao 

domínio de todas as suas paixões”.5 Desse modo, os diversos Estados podem ser tidos como 

indivíduos, como “totalidades” que possuem uma razão interna a ser desvendada. 

Entretanto, os primeiros livros do Espírito das leis, na avaliação de Althusser, parecem 

revelar o apego de Montesquieu pela aplicação de sua tipologia dos governos a “modelos 

puros” de república, monarquia e despotismo. Ora, pergunta Althusser, “sendo-se historiador, 

não é necessariamente uma determinada república, uma determinada monarquia, 

forçosamente imperfeitas, e não uma república e uma monarquia pura que se tem de 

analisar?” Em outras palavras, “como pensar a história dentro de uma categoria ligada por 

essência a puros modelos intemporais?”6 Para Althusser, a unidade “natureza-princípio”, 

                                                
1 Cf. MONTESQUIEU, Consideração sobre as causas..., Cap. IX, 2002, p. 74. 
2 MONTESQUIEU, Considerações sobre as causas...,Cap. IX, p. 74. 
3 MONTESQUIEU, Considerações sobre as causas...,Cap. IX, p. 75. 
4 ALTHUSSER, Montesquieu, a política e a história, 1972, p. 68. 
5 ALTHUSSER, Montesquieu, a política e a história, 1972, p. 62. 
6 ALTHUSSER, Montesquieu, a política e a história, 1972, p. 65-66. 
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núcleo central da categoria totalidade, é universal: “Manifestamente Montesquieu considera 

que em todo o Estado, seja ele puro ou impuro, reina a lei desta totalidade e da sua unidade. 

Sendo o estado puro, a unidade será adequada. Mas se ele for impuro, a unidade será 

contraditória”.1 Eis, portanto, a explicação para a decadência da república romana: seu 

engrandecimento resultou na emergência de elementos que contribuíram para o rompimento 

da totalidade. Por isso, as boas leis republicanas tornaram-se inconvenientes. Na verdade, se 

considerarmos a avaliação de Althusser, mais que inconvenientes, elas tornaram-se 

contraditórias. 

É importante destacar que Montesquieu não é partidário de qualquer tipo de 

determinismo. Ao contrário, ele acredita na possibilidade de instauração de uma nova ordem 

no “mundo da vontade” e de uma nova orientação política e social para a humanidade2, já que 

o homem, embora esteja submetido às determinações da natureza, por exemplo, é um ser 

dotado de gênio e liberdade. Isso pode ser verificado na passagem seguinte: 

O homem, como ser físico, é, tal como os outros corpos, governado por leis 
invariáveis. Como ser inteligente, viola incessantemente as leis que Deus estabeleceu 
e modifica as que ele próprio estabeleceu. Cumpre que ele se oriente e, entretanto, é 
um ser limitado; está sujeito, como todas as inteligências finitas, à ignorância e ao 
erro, e perde ainda os frágeis conhecimentos que possui; torna-se, como criatura 
sensível, sujeito a mil paixões. Tal ser poderia, a todo instante, esquecer seu criador 
– Deus, pelas leis da religião, chamou-o para si; um tal ser poderia, a todo instante, 
esquecer-se de si mesmo – os filósofos advertiram-no pelas leis da moral. Feito para 
viver em sociedade, poderia esquecer os outros – os legisladores devolveram-no a 
seus deveres pelas leis políticas e civis.3 

 Além de revelar o homem como “ser de vontade”, capaz de escolher a melhor direção 

para suas ações, de acordo com Cassirer, no que se refere à historiografia, a principal 

contribuição de Montesquieu reside na capacidade de conjugar “experiência” e “razão”, de 

mergulhar nos detalhes empíricos analisando-os à luz da teoria. Dotado de “viva penetração 

histórica”, Montesquieu foi capaz de conferir uma “visão segura” da diversidade histórica.4 

Ao lado de Pierre Bayle, contribuiu decisivamente na consolidação de um método de 

abordagem do saber histórico por muito tempo submetido à rigidez do dogma, da tradição e 

dos “desígnios da Providência Divina”. 

                                                
1 ALTHUSSER, Montesquieu, a política e a história, 1972, p. 66-67. 
2 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 288. 
3 MONTESQUIEU, Do espírito das leis, 1ª Parte, Livro I, Cap. I, 1979, p. 26. 
4 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 288. 
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 Não é excessivo dizer que a contribuição metodológica de Pierre Bayle e Montesquieu 

à abordagem do mundo histórico exige como sustentáculo a visão de que a natureza humana é 

imutável, embora esteja sujeita a sofrer variações no curso da história. Sendo a humanidade, 

por natureza, idêntica em toda parte, “cada indivíduo pode considerar-se centro de irradiação 

da razão universal”, dotado de “autonomia intelectual”.1 A crença neste pressuposto permitirá 

a Voltaire o desenvolvimento de sua “filosofia da história” ou “história filosófica”, “uma 

concepção do curso da história propriamente dito e uma concepção do saber histórico que 

encerra normas para a organização e reconstituição do material historiográfico”, como 

esclarece Maria das Graças de Souza.2 Porém, antes de abordar o problema da história em 

Voltaire, urge indicar dois pontos críticos abordados por Ricardo Terra. 

 Em primeiro lugar, é preciso destacar que a definição das origens da filosofia da 

história assume delineamentos controversos e divide os diferentes teóricos que examinaram a 

questão. Assim, se por um lado é possível admitir que a origem da filosofia da história funda-

se na concepção linear inaugurada pelo pensamento judaico-cristão, por outro, subsiste a 

possibilidade de se acreditar que a reflexão filosófica sobre a história encontra-se 

condicionada ao desenvolvimento da idéia de progresso indefinido no futuro, idéia que 

começa a se cristalizar somente a partir da segunda metade do século XVIII. Além disso, a 

constituição do debate filosófico setecentista em torno do processo histórico cristaliza-se a 

partir da tensão entre duas concepções diversas da história, a saber, a concepção linear, 

fundada na idéia de que o plano histórico é o resultado do acúmulo de fatos que abrem novas 

perspectivas para o futuro, e a concepção cíclica, alicerçada na noção de retorno. Dependente 

deste confronto, a noção de história como processo progressivo e contínuo resulta da 

sobreposição gradativa da concepção linear sobre a cíclica.3 Não constitui nossa intenção 

discutir, aqui, estes diferentes aspectos, mas, tão-somente, indicá-los para melhor delinearmos 

o tema do progresso, importante para entender o pensamento iluminista. Assim, vejamos. 

Para Voltaire, “escrever a história en philosophe significa, de um lado, criticar a 

história providencialista como a de Bossuet e, de outro, procurar explicações racionais”.4 

Considerando o aspecto historiográfico, um dos grandes méritos de Voltaire, na avaliação de 

                                                
1 GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 301. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 118. 
3 Cf. TERRA, “Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant”, 2003, p. 25-30. 
4 Cf. TERRA, “Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant”, 2003, p. 32-33. 
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Cassirer, consiste em ter aliviado a história dos excessos da erudição e do discurso prolixo. O 

Ensaio sobre os costumes e O século de Luís XIV - ambos de Voltaire - indicam aquilo que 

caracterizará um projeto de histórica filosófica: revelar não o quadro episódico, ocasional e 

singular da história humana, mas o “espírito dos tempos”, o “espírito das nações” e seus 

costumes. Seu projeto fixava-se na busca pelo elemento estático, imutável e idêntico que 

transcende o fluxo dos fenômenos.1 

O próprio Voltaire afirma ser o momento de escrever a história moderna seguindo o 

modelo metodológico da física. Criticando os historiadores que negligenciam o “mais sensível 

e durável” em favor do insignificante, capaz de despertar a curiosidade, mas não de 

verdadeiramente instruir2, Voltaire afirma que a história antiga é uma compilação de 

“algumas verdades com mil mentiras”.3 Ao contrário, investigar “o vício radical e a virtude 

dominante de uma nação”, qual a razão de seu “poder ou fraqueza no mar”, qual a razão de 

seu enriquecimento, como “as artes e as manufaturas” foram estabelecidas, “as mudanças nos 

costumes e nas leis”, constitui aquilo que de fato interessa. Tratar a história como verdadeiro 

filósofo, escrevê-la como exige os traços modernos, é conhecer “a história dos homens” em 

detrimento da “história dos reis e das cortes”.4 A comparação entre o antigo e o moderno, no 

que se refere à abordagem da história, afirma Voltaire, é semelhante à comparação entre 

“velhas medalhas” e “moedas correntes”: “as primeiras residem nos gabinetes; as segundas 

circulam no universo para o comércio dos homens”.5 

Esta história tratada à maneira filosófica também pode se verificada no texto 

Philosophie de l’histoire, elaborado em 1765 e, a partir de 1769, publicado como prefácio de 

seu Essai sur les moeurs. No texto, Voltaire apresenta o fundamento metafísico de sua visão 

de homem. Afirma que, sendo a natureza “sempre a mesma em toda parte”, “os homens têm 

necessariamente adotado as mesmas verdades e os mesmos erros nas coisas que mais 

freqüentemente submetem-se aos sentidos e que mais freqüentemente impressionam a 

imaginação”.6 Mais adiante esclarece: “o homem, em geral, sempre foi o que é”; embora nem 

                                                
1 A esse respeito, confira: CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 290; TERRA, “Algumas questões 
sobre a filosofia da história em Kant”, 2003, p. 33; GUSDORF, “La connaissance historique”, 1973, p. 385-387. 
2 Cf. VOLTAIRE, “Nouvelles considérations sur l’histoire”, 1957, p. 46-47.  
3 Cf. VOLTAIRE, “Nouvelles considérations sur l’histoire”, 1957, p. 49. 
4 Cf. VOLTAIRE, “Nouvelles considérations sur l’histoire”, 1957, p. 48. 
5 Cf. VOLTAIRE, “Nouvelles considérations sur l’histoire”, 1957, p. 49. 
6 VOLTAIRE, Essai sur les moeurs, 2002, p. 09. 
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sempre dispusesse de belas vilas, comédias e conventos religiosos, “sempre foi dotado do 

mesmo instinto”.1  

Desse modo, torna-se possível notar que a obra histórica de Voltaire caracteriza-se 

pela separação entre o contingente e o necessário, o efêmero e o duradouro. É claro que os 

costumes e hábitos adotados pela humanidade num determinado momento constituem o 

resultado do curso cambiante e diverso manifestado pela história. Todavia, o historiador não 

deve prender-se a esse fluxo. Deve notar, ao contrário, que o efêmero cede lugar ao idêntico e 

imutável, que a aparente multiplicidade esconde o substrato essencial do desenrolar do curso 

histórico, a saber, a natureza do gênero humano. Nesse sentido, a tarefa essencial da história é 

revelar a marcha da humanidade; mostrar de que modo ela se desenvolve em direção ao 

conhecimento e à autoconsciência progressiva. Diante disso, algumas dificuldades podem ser 

destacadas: como é possível conciliar a concepção metafísica de humanidade submetida a 

princípios invariáveis com a fé no progresso? Tal concepção não termina por inutilizar o saber 

histórico como produto da atividade do historiador? Esta certificação metafísica, esta 

apreensão filosófica da essência do gênero humano, não culmina na própria supressão do 

próprio processo histórico?2 Além disso, como lembra Gusdorf, a idéia de progresso só se 

cristaliza a partir do momento em que se abandona uma visão de mundo marcada pela 

imutabilidade, pela continuidade do mesmo.3 Assim, falar em natureza humana imutável e, ao 

mesmo tempo, em progresso não constitui um equívoco, uma contradição? 

 Para tratar estes questionamentos, importa salientar, em primeiro lugar, que a filosofia 

da história de Voltaire não se reduz a uma simples laicização da concepção cristã de história. 

Para Voltaire, o curso histórico é “a trajetória da civilização, entendida aqui como o conjunto 

dos desenvolvimentos produzidos pelo homem nas artes, nas ciências, nas técnicas, e, além 

disso, das transformações espirituais e morais que acompanharam esses desenvolvimentos”, 

como afirma Maria das Graças de Souza.4 Não se trata, portanto, de uma trajetória submetida 

aos desígnios da Providência Divina. Trata-se, isso sim, de um curso que é construído pelo 

homem. 

                                                
1 VOLTAIRE, Essai sur les moeurs, 2002, p. 11. 
2 Cf. CASSIRER, A filosofia do iluminismo, 1997, p. 293-294. 
3 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 319. 
4 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 114. 
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 Em segundo lugar, parece-nos igualmente relevante lembrar que tal discussão evoca a 

mudança operada pelo século XVIII no plano da teoria do conhecimento, no exame da gênese 

do espírito humano. Esta perspectiva genética apresenta um esquema dualista de amplo 

significado para o Iluminismo. A comparação entre a “idade infantil” e a “idade adulta”, além 

de revelar uma espécie de cronologia do desenvolvimento, remete à comparação entre o 

“período de confusão e obscuridade” e a era da “revelação da verdade”.1  

Ora, assim como a alma de cada homem em particular possui uma história revelada a 

partir de uma investigação genética, a história do gênero humano deve ser encarada sob o 

mesmo prisma. Desse modo, descartando qualquer tipo de solução teleológica e 

providencialista, Voltaire encontra na análise psicológica o meio de apreender o sentido da 

idéia de progresso: 

Ela mostra que a humanidade não poderia ultrapassar as fronteiras de sua ‘natureza’ 
– que essa natureza, entretanto, não é dada de uma vez por todas, que deve, pelo 
contrário, ser elaborada pouco a pouco e continuamente imposta através de 
obstáculos e resistências. É evidente que a ‘razão’, como faculdade humana 
fundamental, é dada desde o início e é por toda parte uma e idêntica. Mas, longe de 
se manifestar exteriormente em sua perenidade e em sua universalidade, ela 
dissimula-se por trás da multidão de usos e costumes e sucumbe ao peso dos 
preconceitos.2 

 A nosso ver, a solução para o problema da conciliação entre progresso e natureza 

humana, ajuda-nos a entender a razão pela qual coexistem elementos das concepções cíclica e 

linear de história no pensamento de Voltaire. Afinal, se a natureza humana é sempre a mesma, 

a despeito de todos os progressos, nada impede que ela volte a cometer os mesmos erros do 

passado. Por isso, de acordo com Ricardo Terra, “o progresso, para Voltaire, não é um 

progresso contínuo; épocas de grande brilho são sucedidas por épocas de retrocesso”. A 

história apresenta aspecto estático e cíclico, certa continuidade, mas, ao mesmo tempo, revela 

um aspecto dinâmico, “progressivo”. Disso resulta que a continuidade nunca é a mesma. Mas, 

a presença de elementos da concepção cíclica não significa adoção do esquema de um “eterno 

retorno”; Voltaire ensina que, na verdade, a história desenrola-se num plano linear de ciclos 

descentrados, cujo sentido será dado pela dinâmica progressiva do processo.3 

                                                
1 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 304. 
2 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 294-295. 
3 Cf. TERRA, “Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant”, 2003, p. 36-37. A expressão “ciclos 
descentrados”, citada por Terra, é emprestada de Karl Löwith (El sentido de la historia, Madrid, Aguilar, 1958). 
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Complementando esta discussão, Maria das Graças de Souza afirma que a visão de 

história em Voltaire assume um contorno particular e original quando se considera o tema do 

“grande século”. Da concepção linear da história, o filósofo retira a idéia de progresso 

rejeitando, ao mesmo tempo, a idéia da existência de um telos, de um sentido pré-determinado 

para a marcha da humanidade; da cíclica, por sua vez, extrai a noção de retorno, mas rejeita a 

noção de que este retorno é sempre o mesmo.1 Para Voltaire, lembra a autora, “a humanidade 

teria vivido quatro grandes séculos: o de Felipe e Alexandre, na Grécia, o de Augusto, em 

Roma, o Renascimento, na Itália, e por fim, na França, o século de Luís XIV. Entre estas 

épocas, o espírito humano viveu períodos de estagnação ou mesmo de retorno à barbárie”.2 O 

critério de avaliação prende-se ao estágio de civilização alcançado em cada um destes séculos, 

ou seja, ao nível de progresso cultural e técnico obtido, e está associado ao esquema dualista 

de avaliação do curso histórico, mais ainda, à certificação de que existe uma linha de 

demarcação que separa as épocas obscuras, objeto de repúdio, e as épocas de brilho, resultado 

da empresa da civilização.3 

- IV - 

A noção de aperfeiçoamento sucessivo e de progresso do espírito humano transparece 

claramente na obra de Turgot (1727-1781). Em sua abordagem do curso histórico, dois pontos 

merecem ser destacados: em primeiro lugar, urge considerar que a visão de Turgot acerca do 

desenvolvimento histórico e social tem no progresso “uma evidência dogmática” fundada, é 

claro, numa percepção global, já que, como veremos, se levarmos em conta alguns povos e 

regiões específicos é possível notar discrepâncias entre os níveis de desenvolvimento obtidos. 

A existência destes dados discrepantes explica-se pelo fato de que “o estado de civilização 

resulta de um grande número de variáveis; algumas apresentam um caráter negativo, outras 

um caráter positivo, cuja análise deve permitir uma apreciação final”.4 Não custa lembrar, 

mais uma vez, a dificuldade metodológica enfrentada na abordagem da história. De acordo 

com Gusdorf, 

A tomada de consciência do caráter progressivo da civilização implica não somente 
a realização de um certo número de condições históricas, mas também uma 

                                                
1 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 113. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 111. 
3 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 304. 
4 GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 319. 
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educação do julgamento, e o estabelecimento de uma relação particular do homem 
com o mundo no qual ele vive. A leitura do real é solidária de uma apreciação do 
real. A questão é como saber, para um período determinado da história, quais são os 
elementos mais significativos.1  

Turgot tem consciência desta dificuldade. Todavia, a exemplo de Voltaire, pretende abordar o 

dado histórico transcendendo o nível empírico para obter, como saldo, a explicação racional, 

o nexo causal que liga os acontecimentos. A esse respeito, afirma: 

Revelar a influência das causas gerais e necessárias, das causas particulares e das 
ações livres dos grandes homens, e a relação de tudo aquilo que diz respeito à 
constituição do próprio homem; mostrar as forças e a mecânica das causas morais 
por seus efeitos: eis o que é a história aos olhos de um filósofo.2 

Em segundo lugar, mas não menos importante, está a certificação de que a noção de 

progresso implica na “dissociação entre a ordem da cultura” e a “ordem natural”.3 Esta 

dissociação, idéia cara ao século XVIII, prende-se à concepção metafísica de natureza 

humana à qual podem ser atribuídas a racionalidade, a liberdade e as paixões. É o que se lê no 

discurso pronunciado por Turgot na Sorbonne em 11 de dezembro de 1750: 

Os fenômenos da natureza, submetidos a leis constantes, estão presos num ciclo 
de mudanças sempre idêntico. Tudo renasce, tudo perece; e nessas gerações 
sucessivas, pelas quais os vegetais e os animais se reproduzem, o tempo restabelece 
a cada instante a imagem daquilo que se perdeu. 

A sucessão dos homens, ao contrário, oferece de século em século um espetáculo 
sempre variado. A razão, as paixões, a liberdade, produzem sem cessar novos 
acontecimentos. Todas as épocas estão encadeadas por uma seqüência de causas e 
efeitos que une o estado do mundo a todos aqueles que o precedeu. Os signos 
multiplicados da linguagem e da escrita, conferindo aos homens o meio de assegurar 
a posse de suas idéias e de comunicá-las a outros, tornam todos os conhecimentos 
particulares um tesouro comum, que uma geração transmite à outra, como uma 
herança sempre aumentada pelas descobertas de cada século; e o gênero humano, 
considerado desde sua origem, parece aos olhos de um filósofo um todo imenso que 
tem, como cada indivíduo, sua infância e seus progressos.4 

Em Turgot, a noção de aperfeiçoamento progressivo do gênero humano vem 

acompanhada de uma novidade na visão do desenvolvimento sócio-histórico. Trata-se da 

chamada “teoria dos quatro estágios”, fundamental para a compreensão da visão de história 

desenvolvida durante o século XVIII, já que uma boa parte dos pensadores, para dar conta de 

explicar o curso histórico, valeu-se, de uma forma ou de outra, da descrição de estágios 

                                                
1 GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 319-320. 
2 TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 628. 
3 Cf. GUSDORF, “Les valeurs dominantes au XVIII siècle”, 1971, p. 319. 
4 TURGOT, “Sur les progrès successifs de l’esprit humain”, 1966, p. 598. 
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sucessivos experimentados pela humanidade em sua jornada rumo ao progresso.1 De acordo 

com Ronald L. Meek, além de Turgot, outro responsável pelo desenvolvimento desta teoria 

foi Adam Smith (1723-1790).2 

De forma geral, a “teoria dos quatro estágios” emerge de um conjunto de princípios 

que Ronald Meek, em seu ensaio, procura enumerar obedecendo à ordem descendente, do 

geral ao específico. Os princípios são os seguintes: 1. O desenvolvimento sócio-histórico 

obedece a uma sucessão de causas e efeitos; 2. Na identificação deste nexo causal é possível 

observar certas regularidades e uniformidades, certas leis de desenvolvimento, que nos 

permitem concluir que “a sociedade desenvolve-se cegamente, mas não arbitrariamente”; 3. O 

fator chave que explica o desenvolvimento é o “modo de subsistência”; 4. Existe uma 

interconexão entre o estabelecimento da propriedade e do governo; 5. O crescimento e a 

emergência do excedente social explica a origem das cidades, do desenvolvimentos das artes 

e das manufaturas, da estratificação social, da divisão do trabalho; 6. O desenvolvimento 

sócio-histórico normalmente encontra-se submetido ao concurso de quatro estágios sócio-

econômicos, cada um deles caracterizado por um diferente “modo de subsistência”. As 

modalidades descritas são as seguintes: caça, atividade pastoril, agricultura e comércio. Além 

disso, em função de suas necessidades, cada estágio e cada modo de subsistência desenvolve 

diferentes instituições.3 

A versão de Turgot acerca do desenvolvimento sócio-histórico do gênero humano 

aparece no primeiro dos dois planos de discursos sobre a história universal. Ali, examinando a 

                                                
1 Cf. MEEK, “Smith, Turgot and the ‘four stages’ theory”, 1977, p. 22; STAROBINSKI, As máscaras da 
civilização, 2001, p. 16. 
2 É interessante salientar que, segundo Meek, os dois jovens pensadores foram protagonistas de uma curiosa 
coincidência na história do pensamento social e econômico, já que Adam Smith desenvolve sua versão da teoria 
entre os anos de 1750-1751, no mesmo momento em que Turgot desenvolve suas idéias acerca da mesma 
questão. Além disso, não existem dados capazes de mostrar a influência que um poderia exercer sobre outro, 
assim como não existe fonte literária que lhes servissem de inspiração direta (Cf. MEEK, “Smith, Turgot and the 
‘four stages’ theory”, 1977, p. 29). 
3 Cf. MEEK, “Smith, Turgot and the ‘four stages’ theory”, 1977, p. 18-19. [Ronald L. Meek explica que, 
provavelmente, a coincidência envolvendo Adam Smith e Turgot deve-se à forte influência exercida pela obra 
Do Espírito das leis, de Montesquieu, cuja publicação data de 1748. No livro XVIII, particularmente, 
examinando a relação entre as leis e a natureza do terreno, Montesquieu sustenta a tese de que diferentes 
costumes e instituições sociais estão relacionadas com os diferentes modos de subsistência dos povos. 
Entretanto, para Ronald Meek, embora ali Montesquieu tenha distinguido melhor que seus predecessores as 
diferenças existentes entre as sociedades baseadas na caça, na atividade pastoril, na agricultura e no comércio, 
não existe indicação clara que nos permita visualizar no Espírito das leis a idéia de que os diferentes modos de 
subsistência constituem “estágios sucessivos de desenvolvimento através dos quais, normalmente, as sociedades 
teriam progredido” (Cf. MEEK, 1977, p. 29).] 
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formação dos governos e das nações, descreve a evolução dos três primeiros “modos de 

subsistência” insinuando, sutilmente, a existência do quarto estágio, a saber, aquele referente 

ao desenvolvimento do comércio.1 

Segundo Turgot, o primeiro estágio, marcado pela atividade da caça, caracteriza-se 

pela minúscula agregação de selvagens, portanto, com ligações instáveis. A escassez, já que 

os frutos que a terra produz sem cultura, assim como a caça dos animais, é insuficiente para 

alimentar um grande grupo de homens, explica a existência de pequenos agrupamentos. Tais 

fatores aceleraram “a dispersão dos povos e sua difusão rápida” que, sem residência fixa, 

dificilmente poderiam desenvolver instituições capazes de solidificar o liame entre os 

indivíduos de um mesmo grupo. Desse modo, “a dificuldade de conviver, uma querela, o 

medo de um inimigo, é suficiente para separar famílias de caçadores do resto de sua nação”.2 

A descoberta de animais fáceis de serem domesticados leva os homens ao 

desenvolvimento de outra forma de subsistência: a atividade pastoril. Esta revolução não 

apenas assegura a subsistência favorecendo o crescimento da população, como propicia a 

erupção do espírito de propriedade e de uma série de paixões, entre as quais a ambição e a 

avareza, capazes de insuflar os desejos. Nesse estágio, hordas de bárbaros organizam-se sob a 

liderança de um chefe, já que é necessário conter avanços de outras tribos, sejam elas 

caçadoras ou pastoras. Portanto, este é o momento em que a guerra e a escravidão são 

instituídas. Além disso, quando as guerras deixam de ter a pilhagem como objetivo único, as 

conquistas passam a ser motivadas pela expansão do território e do poder. A partir daí, inicia-

se o processo de formação dos grandes povos bárbaros pela agregação dos vencidos numa 

guerra, por exemplo. O tempo, contudo, encarrega-se de operar outras revoluções. A 

linguagem e os costumes comuns, partilhados entre os diversos indivíduos, são outros fatores 

que contribuem com a formação de uma feição uniforme capaz de estreitar os laços de 

compromisso.3 

Para Turgot, são os povos pastores que ocupam terras férteis os responsáveis pelo 

desenvolvimento do terceiro estágio da civilização, a saber, aquele caracterizado pela 

emergência da atividade agrícola. Além da posse de terras férteis, a domesticação de animais 

                                                
1 Cf. MEEK, “Smith, Turgot and the ‘four stages’ theory”, 1977, p. 22. 
2 TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 629. 
3 Cf. TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 629-631. 
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que auxiliam no cultivo constitui outro fator que sustenta a tese do surgimento da agricultura 

entre os povos pastores e não entre os caçadores selvagens. Entretanto, nas considerações 

relativas a este estágio, interessa assinalar que nele, segundo Turgot, o gênero humano realiza 

enormes progressos. Sobretudo, importa destacar que este é o estágio que se pode denominar 

civilizado, tamanhas são as revoluções que aí são perpetradas. O quadro é marcado pelo 

aumento considerável das riquezas e, por isso, pela necessidade ainda maior de consolidar 

mecanismos de defesa contra a violência. A partir daí, o quadro do desenvolvimento da 

humanidade, torna-se mais complexo: 

A terra alimenta mais homens do que é necessário para cultivá-la. Daí, pessoas 
ociosas; daí, as vilas, o comércio, todas as artes úteis e agradáveis; daí, os 
progressos mais rápidos de todo gênero, pois tudo segue a marcha geral do espírito; 
daí, uma habilidade maior na guerra que aquela dos bárbaros; daí, a separação das 
profissões, a desigualdade entre os homens [...].1 

 Segundo Turgot, as vilas, tornando-se centros de comércio em torno dos quais os 

homens se reúnem, repletas de distrações de todos os tipos, onde “as paixões desenvolvem-se 

com o gênio”, em suma, exercendo enorme fascínio e apresentando inúmeras facilidades, 

terminam por absorver grande contingente populacional. No campo, permanecem apenas 

aqueles que continuam a cultivar as terras. Cumpre ainda salientar que esse estágio torna 

necessário o estudo aprofundado da ciência do governo.2 A exemplo dos contornos assumidos 

pela idéia de progresso em Voltaire, a descrição realizada por Turgot acerca dos estágios de 

desenvolvimento sócio-histórico pressupõe um substrato antropológico, uma concepção 

metafísica da natureza humana. Com isso, passamos ao segundo aspecto importante a ser 

destacado na obra de Turgot, a saber, o que diz respeito à questão da dissociação entre 

natureza e cultura. 

 As paixões, em sua totalidade, são responsáveis pelo movimento e pela ação dos 

homens. Sem elas, o gênero humano não teria realizado os progressos nas ciências, nas artes, 

na organização social, e permaneceria na mediocridade. Nesse sentido, afirma Turgot: 

As paixões tumultuosas, perigosas, tornam-se princípio de ação e, por conseqüência, 
de progresso; tudo aquilo que tira os homens de seu estado, tudo aquilo que os 
expõem a situações variadas, amplia suas idéias, esclarece, anima, e, com o tempo, 
conduz ao bom e ao verdadeiro, para onde eles são arrastados por sua propensão 

                                                
1 TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 631. 
2 Cf. TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 631-632. 
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natural: tal como o trigo que agitado por diversas vezes, solta-se, por seu próprio 
peso, das delicadas palhas que o deterioram.1 

Importante notar que mesmo as paixões perversas contribuem para o aperfeiçoamento 

do gênero humano: “suas explosões reconduzem e aperfeiçoam as paixões ternas”, assim 

como “a fermentação é indispensável para a fabricação dos bons vinhos”.2 Em outras 

palavras, pode-se dizer que, para Turgot, as paixões, insuflando desejos, conduzem os homens 

às ações e, “instruídos pelas experiências, os homens se tornam melhores”.3 

Não é difícil notar que Turgot compartilha da síntese que funde o racionalismo 

cartesiano com o empirismo-sensualista. Se tomarmos o plano do segundo discurso, que trata, 

especificamente, dos progressos realizados pelo espírito humano nas artes e nas ciências, 

veremos que ele se inicia com uma exposição desta síntese. O ponto de partida é a idéia de 

que em seu estágio inicial a alma só conhece suas sensações, “mais ou menos fortes”, “mais 

ou menos vivas”. Contudo, esse “germe da razão” ainda não se encontra em condições de 

distinguir suas idéias. A distinção e a clareza são obtidas na medida que uma “mecânica 

espiritual comum a todos os homens” começa a “influir sobre nossas vontades”. É a atuação 

desta mecânica que nos permite observar, experimentar, escolher a rota indicada pela razão e 

ordenar o caos das sensações difusas captadas em bloco, ou seja, sem distinção das partes que 

as compõem.4 Dada a capacidade do homem de sempre experimentar novas situações, o 

aperfeiçoamento da razão pode estender-se a limites desconhecidos. É o que afirma Turgot 

num dos momentos em que sintetiza a discussão acerca da formação das idéias: 

As primeiras idéias individuais são, pois, necessariamente coletivas em relação às 
partes das quais elas são compostas; em tempo algum a análise das obras humanas 
pôde ou poderá ser desenvolvida ao máximo; não existem, para falar 
apropriadamente, idéias simples; todas elas resultam de sensações, das quais os 
elementos e causas diversas podem ser analisados até um ponto cujo termo 
desconhecemos.5 

 Contudo, vale indagar: se em sua totalidade o gênero humano progride, se as obras 

humanas jamais poderão ser analisadas em seu grau máximo, já que os progressos propiciam 

a abertura de novas perspectivas, como explicar as épocas de decadência, as descontinuidades 

da história? Utilizando os termos do próprio Turgot, se “a natureza é sempre a mesma”, “se 

                                                
1 TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 632. 
2 TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 632. 
3 Cf. TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 632. 
4 Cf. TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 642-643. 
5 TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 643. 
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ela conduz os homens às mesmas verdades”, “por que eles não marcham conjuntamente nesta 

rota que lhes é traçada?” O próprio Turgot responde: 

Sem dúvida o espírito humano segue em toda parte o princípio dos mesmos 
progressos; mas a natureza, desigual em seus benefícios, concedeu a certos espíritos 
uma abundância de talentos que ela recusou a outros: as circunstâncias desenvolvem 
esses talentos ou deixa-os enterrados na obscuridade; e da variedade infinita dessas 
circunstâncias nasce a desigualdade dos progressos entre as nações.1  

  Contudo, esta desigualdade determinada pela própria natureza, as alternâncias no 

curso da história, quando avaliadas sob uma perspectiva global, revelam que o gênero humano 

marcha continuamente em direção à perfeição.2 Em virtude da capacidade humana de 

aperfeiçoar-se, graças à herança acumulada ao longo dos séculos e às novas experiências e 

combinações que podem ainda vir a ser efetuadas, o homem transcende as determinações 

naturais e abre, permanentemente, novas perspectivas para o futuro. Se em determinados 

épocas a humanidade retorna à barbárie dos primeiros tempos, é porque o fluxo das paixões, 

influindo sobre a vontade, pode conduzir o homem a uma meta contrária à razão. Entretanto, a 

difusão das luzes, das conquistas nos diversos campos das ciências e das artes, em suma, o 

“processo civilizatório”, esclarecendo a razão, pode conduzir o gênero humano - eis o 

otimismo histórico de Turgot – a um progresso indefinido. 

- V - 

 Nem todos os pensadores do século XVIII partilharam desse otimismo histórico. Entre 

os principais intelectuais do período encontra-se aquele cuja obra assume uma feição crítica 

que se contrapõe a esse otimismo. Trata-se de Jean-Jacques Rousseau, cuja obra fundamenta-

se em considerações de cunho ético-político, que devem ser postas ao lado de sua análise da 

sociedade européia do século XVIII e de sua inovadora teoria pedagógica. 

 Os primeiros contornos da crítica de Rousseau à visão otimista assumida pelos 

intelectuais iluministas aparecem no Discurso sobre as ciências e as artes, publicado em 

1750. É bem conhecida a questão que é aí examinada: saber se o restabelecimento das 

ciências e das artes contribuiu para o aperfeiçoamento dos costumes. Neste discurso, ao adotar 

uma posição crítica diante da questão, negando a contribuição das ciências e das artes para o 

                                                
1 TURGOT, “Sur les progrès successifs de l’esprit humain”, 1966, p. 599. 
2 TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 633. 
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aprimoramento moral da humanidade, Rousseau converte-se no primeiro crítico do “mito da 

ilustração”.1 

A primeira parte do discurso revela a intenção de demonstrar que os progressos das 

artes e das ciências foram acompanhados por uma decadência moral dos homens. Assim, do 

elogio à Renascença - “espetáculo grandioso e belo” do homem que dissipa, “por meio das 

luzes de sua razão, as trevas nas quais o envolveu a natureza” - que abre o discurso, Rousseau 

passa à indicação dos perversos resultados provocados pelo cultivo das artes e das ciências 

que, motivado pela necessidade de deleitar o espírito, gera uma série de vícios escondidos sob 

a “aparência” de virtudes.2 Em conseqüência de tudo isso, afirma Rousseau, “reina entre 

nossos costumes uma uniformidade desprezível e enganosa”, determinada por usos 

socialmente aceitos, que escondem sob a polidez, sob “a arte de agradar”, “as suspeitas, os 

receios, os medos, a frieza, a reserva, o ódio, a traição”. A “urbanidade” partilhada pelos 

homens é, portanto, um simulacro das “amizades sinceras e da estima real”. Submetidos à 

coerção dos costumes pervertidos, os homens não ousam mais “parecer” como de fato “são”, 

mas, ao contrário, para merecer uma falsa estima dos outros, “formam um rebanho chamado 

sociedade” e “fazem todos as mesmas coisas desde que motivos mais poderosos não os 

desviem”.3 

Do quadro dos costumes oferecido pela primeira parte do discurso, Rousseau salta 

para as considerações acerca das ciências e das artes em si mesmas. Sendo assim, o problema 

assume novos contornos e prende-se à necessidade de verificar se o cultivo do espírito, por si 

só, é bom ou mau. Ao abordá-lo, Rousseau pretende demonstrar que os males provocados 

pelo desenvolvimento das ciências, das letras e das artes já se encontram em suas origens: 

A astronomia nasceu da superstição; a eloqüência, da ambição, do ódio, da 
adulação, da mentira; a geometria, da avareza, a física, de uma curiosidade infantil; 
todas elas, e a própria moral, do orgulho humano. As ciências e as artes devem, 

                                                
1 Cf. MACIEL DE BARROS, “Meditação sobre Rousseau”, 1971, p. 14-16. [Vale lembrar que a questão 
examinada, proposta pela Academia de Dijon, em 1749, como tema de um concurso, torna-se conhecida por 
Rousseau graças à revista Mercure de France que levava consigo a caminho de uma visita a Diderot, quando 
este se encontrava preso na Torre Vincennes. É importante destacar que o assunto proposto pelos acadêmicos é 
caro ao “Século das Luzes”, porquanto fundado na valorização dos progressos realizados pela razão. Entretanto, 
o Discurso sobre as ciências e as artes, a despeito da nítida oposição de seu autor aos valores iluministas, recebe 
o primeiro prêmio.] 
2 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 189-191. 
3 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 191-192. 
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portanto, seu nascimento a nossos vícios: teríamos menor dúvida quanto às suas 
vantagens, se o devessem a nossas virtudes.1 

 O quadro torna-se mais grave quando se nota que não só as ciências surgiram dos 

vícios, como também é responsável por fomentá-los. A relação é recíproca: elas nutrem e são 

nutridas pela ociosidade, pelo luxo e pela vaidade. Ademais, a combinação das ciências com 

os vícios resultam em outros males. O desfalecimento das virtudes militares é um deles: “o 

estudo da ciência é muito mais adequado a afrouxar e afeminar a coragem do que a fortalecê-

la e a animá-la”.2 Além disso, o prejuízo causado pelo progresso artístico e científico às 

qualidades morais, assumindo maiores proporções, radicaliza, cada vez mais, a separação 

entre “ser” e “parecer”, e autoriza uma crítica às instituições educacionais. Dirigindo-se à 

“educação insensata” que “orna o espírito”, mas “corrompe o julgamento”, Rousseau afirma: 

Vejo em todos os lugares estabelecimentos imensos onde a alto preço se educa a 
juventude para aprender todas as coisas, exceto seus deveres. Vossos filhos ignoram 
a própria língua, mas falarão outras que em lugar algum se usam; saberão compor 
versos que dificilmente compreenderão; sem saber distinguir o erro da verdade, 
possuirão a arte de torná-los ambos irreconhecíveis aos outros, graças a argumentos 
especiosos; mas não saberão o que são as palavras magnanimidade, eqüidade, 
temperança, humanidade e coragem; nunca lhes atingirá o ouvido a doce palavra 
pátria e, se ouvem falar de Deus, será menos para reverenciá-lo do que para temê-lo. 
Preferiria, dizia um sábio, que meu aluno tivesse passado o tempo jogando péla, pois 
pelo menos o corpo estaria mais bem-disposto. Sei que é preciso ocupar as crianças 
e que a ociosidade constitui para elas o maior dos perigos a evitar. Que deverão, 
pois, apreender? Eis uma questão interessante. Que aprendam o que devem fazer 
sendo homens e não o que devem esquecer.3 

A passagem leva-nos a algumas implicações. Em primeiro lugar, como mostra Roque 

Spencer Maciel de Barros, é preciso considerar o lugar ocupado pelo Discurso sobre as 

ciências e as artes. Ao elaborá-lo, Rousseau não visa apenas à crítica do saber, mas, 

principalmente, à organização da sociedade: “só uma sociedade mal estruturada, propiciadora 

da injustiça e da corrupção porque voltada para o prazer ao invés do bem, para o agradável ao 

invés do útil, pode ser responsável por essa futilidade da vida intelectual que se manifesta nas 

ciências e nas artes”.4 

Ora, sendo assim, Rousseau não pode ser reduzido a um simples inimigo das ciências 

e das artes; sua obra, igualmente, não se reduz a um ataque ao desenvolvimento científico e 

                                                
1 ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 203. 
2 ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 208. 
3 ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 209. 
4 MACIEL DE BARROS, “Meditação sobre Rousseau”, 1971, p. 19. 
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artístico. A fecundidade de sua crítica social, aliada às novidades de sua teoria política e 

educacional, revela desdobramentos que o Discurso sobre as ciências e as artes, 

isoladamente, não consegue abarcar. A complexidade desta crítica é anunciada no preâmbulo 

do discurso: “não é em absoluto a ciência que maltrato”, afirma Rousseau, “é a virtude que 

defendo perante homens virtuosos”.1  Ao final, movido ou não por precaução, já que o 

discurso seria submetido à apreciação da Academia de Dijon, o genebrino não revela a 

intenção de impedir o processo de descoberta científica e de criação artística, afinal, assim 

como a providência eterna dispôs “plantas medicinais salutares ao lado de várias plantas 

nocivas e, na constituição de inúmeros animais malignos, o remédio para seus ferimentos, 

ensinou os soberanos, que são seus ministros, a imitarem-lhes em sabedoria”. Além disso, 

continua Rousseau, seguindo o mesmo exemplo, as academias de ciência, “encarregadas tanto 

do perigoso depósito dos conhecimentos humanos quanto do depósito sagrado dos costumes”, 

para mantê-los, podem encontrar remédios que emanam “do próprio seio das ciências e das 

artes”.2 Um trecho da carta dirigida ao Rei da Polônia, respondendo a objeções feitas a seu 

discurso, ilustra bem sua posição. Apesar de longo, vale a pena transcrevê-lo: 

A ciência é muito boa em si mesma, eis o que é evidente, e seria preciso ter 
renunciado ao bom senso para dizer o contrário. O autor de todas as coisas é a fonte 
da verdade; tudo conhecer é um de seus atributos divinos: adquirir conhecimentos e 
espalhar luzes equivale, pois, a participar, de certo modo, da inteligência suprema. 
Nesse sentido louvei o saber e louvo meu adversário. [...] Mas como pode ser que as 
ciências, cuja fonte é tão pura e o fim tão louvável, dêem origem a tantas 
impiedades, a tantas heresias, tantos erros, tantos sistemas absurdos, tantas 
contrariedades, tantas inépcias, tantas sátiras amargas, tantos romances miseráveis, 
tantos versos licenciosos, tantos livros obscenos e, naqueles que as cultivam, a tanto 
orgulho, tanta avareza, tanta malignidade, tanta intriga, tanto ciúme, tanta mentira, 
tanta torpeza, tantas calúnias, tantas adulações covardes e vergonhosas? Eu diria que 
a ciência, apesar de muitíssimo bela e muitíssimo sublime, não é feita para o 
homem; que lhe basta estudar seus deveres e que cada um recebeu todas as luzes 
necessárias a esse estudo. Meu adversário confessa, de sua parte, tornarem-se as 
ciências prejudiciais quando se abusa delas, e que muitos delas efetivamente 
abusam; eu ajunto, é certo, que delas se abusa muito, que delas se abusa sempre, e 
não me parece que se afirme o contrário na resposta.3 

 Assim, apesar de essencialmente não ser má, a ciência sofreu o assalto dos homens no 

curso histórico. Se as ciências e as artes contribuíram negativamente no desenvolvimento da 

vida social, se ocasionaram prejuízos à moralidade e aos costumes, é porque, no curso da 

história, algo se perdeu. Em algum momento, o fio da história parece ter sido rompido; uma 

                                                
1 ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 185. 
2 ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1971, p. 211. 
3 ROUSSEAU, Resposta de J.-J. Rousseau ao Rei da Polônia, 1999, p. 242-243. 
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descontinuidade parece ter inaugurado um outro caminho. A nosso ver, este rompimento 

explica a distância entre a época em que os homens são o que são e a época em que são 

aquilo que parecem ser, entre o momento da “transparência” e o da “opacidade”, entre “a 

simplicidade dos primeiros tempos”, “a bela praia ornada unicamente pelas mãos da 

natureza”1 e o quadro social corrompido. Importa notar que há aí, como afirma Maria das 

Graças de Souza, “uma concepção linear da história, cujo curso é marcado pela 

degeneração”.2 Tal concepção caracteriza-se pela existência de um antes e de um depois. No 

discurso, isso pode ser facilmente notado a partir dos exemplos históricos que se convertem 

em lições das quais podem ser extraídas pelo menos uma conclusão: para evitar a decadência 

e a degeneração nos costumes, os povos devem evitar o desenvolvimento abusivo das ciências 

e das artes, notadamente daquelas que são fúteis, porquanto, sem favorecer o aprimoramento 

dos costumes e das virtudes, elas alimentam o luxo capaz de “abrilhantar” os povos, embora 

tornem “momentâneos” os impérios.3 Que o diga a prosopopéia de Fabrício: 

Oh, Fabrício! Que teria pensado vossa grande alma, se, voltando à vida, para vossa 
infelicidade, vísseis a face pomposa dessa Roma salva por vosso braço e que vosso 
nome respeitável ilustrou mais que todas as suas conquistas? ‘Deuses’, teríeis dito, 
‘em que se transformaram esses tetos de choupanas e esses lares rústicos no quais 
outrora habitavam a moderação e a virtude? Que esplendor funesto é esse, que 
sucedeu à simplicidade romana? Que língua estranha é essa? Que costumes 
efeminados são esses? Que significam essas estátuas, esses quadros, esses edifícios? 
Insensatos, que fizestes? Vós, senhores das nações, vós vos tornastes os escravos 
desses homens frívolos que vencestes! São os retóricos que vos governam! Foi para 
enriquecer arquitetos, poetas, estatuários e histriões que regastes com vosso sangue a 
Grécia e a Ásia! Os despojos de Cartago são a presa de um tocador de flauta! 
Romanos, apressai-vos em destruir esses anfiteatros, em quebrar esses mármores, em 
queimar esses quadros, em escorraçar esses escravos que vos subjugam e cujas artes 
funestas vos corrompem. Que outras mãos se ilustrem com tão vãos talentos. O 
único talento digno de Roma é o de conquistar o mundo e de nele fazer reinar a 
virtude. Quando Cineas tomou nosso senado por uma assembléia de reis, não se 
deslumbrou nem por uma pompa vã nem por uma elegância rebuscada; nele não 
ouviu essa eloqüência frívola, o estudo e o encanto dos homens fúteis. Que viu, pois, 
Cineas de tão majestoso? Ó cidadãos! Ele viu um espetáculo que nem vossas 
riquezas ou todas as vossas artes jamais darão; viu o mais belo espetáculo que já 
apareceu sob o céu: a assembléia de duzentos homens virtuosos, dignos de dominar 
Roma e de governar a terra’.4 

Os contrastes revelados na concepção linear do curso histórico apresentados pelo 

Discurso sobre as ciências e as artes tornam-se mais evidentes quando tomamos o Discurso 

                                                
1 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 207. Acerca da contraposição entre 
“transparência” e “opacidade”, cf. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, 
p. 15-33. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 72. 
3 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 206. 
4 ROUSSEAU, Discurso sobre as ciências e as artes, 1999, p. 197-198. 
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sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. A exemplo do primeiro, a 

elaboração deste segundo discurso é motivada por uma questão proposta pela Academia de 

Dijon: qual a origem da desigualdade entre os homens e será ela permitida pela lei natural? 

Em Rousseau, os contornos assumidos pelo exame deste problema não se restringem à 

exposição das instituições que os homens se impuseram ao longo do curso histórico. Para o 

genebrino, não é possível conhecer a fonte da desigualdade sem que se procure conhecer o 

próprio homem. Assim, antes de identificar as circunstâncias e os progressos históricos que 

conduziram a humanidade à vida social, é preciso ver o homem tal como ele foi formado pela 

natureza, descobrir sua “constituição original”.1 Nesse sentido, a investigação pressupõe a 

difícil tarefa de atingir o homem das origens, de um período a-histórico, identificar seus 

atributos essenciais, o substrato metafísico e antropológico que torna possível a própria 

história. Em outras palavras, antes de desvendar a origem histórica da desigualdade, Rousseau 

dedica-se, inicialmente, à discussão daquilo que permite a emergência da historicidade. Na 

avaliação de Starobinski, a discussão filosófica exposta no discurso “concerne menos aos 

acontecimentos da história do que ao processo pelo qual o homem, de início estranho à 

história, tornou-se progressivamente um ser histórico”.2 Rousseau confere um tratamento 

geral e filosófico a uma questão que, embora não possa ser analisada sob uma perspectiva 

histórica, oferece as condições para compreender, ao menos hipoteticamente, as origens e os 

fundamentos da desigualdade entre homens, como quer indicar o título do discurso, e, no 

limite, a emergência da concepção de homem como ser histórico. Mas, como obter noções 

precisas acerca de um estado “que não mais existe, que talvez nunca tenha existido, que 

provavelmente jamais existirá”?3 

Segundo Rousseau, é necessário, antes de tudo, “afastar os fatos”: 

Não se devem considerar as pesquisas, em que se pode entrar neste assunto, como 
verdades históricas, mas somente como raciocínios hipotéticos e condicionais, mais 
apropriados a esclarecer a natureza das coisas do que a mostrar a verdadeira origem 
e semelhantes àquelas que, todos os dias, fazem nossos físicos sobre a formação do 
mundo.4 

Com esta afirmação, diga-se de passagem, o genebrino não apenas explicita a regra 

metodológica que preside a elaboração de seu discurso; há aqui uma clara crítica dirigida 
                                                
1 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 43. 
2 STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 296. 
3 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 44-45. 
4 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 52-55. 
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àqueles que, como ele, investigaram a condição do homem no suposto estado de natureza: 

“todos, falando incessantemente de necessidade, avidez, opressão, desejo e orgulho, 

transportaram para o estado de natureza idéias que tinham adquirido em sociedade; falavam 

do homem selvagem e descreviam o homem civil”.1 Com isso, pode-se entender por que a 

tarefa de desvelar a face original do homem não constitui, de acordo com Rousseau, 

“empreendimento trivial”.2 Todos os teóricos - Thomas Hobbes (1588-1679), por exemplo - 

que tentaram obter um quadro das origens do homem, não partiram da premissa essencial para 

realização deste tipo de investigação: prescindir da própria história para explicar a gênese do 

homem como ser histórico. No Discurso, este preceito metodológico, segundo Starobinski, 

implica na necessidade de saber quais as causas que, “modificando a humanidade inteira, 

fizeram dela o sujeito e o agente da história”. A esse respeito, o próprio Starobinski explica: 

Na falta da experiência, essa transformação pode ser relatada somente de maneira 
conjetural: dela se pode apenas retraçar uma história hipotética. Todos os 
documentos de que dispomos referem-se aos fatos ocorridos em uma humanidade já 
evoluída, e arrastada pelo movimento da história. É preciso remontar mais longe. Se, 
de um lado, coloca-se entre parênteses o testemunho da Bíblia, e se, de outro, 
pretende-se tomar como ponto de partida a imagem teórica de um homem ainda 
próximo da estupidez dos animais, é preciso resolutamente “afastar os fatos”. Pois 
os fatos são vestígios históricos do homem, eles nos retêm na história; a partir daí, 
prender-se aos fatos seria entravar-se em um domínio já afastado da origem. É 
preciso sair da história para ver nascer a história humana.3 

     Dessa forma, afastando os fatos, os artifícios e as faculdades desenvolvidas ao longo 

do tempo, considerando o homem como ser físico, “tal como deve ter saído das mãos da 

natureza”, o que se pode ver? Simplesmente um animal ocupado com a satisfação de suas 

necessidades corpóreas.4 Nesse sentido, temos o homem voltado para a necessidade de 

atender ao “apetite dos sentidos”.5 Entretanto, de acordo com Rousseau, se considerarmos o 

aspecto metafísico e moral, ver-se-á que, mais que um ser corpóreo, o homem é um “agente 

livre”. A liberdade constitui o atributo distintivo que separa a espécie humana de todas as 

outras espécies animais. Ouçamos o filósofo: 

A natureza manda em todos os animais, e a besta obedece. O homem sofre a mesma 
influência, mas considera-se livre para concordar ou resistir, e é sobretudo na 
consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma, pois a física 
de certo modo explica o mecanismo dos sentidos e a formação das idéias, mas no 

                                                
1 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 52. 
2 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 44. 
3 STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 296.  
4 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 57-58. 
5 Cf. ROUSSEAU, “Carta a Cristophe de Beaumont”, 2004, p. 131. 
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poder de querer, ou antes, de escolher e no sentimento desse poder só se encontram 
atos puramente espirituais que de modo algum serão explicados pelas leis da 
mecânica.1 

 Pode-se ver aí o substrato metafísico da “faculdade de aperfeiçoar-se”, a que já nos 

referimos anteriormente. É esta faculdade, “distintiva e quase ilimitada, a fonte de todos os 

males do homem”; é ela que, com o tempo, tira o homem de sua “condição original”, faz com 

que a espécie humana desenvolva “luzes e erros”, “vícios e virtudes”, e substitua a 

“desigualdade natural”, quase imperceptível, por uma “desigualdade moral e política”, 

transformando o homem em tirano de si e da natureza.2 Na carta dirigida a Cristophe de 

Baeaumont, arcebispo de Paris e autor da Pastoral que condenava o Emílio ou da educação, 

Rousseau apresenta a idéia mestra do Discurso sobre a desigualdade. O referido discurso, 

afirma, procura demonstrar que “o homem é um ser naturalmente bom, amante da justiça e da 

ordem; que não existe perversidade no coração humano, e que os primeiros movimentos da 

natureza são sempre retos”. Mais adiante, o filósofo acrescenta que no estado natural o 

homem não concebe a diferença entre bem e mal, justo e injusto: “a consciência é, pois, nula 

no homem que nada comparou, e que não viu suas relações. Nesse estado, o homem só se 

conhece a si; não vê seu bem estar oposto nem de acordo com o de ninguém; não odeia nem 

ama nada; limitado só ao instinto físico, ele é nulo, ele é animal [...]”.3 

Enquanto os homens permanecem reduzidos a seus instintos, tudo se resume a “querer 

e não querer”, “desejar e temer”: estas “serão as primeiras e quase as únicas operações da 

alma”.4 Entretanto, com o progresso das luzes outras operações são desenvolvidas e 

aperfeiçoadas. Tal progresso é determinado pela atividade das paixões que se desenvolvem na 

medida que a natureza e o concurso das circunstâncias obrigam os homens a buscarem novas 

alternativas para a satisfação de suas necessidades. Ocupado em satisfazer suas necessidades 

físicas e instintivas, o homem natural pretende unicamente conservar-se e, por isso, submete-

se a um princípio ativo, a saber, o “amor de si”, que antecede o uso de sua razão. Ao mesmo 

tempo, um outro princípio põe-se em atividade: trata-se da piedade, “repugnância natural por 

ver perecer ou sofrer qualquer ser sensível e principalmente nossos semelhantes”.5  

                                                
1 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 64. 
2 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 64-65. 
3 ROUSSEAU, “Carta a Cristophe de Beaumont”, 2004, p. 131-132. 
4 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 65. 
5 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 47. 
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Contudo, como nos esclarece a Carta a Cristophe de Beaumont, graças ao concurso 

das circunstâncias e da imposição de novas dificuldades, as luzes e as idéias precisam ser 

renovadas: 

Quando [...] os homens começam a lançar os olhos sobre seus semelhantes, 
começam, também a ver suas relações e as relações com as coisas, a tomar idéias de 
decoro, de justiça e de ordem; o belo moral começa a ficar sensível para eles e a 
consciência age. Então, eles têm virtudes, e se têm, também, vícios é porque seus 
interesses se cruzam e sua ambição desperta, à medida que suas luzes se estendem.1 

O homem “não é de imediato um animal racional”; ele “torna-se racional ao deixar de ser 

animal”.2 A partir daí, ele pode conhecer a ordem e levar sua consciência a amá-la ou não.3 A 

marcha da espécie humana rumo ao estado social inicia-se com o despertar das paixões. No 

estado primitivo o sentimento do homem resume-se ao sentimento de sua existência levando-

o à busca da conservação.4 Neste estágio, afirma Starobinski, “a história não se encontra em 

curso”, porquanto existe um “equilíbrio perfeito” entre o homem e o mundo que o circunda; é 

da relação com os outros e com as coisas, das “vicissitudes do devir histórico”, da atualização 

de uma série de “faculdades virtuais”, que emergem uma série de paixões de caráter relativo. 

Tais paixões são as responsáveis pelas brechas produzidas na “plenitude fechada do estado de 

natureza”. O “desequilíbrio” provocado pelas paixões coloca em ação “uma enorme energia 

potencial” e “o progresso intelectual caminhará junto com uma dissimetria crescente entre o 

desejo e os objetos, pelo que o homem terá de padecer”.5 Certamente, é neste ponto, que a 

condição de ser livre ganha pleno sentido e valor. No estado de natureza a esfera de atuação 

da liberdade é reduzida ao arbítrio, ao poder de querer e não querer. Afinal para o homem que 

goza de uma independência absoluta, a liberdade não constitui um bem que mereça ser 

conquistado. Por outro lado, no estado social, a consciência e a percepção dos limites 

impostos pela alteridade, pelo universo exterior, o drama da cisão entre o eu e o mundo, 

transformam a conquista da liberdade num dos maiores dilemas morais.6 

Vale lembrar que a explicação para este desequilíbrio prescinde dos fatos e apóia-se 

em hipóteses e conjeturas visando a “esclarecer a natureza das coisas”. Entretanto, como 

                                                
1 ROUSSEAU, “Carta a Cristophe de Beaumont”, 2004, p. 132.  
2 Cf. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 298. 
3 Cf. ROUSSEAU, “Carta a Cristophe de Beaumont”, 2004, p. 131. 
4 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 87-88. 
5 Cf. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 298-299.  
6 A esse respeito, confira: MACIEL DE BARROS, “Meditação sobre Rousseau”, 1971, p. 29-30. 
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afirma Rousseau, na medida que tais conjeturas constituem os “únicos meios” capazes de nos 

levar à descoberta da verdade, as conseqüências que, delas, podem ser deduzidas, deixam de 

ser conjeturais, pois, mesmo que faltem evidências ou fatos históricos passíveis de 

verificação, à especulação filosófica cabe a tarefa de preencher as lacunas estabelecendo os 

princípios que ligam as vicissitudes do devir histórico.1 Tais princípios repousam na 

concepção de homem como ser perfectível e dotado de arbítrio, capaz de aperfeiçoar-se 

superando as necessidades impostas pelas circunstâncias. É curioso notar que, para Rousseau, 

esta mesma faculdade de “progredir” seja capaz de levar a espécie humana à “decadência”. 

Assim, em Rousseau, a noção de progresso vem acompanhada da certificação da decadência. 

A origem de todas instituições, assim como da desigualdade moral e política, é explicada pela 

idéia de “progresso das coisas”. A esse respeito, afirma Maria das Graças de Souza: “o que 

chama a atenção é que a análise do declínio em Rousseau integra a noção de progresso e ao 

mesmo tempo efetua uma avaliação do conteúdo deste conceito, na contracorrente de sua 

época”.2 Ao avaliar o conteúdo do progresso, o filósofo genebrino revela a “duplicidade 

nefasta” resultante do aperfeiçoamento do homem e, com isso, explicita a crise moral, social e 

política da sociedade de seu tempo.3 Vejamos, finalmente, como este processo de decadência 

se efetiva. 

Na Carta a Cristophe de Beaumont Rousseau afirma que “enquanto existe menos 

oposição de interesses do que concurso de luzes, os homens são essencialmente bons”;4 no 

Discurso, explica que quando os interesses particulares começam a se contrapor a constituição 

original do homem começa a sofrer alterações: 

É preciso observar [...] que a sociedade iniciada e as relações já estabelecidas entre 
os homens exigiam deles qualidades diversas daquelas que deviam à sua 
constituição primitiva; que começando a moralidade a introduzir-se nas ações 
humanas, e constituindo cada um perante as leis o único juiz e vingador das ofensas 
que recebia, a bondade que convinha ao estado puro de natureza não era mais a que 
convinha à sociedade nascente; que as punições se tornavam mais severas à medida 
que as ocasiões de ofensa se tornavam mais freqüentes e que caberia ao terror das 
vinganças ocupar o lugar de freio das leis. Assim, embora os homens se tornassem 
menos tolerantes e a piedade natural já sofresse certa alteração, esse período de 
desenvolvimento das faculdades humanas, ocupando uma posição média exata entre 

                                                
1 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 84. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 76-77. 
3 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 77-79. A respeito da convivência das noções de “progresso” e 
“decadência” no pensamento de Rousseau, confira também: TERRA, Algumas questões sobre a filosofia da 
história em Kant, 2003, p. 38-41. 
4 ROUSSEAU, “Carta a Cristophe de Beaumont”, 2004, p. 132.  
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a indolência do estado primitivo e a atividade petulante de nosso amor-próprio, deve 
ter sido a época mais feliz e mais duradoura.1 

A esta época feliz, esta “verdadeira juventude do mundo”, segue-se um quadro de 

progressiva degeneração da espécie humana. A decadência advém de um conjunto de 

revoluções que engendraram a desigualdade moral e política entre os homens. Esse processo 

de corrupção da constituição original do homem explica por que o direito é substituído pela 

violência, por que o forte submeteu o fraco, por que a humanidade trocou sua “felicidade real” 

por uma “tranqüilidade imaginária”. Este quadro de depravação da espécie humana funda o 

pessimismo histórico de Rousseau: 

Se seguirmos o processo da desigualdade nessas diferentes revoluções, 
verificaremos ter constituído seu primeiro termo o estabelecimento da lei e do 
direito de propriedade; a instituição da magistratura, o segundo; sendo o terceiro e 
último a transformação do poder legítimo em poder arbitrário. Assim, o estado de 
rico e de pobre foi autorizado pela primeira época; o de poderoso e fraco pela 
segunda; e, pela terceira, o de senhor e escravo, que é o último grau da desigualdade 
e o termo em que todos os outros se resolvem, até que novas revoluções dissolvam 
completamente o Governo ou o aproximem da instituição legítima.2 

  A progressiva degradação do homem chega a um termo caracterizado como um 

“segundo estado de natureza”, “fruto de um excesso de corrupção”. Nele, os homens são 

iguais “porque nada são”; cada um submete-se ao mais forte e, todos, à vontade de um senhor. 

Assim, pode-se dizer que na distinção entre o homem genuíno, o “homem da natureza”, e o 

homem civil, o “homem do homem”, encontra-se a solução para os problemas de ordem 

moral e política que se originaram no devir histórico.3 Submetidos ao curso perverso da 

história, os homens podem se “desnaturar” sem se “socializar”.4 O estado civil que resultou 

deste processo constitui um malogro, um “mau negócio”5, porque a emergência das 

instituições abusivas, sufocando a bondade original, levaram o homem à perda de sua 

independência, transformando-o em escravo do mundo exterior. As diferenças e a distância 

entre o homem selvagem e o homem civil, se considerarmos o contrato usurpador de que nos 

fala Discurso, são causadas pela progressiva intensificação do valor concedido pelo homem às 

relações travadas com o universo exterior. Por isso, afirma Rousseau: 

                                                
1 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 93. 
2 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 110. 
3 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 113-114. 
4 Cf. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 303. 
5 Cf. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 305. 
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[...] a verdadeira causa de todas essas diferenças: o selvagem vive em si mesmo; o 
homem sociável, sempre fora de si, só sabe viver baseando-se na opinião dos demais 
e chega ao sentimento de sua própria existência quase que somente pelo julgamento 
destes. Não cabe no meu assunto mostrar como de uma tal disposição nasce tamanha 
indiferença pelo bem e pelo mal, com tão belos discursos sobre a moral; como, tudo 
reduzindo-se às aparências, tudo se torna artificial e representado, seja a honra, a 
amizade, a virtude, freqüentemente mesmo os próprios vícios com os quais por fim 
se encontra o segredo de se glorificar; como, em uma palavra, perguntando sempre 
aos outros o que somos e não ousando jamais interrogarmo-nos a nós mesmos sobre 
esse assunto, em meio a tanta filosofia, humanidade, polidez e máximas sublimes, só 
temos um exterior enganador e frívolo, honra sem virtude, razão sem sabedoria e 
prazer sem felicidade. Basta-me ter provado não ser esse, em absoluto, o estado 
original do homem e que unicamente o espírito da sociedade e a desigualdade, que 
ela engendra, é que mudam e alteram, desse modo, todas as nossas inclinações 
naturais.1 

Na avaliação de Starobinski, é necessário considerar que precisamente por colocar em 

relevo, simultaneamente, o “perigo e a fecundidade” da “existência temporal”, Rousseau será 

um dos mais importantes desbravadores da história e da temporalidade. É claro que “a 

história, para ele, é essencialmente degradação. A salvação, portanto, não pode ocorrer na e 

pela história, mas na oposição ao devir destruidor”.2 Bom por natureza, no transcurso do 

tempo o homem teve sua fisionomia alterada porque se entregou ao devir. Note-se bem: “é em 

um mesmo movimento que o homem se torna mau e que se torna um ser histórico”, afirma 

Starobinski. A luta ativa da espécie humana contra a natureza marca uma descontinuidade, um 

descompasso na ordem natural.3 

Entretanto, como adverte Starobinski, o “pessimismo histórico” de Rousseau pode ser 

atenuado pelo seu “otimismo antropológico”: “a bondade natural está perdida para sempre? 

Sim, se se consideram as sociedades. Não, se se considera o homem singular. O mal não 

reside na natureza humana, mas nas estruturas sociais”. Assim, ao apresentar uma visão da 

constituição genuína do homem e do processo de desnaturação da espécie humana, “aos 

médicos das almas e das sociedades, o Discurso fornece as definições prévias: aqui está a 

saúde, que perdemos, e aqui está o mecanismo do mal”.4 Como sabemos, de posse destes 

parâmetros, a educação privada do Emílio cuidará de formar o homem evitando que a má 

sociedade o contamine. No plano da sociedade, os princípios normativos do Contrato Social 

encarregar-se-ão de tornar legítima a vida associada. 

                                                
1 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 115. 
2 Cf. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 308. 
3 Cf. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 301 
4 Cf. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, 1991, p. 300-301. 
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Ao final, resta a questão: no que diz respeito à abordagem da história, o que afasta 

Rousseau dos partidários do otimismo histórico? A nosso ver, a distinção talvez esteja nos 

critérios utilizados na avaliação. Se para Turgot e os enciclopedistas, a despeito de eventos 

isolados, a história humana revela um progresso geral, para Rousseau, a existência de “um 

punhado de pessoas” regurgitando “superfluidades” a despeito da “multidão faminta” que 

carece do necessário1, do filósofo que dorme tranqüilo enquanto seu semelhante é degolado2, 

e das “guirlandas de flores” que escondem as “cadeias de ferro”, tornam inúteis todos os 

progressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 116. 
2 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a deigualdade, 1999, p. 78. 
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A HUMANIDADE EM MOVIMENTO: 

CONDORCET E A TEORIA DO PROGRESSO 

- I - 

Ao abordar a teoria do progresso no Esboço de um quadro histórico dos progressos do 

espírito humano, Catherine Kintzler explica que não se pode considerá-la “descritiva e 

histórica no sentido atual conferido ao termo”, pois, herdeiro da abordagem iluminista da 

história, Condorcet trata “os sujeitos ou agentes” do progresso como seres “abstratos”. Na 

elaboração de seu quadro histórico, afirma Kintzler, Condorcet vale-se da apresentação de 

fenômenos e fatos que marcaram a história da espécie humana considerada em sua totalidade: 

Entram em cena a invenção da escrita, o despotismo, o conhecimento dos direitos, o 
fanatismo, a marcha do gênio científico. E no momento em que trata de personagens 
reais, sejam eles individuais ou coletivos, Condorcet toma-os como figuras 
portadoras de uma idéia. Sócrates, Descartes, Bacon, Galileu, Newton, “os 
filósofos”, não possuem uma conotação singular, mas se apresentam como metáfora 
concreta de um acontecimento intelectual.1 

Se, por um lado, a obra não tem a intenção de descrever atos de homens singulares, 

mas de tratar a humanidade como uma abstração, tampouco, por outro, pode ser considerada 

como uma teoria histórica, isto é, como atividade de um historiador voltado para identificação 

e pesquisa de diferentes fontes, reconstrução e interpretação dos fatos etc. Na avaliação de 

Kintzler, a obra procura expor, tão-somente, o desenvolvimento da razão revelado pela 

“massa das verdades acumuladas e disponíveis”. As “encarnações históricas”, os povos, são 

tomados como “entidades teóricas” que ocupam diversos lugares em tempos também 

diversos. O fato de relatar uma “história” de “natureza intelectual” autoriza esses 

“deslocamentos contínuos” no espaço e no tempo e leva-nos à certificação de que o propósito 

de Condorcet funda-se na tentativa de revelar a marcha dos progressos do espírito humano.2 A 

estratégia adotada – cotejar diferentes povos, de diferentes lugares e em tempos também 

distintos - permite ao filósofo, como lembra Maria das Graças de Souza, “encadear a 

diversidade dos fatos a partir de um princípio unificador, ou um princípio de inteligibilidade, 

                                                
1 KINTZLER, Condorcet: l’ instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 96-97. 
2 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’ instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 99. 



 64 

que é a idéia de progressos do espírito humano” convertida em “regra que imprime 

regularidade ao curso da história”.1 

 É oportuno salientar que a idéia de progressos do espírito humano não pretende 

designar uma “realidade empírica” ou “psicológica”. Trata-se de uma “realidade 

epistemológica”. Os “progressos” obtidos pela espécie humana constituem-se dos 

“instrumentos intelectuais e técnicos” que estão disponíveis e podem ser continuamente 

aperfeiçoados e transmitidos para as gerações posteriores. Sendo assim, a categoria “espírito 

humano” não se identifica com o conjunto de “faculdades ou capacidades humanas 

individuais” que, no homem singular, “permanecem mais ou menos constantes”. A maneira 

como Condorcet utiliza esta categoria é idêntica à de D’Alembert e outros filósofos 

iluministas:  trata-se do estado geral da espécie humana que, sujeita ao processo histórico, 

aumenta, progressivamente, a “massa das verdades” disponíveis e realiza alterações 

qualitativas nos procedimentos técnicos e intelectuais que, conseqüentemente, são capazes de 

gerar resultados práticos e concretos. De acordo com Kintzler, esta distinção é fundamental 

porque nos permite concluir que Condorcet não desenvolve uma “ideologia do progresso”. O 

desenvolvimento qualitativo e quantitativo do espírito humano é, ao mesmo tempo, causa e 

efeito de um “dinamismo intelectual” que não possui um “valor transcendente”.2 Desse modo, 

pode-se dizer, o tratamento conferido por Condorcet à história da espécie humana serve de 

apoio para “a crença na potência da verdade e da razão”, para um “otimismo racional e, de 

algum modo, empirista”, portanto, consciente, pois fundado em evidências: 

Não é fato, nos explica Condorcet, que a humanidade, apesar de todos os obstáculos 
que se opuseram à sua marcha para adiante, realizou, no fim das contas, uma 
ascensão quase constante? Não é fato que o ritmo do progresso, há algum tempo, 
desde a invenção da imprensa e a revolução filosófica realizada por Descartes, 
acelerou-se de maneira muito sensível? 3 

As circunstâncias em que o Esboço foi elaborado corroboram esta crença racional - 

que nada possui de apostólica - no progresso. A partir de julho de 1793, proscrito pela 

Revolução, Condorcet refugia-se na casa de Mme. Vernet e inicia a redação de sua 

justificação. Temendo a desonra e consciente do poder de seus inimigos, com o texto, 

pretende explicar-se e defender-se. Para isso, faz um balanço de “suas ações e suas escolhas 

                                                
1 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 157. 
2 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’ instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 98-99. 
3 KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 82. 
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desde o início da Revolução até a sua eleição para a Convenção”. Sophie, sua esposa, vendo-o 

“retornar sem trégua sobre o passado imediato”, vendo-o “atormentar-se e destruir-se”, 

percebe que é necessário afastá-lo da obsessão pela defesa e convencê-lo a se consagrar ao 

quadro histórico dos progressos da humanidade, obra imensa, que há muito tempo projetava 

elaborar.1 Por isso, o texto da justificação consta como projeto inacabado.  

Entretanto, mesmo inacabado, este ensaio de defesa apresenta elementos interessantes, 

capazes de nos ajudar na elucidação da teoria do progresso elaborada por Condorcet. Isso 

porque o principal motivo de sua elaboração, a saber, a avaliação da trajetória política do 

intelectual que se envolveu com os eventos revolucionários, parte de um pressuposto caro ao 

Século das Luzes: a tese da perfectibilidade do homem. O início do texto indica a lucidez de 

Condorcet diante dos episódios que tumultuaram sua vida e explicita aquilo que, 

particularmente, o teria levado à composição da peça: “Como ignoro se sobreviverei à crise 

atual”, afirma Condorcet, “creio dever à minha esposa, à minha filha, aos meus amigos, aos 

quais desagradaria ser vítimas de calúnias propaladas contra minha memória, uma exposição 

simples de meus princípios e de minha conduta durante a revolução”.2 Além desta, outras 

vantagens podem advir desta exposição: evitar que novas injustiças sejam cometidas e não 

desencorajar alguns verdadeiros revolucionários “amigos da liberdade”. Todavia, é bom que 

se diga, as circunstâncias em que este texto foi composto não impediram que Condorcet nele 

manifestasse sua crença no progresso. Nesse sentido, eis o que afirma: 

Persuadido há muito tempo que a espécie humana é indefinidamente perfectível, e 
que esse aperfeiçoamento, conseqüência necessária do estado atual dos 
conhecimentos e das sociedades, não pode ser interrompido senão por revoluções 
físicas no globo, eu tomei a necessidade de promover esses progressos como uma 
das mais doces ocupações, como um dos primeiros deveres do homem que 
fortaleceu sua razão pelo estudo e pela meditação.3   

Ora, um dos importantes aspectos que podem ser assinalados nesta passagem é o que 

se refere à diretriz que anima a conduta do Condorcet matemático, filósofo e político: sua 

atitude diante da necessidade de promover os progressos da humanidade. O fato de estar 

persuadido pela evidência de que o homem é um ser indefinidamente perfectível sustenta sua 

posição em prol do desenvolvimento das ciências, seu amor pela verdade, sua devoção pela 

liberdade, sua opção republicana e sua teoria da instrução pública. Além disso, é relevante 
                                                
1 Cf. BADINTER e BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 588-589. 
2 CONDORCET, Fragment de justification, 1849, p. 574. 
3 CONDORCET, Fragment de justification, 1849, p. 574. 
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destacar que, em sua justificação, o fato de estar convencido, há tempos, desta capacidade 

humana de aperfeiçoar-se, não é artifício retórico. Esta crença é, de fato, antiga. 

 Desde 1772, Condorcet acalentava a idéia de escrever a respeito de dois temas: a 

influência da imprensa sobre o desenvolvimento científico e a história da Academia de 

Ciências de Paris.1 Entretanto, é no Discours de reception a l’Academie Française, 

pronunciado dez anos depois, que o filósofo revela, como típico partidário das Luzes, seu 

otimismo diante do desenvolvimento das artes e das ciências. Neste discurso, Condorcet 

sublinha a importante união “entre as ciências e as letras” como uma das características 

distintivas do século XVIII que, em sua avaliação, desenvolveu “o sistema geral dos 

princípios de nossos conhecimentos”, reduziu o “método de descobrir a verdade” a uma arte e 

indicou a rota que a razão deve seguir. Em seguida, acrescenta que daí por diante o espírito 

humano não mais retomará o caminho do obscurantismo e, valendo-se de termos que, 

posteriormente, apareceriam no fragmento de justificação, afirma: “Os homens não têm mais 

o poder de apagar a tocha acesa pelo gênio; somente uma revolução no globo poderia 

reconduzi-los às trevas”.2 

 A tese da perfectibilidade indefinida também pode ser identificada neste discurso. 

Exaltando o século responsável pela salvação do gênero humano, pela vitória da razão sobre a 

ignorância, das luzes sobre o obscurantismo, Condorcet revela-se convicto do progressivo 

aperfeiçoamento do espírito humano. A despeito do tom entusiasmado assumido pelo 

discurso, não custa salientar, mais uma vez, que esta convicção apóia-se em evidências 

racionais: “Cada século”, afirma, “acrescentará novas luzes àquelas do século que o precedeu; 

e esses progressos, que daqui por diante nada poderá deter ou suspender, não terão outros 

limites senão aqueles da duração do universo”.3 Diante disso, pode-se perguntar: esta crença 

no progresso não se revela otimista demais se considerarmos que o espírito humano, com 

freqüência, esbarra em seus próprios limites? Para respondê-la, é preciso lembrar aquela 

distinção entre o “espírito humano”, sob o ponto de vista empírico, como realidade 

psicológica, e o “espírito humano”, sob o ponto de vista genérico e abstrato, capaz de 

progredir infinitamente por ser igualmente capaz de aperfeiçoar os instrumentos disponíveis, 

descobrir novos recursos e desvelar, cada vez mais, os incontáveis segredos da natureza. 
                                                
1 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 154. 
2 Cf. CONDORCET, Discours de reception, 1986, p. 181-182. 
3 CONDORCET, Discours de reception, 1986, p. 182. 
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 De acordo com Condorcet, na medida que as “luzes” - a “massa das verdades” – 

acumulam-se, “os métodos de instruir são aperfeiçoados” e os limites recuam. Ao sair de uma 

escola, explica o filósofo, um jovem detém conhecimentos que, para serem descobertos, 

ocuparam por muito tempo as maiores inteligências da história. O desenvolvimento da arte de 

instruir e dos métodos permite que, num curto espaço de tempo, o gênero humano adquira as 

luzes necessárias para a resolução dos problemas cotidianos e para contribuir com novos 

progressos técnicos e científicos. Assim, para Condorcet, “em todos os tempos, o espírito 

humano verá diante de si um espaço sempre infinito; mas aquele que a cada instante ele deixa 

para trás, aquele que o separa dos tempos de sua infância, aumenta sem cessar”.1 

 Como explicam Charles Coutel e Catherine Kintzler, a teoria do progresso de 

Condorcet funda-se numa “exigência epistemológica”, ou seja, o aperfeiçoamento do espírito 

humano exige o comando de uma “ordem raciocinada”.2 O delineamento desta discussão pode 

ser notado no preâmbulo do Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito 

humano. A possibilidade de prever e promover os futuros avanços da humanidade, associada 

à necessidade de conferir-lhes uma direção segura, está vinculada ao estudo da história dos 

progressos humanos. A abordagem histórica é responsável por fornecer, sob este ponto de 

vista, o suporte para o conhecimento do homem e para a realização de desenvolvimentos 

futuros. Ela oferece o programa que guia o movimento das ações e dos empreendimentos 

humanos, e assegura a vitória da verdade sobre o erro, da ciência sobre a ignorância, das luzes 

sobre o obscurantismo. Nesse sentido, o filósofo afirma: 

Tudo nos diz que chegamos à época de uma das grandes revoluções da espécie 
humana. O que existe de mais próprio para nos esclarecer sobre aquilo que devemos 
esperar dela, para nos oferecer um guia seguro que nos conduza no meio desses 
movimentos, do que o quadro de revoluções que a precederam e prepararam? O 
estado atual das luzes nos garante que ela será feliz; mas não é também sob a 
condição de que saibamos nos servir de todas as nossas forças? E para que a 
felicidade que ela promete seja comparada de modo menos caro, para que ela se 
estenda com rapidez em espaço maior, para que ela seja mais complexa em seus 
efeitos, não precisamos estudar na história do espírito humano quais obstáculos nos 
restam temer, quais meios nós temos para transpor estes obstáculos?3 

Urge salientar que, para Condorcet, não basta que o homem acumule progressos, 

aumente a “massa de verdades”; é preciso saber como progredir e como fazer uso da 

                                                
1 CONDORCET, Discours de reception, 1986, p. 182. 
2 Cf. COUTEL e KINTZLER, “Présentation”, 1994, p. 24. 
3 CONDORCET, Esboço...,1993, p. 28. 
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capacidade de progredir. Entretanto, fica a pergunta: por que a história dos progressos do 

espírito humano é capaz de guiar as nossas forças? De que maneira ela nos permite otimizar 

os resultados do emprego da razão? 

Para responder a estas questões, é preciso ter em vista aquilo que Condorcet promete 

realizar em seu Esboço. Sua história dos progressos do espírito humano inclui a história dos 

“erros gerais que mais ou menos os retardaram ou suspenderam, que até mesmo 

freqüentemente, tanto quanto os acontecimentos políticos, fizeram o homem regredir à 

ignorância”.1 Qual a importância dos erros? Por que eles devem ser incluídos numa exposição 

histórica que tem a intenção de demonstrar que o homem é indefinidamente perfectível? É 

que, para Condorcet, assim como para D’Alembert,2 o erro constitui elemento dinâmico no 

desenvolvimento intelectual do espírito humano: 

As operações do entendimento que nos conduzem ao erro ou nele nos retêm [...] não 
pertencem menos do que o método de raciocinar corretamente, ou aquele de 
descobrir a verdade, à teoria do desenvolvimento de nossas faculdades individuais; 
e, pelas mesmas razões, a maneira pela qual os erros gerais se introduzem entre os 
povos, se propagam, se transmitem, se perpetuam, faz parte do quadro histórico dos 
progressos do espírito humano. Assim como as verdades que o aperfeiçoam e que o 
esclarecem, os erros são a conseqüência necessária de sua atividade, de sua 
curiosidade, desta desproporção sempre existente entre aquilo que ele conhece e 
aquilo que ele acredita precisar, aquilo que ele tem o desejo de conhecer.3 

Como elemento intrínseco do dinamismo intelectual, o erro é essencial porque instrui, 

porque problematiza e, ao possibilitar a revelação dos problemas, engendra o aperfeiçoamento 

e o desenvolvimento das luzes. Dessa forma, adotando uma perspectiva genética, um quadro 

histórico dos progressos da espécie humana não pode prescindir de uma exposição das origens 

dos nossos erros, afinal, “nossos prejuízos, os males que são sua conseqüência, não têm sua 

fonte nos prejuízos de nossos ancestrais? Um dos meios os mais seguros de dissiparmos os 

prejuízos, de prevenirmos os males não é desenvolvendo sua origem e seus efeitos?”4 Nesse 

sentido, se em todas as épocas e em todos os povos, a desigualdade de instrução, de classes e 

de profissões levam à persistência de certos erros, é útil à história dos progressos do gênero 

humano a exposição dos principais inimigos a serem enfrentados em favor do 

aperfeiçoamento do homem. Ouçamos: 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 26. 
2 Cf. D’ALEMBERT, Ensaio sobre os elementos da filosofia, 1994, p. 09. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 26. 
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 27. 
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Se os erros dos filósofos prejudicam os novos progressos da verdade, aqueles das 
classes menos favorecidas retardam a propagação das verdades já conhecidas; os 
erros de certas profissões acreditadas ou poderosas opõem obstáculos à verdade: 
estes são os três gêneros de inimigos que a razão é obrigada a combater sem cessar, 
e em relação aos quais ela freqüentemente só triunfa após uma luta longa e penosa. 
A história destes combates, a história do nascimento, dos progressos e da queda dos 
prejuízos ocupará, portanto, um grande lugar nesta obra, e não será de forma alguma 
sua parte a menos importante ou a menos útil.1 

 De acordo com o filósofo, se nos voltarmos para as origens veremos que o espírito 

humano progrediu, progride e pode progredir indefinidamente, a despeito dos momentos de 

crise e decadência das artes e das ciências. Esta perspectiva, como indica Maria das Graças de 

Souza, autoriza-nos a concluir que, para Condorcet, “não há razão para crer que o homem das 

origens fosse melhor do que o homem moderno”2, ao contrário, admitindo-se que o substrato 

metafísico, as faculdades e capacidades humanas, do ponto de vista psicológico, são idênticas, 

o processo de aquisição e desenvolvimento das luzes, ou seja, os progressos do espírito 

humano, revelam que a espécie humana, em seu estado atual, encontra-se numa situação 

melhor, se comparada à situação original. Além disso, se se pressupõe que o homem é um ser 

perfectível, há razões para acreditar que o futuro pode ser ainda melhor. Entretanto, vale 

indagar, não é contraditório acreditar no progresso e, ao mesmo tempo, verificar que a 

humanidade parece ter convivido sempre com avanços e retrocessos? Não é estranho que o 

progresso possa conviver com “a decadência, os vícios e os erros”?3 Acresce que o próprio 

Condorcet redige seu Fragment de justification, assim como o Esboço, entre 1793 e 1794, 

momento em que se encontra proscrito da cena política pelo terror revolucionário. Como 

explicar sentimentos tão contraditórios, a saber, ver-se perseguido por defender os ideais de 

liberdade e igualdade, e, ao mesmo tempo, acreditar no homem como ser indefinidamente 

perfectível e afirmar que o espírito humano progride sem cessar?   

 Para responder a tais indagações, é necessário ressaltar que a abordagem histórica 

empreendida por Condorcet não é descritiva, isto é, não se vincula ao exame de fenômenos 

singulares; prende-se, isso sim, à regularidade apresentada pelo curso do espírito humano, a 

uma dinâmica da história intelectual desvinculada de determinações espaciais ou temporais. 

Além disso, deve-se acrescentar que o filósofo procura fundamentar sua teoria do progresso 

não apenas na apresentação deste quadro dos progressos da humanidade, mas, sobretudo, 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 27. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 158. 
3 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’ instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 98-99. 
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numa concepção de homem consciente de suas ações porque guiado pela racionalidade. Não 

se trata, portanto, de um “progresso cego”, fruto do acaso, mas, ao contrário, como esclarece 

Kintzler, na abordagem proposta por Condorcet a categoria “progresso” deve revestir-se de 

um caráter programático, porquanto “um povo que não se propõe o progresso científico e 

técnico, seja porque negligencia sua importância, seja porque não se confere os meios para 

obtê-lo, está necessariamente ameaçado de regredir e cair na servidão ou de conhecer a tirania 

em seu seio”.1 

Como lembra Alain Pons, a idéia de homem como ser perfectível não constitui 

novidade trazida por Condorcet. Trata-se, como já tivemos a oportunidade de mencionar, de 

uma posição defendida pela maior parte dos filósofos do século XVIII.2 De fato, a exemplo da 

maioria dos intelectuais setecentistas, Condorcet apresenta, como ponto de partida de seu 

Esboço, uma visão eclética da natureza humana, fundindo teses empiristas e sensualistas para 

demonstrar a origem das idéias e dos sentimentos morais. Não há necessidade de citar Locke 

ou Condillac: as teses defendidas por estes filósofos constituem “aquisições definitivas” da 

era das Luzes.3 Gilles Gaston-Granger explica que ao adotar diretrizes empiristas e 

sensualistas, Condorcet desposa uma orientação epistemológica decisiva para o 

direcionamento de seu pensamento.4 

De fato, pode-se afirmar que, por um lado, a “metafísica do espírito humano” 

desposada por Condorcet serve de substrato da exigência epistemológica que fundamenta o 

dinamismo intelectual; por outro, serve de base para a noção de ser perfectível que submete 

sua vontade a critérios racionais. Ouçamos o filósofo: 

                                                
1 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’ instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 99-100. 
2 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 26. 
3 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 28-29. 
4 Cf. GRANGER, La matemathique social du Marquis de Condorcet, p. 28-29. Condorcet não nutria grande 
admiração por Condillac. Em 1780, ano de falecimento do Abade, o Journal de Paris solicitou a Condorcet que 
elaborasse um artigo acerca da obra do filósofo. “No conjunto”, segundo Elisabeth Badinter e Robert Badinter, 
“seu julgamento é favorável, embora nitidamente crítico quanto à dimensão matemática da obra”. Para 
Condorcet, o Abade falava daquilo que ignorava. Os adeptos da filosofia sensualista reprovaram o artigo, 
acusando Condorcet de ter relegado Condillac, segundo eles, o verdadeiro patrono da filosofia francesa, a uma 
posição secundária. É fato que os dois intelectuais, que se conheciam do salão de Julie de Lespinasse, não 
nutriam simpatia um pelo outro. Numa ocasião em que Condillac foi obrigado a guardar repouso, teria contado a 
seus sobrinhos que conhecia o mal que o fazia padecer: dias antes, Condorcet o teria obrigado a tomar uma taça 
de chocolate que, supostamente, estaria envenenado. Embora Condorcet não se diga discípulo do Abade, é difícil 
imaginá-lo “envenenando o chocolate de Condillac”. Ocorre que, “a seus olhos”, como indicam Elisabeth e 
Robert Badinter, “como aos de D’Alembert, o verdadeiro pai da filosofia das Luzes é o inglês Locke [...]”. (Cf. 
BADINTER e BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 165-167). 
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O homem nasce com a faculdade de receber sensações; de aperceber e distinguir, 
naquelas sensações que recebe, as sensações simples das quais elas são compostas, 
de retê-las, de reconhecê-las, de combiná-las; de comparar entre si essas 
combinações; de apreender aquilo que elas têm em comum e aquilo que as 
distingue; enfim, de ligar signos a todos os objetos para melhor reconhecê-los e 
facilitar combinações novas.1 

 

Pode-se notar aí o elemento que anima a dinâmica da vida intelectual, a sensibilidade, 

responsável por desenvolver as capacidades da razão e por engendrar, indefinidamente, novas 

combinações. Entretanto, é necessário acrescentar que o desenvolvimento destas faculdades, a 

saber, memorizar/reter, reconhecer, distinguir, combinar e comparar, está vinculado à 

existência de sensações exteriores, independentes do homem, que, ao lado das diversas 

relações travadas pelos indivíduos, possibilitam a emergência de atividades intelectuais que 

engendram a criação de artifícios, produzem resultados e propiciam o aperfeiçoamento 

constante do espírito humano. 

 Por um lado, pode-se dizer que, para Condorcet, o desenvolvimento de nossas 

faculdades corresponde à força de uma turbina capaz de ativar o intelecto e conferir 

funcionalidade à inteligência humana; por outro, mesmo que isso apareça de forma menos 

explícita, o filósofo parece conferir importante papel ao sentimento de inquietude provocado 

pelas sensações. Este aspecto da questão, vale recordar, deve ser atribuído a Condillac, para 

quem as sensações, ocasionadas pelos órgãos corpóreos dos sentidos, modificam a alma, 

conferindo-lhe as faculdades e os conhecimentos.2  

A influência de elementos sensualistas no pensamento de Condorcet pode ser 

verificada no ensaio Sur la persistance de l’âme, publicado postumamente. Neste texto, o 

filósofo esclarece importantes aspectos da metafísica do espírito humano, que constitui o 

substrato de sua teoria do progresso. A questão examinada prende-se à dificuldade de saber 

se, no ser humano, a faculdade de pensar e sentir subsiste após a morte. Em caso afirmativo, 

outra indagação deve ser considerada: o ser humano conserva essas faculdades com ou sem a 

memória de seu estado?3 Para respondê-las, Condorcet assume uma atitude aparentemente 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 19. 
2 Cf. CONDILLAC, Resumo selecionado do Tratado das Sensações, 1984, p. 45. 
3 Cf. CONDORCET, Sur la persistance de l’âme, 1986, p. 627. 



 72 

paradoxal: embora raciocine “analiticamente” decompondo as dificuldades que precisam ser 

superadas no exame dos problemas, sustenta sua análise em noções empiristas e sensualistas. 

 A análise inicia-se com uma reflexão geral acerca dos motivos sobre os quais se pode 

aderir a uma proposição. As proposições tidas como evidentes estão apoiadas em diferentes 

pressupostos: umas resultam da combinação de diferentes idéias que possuem a mesma 

identidade – “Dois mais dois formam quatro”, por exemplo; outras exprimem um fato 

consciente – “Eu experimento atualmente tal sensação”, por exemplo. Contudo, em tais 

situações “o espírito percebe a verdade graças a uma única operação”, a capacidade de 

combinar idéias distintas e a capacidade de sentir; quando se apresenta uma outra proposição 

da mesma natureza – “O quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo equivale à soma 

dos quadrados dos dois outros lados”, por exemplo – fica claro que a adesão já não se realiza 

a partir de uma única operação. Nesse caso, é necessário realizar uma demonstração que exige 

a dedução de sucessivas proposições. Chega-se, assim, a um questionamento fundamental: de 

onde vem a certeza que sustenta esta demonstração? Curiosamente, a resposta não será 

cartesiana. De acordo com Condorcet, “a evidência imediata de uma seqüência de proposições 

que conduzem” a outra, assim como “a consciência da ligação de cada proposição 

intermediária com a seguinte”, sustenta-se na “memória” que, por sua vez, exige, no limite, a 

“crença” de que não somos enganados por ela.1 Também é curioso notar que, aqui, Condorcet 

encontra-se no domínio da dúvida, momento decisivo2: é possível confiar na memória? Qual o 

fundamento último da certeza de que não me engano?  

Para responder, Condorcet aproxima-se da teoria empirista-sensualista: a origem da 

adesão à crença funda-se, em primeiro lugar, “na experiência constante de jamais ter sido 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Sur la persistance de l’âme, 1986, p. 627-628. 
2 O problema remonta a Descartes. Basta lembrar que para este filósofo o problema da dúvida remete, inclusive, 
à hipótese da existência de um “Deus maligno” que usa de todos os artifícios para enganar. Ainda assim, 
Descartes conclui que somente um ser que existe pode enganar-se. Embora ainda não saiba “o que é esse ser”, a 
verificação posterior de que se trata de uma “substância pensante” (pensamento) distinta da “substância 
corpórea” (extensão) levará o filósofo à necessidade do exame da idéia de Deus, do que se seguirá: “Pelo nome 
de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente e pela qual eu 
próprio e todas as coisas que são (se é verdade que há coisas que existem) foram criados e produzidos. Ora, essas 
vantagens são tão grandes e tão importantes que, quanto mais cuidadosamente as considero, menos me convenço 
de que essa idéia possa haver-se originado apenas de mim. E, portanto, é necessário obrigatoriamente concluir, 
de tudo o que foi dito antes, que Deus existe; porque mesmo que a idéia de substância esteja em mim, pelo 
próprio fato de ser eu uma substância, não teria a idéia de uma substância infinita, eu que sou um ser finito, se 
ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse de fato finita” (DESCARTES, 
Meditações, 1999, p. 281). 
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enganado pelas lembranças, de ter sempre encontrado o mesmo resultado obedecendo à 

mesma demonstração, de ter obtido a evidência imediata pelas mesmas proposições”; em 

decorrência destas lembranças, e em segundo lugar, pode-se observar que quando uma 

“experiência repetida” torna-se “constante”, forma-se um “sentimento natural” que possibilita 

o julgamento e a adesão às crenças. Ora, se isso ocorre no âmbito das proposições 

matemáticas, o mesmo raciocínio se aplica ao domínio dos fatos observados ou transmitidos: 

“o motivo para aderir remonta sempre à experiência repetida que funda a crença e ao 

sentimento que nos faz considerar constante o que, com freqüência, se repetiu”.1 

Todavia, o exame da questão leva a outros desdobramentos, já que o sentimento de 

crença que fundamenta as operações matemáticas e aquele que sustenta a experiência sensível 

distingue-se um do outro: a adesão às proposições relativas aos fatos depende da intensidade 

“da força e da impressão”, e, proporcionalmente, da “constância e do número de vezes” que 

um mesmo fato se repetiu. A distinção é relevante, já que, de acordo com Condorcet, o 

sentimento natural que serve de base para a adesão ou “crença” nas proposições de fato é o 

mesmo sentimento que motiva a “ação” e desenvolve “um dos fenômenos de nossa 

constituição intelectual”: a vontade.2 Urge acrescentar que dessa maneira o problema assume 

contornos morais. No Esboço, partindo da noção de homem dotado da capacidade de sentir, 

Condorcet afirma: 

As sensações são acompanhadas de prazer e dor; da mesma forma, o homem tem a 
faculdade de transformar estas impressões momentâneas em sentimentos duráveis, 
doces ou penosos; de experimentar esses sentimentos através da visão ou da 
recordação dos prazeres ou das dores dos outros seres sensíveis. Enfim, desta 
faculdade, unida àquela de formar e de combinar idéias, nascem, entre ele e seus 
semelhantes, relações de interesse e de dever, às quais a própria natureza liga a 
porção a mais importante, a mais preciosa de nossa felicidade e os mais dolorosos 
males.3 

Portanto, mediante critérios estipulados pelas sensações e pelas experiências repetidas 

o homem pode “escolher” o rumo de suas ações. Entretanto, é importante salientar que a 

gravidade do problema reside na certificação de que é necessário determinar a possibilidade 

de poder responder a uma questão proposta considerando os diferentes níveis de crença. 

Assim, quando uma questão pode ser “rigorosamente demonstrada” ou quando sua resposta é 

                                                
1 CONDORCET, Sur la persistance de l’âme, 1986, p. 628. 
2 Cf. CONDORCET, Sur la persistance de l’âme, 1986, p. 629. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 19-20. 
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conseqüência de uma “lei geral e constante”, dotada de “extrema probabilidade”, observada 

na natureza, o nível da “certeza” pode ser alcançado.1 Contudo, existem proposições que 

podem ser relativamente deduzidas das leis gerais e, conseqüentemente, são “mais ou menos 

prováveis”. Segundo Condorcet, a questão que motiva o texto, a saber, “se a alma é ou não é 

imortal”, deve ser tratada no campo das probabilidades.2 Dessa forma, na impossibilidade de 

responder à questão encontramos a influência das teses sensualistas no pensamento de 

Condorcet. “Examinando o desenvolvimento de nossa faculdade de sentir”, afirma Condorcet, 

“de nos lembrar, de julgar, de raciocinar, e os fenômenos que ela nos apresenta”, é impossível 

separar nossa capacidade de perceber os fenômenos de nosso corpo, pois tudo o que 

experimentamos, o “delírio das doenças”, “o sentimento da memória”, “a perpetuidade do 

eu”, depende do corpo. Assim, é impossível formar qualquer idéia sem ele; a imobilidade e a 

morte suspendem as operações intelectuais.3 

 Condorcet, insatisfeito, procura ainda examinar quatro suposições que podem ser 

resumidas numa única proposição: existe “um ser persistente” - uma alma - que resiste à 

morte e conserva a “consciência do eu”. Igualmente, as objeções de Condorcet podem ser 

resumidas: qualquer tipo de combinação entre a alma e o corpo deixa de existir depois da 

morte, porquanto é através da realidade corpórea que se realiza todo tipo de combinação e 

relação com o mundo. Analogamente, a própria “consciência do eu” depende dos órgãos do 

corpo. Sendo assim, se não existe nenhuma prova de que a alma conserve a faculdade de 

                                                
1 Neste aspecto em particular, não é possível deixar de acrescentar a nítida relação entre a posição assumida por 
Condorcet e a de David Hume (1711-1776). Em sua Investigação acerca do conhecimento humano (1999, p. 47-
48), especialmente na seção IV (Dúvidas céticas sobre as operações do entendimento), o filósofo escocês 
fundamenta a dicotomia entre “conhecimento” e “crença”, entre “relações de idéias” e “relações de fatos”. A 
diferença prende-se à noção de certeza: as relações entre idéias, tipicamente matemáticas, podem ser 
demonstradas e levam a uma conclusão absolutamente certa; por outro lado, as relações entre fatos não dão 
acesso ao mesmo tipo de certeza. “Os fatos, que são os segundos objetos da razão humana, não são determinados 
da mesma maneira, nem nossa evidência de sua verdade, por maior que seja, é de natureza igual à precedente. O 
contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma contradição, o espírito o 
concebe com a mesma facilidade e distinção como se ele estivesse em completo acordo com a realidade”.  
2 Cf. CONDORCET, Sur la persistance de l’âme, 1986, p. 630-631. A questão do lugar ocupado pelo cálculo 
das probabilidades no pensamento de Condorcet prende-se às dicussões de ordem metafísica que, neste 
momento, procuramos analisar. Mais adiante veremos a importância desta discussão no que se refere à aplicação 
do cálculo às questões sociais e políticas, tratada especialmente no Essai sur l’application de l’analyse à la 
probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix  (1785) e na Tableau général de la science qui a pour 
objet l’application du calcul aux sciences politiques et morales (1793). 
3 Cf. CONDORCET, Sur la persistance de l’âme, 1986, p. 631. 
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pensar, não há qualquer evidência de que a “consciência do eu” possa ser conservada após a 

morte.1 

 O exame deste substrato metafísico leva-nos a algumas importantes conclusões. Pode-

se destacar, em primeiro lugar, que a noção de perfectibilidade funda-se na capacidade 

humana de desenvolver suas faculdades e acumular uma massa de verdades, na medida que 

supera as dificuldades impostas pelas circunstâncias e satisfaz suas necessidades. Em segundo 

lugar, como ser consciente de si e de suas ações, o homem é capaz de dirigir sua história. 

Assim, o progresso não é produto de ação que se desenrola às cegas; ao contrário, ele deve ser 

o resultado do desenvolvimento da própria racionalidade, é fruto de reflexão. Como lembra 

Maria das Graças de Souza, no que diz respeito a esta questão, é fácil notar a distância entre o 

modo como Condorcet e Rousseau abordam a questão da perfectibilidade humana. Basta 

lembrar que, para Rousseau, o processo de aperfeiçoamento coincide com o de degeneração, o 

que não significa que o genebrino negue a “continuidade da história”. Ao contrário, o 

processo histórico de expansão da civilização é, de acordo com Rousseau, irrevogável. O 

problema reside no fato de que é exatamente o processo civilizatório que “aliena o homem da 

natureza”, que promove sua desnaturação. Assim, ao criticar a sociedade de seu tempo, 

Rousseau, ao mesmo tempo, critica a noção de progresso, pondo em xeque os valores que lhe 

são próprios, e levando-nos à conclusão de que “o passado é superior ao presente”. A 

perspectiva adotada por Condorcet é oposta: para ele, o aperfeiçoamento dos homens nas artes 

e nas ciências, quando não destruíram, ao menos temperaram os vícios e erros grosseiros dos 

homens. Em sua avaliação, não são as ciências e as artes os alvos a serem combatidos, mas a 

ignorância.2 

- II - 

Das especulações metafísicas a respeito do desenvolvimento das faculdades humanas, 

de uma concepção de natureza humana capaz de explicar o desencadeamento do devir 

histórico, é preciso passar aos resultados da marcha do espírito humano, isto é, ao plano 

histórico das conquistas e progressos do gênero humano. Nesse sentido, tal como Turgot,3 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Sur la persistance de l’âme, 1986, p. 631-633. 
2 Cf. SOUZA, “Apresentação”, 1993, p. 11-12. Confira também: CONDORCET, Discours de réception, 1986, 
184-185; COUTEL e KINTZLER, “Présentation”, 1994, p. 24-25. 
3 Cf. MEEK, “Smith, Turgot, and the ‘four stages’ theory”, 1977, p. 18-32. 
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Condorcet indica na apresentação de seu Esboço, de maneira ampla, a sucessão de estágios 

percorridos pela civilização. Assim, do estado da caça e da pesca, marcado pela presença de 

“usos comuns que lhes fazem às vezes de leis”, de uma “arte grosseira de fabricar armas”, 

“utensílios domésticos” e habitações, e por uma linguagem incipiente capaz de comunicar 

algumas poucas idéias, passa-se, devido à “incerteza e a dificuldade” de garantir a 

subsistência, e graças à capacidade de cada um aperfeiçoar “as destrezas pessoais”,1 ao 

estágio da prática do pastoreio e da agricultura marcada pelo advento de uma importante 

aquisição: a noção de propriedade. “A propriedade”, afirma Condorcet, “que, no primeiro 

estado, limitava-se àquela dos animais mortos por ele, de suas armas, de suas redes, dos 

utensílios de seu lar, torna-se, em primeiro lugar, a propriedade de seu rebanho, e, em seguida, 

a propriedade da terra que ele arroteou e que ele cultiva”.2 A importância desta aquisição 

reside no surgimento da divisão do trabalho social, estreitamente vinculada à maior 

complexidade e diversificação das relações morais entre os indivíduos, que permitiu novos 

desdobramentos: 

Uma segurança maior, um ócio mais certo e mais constante, permitem entregar-se à 
meditação, ou pelo menos a uma observação contínua. Para alguns indivíduos, 
introduz-se o uso de dar uma parte de seu supérfluo em troca de um trabalho que, até 
certo ponto, serve para que eles mesmos se dispensem de trabalhar. Existe então 
uma classe de homens cujo tempo não é absorvido por um labor corporal, e cujos 
desejos se estendem para além das simples necessidades. A indústria (desperta); as 
artes já conhecidas se estendem e se aperfeiçoam; os fatos que o acaso apresenta à 
observação do homem mais atento e mais exercitado fazem desabrochar as novas 
artes; os homens se multiplicam (na medida em que os meios de viver tornam-se 
menos perigosos e menos precários); a agricultura, que pode alimentar um maior 
número de indivíduos no mesmo terreno, substitui os outros meios de subsistência: 
ela favorece esta multiplicação que, reciprocamente, acelera os progressos; as idéias 
adquiridas se comunicam mais prontamente e se perpetuam mais seguramente em 
uma sociedade tornada mais sedentária, mais unidade, mais íntima. A aurora das 
ciências já começa a aparecer; e o homem se mostra separado das outras espécies de 
animais, não parecendo mais limitado, como eles, a um aperfeiçoamento puramente 
individual.3 

 Neste último estágio é significativa a importância atribuída por Condorcet ao 

desenvolvimento da linguagem. Como alerta Gilles-Gaston Granger, na teoria da linguagem 

de Condorcet encontramos uma das principais diretrizes que explicam os sucessivos 

aperfeiçoamentos do gênero humano.4 Por ora, é necessário fixarmo-nos no exame do fato de 

que, num estágio em que as relações sociais tornaram-se complexas e diversificadas, em que 
                                                
1 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 21. 
2 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 22. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 22. 
4 Cf. GRANGER, La mathématique sociale du Marquis de Condorcet, 1956, p. 28. 
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as crescentes necessidades já despertam, no homem, o ímpeto para as descobertas, a 

linguagem torna-se instrumento de fundamental importância para comunicar idéias, perpetuar 

a memória, fixar convenções, em suma, para consolidar os laços entre os membros da 

sociedade. Não é à toa que, de acordo com Condorcet, a formação de uma língua precede o 

surgimento de todas as instituições políticas.1 Todas as adversidades manifestas da tradição 

oral, por exemplo, a falta de precisão na descrição dos fatos e a fraca recordação das 

testemunhas, podem ser suplantadas pela escrita.2 Se a princípio, acrescenta Condorcet, a 

linguagem escrita diferenciava-se da linguagem falada, aos poucos, graças a novas 

revoluções, homens de gênio inventaram a escrita alfabética. Com isso, descobriram que 

[...] um pequeno número de signos basta para escrever tudo, assim como um 
pequeno número de sons bastava para dizer tudo. A língua escrita foi a mesma que a 
língua falada; só se precisou reconhecer e formar esses signos pouco numerosos, e 
este último passo assegurou para sempre os progressos da espécie humana.3   

Como veremos, a linguagem constitui instrumento necessário para o dinamismo 

intelectual do espírito humano. Ademais, o desenvolvimento das línguas é um dos principais – 

se não o principal - critérios que servem de baliza para a demarcação do quadro oferecido por 

Condorcet no Esboço, que procura apresentar a marcha dos progressos dividindo a exposição 

em dez períodos marcados por sucessivas revoluções. Na primeira etapa, afirma o filósofo, 

“as observações sobre o desenvolvimento de nossas faculdades” constituem “o único guia”. 

Neste caso, o quadro é traçado a partir de especulações, hipóteses que sustentam a discussão 

acerca da sucessão de progressos realizados pela espécie humana. Dos homens reunidos em 

povoados, vivendo da caça e da pesca (1º período), passando pela descoberta da atividade 

pastoril e da agricultura (2º período), o termo desta etapa (3º período), note-se bem, é “o uso 

de uma linguagem articulada, nuança a mais destacada e, mesmo com algumas idéias morais 

mais extensas e um fraco começo de ordem social, a única pela qual ele (o homem) difere dos 

animais que vivem em sociedade regular e durável”.4 É importante ressaltar que 

desenvolvimento da linguagem constitui, para Condorcet, uma das mais expressivas 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 31. 
2 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 22-23.  
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 23. 
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 24. 
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conquistas da humanidade no processo de abandono da vida primitiva e de elaboração das 

instituições sociais.1 

 O aspecto característico desta primeira etapa dos progressos do espírito humano 

prende-se ao exame de especulações em torno dos elementos que impulsionam o 

desenvolvimento da humanidade e ao estabelecimento de pressupostos que constituem os 

critérios com os quais se poderá avaliar o curso histórico. No que se refere à origem dos 

primeiros povoados, ou seja, das primeiras sociedades políticas, tal como os enciclopedistas e 

outros autores do século XVIII2, Condorcet defende a tese da “sociabilidade natural”. Em 

Montesquieu, por exemplo, o tema aparece nas Cartas Persas, obra publicada em 1721: 

Sempre que ouvi falar do direito público, vi que começavam investigando 
atentamente qual era a origem das sociedades, o que me parece ridículo. Se os 
homens não se associassem, se se desviassem e fugissem uns dos outros, então sim 
fora necessário averiguar a causa, e indagar por que viviam separados. Mas todos 
nascem ligados uns com os outros; um filho nasce ao lado do pai, e fica com ele: eis 
a sociedade e a origem da sociedade.3 

Percebe-se por estas palavras que Montesquieu deseja atingir a “escola jusnaturalista” 

e os pensadores políticos que nela se inspiraram. Como indica Joseph Dedieu, imbuído de 

novas idéias, Montesquieu afasta-se da especulação filosófica para enfrentar o terreno dos 

fatos.4 Dessa forma, à pergunta qual a melhor de governo, Montesquieu responderá: “o 

governo mais de acordo com a Natureza é aquele cuja disposição particular melhor se 

relaciona com as disposições do povo para o qual foi estabelecido”.5 A resposta, vale 

ressaltar, deriva da maneira como Montesquieu compreende as leis, a saber, “relações 

necessárias que derivam da natureza das coisas”.6 Isso significa que existem certas variáveis 

sociais, históricas e físicas que devem dirigir o trabalho dos legisladores. Por isso, como 

explica Dedieu, “Montesquieu entreviu a necessidade das pesquisas positivas”: existem 

“’razões’ que variam de país a país, de povo a povo”.7 

A posição de Montesquieu demonstra claramente a distinção entre o que Norberto 

Bobbio chama de “modelo aristotélico” e “modelo hobbesiano” de explicação para a origem 

                                                
1 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 361. 
2 Cf. SOUZA, “Aspectos do pensamento político na Enciclopédia de Diderot e D’Alembert”, 2006, p. 07-23. 
3 MONTESQUIEU, Cartas Persas, Carta XCIV, 1960, p. 171.  
4 DEDIEU, “As idéias políticas e morais de Montesquieu”, 2003, p. 297. 
5 MONTESQUIEU, Do espírito das leis, Livro I, Primeira Parte, Cap. III, 1979, p. 28.  
6 Cf. MONTESQUIEU, Do espírito das leis, Livro I, Primeira Parte, Cap. I, 1979, p. 25. 
7 Cf. DEDIEU, “As idéias políticas e morais de Montesquieu”, 2003, p. 297-298. 
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da sociedade: enquanto os teóricos do direito natural procuram realizar uma “reconstrução 

racional” do direito e da sociedade tomando, como premissa lógica, o “abstrato estado de 

natureza”, o modelo aristotélico realiza uma “reconstrução histórica” partindo da família, 

forma historicamente determinada de sociedade humana, para chegar às dimensões de uma 

sociedade mais ampla.1 A discussão acerca da origem contratual da sociedade e as 

especulações referentes a um suposto “estado de natureza” não ocupam espaço na filosofia de 

Condorcet, porque “o acordo racional das opiniões sobre a necessidade de submissão a regras 

comuns, [...] é um acordo que se faz continuamente no tempo, na história, dentro do espaço 

republicano”.2 Assim, ao menos em dois pontos o pensamento político de Condorcet 

aproxima-se de Montesquieu e a tese da sociabilidade natural exposta no Esboço é um deles:  

Uma sociedade familiar parece natural ao homem, formada em primeiro lugar pela 
necessidade que as crianças têm de seus pais, pela ternura das mães, e até mesmo dos 
pais, para com suas crianças; a duração destas necessidades pôde proporcionar o 
tempo para que nascesse e se desenvolvesse um sentimento que inspirava o desejo de 
perpetuar essa reunião. Esta própria duração bastou para fazer sentir suas vantagens. 
Uma família situada em um solo que oferecia uma subsistência fácil pôde em 
seguida multiplicar-se e tornar-se um povoado.3 

Além disso, como destaca Keith Michael Baker, tanto para Montesquieu como para 

Condorcet “existem leis necessárias e invariáveis que derivam da constituição moral do 

homem”.4 No entanto, a aproximação se desfaz quando se consideram as críticas que o 

“último dos iluministas” dirige ao Baron de La Brède. A abordagem proposta por 

Montesquieu, vale lembrar, pretende demonstrar as “razões para as variações históricas de 

costumes e legislação”, o que, segundo Condorcet, embora revele as causas das leis, não 

sugere um critério que promova a distinção entre justiça e injustiça. Em outras palavras, se as 

leis emanam de relações necessárias que existem na natureza das coisas - lembremo-nos que 

este é o conceito de lei proposto por Montesquieu -, devem existir, igualmente, princípios 

invariáveis da moral que têm sua origem na natureza humana. Não nos esqueçamos: 

Condorcet é um racionalista herdeiro das Luzes; além disso, é um matemático. Logo, para ele, 

“uma boa lei deve ser a mesma para todos os homens, [...], assim como uma proposição 

verdadeira é verdadeira para todos”.5 Trataremos dos detalhes que se prendem a esta 

                                                
1 Cf. BOBBIO e BOVERO, Sociedade e estado na filosofia política moderna, 1987, p. 40-43. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 195. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 29. 
4 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 221. 
5 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 222. 
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discussão em outro momento. Por ora, fixemo-nos nos progressos do espírito humano que se 

apresentam no Esboço.     

Se nos três períodos iniciais é possível destacar uma série de progressos - a formação 

da linguagem articulada e da escrita, o surgimento das primeiras instituições políticas, a 

diversificação das atividades econômicas, a implementação de novas técnicas, e o início de 

desenvolvimento da prática científica e artística -, neles também é possível observar o 

nascimento de uma série de superstições, preconceitos e erros. Desse modo, por exemplo, a 

constituição dos primeiros povoados, graças à reunião das famílias, propicia a erupção de 

sentimentos oriundos das complexas relações sociais que se estabelecem entre os diversos 

componentes de uma sociedade: 

A vingança e a crueldade para com os inimigos, erigidas em virtudes; a opinião que 
condena as mulheres a uma espécie de escravidão; o direito de comandar a guerra 
visto como a prerrogativa de uma família; enfim, as primeiras idéias das diversas 
espécies de superstições, tais são os erros que distinguem esta época, e dos quais 
será preciso investigar a origem e desenvolver os motivos. Pois o homem não adota 
sem motivo o erro que sua primeira educação não lhe tornou de alguma maneira 
natural; se ele acolhe um erro novo é porque este está ligado a erros da infância; é 
porque seus interesses, suas paixões, suas opiniões ou os acontecimentos o 
dispuseram a acolhê-lo.1 

Segundo Baker, nesses estágios iniciais da humanidade, a “imaturidade da razão 

humana”, sua incapacidade de distinguir “sentimento de crença” e “fundamentos para a 

crença”, constitui a principal razão para a erupção dos primeiros erros e superstições.2 A isso, 

entretanto, somou-se a “formação de uma classe de homens depositários dos princípios das 

ciências, ou dos procedimentos das artes, dos mistérios e das cerimônias da religião, das 

práticas da superstição, freqüentemente até mesmo dos segredos da legislação e da política”. 

A formação de castas de depositários do saber e das virtudes resultou na instalação de uma 

funesta distinção entre os indivíduos: constitui-se a classe “destinada a ensinar” e a classe 

“feita para crer”; enquanto uma classe preserva o que chama de saber, a outra acolhe “com 

respeito aquilo que os outros dignam-se a lhe revelar”; enquanto uma classe eleva-se “acima 

da razão” e de sua própria natureza, a outra renuncia humildemente ao seu posto na 

humanidade.3 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 32. 
2 Cf. BAKER, Condorcet: from the natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 361. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 32. 
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O resultado deste processo pode ser conferido no quadro dos eventos da segunda 

época. De acordo com Condorcet, os privilégios de alguns poucos aperfeiçoaram “a arte de 

enganar os homens para despojá-los, e de usurpar em suas opiniões uma autoridade fundada 

em temores e esperanças quiméricas”. Se os cultos tornaram-se mais regulares, se os sistemas 

de crença tornaram-se mais sofisticados, se os conselhos de chefes de famílias ou de tribos 

começaram a forjar uma jurisprudência mais regular e constante, capaz de oferecer critérios 

para os julgamentos, todos estes refinamentos trouxeram também algumas mazelas: 

[...] viu-se instituir aqui príncipes pontífices, ali famílias ou tribos sacerdotais, 
alhures colégios de padres; mas sempre uma classe de indivíduos afetando 
insolentes prerrogativas, separando-se dos homens para melhor subjugá-los  e 
procurando apropriar-se exclusivamente da medicina, da astronomia, para reunir 
todos os meios de subjugar os espíritos, para não lhes deixar nenhum meio de 
desmascarar sua hipocrisia e de romper seus grilhões.1 

Ora, é da imposição dessas classes de homens privilegiados que nasce um tipo de 

desigualdade que Condorcet, envolvido no processo revolucionário francês, com insistência, 

irá combater: a desigualdade de saber.2 A esse respeito, o filósofo explica que na terceira 

época, embora a espécie humana tenha obtido algum desenvolvimento no campo das ciências, 

os avanços científicos constituíam uma “meta secundária”, “um meio de perpetuar ou de 

expandir o poder”. Os poucos homens que cultivavam os rudimentos do saber “procuravam a 

verdade para espalhar erros”.3 As “castas ensinantes” não tinham o objetivo de libertar, mas 

de estender o poder e estabelecer a tirania dos sábios sobre os ignorantes. Por isso, afirma 

Condorcet: 

Como sua meta não era instruir, mas dominar, não apenas eles não comunicavam ao 

povo todos os seus conhecimentos como também corrompiam por erros aqueles que admitiam 

revelar-lhe; ensinavam ao povo não aquilo que acreditavam verdadeiro, mas aquilo que para 

eles era útil. 

Eles não mostravam nada, sem misturar a isso não sei o quê de sobrenatural, de 
sagrado, de celeste, que tendia a fazê-los ser vistos como superiores à humanidade, 
como revestidos de um caractere divino, como tendo recebido do próprio céu 
conhecimentos proibidos ao resto dos homens. 

Eles tiveram duas doutrinas, uma somente para si, a outra para o povo: 
freqüentemente até, como eles se dividiam em várias ordens, cada uma delas se 
reservou alguns mistérios. Todas as ordens inferiores eram ao mesmo tempo 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 37. 
2 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 160. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 51. 
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velhacas e ludibriadas; e o sistema de hipocrisia só foi integralmente desenvolvido 
aos olhos de alguns adeptos.1 

Se o objetivo destas castas era dominar e estender seu poder através da difusão de 

erros e superstições, nada mais natural que sua estratégia consistisse em se apoderar da 

educação, “para modelar o homem de forma a suportar mais pacientemente grilhões 

identificados, por assim dizer, com sua existência, para afastar dele até a possibilidade de 

rompê-los”.2 Encontramo-nos, aqui, na presença do “mal na história”. Isso não significa, é 

claro, que Condorcet admita uma concepção de história linear nos moldes de uma escatologia 

cristã. O tema do “mal na história”, para ele, não está submetido a uma ordem transcendente. 

Como demonstra Gusdorf, assim como Galileu reivindicou “a tese da autonomia da realidade 

material”, isto é, desprovida da “intervenção direta de Deus”, à historiografia do século XVIII 

bastará “reivindicar o livre arbítrio, atributo fundamental que o Criador concedeu à sua 

criatura”. Assim, os historiadores podem até reconhecer a onipresença divina, “mas com um 

afastamento que respeita a iniciativa de uma humanidade que decida livremente para o bem 

ou para o mal”. O que se reivindica, portanto, é a autonomia da história humana.3 

Em Condorcet, o tema do mal está inserido numa visão intelectualista que, segundo 

Alain Pons, remonta a Sócrates: “o mal não é outra coisa que a ignorância, a privação de 

conhecimento. A própria maldade é o resultado da ignorância: ninguém é mal 

voluntariamente”.4 A esse respeito, como aponta Kintzler, “Condorcet permanece fiel à teoria 

clássica que sempre fez da liberdade e da virtude o resultado de um conhecimento, e da 

ignorância a fonte indispensável da tirania”.5 Para o filósofo, a ignorância é incompatível com 

a liberdade. Esta incompatibilidade manifesta-se duplamente: o ignorante torna-se escravo das 

“forças cegas de uma Natureza que ele não compreende” e das “paixões de uma máquina 

governada por peças que lhe escapam, cujas agitações mecânicas são tomadas por ele como 

movimentos de sua vontade”. Em suma, o ignorante não é capaz de governar os poderes que 

possui.6  

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 51. 
2 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 53. 
3 Cf. GUSDORF, “La connaissance historique”, 1973, p. 392. 
4 PONS, “Introduction”, 1988, p. 48. 
5 KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 69.  
6 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 69. 
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A crítica que Condorcet dirige às “castas ensinantes”, em especial aos chefes de todas 

as seitas religiosas, revela algo ainda mais perturbador: para permanecer no poder elas 

empreenderam manter os homens na ignorância, “no estado de ‘menoridade’ intelectual e 

afetiva”.1 Ora, o tema da emancipação humana por intermédio das luzes é caro ao século 

XVIII. Nesse sentido, conforme Gusdorf, o pensamento de Condorcet representa o 

acabamento das teses iluministas2; funda-se na “afirmação da unidade do gênero humano”, na 

“afirmação da igualdade dos homens no plano do pensamento e da razão”, na “luta contra o 

obscurantismo religioso”, como destaca Paty.3 

Sendo assim, ao contrário de Rousseau, por exemplo, que se insere na contracorrente 

de seu tempo, com o Discurso sobre as ciências e as artes, conforme procuramos mostrar 

acima, Condorcet, como bom herdeiro do Iluminismo, discípulo de Turgot e D’Alembert, 

procura demonstrar que é graças ao aperfeiçoamento da racionalidade, que se revela através 

da massa de conhecimentos acumulados por meio da expansão das Luzes, que o gênero 

humano poderá se emancipar. Numa ilustrativa passagem do Discours de réception à 

l’Académie Française, ao que tudo indica, referindo-se, indiretamente, a Rousseau, Condorcet 

afirma: 

[...] A opinião de que a natureza humana degenera e se degrada sem cessar, 
parece ter sido a opinião comum de todas as idades do mundo; ela ousa ainda se 
reproduzir entre nós; e neste século mesmo, a Eloqüência foi empregada mais de 
uma vez, para defendê-la, com sua arte e seus prestígios. 

Entre esses detratores de nosso século, acerca dos quais de forma alguma é 
preciso aprofundar ou revelar seus motivos, eu me dirigirei somente àqueles homens 
virtuosos, que desprezando o século em que vivem, já que sua alma ofende-se mais 
com o espetáculo dos males que presenciam do que com a narrativa dos males 
passados, e que se irritam contra seus contemporâneos pelo próprio excesso de 
interesse que eles têm pela felicidade: se eles parecem prever males ainda maiores 
para a posteridade, é unicamente por temer, porque indócil às lições dos Sábios, que 
ela não saiba prevenir a desgraça que a ameaça. 
Eu lhes direi: Não me acusem de ser insensível aos males da humanidade; eu sei que 
suas chagas ainda sangram, que em toda parte o jugo da ignorância ainda pesa sobre 
ela; que em tudo o que o homem de bem lança os olhos, a desgraça e o crime vêm 
afligir sua visão e quebrar seu coração. A ignorância e o erro respiram ainda, é 
verdade: esses monstros, os mais terríveis inimigos da felicidade do homem, 
arrastam consigo o dardo mortal que o atinge; e seus gritos, que vos assustam, 
somente provam que os golpes que recebe são seguros e terríveis. 

Acreditais que nos degeneramos, porque a austeridade de nossos pais cedeu 
lugar a esta doçura que se mistura às nossas virtudes e a nossos vícios, e que vos 

                                                
1 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 48-49.  
2 Cf. GUSDORF, “La connaissance historique”, 1973, p. 395. 
3 Cf. PATY, “Ciência, filosofia e sociedade, da Enciclopedye até a Revolução Francesa: de D’Alembert e 
Condorcet”, 1990, p. 103. 
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parece acrescentar muito à fraqueza. Mas a virtude não tem necessidade de elevar-se 
acima da Natureza, quando luta ao mesmo tempo contra as paixões e a ignorância. 
Considerem que as luzes tornam as virtudes fáceis; que o amor do bem geral, e 
mesmo a coragem de a ele devotar-se, é, por assim dizer, o estado habitual do 
homem esclarecido. No homem ignorante, a justiça é uma paixão talvez 
incompatível com a doçura; no homem instruído, ela é a própria humanidade 
submetida às leis da Razão. O projeto de tornar os homens virtuosos é quimérico: 
mas porque não ver, um dia, as luzes, acrescentadas ao gênio, criar, para gerações 
mais felizes, um método de educação, um sistema de leis que tornariam quase 
inúteis a coragem da virtude? Dirigido por estas instituições salutares, o homem só 
teria a necessidade de escutar a voz de seu coração e de sua Razão, para cumprir, 
por uma tendência natural, os mesmos deveres que hoje lhe custam esforços e 
sacrifícios [...].1   

Ora, como lembra Keith Michael Baker, diferentemente de Rousseau, a política era, 

para Condorcet, “um problema de razão e não de vontade”.2 Esta distinção, como se poderá 

verificar ao longo de nossa apresentação do Esboço, é de fundamental importância para 

compreender a atuação política de Condorcet durante a Revolução, bem como os fundamentos 

de sua filosofia do ensino. Guiadas pela crença no aperfeiçoamento da “razão comum”, isto é, 

do substrato metafísico partilhado por todos os homens, ao qual já nos referimos, as posições 

políticas de Condorcet, de acordo com Baker, têm como objetivo “a redenção do poder 

mediante a razão”. Com isso, “no interior do discurso revolucionário”, o filósofo procura 

substituir “o discurso voluntarista da vontade política”, inspirado na teoria rousseauniana da 

soberania inalienável e indivisível, por um “discurso racionalista do social”: “importava-lhe 

menos o ponto em que residia a vontade soberana do que sua dissolução na livre escolha de 

indivíduos racionais no interior de uma sociedade esclarecida”.3 

A tal intenção pode-se atribuir um duplo significado: em primeiro lugar, a procura de 

meios capazes de organizar a sociedade civil assegurando aos homens o exercício dos direitos 

naturais, o que equivale a encontrar condições, através dos sufrágios, de determinação da 

verdade. Isso explica a atenção que Condorcet dirige à questão do “fenômeno psicossocial do 

                                                
1 CONDORCET, Discours de réception, 1986, p. 184-186. No Discurso sobre a desigualdade (1999, p. 78), de 
Rousseau, pode-se ler uma passagem à qual Condorcet parece fazer alusão. Ao se referir à erupção do “amor-
próprio” típico do homem pervertido pela sociedade ilegítima, Rousseau afirma: “É a razão que engendra o 
amor-próprio e a reflexão o fortifica; faz o homem voltar-se sobre si mesmo; separa-o de quanto o perturba e 
aflige. É a filosofia que o isola; por sua causa, diz ele, em segredo, ao ver um homem sofrendo: ‘Perece, se 
queres; quanto a mim, estou seguro’. Nada, além dos perigos da sociedade inteira, atrapalha o sono tranqüilo do 
filósofo e o arranca do leito. Podem impunemente degolar um seu semelhante sob sua janela, ele só terá de levar 
as mãos às orelhas e ponderar um pouco consigo mesmo para impedir a natureza, que nele se revolta, de 
identificar-se com aquele que assassina”. 
2 Cf. BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF (orgs.), Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 
231-232.  
3 Cf. BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF (orgs.), Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 
235. 
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voto”, afirma Granger, como “busca coletiva da verdade”.1 Em segundo lugar, mas não menos 

importante, se as leis de uma república exigem uma “adesão racional” vinculada, portanto, a 

princípios raciocinais, que não fazem apelo a uma obediência fundada na virtude, como 

explica Maria das Graças de Souza, necessário é assegurar que todo indivíduo não se submeta 

a qualquer laço de dependência intelectual.2 Se nos concentrarmos, por ora, neste segundo 

significado, veremos que ele nos leva a uma importante distinção entre as reflexões de 

Condorcet e de Rousseau.  

Em seu Discurso sobre a desigualdade, Rousseau procura demonstrar que, no estado 

de natureza, o homem experimenta uma “existência absoluta e amoral”; os “juízos morais”, a 

moralidade das ações, resultam das relações travadas com outros homens, em outros termos, 

do desenvolvimento de uma “existência relativa”, que substitui a independência natural. Ao 

atribuir ao homem a condição de “agente livre” e a “faculdade de aperfeiçoar-se”, Rousseau 

confere à humanidade o dom de exercitar livremente sua “vontade” e de contrariar, para seu 

próprio malefício, as regras prescritas pela natureza.3 O processo de cisão entre o homem e a 

natureza é conhecido: o “esclarecimento do espírito” e o “aperfeiçoamento da indústria”, 

conseqüências da multiplicação de necessidades e das relações mais contínuas entre os 

indivíduos, lançam os homens num curso histórico marcado pela degradação. 

O percurso da queda, ao qual já nos referimos, resulta na perda da liberdade, na 

edificação de todas as formas de dependência e de desigualdade, entre os que possuem e os 

que não possuem, entre os fortes, que têm a lei a seu favor, e os fracos, que não têm algo que 

os defenda, e traz como resultado a própria privação da condição do homem, porquanto, numa 

sociedade ilegítima e corrompida, todos os indivíduos perdem, para outrem, o poder que 

possuíam, no estado de natureza, sobre sua própria vontade. Da extinção da vontade, da 

liberdade individual, emerge o déspota que não possui senhor e para quem “não há nem 

probidade nem dever a consultar, e a única virtude que resta aos escravos é a mais cega 

obediência”.4 Assim, de acordo com Rousseau, a associação ilegítima, fruto de um processo 

de decadência, é a tradução de um processo histórico que resultou num malogro, porque a 

sociedade política que dele emergiu não obedeceu à “máxima fundamental de todo direito 

                                                
1 Cf. GRANGER, La mathématique sociale du Marquis de Condorcet, 1956, p. 94-97. 
2 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 193. 
3 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 64-65. 
4 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 113. 
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político”, a saber, “que os povos se deram chefes para defender sua liberdade e não para 

serem dominados”.1 Nesse sentido, ao usurpar a soberania dos indivíduos, o déspota não 

considera que a instituição de um corpo político deva ser conseqüência necessária de um 

“verdadeiro contrato entre o povo e os chefes que escolhe, contrato pelo qual as duas partes se 

obrigam à observância das leis nele estipuladas e que formam os liames de sua união”.2 Sob a 

tirania não existem “noções de bem” ou “princípios da justiça”, “os particulares se tornam 

iguais, porque nada são”: encontram-se todos submetidos à vontade de um tirano que tem 

como regra atender às suas paixões.3  

A leitura do Discurso sobre a desigualdade remete-nos à do Contrato Social, no qual 

Rousseau procura explicitar os princípios do direito político capazes de garantir a 

legitimidade de uma associação política. Como se sabe, a formação de um corpo político 

constitui, de acordo com Rousseau, o único meio que os homens possuem de sobrepujar os 

obstáculos que lhes são prejudiciais. O problema da associação consiste, pois, em fazer com 

que a força de uma agregação seja impelida “para um só móvel”, que “opere em concerto”. 

Ao contrário da associação ilegítima, instituída em benefício do interesse de alguns poucos, a 

associação legítima, fruto da soma de todas as forças, deve enfrentar um problema de grande 

amplitude: como fazer com que cada indivíduo empenhe sua força e liberdade, “instrumentos 

primordiais de sua conservação”, “sem prejudicar e sem negligenciar os cuidados que a si 

mesmo deve?”4 A solução está na estipulação do “pacto social”, a única forma de garantir que 

a associação “defenda e proteja os bens e a pessoa de cada associado com toda a força 

comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, 

permanecendo tão livre quanto antes”.5 

A fórmula do pacto proposto por Rousseau prevê “a alienação total de cada associado, 

com todos os seus direitos, à comunidade toda” como “condição igual para todos”. Com isso, 

cada indivíduo renuncia à “liberdade natural” de que dispunha no estado de natureza em favor 

da “liberdade convencional” garantida pela sociedade política erigida sobre bases legítimas.6 

Deve-se ressaltar que o pacto social estipula que cada indivíduo deve colocar “em comum sua 

                                                
1 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 103. 
2 ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 107. 
3 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 113. 
4 Cf. ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro I, 1999, p. 69. 
5 ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro I, 1999, p. 69-70. 
6 Cf. ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro I, 1999, p. 70. 
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pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral”. Considerado em si 

mesmo, “quando passivo”, este corpo político recebe o nome de Estado; “quando ativo”, 

recebe o nome de soberano. “Quanto aos associados”, explica Rousseau, “recebem eles, 

coletivamente, o nome de povo e se chamam, em particular, cidadãos, enquanto partícipes da 

autoridade soberana, e súditos enquanto submetidos às leis do Estado”.1 

Importa notar aí a preocupação de Rousseau em determinar que o soberano é 

constituído por todos os cidadãos; as magistraturas e os cargos de governo não passam de 

“poderes” e, por isso, podem ser delegados. Entretanto, a soberania, isto é, o exercício da 

vontade geral, é inalienável e indivisível. Inalienável porque o soberano, como “ser coletivo”, 

“só pode ser representado por si mesmo. O poder pode transmitir-se; não, porém, a vontade”; 

indivisível porque “a vontade ou é geral, ou não o é; ou é a do corpo do povo, ou somente de 

uma parte”.2 À vontade geral, por sua vez, é atribuído um caráter de extrema importância: “é 

sempre certa e tende sempre à utilidade pública”.3 A dificuldade, contudo, reside em 

determinar onde ela se encontra. Não se trata, simplesmente, de identificar a vontade geral à 

vontade de todos. Segundo Rousseau, a vontade geral prende-se “somente ao interesse 

comum”; a vontade de todos prende-se ao “interesse privado, e não passa de um soma das 

verdades particulares”. A arte da política consiste, assim, na visão de Rousseau, na tarefa de 

localizar o interesse comum, extrair “os a-mais” e “os a-menos” dos interesses particulares 

para identificar a “vontade geral”.4 

Sendo assim, urge salientar que a legitimidade dos compromissos civis é determinada 

pela aceitação da cláusula da “alienação total” por parte de cada membro da associação. É 

verdade, afirma Rousseau, que “cada indivíduo, com efeito, pode, como homem, ter uma 

vontade particular, contrária ou diversa da vontade geral que tem como cidadão”, isto é, que 

“seu interesse particular pode ser muito diferente do interesse comum”. Contudo, também é 

verdade “que o artifício e o jogo da máquina política” depende da submissão ao que 

                                                
1 ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro I, 1999, p. 71. 
2 Cf. ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro II, 1999, p. 86-87. 
3 Cf. ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro II, 1999, p. 91. 
4 Cf. ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro II, 1999, p. 91-92. 
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determina a vontade geral, “condição que, entregando cada cidadão à pátria, o garante contra 

qualquer dependência pessoal”.1 

O problema assume novos contornos quando Rousseau examina o significado da idéia 

de lei. A lei é um produto do exercício da vontade geral; como tal, consiste em norma 

estatuída por “todo o povo” “para todo o povo” e a matéria sobre a qual ela versa deve ser 

sempre geral: “Quando digo que o objeto das leis é sempre geral”, explica Rousseau, “por isso 

entendo que a Lei considera os súditos como corpo e as ações como abstratas, e jamais um 

homem como um indivíduo ou uma ação particular”.2 Não se trata aqui, simplesmente, de 

demonstrar que, para Rousseau, uma sociedade legítima, qualquer que seja sua forma de 

governo, deve ser republicana, posição que Condorcet compartilha. Trata-se, isso sim, de 

demonstrar que na teoria política do filósofo genebrino a questão da vontade possui um status 

que não é endossado por Condorcet. O problema assume implicações que levarão Rousseau a 

estipular a necessidade de um legislador, figura dotada de “inteligência superior”, de natureza 

divina, “capaz de mudar a natureza humana, transformar cada indivíduo, que por si só é um 

todo perfeito e solitário, em parte de um todo maior; alterar a constituição do homem para 

fortificá-la; substituir a existência física e independente, que todos nós recebemos da natureza, 

por uma existência parcial e moral”.3 Ao legislador cabe a tarefa, de acordo com Rousseau, de 

dotar o povo de “espírito social”, afinal, “como uma multidão cega, que freqüentemente não 

sabe o que deseja porque raramente sabe o que lhe convém, cumpriria por si mesma empresa 

tão grande e tão difícil quanto um sistema de legislação?”4 O fragmento que dá seqüência a 

esta indagação indica com suficiente clareza as implicações - entre elas, a necessidade de um 

legislador - assumidas pelo papel da vontade no pensamento político de Rousseau: 

O povo, por si só, quer sempre o bem, mas por si só nem sempre o encontra. A 
vontade geral é sempre certa, mas o julgamento que a orienta nem sempre é 
esclarecido. É preciso fazê-la ver os objetos tais como são, algumas vezes tais como 
eles devem parecer-lhe, mostrar-lhe o caminho certo que procura, defendê-la da 
sedução das vontades particulares, aproximar a seus olhos os lugares e os tempos, 
pôr em balanço a tentação das vantagens presentes e sensíveis com o perigo dos 
males distantes e ocultos. Os particulares discernem o bem que rejeitam; o público 
quer o bem que não discerne. Todos necessitam, igualmente de guias. A uns é 
preciso obrigar a conformar a vontade à razão, e ao outro, ensinar a conhecer o que 
quer. Então, das luzes públicas resulta a união do entendimento e da vontade no 

                                                
1 ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro I, 1999, p. 75. 
2 ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro II, 1999, p. 107. 
3 ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro II, 1999, p. 109-110. 
4 ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro II, 1999, p. 108. 
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corpo social, daí o perfeito concurso das partes e, enfim, a maior força do todo. Eis 
donde nasce a necessidade de um legislador.1   

Como adverte Maria das Graças de Souza, em Condorcet, “o resultado final da 

reflexão, cujo ponto de partida é a noção de razão comum, é análogo àquele a que chegou 

Rousseau, com a diferença de que ele economiza a noção de vontade geral, a do legislador, e 

mesmo a exigência da alienação dos direitos naturais e do pacto originário”.2 Para Baker, 

quando Condorcet fala de “pacto social” pretende simplesmente enfatizar que os arranjos 

políticos e sociais exigem, como fundamento lógico, o princípio do consentimento individual. 

Se voltarmos ao quadro do primeiro período, veremos, por exemplo, que a instituição de uma 

sociedade, tornando as relações mais freqüentes, fez com que surgissem, ao lado de 

sentimentos de afeição, inúmeras querelas que, por sua vez, possibilitaram a emergência do 

sentimento de justiça. Vê-se, assim, que, tal como Rousseau, Condorcet localiza na vida 

social o nascimento de uma série de paixões. A erupção dessas paixões exigiu que acordos 

fossem feitos para que os membros de uma sociedade nascente pudessem gozar de uma vida 

mais abundante e, sobretudo, mais segura. Eis, assim, a versão de Condorcet para a origem da 

autoridade política: 

A necessidade de um chefe, a fim de poder agir em comum, seja para defendê-la (a 
sociedade), seja para conseguir com menos esforço uma subsistência mais segura e 
mais abundante, introduziu na sociedade as primeiras idéias de uma autoridade 
política. Nas circunstâncias em que o povoado inteiro estava interessado, em que ele 
devia tomar uma resolução comum, todos aqueles que tinham que executá-la deviam 
ser consultados.3 

É possível imaginar que os chefes instituídos tinham a função de julgar os desacordos 

e as desavenças existentes entre os indivíduos, porquanto “as querelas que surgiam no interior 

de uma mesma sociedade perturbavam sua harmonia; elas poderiam tê-la destruído; era 

natural convir em entregar a decisão àqueles que, por sua idade, por suas qualidades pessoais, 

inspiravam mais confiança”.4 É curioso notar que, em Rousseau, a necessidade do “pacto 

social” aparece no momento em que os homens percebem o surgimento de “obstáculos 

                                                
1 ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro II, 1999, p. 108. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 192. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 30. 
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 31. 
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prejudiciais à sua conservação no estado de natureza”. Então, “esse estado primitivo já não 

pode subsistir, e o gênero humano, se não mudasse de vida, pereceria”.1  

Importa destacar, que, na versão de Condorcet, a tese do consentimento não implica na 

alienação da vontade e da soberania, e não serve de argumento para defesa de um governo 

aristocrático ou patriarcal; baseia-se, isso sim, num acordo que é ato da racionalidade do 

homem.2 As decisões fundam-se, portanto, na compreensão de que os indivíduos são sujeitos 

racionais e livres e, por isso, capazes de “distinguir quais entre as suas ações deve ser 

submetida a regras comuns”.3 A marca do despotismo, do domínio de um homem ou de uma 

classe de homens, é exatamente a impossibilidade deste consentimento livre e esclarecido. Por 

isso, ao contrário de Rousseau, para quem a origem da desigualdade de poder é a instituição 

da propriedade, para Condorcet, “o primeiro domínio de um homem sobre outro se dá sobre o 

espírito: a posse, ou a aparência de posse de um conhecimento ou saber exclusivo por parte 

dos dominadores. A servidão tem como sua primeira origem a ignorância”.4 Ora, segundo 

Condorcet, somente a expansão das luzes pode garantir a autonomia no uso da razão, 

condição necessária para emergência de uma república em que os cidadãos possam usufruir 

seus direitos e cumprir seus deveres. 

 Dizíamos acima que, no Esboço, o desenvolvimento da linguagem tornou possível a 

fixação de convenções e o estreitamento dos laços que integram o homem à sociedade. 

Entretanto, depois de assinalar que o eixo básico do pensamento de Condorcet reside no 

aperfeiçoamento da racionalidade humana, cumpre salientar que o estabelecimento da tirania 

                                                
1 Cf. ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro I, 1999, p. 69. É claro que em Rousseau o problema leva a 
implicações diferentes daquelas a que Condorcet chegará, como já tentamos mostrar. Vale ressaltar que o 
pensamento rousseauniano apresenta-nos dois modelos de sociedade: a legítima, erigida pelo pacto e pautada nos 
princípios normativos do Contrato Social, e a ilegítima, fruto da decadência imposta aos homens no processo 
histórico conjetural descrito no Discurso sobre a desigualdade. A nosso ver, tanto no Contrato como no 
Discurso, o ponto de partida para o “pacto social” é o mesmo, a saber, uma situação de insegurança e de 
impotência generalizada: a sociedade nascente encontra-se num “tremendo estado de guerra” (Cf. Discurso 
sobre a desigualdade, 1999, p. 98). Entretanto, a diferença entre um pacto e outro é marcante: no Contrato, ele é 
ato que institui uma associação legítima comprometida com a igualdade de todos perante a lei; no Discurso, ele é 
um ardil dos ricos e poderosos, a segunda revolução rumo ao estabelecimento da desigualdade moral e política 
entre os homens. Embora Condorcet não possa ser tomado como um “contratualista” ou um “jusnaturalista” e, 
portanto, não encontremos em sua obra especulações acerca da origem da sociedade política partindo de 
elaboradas reflexões a respeito da distinção entre “estado de natureza” e “estado civil”, como pensador do século 
XVIII e como político envolvido no processo revolucionário francês, ele colherá, como veremos, os frutos desta 
discussão.        
2 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 224-225. 
3 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 192-193. 
4 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 160. 
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exercida por aqueles que detêm o saber sobre os ignorantes encontra seu principal fundamento 

no domínio dos artifícios da linguagem. Graças a esse domínio as “castas ensinantes” e os 

“chefes religiosos” puderam reservar segredos e mistérios, transmitidos apenas a alguns 

poucos “iniciados”, a fim de perpetuar a existência de homens dependentes que tudo 

ignoravam. Segundo Baker, neste ponto, Condorcet sugere que o desenvolvimento gradual 

das religiões e do poder das elites sacerdotais acompanha a evolução dos sistemas de 

linguagem. Não se trata, simplesmente, de considerar a questão sob o ângulo do 

anticlericalismo comum ao século XVIII. Para Condorcet, as castas clericais, as elites 

pensantes, traíram a humanidade ao estabelecer uma espécie de “monopólio da verdade”, ao 

explorar o conhecimento como uma forma de “dominar o ignorante”.1  

De fato, ao retomar a questão da evolução da linguagem, Condorcet procura descrever 

numa passagem do terceiro período o processo de nascimento de uma série de preconceitos e 

superstições que alimentaram a ignorância dos homens dos estágios iniciais. Note-se que as 

explicações dadas pelos chefes religiosos acerca dos fenômenos que descreviam ganhavam 

requintes, tornavam-se mais elaboradas e mais aprimoradas devido ao próprio 

desenvolvimento das possibilidades oferecidas pela linguagem: 

Na origem das línguas, cada palavra é quase uma metáfora, e cada frase é uma 
alegoria. Não era como nas línguas aperfeiçoadas, onde é conservado apenas o 
sentido figurado, o sentido próprio ainda não estava apagado e a palavra oferecia, ao 
mesmo tempo que a idéia, a imagem análoga pela qual ela tinha sido expressa. 

Os padres que conservaram a primeira linguagem alegórica empregaram-na com 
o povo que não podia mais apreender ali o verdadeiro sentido, e, tomando as 
palavras em sua acepção própria, entendia não sei quais erros absurdos, quando as 
mesmas expressões só apresentavam, no espírito dos padres, uma verdade muito 
simples. Eles fizeram o mesmo uso de sua escrita sagrada. O povo via homens, 
animais, monstros, onde os padres quiseram representar um fenômeno astronômico, 
um dos fatos da história do ano. 
Assim, por exemplo, os padres, que em suas meditações tinham criado quase em 
todas as partes o sistema metafísico de um grande todo, imenso e eterno, do qual 
todos os seres eram as partes, do qual todas as mudanças observadas no universo 
eram modificações diversas. O céu oferecia-lhes apenas grupos de estrelas semeadas 
nesses desertos imensos, apenas planetas que ali descreviam movimentos mais ou 
menos complicados, e fenômenos puramente físicos, resultantes das posições desses 
diversos astros. Os padres impuseram nomes a esses grupos de estrelas e a esses 
planetas, aos círculos móveis ou fixos imaginados para representar suas posições e 
sua marcha aparente, para explicar seus fenômenos. 

Mas a linguagem dos padres, seus monumentos, exprimindo essas opiniões 
metafísicas, essas verdades naturais, ofereciam aos olhos do povo o sistema da mais 

                                                
1 Cf. BAKER, Condorcet: from the natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 363. 
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extravagante mitologia, tornavam-se para ele o fundamento das crenças mais 
absurdas, dos cultos mais insensatos, das práticas mais odiosas e mais bárbaras.1 

Na avaliação do papel decisivo exercido pelo surgimento da linguagem nos progressos 

do espírito humano, Condorcet aproxima-se estreitamente da postura de Turgot que atribui 

extrema relevância à comunicação das idéias no aperfeiçoamento da humanidade.2 Entretanto, 

como adverte Alain Pons, na obra de Turgot pode-se notar a tentativa de conciliar os “valores 

cristãos e valores modernos, salvação espiritual e felicidade terrena”. Para Condorcet, o 

“Cristianismo e, ainda mais, a Igreja, gozaram de uma função quase inteiramente negativa na 

história”. Em que pese a presença desta distinção entre o mestre e seu discípulo, tanto o Plan 

de deux discours sur l’histoire universelle, de Turgot, como o Esboço, de Condorcet, guardam 

algo semelhante, a saber, “com ou sem a ajuda de Deus, os homens tornaram-se, ‘sem cessar, 

melhores e mais felizes’”.3 

- III - 

A descrição das três primeiras épocas apresentadas no Esboço é fruto do emprego de 

conjeturas acerca da evolução dos povos e termina com o advento da escrita alfabética que 

substituiu os hieróglifos.4 Sendo assim, de acordo com Alain Pons, é possível notar que a 

narrativa de Condorcet acerca da “história dos progressos do gênero humano não se inicia 

com o surgimento da razão filosófica e científica na Grécia, mas com os processos sociais, 

técnicos e econômicos que transformaram hordas de caçadores em povos pastores e, em 

seguida, em agricultores”.5  Ora, o exercício das artes, as iluminações da ciência, a fixação 

das leis, o comércio entre as nações e o surgimento da escrita, constituem os traços 

característicos de uma segunda etapa dos progressos da humanidade (4º ao 9º período). Daí 

por diante, o quadro a ser traçado torna-se histórico, porquanto se apóia “em grande parte na 

seqüência dos fatos que a história nos transmitiu”. Evidentemente, explica Condorcet, as 

diversas sociedades não avançaram ao mesmo tempo; nesse sentido, é preciso escolher os 

fatos “na história dos diferentes povos, relacioná-los, combiná-los, para deles extrair a história 

de um povo único, formar o quadro de seus progressos”. Por isso, o filósofo que deseja 

conhecer os progressos humanos não deve se interessar pela história de um determinado povo, 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 52-53. 
2 Cf. TURGOT, “Plan de deux discours sur l’histoire universelle”, 1966, p. 643-645.  
3 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 42-45. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 54. 
5 PONS, “Introduction”, 1988, p. 45-46. 
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de uma determinada sociedade, em uma época ou estágio de desenvolvimento determinado, 

mas pela compreensão da marcha que revela a espécie humana como indefinidamente 

perfectível. É importante destacar o papel desempenhado pela escrita alfabética nesta etapa. 

Nesse sentido, afirma Condorcet: 

Desde a época em que, na Grécia, a escrita alfabética foi conhecida, a história se liga 
ao nosso século, ao estado atual da espécie humana nos países os mais esclarecidos 
da Europa, por uma seqüência ininterrupta de fatos e de observações; e o quadro da 
marcha e dos progressos do espírito humano tornou-se verdadeiramente histórico. A 
filosofia não precisa adivinhar mais nada, não precisa mais formar combinações 
hipotéticas; só lhe resta relacionar, ordenar os fatos e mostrar as verdades úteis que 
nascem de seu encadeamento e de seu conjunto.1 

Como lembra Maria das Graças de Souza, para Condorcet, “uma das principais causas 

do desenvolvimento da civilização grega é de natureza política. A organização republicana 

das cidades teria contribuído para a independência do espírito”. Contudo, o aperfeiçoamento 

de suas instituições políticas não foi suficientemente poderoso para evitar a influência dos 

preconceitos e superstições. Por isso, a avaliação de Condorcet a respeito da civilização grega, 

protagonista do quarto período do Esboço, é cercada por precauções.2 O processo executado 

contra Sócrates é um bom exemplo dessa valorização parcimoniosa dos gregos. Segundo 

Condorcet, “combatendo os sofistas, cobrindo de ridículo suas sutilezas vãs”, Sócrates 

desejava trazer a filosofia “de volta à terra”, pretendia “advertir os homens de que se 

limitassem aos objetos que a natureza pôs ao seu alcance”, sem abusar dos vícios e 

ambigüidades da linguagem que são os responsáveis por extraviar o raciocínio.3 Assim, de 

acordo com Condorcet, 

A morte de Sócrates é um acontecimento importante na história humana; ela foi o 
primeiro crime que assinalou esta guerra entre a filosofia e a superstição; guerra que 
ainda perdura entre nós, assim como aquela da filosofia contra os opressores da 
humanidade, da qual o incêndio de uma escola pitagórica tinha marcado a época.4 

Note-se, assim, que na visão de Condorcet e de seus contemporâneos, Sócrates é um 

verdadeiro mártir;5 o combate que travou contra os sofistas representa a luta contra o 

excessivo refinamento da linguagem, que mais confunde do que esclarece. Como mostra 

Kintzler, Condorcet revela-se adversário de todos os que querem fundamentar proposições em 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 25. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 162. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 58-59. 
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 59. 
5 Cf. BAKER, Condorcet: from natural  philosophy to social mathematics, 1982, p. 364. 
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outra coisa que não seja na verdade. O orador, por exemplo, “graças aos prestígios da 

eloqüência”, quer convencer por meio do despertar das paixões, do entusiasmo. Ora, explica 

Kintzler, “querer suscitar o entusiasmo entre aqueles que propõe convencer não constitui falta 

grave enquanto a razão dos outros é previamente solicitada; torna-se grave quando o prestígio 

substitui o argumento”.1  Vale ainda destacar que, para o século XVIII, a figura de Sócrates é 

emblemática. Os Enciclopedistas, por exemplo, tomavam-no como “patrono”: “entre eles, 

constituía lugar comum identificar as perseguições de que eram vítimas àquelas suportadas 

pelos filhos da Sophrosyne [...]”. Eis porque o filósofo grego representa, na visão de 

Condorcet e de seus contemporâneos, a luta da razão contra a intolerância e o fanatismo.2  

Em que pese alguns progressos científicos, a tentativa de buscar um elemento 

unificador, um princípio explicativo que abarcasse toda a realidade, constituiu, aos olhos de 

Condorcet, outra falha da civilização grega. “Assim”, afirma, “em lugar de descobrir 

verdades, eles forjaram sistemas, eles negligenciaram a observação dos fatos para abandonar-

se à sua imaginação; e não podendo apoiar suas opiniões em provas, tentaram defendê-las por 

sutilezas”.3 O problema da criação de “sistemas” reside na erupção do “espírito de seita”, 

pouco apropriado para inquirir a natureza e perseguir a verdade. 

À civilização grega Condorcet atribui o desenvolvimento dos rudimentos da Economia 

Política. Segundo ele, os cidadãos das pequenas repúblicas gregas desenvolveram 

mecanismos políticos capazes de conservar a liberdade, especialmente aquele referente ao 

exercício do poder de legislar: “quase geralmente teve-se a idéia de confiar a um só homem, 

não o poder de fazer as leis, mas a função de redigi-las e de apresentá-las ao povo, que, depois 

de tê-las examinado, concedia-lhes uma submissão voluntária”.4 Entretanto, como adverte 

Condorcet, a política ainda não se apoiava em princípios constantes e, por isso, 

“freqüentemente a superstição solapou a execução de uma idéia tão própria para dar às leis de 

um país esta unidade sistemática, que é a única que pode manter sua duração assim como 

tornar sua ação segura e fácil”. Os legisladores não fundavam o direito dos homens a partir da 

razão e, por isso, seus prejuízos e paixões infiltravam-se nas leis. O objetivo destes 

legisladores, explica Condorcet, prendia-se tão-somente a “estabelecer as leis segundo as 

                                                
1 KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 111. 
2 Cf. LEDUC-FAYETTE, Jean-Jacques Rousseau et le mythe de l’Antiquité, 1974, p. 36. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 57. 
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 63. 
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quais os membros hereditários de uma sociedade já existente poderiam conservar sua 

liberdade, viver ali ao abrigo da injustiça, e desdobrar no exterior uma força que garantisse 

sua independência”.1 Os traços da aurora da Economia Política entre os gregos, embora pouco 

salientes, surgem no instante em que se percebe as relações estabelecidas entre as práticas 

econômicas e a legislação das repúblicas, o que influenciava na prosperidade, no poder e na 

liberdade.2 Vale destacar que Condorcet, embora refira-se às instituições políticas da Grécia 

de maneira relativamente positiva, de forma alguma partilha da intenção de recriá-las ou 

reeditá-las nas nações modernas do século XVIII: em primeiro lugar, porque as repúblicas 

gregas supunham a existência da escravidão e, em segundo lugar, porque somente na Grécia 

as cidades-estado apresentavam condições para reunir numa praça pública a universalidade 

dos cidadãos.3    

A exposição do quinto período traz um inventário dos progressos das ciências, 

notadamente entre os gregos, e das inúmeras escolas filosóficas que participaram da história 

da civilização ocidental. Não nos cabe aqui arrolar todos os avanços obtidos nas diversas 

áreas do saber. Cabe-nos, tão-somente, destacar, seguindo o próprio Condorcet, não as idéias 

e os sistemas concebidos, mas o método, cuja utilização contribuiu para a marcha da 

humanidade.4 Nesse sentido, entende-se a importância de Aristóteles que, debruçando-se 

sobre inúmeras questões, formou um vasto plano e, por isso, “sentiu a necessidade de separar 

suas diversas partes, e de fixar com precisão os limites de cada uma”. Dessa forma, obteve-se 

uma divisão inicial das ciências, o que levou filósofos e “cientistas” a se concentrarem, ainda 

que de maneira ampla, em áreas mais específicas. De acordo com Condorcet, as ciências 

físicas e matemáticas, por exemplo, foram as primeiras a formar uma grande divisão.5 Além 

disso, a importância de Aristóteles reside no fato de ter desenvolvido em sua História dos 

animais “os princípios e o modelo preciosos da maneira de observar com exatidão e de 

descrever com método os objetos da natureza, de classificar as observações e de apreender os 

resultados gerais que elas apresentam”.6 Note-se que, na visão de Condorcet, a despeito dos 

inúmeros erros e imprecisões suscitados por vagas especulações de cunho metafísico, 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 63-64. 
2 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 64-65. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 65. Acerca desta discussão vale a pena conferir: SOUZA, Ilustração e 
história, 2001, p. 163-164. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 62. 
5 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 68. 
6 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 71. 
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Aristóteles foi um dos pioneiros na organização da massa de conhecimentos e um dos 

primeiros a buscar o rigor na arte de raciocinar. 

A liberdade de espírito das repúblicas gregas propiciou, segundo Condorcet, a erupção 

de diversas escolas filosóficas que “disputaram entre si o domínio da filosofia”. Em tais 

circunstâncias, era possível exercitar o pensamento e desenvolver o espírito crítico. Na 

Academia, por exemplo, “ensinava-se que não há nada de certo; que sobre nenhum objeto o 

homem pode alcançar nem uma verdadeira certeza, nem mesmo uma compreensão perfeita; 

enfim, [...] que ele não podia estar seguro dessa impossibilidade de conhecer algo, e que era 

preciso até mesmo duvidar desta necessidade de duvidar de tudo”. Esta consciente 

“fragilidade dos conhecimentos humanos” abalava o espírito dogmático de outras escolas e 

instaurava a dúvida como fator importante no exercício do espírito. Entretanto, os excessos da 

arte de duvidar, que se estenderam “às verdades demonstradas, aos princípios da moral”, sem 

indicar, “para cada classe de conhecimentos, os limites da certeza que podemos obter”, 

favoreceram, ao mesmo tempo, a “ignorância e a corrupção”.1 

Se em relação à Grécia, apesar das reservas, Condorcet atribui o importante papel de 

ter contribuído para o desenvolvimento do espírito filosófico e científico, o mesmo não ocorre 

no que se refere a Roma. Conforme Alain Pons, “Roma só o interessa na medida em que ela 

aceitou e conservou a herança intelectual da Grécia, difundiu-a graças a seu império, e, 

finalmente, provocou sua própria decadência, causada pelo cristianismo”.2 Ao contrário de  

Montesquieu e Rousseau, que tomarão Roma, sob o ângulo político, como perfeito modelo de 

ascensão e decadência dos impérios e das nações,3 Condorcet resiste à idéia de “mito 

romano”. Dessa forma, em sua avaliação, se por um lado, devemos aos romanos a invenção 

da jurisprudência, por outro, certificamo-nos de que pouco ou nada a eles devemos, no que 

diz respeito às artes, à filosofia e às ciências. Afinal, pode-se questionar: 

Que lugar poderiam ter encontrado então as tranqüilas meditações da filosofia ou das 
ciências, entre chefes que aspiravam à tirania, e logo depois sob déspotas que 
temiam a verdade e que detestavam igualmente os talentos e as virtudes? Aliás, as 
ciências e a filosofia são necessariamente negligenciadas em todo país onde uma 
carreira honrosa, que conduz às riquezas e à dignidade, está aberta a todos aqueles 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 73. 
2 PONS, “Introduction”, 1988, p. 46. 
3 Cf. LEDUC-FAYETTE, Jean-Jacques Rousseau et le mythe de l’Antiquité, 1974, p. 104-115. 
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que sua inclinação natural leva para o estudo; e tal era em Roma a carreira da 
jurisprudência.1  

 Ora, ao lado do parco prestígio conferido pelos romanos às artes e às ciências, o 

advento do Cristianismo é outra marca do quinto período do quadro histórico esboçado por 

Condorcet. Erigida sobre os destroços do Império Romano, a religião de Jesus caracteriza-se 

por seu “desprezo pelas ciências humanas”. Qual o motivo desse desprezo? Eis o que afirma 

Condorcet: 

Ele (o Cristianismo) precisava se vingar dos ultrajes da filosofia; ele temia este 
espírito de exame e de dúvida, esta confiança em sua própria razão, flagelo de todas 
as crenças religiosas. A luz dos conhecimentos naturais era-lhe odiosa e suspeita, 
pois eles são muito perigosos para o sucesso dos milagres; e não há nenhuma 
religião que não force seus seguidores a devorar alguns absurdos físicos. Assim, o 
triunfo do cristianismo foi o sinal da inteira decadência tanto das ciências quanto da 
filosofia.2 

 O quadro da sexta época é “tenebroso”. Nela, é possível ver o estabelecimento de uma 

série de prejuízos e de uma moral religiosa, repleta de deveres, que se colocava acima dos 

ditames da própria natureza. Nesta “noite escura” que marcou a decadência das ciências e das 

artes, “divagações teológicas, imposturas supersticiosas, são o único gênio dos homens; a 

intolerância religiosa sua única moral”, escreve Condorcet.3 As classes sacerdotais 

subjugavam os ignorantes e difundiam o obscurantismo, reinventando antigos milagres e 

fabricando outros novos, empregando sutilezas de raciocínio para ludibriar o povo e 

influenciando príncipes a condenar à fogueira os inimigos do culto oficial.4 Eis porque a 

figura do “padre” representa outra ameaça a ser combatida por impedir que o saber busque 

seu fundamento no uso da razão: o espírito religioso “apela, em última instância, à revelação. 

Reclama a adesão pela pura crença, colocando o mistério no lugar do argumento”.5 A 

decadência do Império Romano, a ascensão do Cristianismo e as invasões bárbaras foram os 

fatores responsáveis por submeter o Ocidente a uma “anarquia tumultuada, na qual a massa do 

povo gemia sob uma tripla tirania dos reis, dos chefes guerreiros e dos sacerdotes [...]”.6 

Não é demais ressaltar: para Condorcet, a tirania exercida pelo sábio sobre o ignorante 

pôde gerar, “nos tempos remotos”, graças à “arte dos sacerdotes orientais”, ao mesmo tempo, 
                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 79. 
2 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 84. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 89.  
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 95-96. 
5 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 109. 
6 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 93. 
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“reis, pontífices, juízes, astrônomos, agrimensores, artistas e médicos”. A tirania, neste caso, 

fundava-se na “posse exclusiva das faculdades intelectuais” que contava com  “os prejuízos e 

a ignorância de suas vítimas”. Todavia, a tirania, como explica Condorcet, deseja sempre 

realizar o “último termo de suas esperanças”, a saber, “estabelecer, entre senhores e escravos, 

uma diferença real que de alguma maneira torne a própria natureza cúmplice da desigualdade 

política”. Por isso, na Europa medieval, os “tiranos grosseiros” conseguiram estabelecer-se 

pela força guerreira, pela posse de força e destreza “para domar e conduzir seus cavalos, para 

suportar e manejar suas armas”: 

Assim, a tirania do pequeno número tinha adquirido, pelo uso dessa maneira de 
combater, uma superioridade real de força, que devia prevenir toda idéia de 
resistência, e por muito tempo tornar inúteis os próprios esforços do desespero: 
assim, a igualdade da natureza tinha desaparecido diante desta desigualdade 
artificial das forças físicas.1 

Apesar de Condorcet ter se preocupado com o exame da situação do Oriente, sua 

análise está centrada na Europa. Como lembra Maria das Graças de Souza, tal atitude é 

compreensível: “o Iluminismo, embora aspire à universalidade, é eurocêntrico”.2 A avaliação 

de Condorcet acerca do Oriente pode ser verificada na seguinte passagem: 

No Oriente, reunido sob um único déspota, veremos a uma decadência mais lenta 
acompanhar o enfraquecimento gradual do Império; a ignorância e a corrupção de 
cada século superar, em alguns graus, a ignorância e a corrupção do século 
precedente; enquanto as riquezas diminuíam, as fronteiras se aproximavam da 
capital; enquanto as revoluções eram mais freqüentes, a tirania era mais vil e mais 
cruel.3 

Submetidos “a um despotismo consagrado pela religião”, a liberdade e o cultivo da ciência, 

herdada dos gregos, durou alguns momentos para, gradualmente, sucumbir às trevas. 

Entretanto, sublinha Condorcet, deve-se aos trabalhos dos árabes a preparação para o 

Renascimento das artes e das ciências no Ocidente.4 

 O sétimo período prende-se ao exame da restauração das ciências e das artes, da 

retomada dos progressos do espírito humano. É a ocasião do florescimento das artes e das 

técnicas, é o momento em que a hegemonia exercida pela Igreja Romana começa a ser 

questionada. O estabelecimento de um “tribunal de monges, encarregado de enviar à fogueira 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 94-95. 
2 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 167. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 96. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 98. 
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quem quer que fosse suspeito de ainda escutar sua razão”, não foi suficiente para “impedir 

este espírito de liberdade e de exame de surdamente fazer progressos”. É claro que ainda não 

haviam sido desenvolvidos contornos mais precisos acerca da idéia de liberdade. Entretanto, 

como indica Maria das Graças de Souza, é importante observar que, para Condorcet, “mesmo 

nas épocas de ignorância e censura, sempre houve homens de espírito livre que, isolados e 

escondidos, procuravam a verdade com independência”.1 Tal sentimento, sufocado em um 

lugar, difundia-se em outro. Auxiliado pela invenção da tipografia, o poder de submeter todas 

as questões ao livre exame da razão, gradualmente, ganhou forças suficientes “para livrar uma 

parte da Europa do jugo da Corte de Roma”.2 

 A avaliação de Condorcet referente a este período assemelha-se à de D’Alembert3: o 

apego à erudição, o excessivo culto aos antigos e a influência dos escolásticos, embora 

servissem para “aguçar os espíritos”, não favoreciam o desenvolvimento das ciências. 

Seguindo Condorcet, pode-se notar os reflexos desses fatores especialmente no que diz 

respeito às idéias políticas: 

Não se suspeitava que os direitos dos homens estivessem escritos no livro da natureza 

e de que era preciso evitar consultar outros. Era nos livros sagrados, nos autores respeitados, 

nas bulas dos papas, nos rescritos dos reis, nas compilações dos costumes, nos anais das 

igrejas, que se procuravam as máximas ou os exemplos dos quais podia ser permitido extrair 

conseqüências. Não se tratava de examinar um princípio em si mesmo, mas de interpretar, de 

discutir, de destruir ou de fortificar, por outros textos, aqueles nos quais eles se apoiavam. 

Não se adotava uma proposição porque ela era verdadeira, mas porque ela estava escrita em 

tal livro; e porque ela tinha sido admitida em tal país e desde tal século. 

Assim, em todas as partes, a autoridade dos homens tinha substituído a autoridade da 

razão. Estudavam-se os livros muito mais do que a natureza, e as opiniões dos antigos antes 

que os fenômenos do universo. Esta escravidão do espírito, na qual não se tinha ainda nem 

mesmo o recurso de uma crítica esclarecida, foi então mais nociva aos progressos do espírito 

humano, pela direção que ela dava aos espíritos do que por seus efeitos imediatos. Estava-se 

                                                
1 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 168. 
2 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 101. 
3 Cf. D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 89-100. 
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tão longe de ter alcançado os antigos, que ainda não era hora de procurar corrigi-los e 

ultrapassá-los.1 

Note-se que, tal como D’Alembert,2 Condorcet percebe que o processo de restauração 

das ciências e das artes centra-se mais na imitação, na apropriação, na assimilação da herança 

deixada pelos antigos, e não na criação de idéias e conhecimentos novos. Deve-se acrescentar 

que o Renascimento sustentava-se, com seu excessivo acento na erudição, sobre o 

intelectualismo, sobre o privilégio da “vida contemplativa”. Na avaliação de Condorcet, a 

moderna noção de perfectibilidade começa a se efetivar a partir do momento em que os 

valores da “vida ativa” substituem a estática própria da “teoria” - a noção de “razão” - pelo 

dinamismo imposto pela concepção de “racionalidade” que requer um esforço “operativo”.3 

Contudo, na medida que a massa das verdades acumuladas se difundiam, o espírito humano 

passa a assumir novas feições. É especialmente na difusão do conhecimento que reside a 

importância do advento da tipografia, fato que ocupa boa parte do quadro traçado no oitavo 

período. 

Como se pode observar no quadro do quinto período, Condorcet indica que o principal 

fator responsável pela vitória do obscurantismo cristão sobre as ciências foi o 

desconhecimento, até aquele momento, da arte da tipografia. Não existiam obras capazes de 

difundir o conhecimento acumulado; além disso, os livros existentes eram, com freqüência, 

censurados, dificultando seu acesso. “Portanto,” conclui Condorcet, “era impossível que as 

ciências, já chegadas a uma certa extensão que tornava seus progressos difíceis, e até mesmo 

seu estudo aprofundado, pudessem sustentar-se por si mesmas, e resistir ao declive que as 

levava rapidamente para sua decadência”.4Por isso, como lembra Baker, somente o 

surgimento das prensas, ponto alto do Renascimento, tornaria impossível impedir ou controlar 

a expansão das idéias que, posteriormente, poderiam assegurar, na avaliação de Condorcet, o 

triunfo da razão e da liberdade depois de um longo hiato marcado pelo predomínio das 

trevas.5 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 107-108. 
2 Cf. D’ALEMBERT, Discurso preliminar de la enciclopedia, 1957, p. 89-91. 
3 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 26-28. 
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 85. 
5 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 365. 
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Com a tipografia, o fácil acesso aos livros, pelo menos para aqueles que sabiam ler, 

possibilitou a formação de “uma opinião pública, potente pelo número daqueles que a 

partilhavam; enérgica, porque os motivos que a determinavam agiam simultaneamente sobre 

todos os espíritos”. Assim, deve-se à tipografia o surgimento de um tribunal independente, 

favorável à razão e à justiça, disposto a combater todos os erros, preconceitos e superstições 

através da discussão pública.1 De acordo com Condorcet, a tipografia preparou o terreno onde 

foram semeadas as opiniões favoráveis à emancipação política dos homens. Não é difícil 

perceber as inúmeras contribuições da tipografia para a vitória da razão sobre o 

obscurantismo. Num parágrafo que, a nosso ver, merece ser transcrito, Condorcet oferece uma 

visão panorâmica da utilidade das “prensas”: 

Sem o auxílio dessa arte, ter-se-ia podido multiplicar esses livros destinados a cada 
classe de homens, a cada grau de instrução? As discussões prolongadas, que são as 
únicas que podem trazer uma luz segura para questões duvidosas, e fortalecer, em 
uma base inabalável, essas verdades que, sendo muito abstratas e muito distantes dos 
prejuízos, teriam terminado por ser desconhecidas e esquecidas; os livros puramente 
elementares, os dicionários, as obras onde se reúne, com todos os detalhes, uma 
multidão de fatos, de observações, de experiências, onde todas as provas são 
desenvolvidas, todas as dúvidas discutidas; essas coleções preciosas que incluem, 
seja tudo aquilo que foi observado, escrito, pensado sobre uma parte das ciências, 
seja o resultado dos trabalhos anuais de todos os cientistas de um mesmo país; essas 
tabelas, esses quadros de todas as espécies dos quais alguns mostram aos olhos 
resultados que o espírito só teria apreendido com um trabalho penoso, outros 
mostram à vontade o fato, a observação, o número, a fórmula, o objeto que se precisa 
conhecer, enquanto que outros, enfim, apresentam, sob uma forma cômoda, em uma 
ordem metódica, os materiais dos quais o gênio deve extrair verdades novas: todos 
esses meios de tornar mais rápida a marcha do espírito humano, tornando-a mais 
fácil, são ainda benefícios da tipografia.2 

No Discours de réception, texto anterior ao Esboço, Condorcet refere-se à imprensa como a 

“conservadora da razão humana”. Após sua invenção, homem algum pode “rejeitar uma 

verdade nova depositada nos livros”: a verdade passa a perseguir os homens que a desdenham 

ou tentam aniquilá-la; ela “prepara em silêncio seu império sobre as opiniões”.3  

Neste ponto, vale a pena realizar uma pequena digressão: se analisarmos a evolução do 

conceito de opinião pública, tal como propõe Milton Meira do Nascimento, claramente 

percebe-se a razão pela qual Condorcet atribui tamanha importância à imprensa. Segundo 

Nascimento, até o século XVIII, o conceito de opinião passa por importantes transformações. 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 110. 
2 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 111. 
3 Cf. CONDORCET, Discours de réception, 1986, p. 184. 
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De “movimento incerto do espírito” capaz de aceitar uma proposição como verdadeira sem 

que se tenha certeza, podendo, por isso, dar origem ao “preconceito”, a noção de “opinião 

pública” começa a assumir, especialmente a partir de Locke, as feições de “instância 

julgadora, detentora de uma verdade” que não pode ser confundida com o simples 

preconceito. Ora, como explica Nascimento, o “grande tema do século XVIII” consiste 

exatamente na necessidade de difundir “a verdade do conhecimento científico” a fim de 

esclarecer a opinião pública, direcioná-la para a destruição dos preconceitos e superstições. 

Por isso, “enquanto força racional capaz de exercer uma pressão sobre os indivíduos”, a 

opinião pública “exige, para se caracterizar como instância julgadora, um processo de 

esclarecimento, um processo de formação do público, precisa tomar o lugar do preconceito, 

que nada mais é do que a perpetuação do erro como verdade”.1 Além disso, é preciso destacar 

que, quando se refere à importância da imprensa, Condorcet não o faz sem conhecimento de 

causa.  

Ciente de que a formação da opinião pública, notadamente por meio dos clubes e dos 

jornais, cumpria importante papel no curso dos acontecimentos revolucionários, em 1789, 

como indicam Elisabeth e Robert Badinter, Condorcet aproxima-se da Sociedade dos amigos 

da Constituição que, posteriormente, passaria a ser conhecido como Clube dos Jacobinos, 

pois seus membros reuniam-se no convento dos Jacobinos, à Rua Saint-Honoré.2 No início, os 

associados ao clube eram “quase todos parlamentares” que se reuniam com o objetivo de 

“preparar e defender o conjunto de disposições legislativas que formava a Constituição de 

1791”. Assim, “a atividade era antes de tudo parlamentar, consagrada à discussão prévia dos 

textos que deviam ser debatidos pela Constituinte, embora um número crescente de não 

deputados – que muitas vezes eram, como Brissot e tantos outros, futuros deputados – tivesse 

sido admitida no clube”.3 Condorcet, que será eleito para a Assembléia Legislativa apenas em 

setembro de 1791, é um dos primeiros membros admitidos por sua importância no universo 

das letras. Entretanto, a partir de outubro de 1789, ele passa a projetar uma outra espécie de 

clube, “mais próxima de um círculo de reflexão que de um centro de ação, mais uma 

academia de bons espíritos que uma associação de militantes”. Dessa forma, ao lado de 

Sieyès, La Fayette e Mirabeau, Condorcet funda, em abril de 1790, a Sociedade de 1789, 

                                                
1 NASCIMENTO, Opinião pública & revolução, 1989, p. 40. 
2 Cf. BADINTER; BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 285.  
3 FURET, “Jacobinismo”, in: FURET; OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 764-765. 
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responsável pela publicação do Journal de la Société de1789, que teve curta existência: por 

falta de subscrições o jornal deixou de ser publicado em agosto de 1790.1 Na medida em que 

se afasta da Sociedade de 1789, Condorcet participa da criação do Cercle Social, responsável 

pela edição do jornal Le Bouche de fer, dirigido por Nicolas Bonneville e Claude Fauchet.2 

Na condição de herdeiro dos iluministas, Condorcet compartilha com a maneira de 

encarar a opinião pública como opinião esclarecida ou, pelo menos, em processo de 

esclarecimento. Ao final do século XVIII, como explica Nascimento, o surgimento de textos 

que tomam a opinião pública como “instância julgadora” indica o triunfo do “espírito 

enciclopedista de erradicação dos preconceitos para dar lugar ao saber científico”.3 É o 

momento em que emerge a figura do intelectual e da filosofia militante, cuja função é 

esclarecer o público, tornar pública a verdade para que ela adquira “uma força e um poder 

expressivos”. Forja-se, assim, o papel pedagógico, a “concepção instrumental dos 

intelectuais”: “chegou a hora de os sábios deixarem as funções de conselheiros dos reis para 

se tornarem preceptores do público, o qual, por sua vez, deverá impor-se aos responsáveis 

pelo seu destino”.4 Imbuído deste espírito de emancipação do povo por meio da difusão da 

verdade, percebe-se que Condorcet alinha-se ao principal propósito de Nicolas Bonneville e 

Claude Fauchet, do Círculo Social e do La Bouche de fer, a saber, promover a “ilustração 

progressiva do povo”.5 Contudo, é bom que se diga, os três séculos que separam a descoberta 

da tipografia e o período revolucionário conheceram ainda inúmeras turbulências e 

transformações que contribuíram para promover e para retardar os progressos do espírito 

humano. Voltemos, portanto, ao fio dos acontecimentos descritos no oitavo período. 

Condorcet assinala que, ao lado do surgimento das prensas, a tomada de 

Constantinopla, o descobrimento do Novo Mundo e o contato com as partes orientais da Ásia 

e da África, constituíram outros acontecimentos importantes para a retomada dos progressos 

do espírito. O primeiro fato propiciou a migração de intelectuais do Oriente para o Ocidente e 

estimulou o contato com as obras dos antigos gregos: 

                                                
1 Cf. BADINTER; BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 285-288. 
2 Cf. BADINTER; BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 309-310. 
3 NASCIMENTO, Opinião pública & revolução, 1989, p. 57. 
4 NASCIMENTO, Opinião pública & revolução, 1989, p. 58.   
5 Cf. NASCIMENTO, Opinião pública & revolução, 1989, p. 79. 
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As pessoas não se limitaram mais à adoração daquilo que se tinha convencionado 
chamar a doutrina de Aristóteles; procuraram, em seus próprios escritos, aquilo que 
realmente ela tinha sido; ousaram julgá-la e combatê-la; opuseram-lhe Platão: e 
acreditar-se no direito de escolher um mestre já era começar a sacudir o jugo.1 

As descobertas, por sua vez, motivadas por uma “curiosidade nobre”, revelaram “terras 

desconhecidas”, recuaram “os limites do universo”, permitiram aos homens a visualização de 

“um novo céu”. De acordo com Condorcet, 

O conhecimento do globo que nós habitamos, o conhecimento do homem tal como 
a natureza e a sociedade o modificaram em todos os países onde sua espécie se 
difundiu, o conhecimento de todas as produções da terra ou dos mares, em todas as 
temperaturas assim como em todos os climas; os recursos de toda espécie que eles 
oferecem ao homem, que está muito longe de ter esgotado ou até mesmo de ter 
suspeitado sua inteira extensão, tudo aquilo que esses conhecimentos acrescentaram 
às ciências de verdades novas, e destruíram de erros acreditados; a atividade do 
comércio que acarretou um novo desenvolvimento para a indústria, para a 
navegação e, por um encadeamento necessário, para todas as ciências assim como 
para todas as artes; a força que essa atividade deu às nações livres para resistir aos 
tiranos, aos povos subjugados para romper seus grilhões, pelo menos para afrouxar 
aqueles da feudalidade; tais foram as conseqüências felizes dessas descobertas [...].2 

Todavia, apesar de possibilitarem novos avanços, tais acontecimentos propiciaram a 

emergência de novos abusos. A “utilidade política das religiões”, por exemplo, contrariando a 

“resolução da natureza” pela qual é estabelecida a igualdade dos homens de todos os climas, 

fez com que os habitantes das regiões descobertas não fossem “tratados como homens, porque 

não eram cristãos”.3 Além de subjugar os nativos dessas regiões, as novas conquistas exigiram 

a restauração da “antiga escravidão, mas mais bárbara, mais fecunda em crimes contra a 

natureza”.4 

 A Reforma constitui outro evento de fundamental importância para a compreensão da 

marcha do espírito humano: 

Lutero, segurando com uma das mãos os livros sagrados, mostrava com a outra o 
direito que o papa se arrogava de absolver o crime e de vender seu perdão; a 
autoridade que ele exercia sobre os bispos, por muito tempo seus iguais, a cena 
fraterna dos primeiros cristãos, tornada, sob o nome de missa, uma espécie de 
operação mágica e um objeto de comércio; os sacerdotes condenados à corrupção de 
um celibato irrevogável; essa lei bárbara ou escandalosa estendendo-se a esses 
monges, a essas religiosas, cuja ambição pontificial tinha inundado e maculado a 
Igreja; todos os segredos laicos, entregues pela confissão às intrigas e às paixões dos 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 113. 
2 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 114. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 113-114. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 123. 
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sacerdotes; o próprio Deus, enfim, mal conservando uma pequena porção nestas 
adorações prodigalizadas a homens, ossadas ou a estátuas.1 

Note-se: ao sacudir o domínio de Roma, a Reforma trouxe avanços, e o fato de Lutero 

escrever, ao mesmo tempo, em latim, divulgando as idéias reformistas entre todos os povos, e 

em alemão, facilitando o acesso às idéias, fizeram com que toda a Europa, estivesse, 

rapidamente, “coberta de partidários das novas doutrinas”.2 

 Apesar das críticas dirigidas à hegemonia do catolicismo e aos dogmas católicos que, 

certamente, serviram para afastar uma série de superstições, para tornar mais leves e mais 

compridas as correntes que aprisionavam os homens, a Reforma não conduziu “à verdadeira 

liberdade de pensar”, pois, “cada religião, nos países que ela dominava, só permitia certas 

opiniões”. Na avaliação de Condorcet, os governos dos diversos países, considerando seus 

interesses, procuraram aproveitar-se das divisões religiosas. É que eles temeram que a 

avaliação dos “preconceitos religiosos” logo se estendessem aos “preconceitos políticos”.3 A 

“tolerância religiosa”, segundo Condorcet, fruto da “insolência do culto dominante” que se 

viu impossibilitado de dominar as outras religiões, serviu apenas para estabelecer a liberdade 

de pensar para os cristãos e não para todos os homens.4 Assim como ocorreu entre os gregos, 

a Europa Moderna promoveu, a partir da Reforma, os mais violentos ataques aos avanços da 

razão: “todas as seitas, todos os governos, todos os gêneros de autoridade só estavam de 

acordo contra a razão”.5 Mais uma vez, o sangue de inúmeros mártires – cientistas e 

intelectuais – esvaiu-se em vão6, porquanto, “o monstro do fanatismo, irritado com seus 

ferimentos, parece redobrar sua ferocidade e se apressar em acumular vítimas, por que a razão 

logo vai arrancá-los de suas mãos”.7 

 Considerando o ângulo das idéias políticas e morais, embora os intelectuais deste 

oitavo período tivessem procurado examinar os fundamentos do exercício do poder, 

Condorcet reclama da ausência de uma investigação acerca dos “verdadeiros princípios da 

ordem social”, do poder político e dos deveres morais. Apesar de terem defendido a idéia de 

liberdade como um “bem inalienável”, segundo a qual não existe “prescrição em favor da 
                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 115. 
2 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 115-116. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 116. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 119. 
5 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 118. 
6 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 365. 
7 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 123. 
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tirania”, apesar de afirmarem que os magistrados “são magistrados do povo” e que, por isso, o 

próprio povo pode retirar a autoridade dos governantes que abusaram ou não cumpriram as 

convenções estabelecidas, os pensadores políticos do período não atingiram o poder, mas 

apenas os homens que por ele estavam revestidos.1 Baseando-se nos “usos dos governos e nas 

opiniões dos antigos”, até mesmo aqueles que se propuseram a formular o denominado 

“direito das gentes”, longe de ocupar-se dos direitos da humanidade, favoreceram a ambição, 

o orgulho e a avidez dos governos.2  

 Embora os sacerdotes tivessem perdido domínio sobre as escolas e universidades nos 

países reformados, o “espírito teológico” ainda manteve sua influência sobre todos os graus 

de instrução. Na avaliação de Condorcet, esta influência “continuou a corromper os espíritos”, 

a formar “fanáticos”, sem, entretanto, submetê-los aos sacerdotes. Ainda assim, a presença de 

fundamentos teológicos retardou a “massa geral dos espíritos, oprimindo a razão de todas as 

crianças sob o peso dos prejuízos de seu país; sufocando, por prejuízos políticos, o espírito de 

liberdade dos jovens destinados a uma instrução mais extensa”.3 Ao lado do emprego das 

línguas vernáculas, que dificultavam o acesso ao conhecimento e à discussão que alimenta a 

crítica,4 das perseguições aos “defensores da verdade”, 5 os “vícios de uma instrução pública” 

incapaz de favorecer o desenvolvimento das “luzes úteis” e das ciências aplicadas,6 

constituíram obstáculos à marcha do espírito humano. 

 Contudo, a avaliação que Condorcet faz do período não é totalmente negativa. Afinal, 

depois de séculos, a ciências e as artes reiniciaram sua marcha. Os nomes de Kepler, Galileu, 

Copérnico, Bacon e Descartes o comprovam.7 Ouçamos o filósofo: 

Vemos enfim reaparecer algumas dessas virtudes suaves e corajosas, que honram e 
consolam a humanidade. A história oferece nomes que ela pode pronunciar sem 
enrubescer, almas puras e fortes, grandes caracteres reunidos a talentos superiores, se 
mostram de espaço em espaço através dessas cenas de perfídia, de corrupção e de 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 120. 
2 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 122. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 127. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 126. 
5 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 129. 
6 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 128. Cf. também: BELHOSTE, “Condorcet, les arts utiles et leur 
enseignement”, 1997.  
7 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 124; p. 129-131. 
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carnificina. A espécie humana ainda revolta o filósofo que contempla seu quadro; 
mas ela não o humilha mais, ela lhe mostra esperanças mais próximas.1  

De acordo com Condorcet, caberia ao período seguinte, que compreende a emergência do 

pensamento cartesiano até a erupção da Revolução Francesa, a realização de progressos que 

contribuiriam, decisivamente, para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da 

autonomia do espírito humano. Graças à tipografia, à restauração das ciências e das artes, e 

aos principais nomes que compuseram a história do oitavo período, embora o espírito humano 

ainda não estivesse livre, “soube que era formado para sê-lo”.2 

O nono período corresponde a uma época revolucionária para as ciências e para as 

idéias políticas. O século XVIII, por exemplo, revela-se qualitativamente superior a qualquer 

outro que o antecedeu. Nele, é possível ver “homens esclarecidos reunir todos os esforços 

para o bem da humanidade”, já afirmava Condorcet em discurso de recepção à Academia 

Francesa.3 Entre os inúmeros gênios que participaram da nona época, importa destacar a 

avaliação de Condorcet acerca de Descartes e Locke. Se ao primeiro deve ser tributada a 

noção de que “o domínio da razão” resulta da aceitação “das verdades evidentes e primeiras 

que a observação das operações de nosso espírito devia revelar”,4 foi Locke “o primeiro a 

ousar fixar os limites da inteligência humana, ou antes, a determinar a natureza das verdades 

que ela pode conhecer, dos objetos que ela pode abarcar”.5 A nosso ver, o mérito que 

Condorcet atribui a Descartes e Locke, como procuramos demonstrar anteriormente, prende-

se às conseqüências de ordem epistemológica, oriundas de uma novidade que se manifesta na 

discussão gnosiológica: a compreensão da razão como “função”.6 Os efeitos desta percepção 

na opinião geral dos homens são destacados por Condorcet: 

[...] enquanto a razão, elevando-se enfim ao conhecimento do método certo de 
descobrir, de reconhecer a verdade, aprendia a preservar-se dos erros aos quais o 
respeito pela autoridade e a imaginação freqüentemente a tinham levado, ela 
destruía, ao mesmo tempo, na massa geral dos indivíduos, os prejuízos que por tanto 
tempo afligiram e corromperam a espécie humana.7   

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 123. 
2 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 131. 
3 Cf. CONDORCET, Discours de réception, 1986, p. 187. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 139-140. 
5 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 140. 
6 Cf. CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 32 
7 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 143. 
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Vale destacar que tais mudanças resultaram na imposição da idéia de “ordem raciocinada”, 

responsável por comandar a “teoria do progresso”. Em conformidade com espírito de 

emancipação e de progressiva conquista da autonomia, de matiz tipicamente iluminista,1 

Condorcet explica que, nesta época, gradualmente, cada homem apreende, “com uma espécie 

de orgulho, que a natureza absolutamente não o tinha destinado a crer pelo que outrem diz”, e 

torna-se capaz de direcionar o próprio destino, substituindo a subserviência cega pela 

consciente atividade operativa.2 

 O fundamental desta nona época prende-se à “fermentação dos espíritos”, provocada, 

especialmente, pelos teóricos da política e pelos iluministas. Examinando os fundamentos das 

sociedades políticas, os publicistas chegaram aos “verdadeiros direitos do homem”, 

estabeleceram como princípio que a arte social e política visa à “conservação desses direitos 

com a mais inteira igualdade, assim como na maior extensão”.3 Mas os combates não se 

resumiram à luta contra o absolutismo político: eles se estenderam ao “obscurantismo 

clerical”, à ignorância popular e à superstição.4 Numa bela passagem do Esboço, Condorcet 

oferece-nos um ilustrativo quadro do espírito que animava alguns importantes nomes do 

período: 

Na Inglaterra, Collins e Bolingbroke; na França, Bayle, Fontenelle, Voltaire, 
Montesquieu e as escolas formadas por esses homens célebres combateram em favor 
da razão, empregando alternadamente todas as armas que a erudição, a filosofia, o 
espírito, o talento de escrever podem fornecer à razão; assumindo todos os tons, 
empregando todas as formas, desde o gracejo até o patético, desde a compilação a 
mais erudita e a mais vasta até o romance ou o panfleto do dia; cobrindo a verdade 
com um véu que preparava os olhos muito fracos, deixando o prazer de adivinhá-la; 
por vezes acariciando os prejuízos com habilidade, para desferir-lhes golpes mais 
certeiros; não os ameaçando quase nunca, nem vários ao mesmo tempo, nem mesmo 
um só por inteiro; consolando por vezes os inimigos da razão, parecendo só querer 
na religião uma semitolerância, na política uma semiliberdade; poupando o 
despotismo quando este combatia os absurdos religiosos, e o culto quando este se 
dirigia á tirania; atacando essas duas calamidades em seu princípio, mesmo quando 
pareciam visar apenas abusos revoltantes ou ridículos, e cortando essas árvores 
funestas em sua raiz, quando pareciam se limitar a podar alguns ramos extraviados; 
ora ensinando aos amigos da liberdade que a superstição que cobre o despotismo 
com um escudo impenetrável é a primeira vítima que eles devem imolar, ora, ao 
contrário, denunciando-a ao déspota como a verdadeira inimiga de seu poder, e 
horrorizando-os com o quadro de suas conspirações hipócritas e de seus furores 
sanguinários; mas sempre unidos para mostrar a independência da razão, a liberdade 

                                                
1 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 169; BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 33. 
2 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 143. Acerca da noção de “ordem raciocinada”, cf.: COUTEL e 
KINTZLER, “Présentation”, 1994, p. 24. 
3 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 135. 
4 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 366. 
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de escrever como direito, como a salvação do gênero humano; dirigindo-se com 
uma infatigável energia contra todos os crimes do fanatismo e da tirania; 
perseguindo na religião, na administração, nos costumes, nas leis, tudo aquilo que 
trazia o caráter da opressão, da crueza, da barbárie; ordenando, em nome da 
natureza, aos reis, aos guerreiros, aos magistrados, aos sacerdotes, respeitar o sangue 
dos homens; não prodigalizá-los ainda nos combates ou nos suplícios; não sacrificar 
mais à sua própria avidez o prêmio dos suores e das lágrimas de um povo, tomando 
enfim, como grito de guerra, razão, tolerância, humanidade.1    

É fácil concluir a partir de tudo isso, que as idéias em ebulição influenciavam vivamente a 

opinião geral, destruindo, “na massa geral dos indivíduos, os prejuízos que por tanto tempo 

afligiram e corromperam a espécie humana”.2 Na avaliação de Condorcet, a disposição dos 

espíritos já anunciava “que uma grande revolução era inevitável”. Em sua opinião, de duas 

maneiras ela poderia ocorrer: ou o próprio povo instituiria os “princípios da razão e da 

natureza, que a filosofia soubera tornar-lhe tão caros”, ou os governos a eles se ajustariam. 

Ora, continua Condorcet, “a corrupção e a ignorância dos governos preferiram o primeiro 

meio; e o triunfo rápido da razão e da liberdade vingou o gênero humano”3 por meio de duas 

revoluções, a saber, a americana e a francesa, que representaram a luta dos povos contra a 

opressão.  

 Num texto publicado no Journal de Instruction Sociale, em primeiro de junho de 

1793, examinando os sentidos que devem ser atribuídos à palavra “revolucionário” com um 

objetivo bem definido, qual seja, criticar os abusos promovidos pela Convenção, àquela altura 

dominada pelos jacobinos liderados por Robespierre, Condorcet afirma que “a palavra 

revolucionário só pode ser aplicada às revoluções que têm a liberdade por objeto”.4 Partindo 

disso, indicando uma série de aplicações da palavra, nosso “herdeiro das luzes” explica que 

“um homem é revolucionário, quer dizer, está ligado aos princípios da revolução”, quando 

está disposto a se sacrificar por ela; por “espírito revolucionário”, continua, deve-se 

compreender aquele apropriado “a dirigir uma revolução realizada em favor da liberdade”; 

“uma lei revolucionária é uma lei que tem por objetivo manter esta revolução, acelerá-la ou 

regular-lhe a marcha”; e, finalmente, “uma medida revolucionária” é aquela que deve ser 

tomada a fim de assegurar o sucesso da revolução.5 Com isso, Condorcet pretende demonstrar 

que as leis e medidas revolucionárias, mesmo se as circunstâncias exigirem, não devem 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 143-144. 
2 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 143. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 149-150. 
4 CONDORCET, Sur le sens du mot révolutionnaire, 1847, p. 615. 
5 Cf. CONDORCET, Sur le sens du mot révolutionnarie, 1847, p. 615-616. 
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extrapolar os limites impostos pelos direitos naturais, mas, ao contrário, devem permanecer 

“submetidas às severas regras da justiça; elas são leis de segurança e não de violência”.1 

 Movidos pelo simples “bom-senso”, os habitantes das colônias americanas perceberam 

que os princípios de justiça que emanam da natureza constituem “direitos comuns a todos os 

indivíduos da espécie humana; e eles incluíam entre estes o direito de não pagar nenhuma taxa 

sem tê-la consentido”.2 Dessa forma, na opinião de Condorcet, a revolução empreendida pelo 

povo americano identifica-se à luta pela liberdade e contra a opressão imposta pelos ingleses. 

Por defender “os direitos naturais da humanidade” contra os “interesses políticos” e as 

“convenções escritas” que tentam prescrevê-los, os americanos sacudiram o “tribunal da 

opinião” e, por isso, constituíram os verdadeiros exemplos que seriam seguidos, 

especialmente, pelas nações européias.3 

Em 1786, escrevendo a respeito da influência da revolução americana sobre a Europa, 

Condorcet afirma que não basta que os direitos dos homens “estejam escritos nos livros dos 

filósofos e nos corações dos homens virtuosos, é preciso que o homem ignorante ou fraco 

possa lê-los no exemplo de um grande povo”. É na América que Condorcet encontra este 

exemplo: “o ato que declarou sua independência é uma exposição simples e sublime desses 

direitos tão sagrados e há tanto tempo esquecidos. Em nação alguma eles foram tão bem 

conhecidos ou conservados numa integridade tão perfeita”.4 Mais adiante, acrescenta que os 

americanos são o único povo que não toma as “máximas do maquiavelismo” como 

“princípios políticos” e que seus chefes políticos não acreditam na “impossibilidade de 

aperfeiçoar a ordem social e de conciliar a prosperidade pública com a justiça”. Dessa forma, 

é possível concluir, “o espetáculo de um grande povo no qual os direitos do homem são 

respeitados, é útil a todos os outros, malgrado a diferença dos climas, dos costumes e das 

constituições”.5 

A interpretação de Condorcet acerca das revoluções políticas que marcaram o século 

XVIII vincula-se à idéia de que a “Declaração de independência” e a “Carta de Direitos”, obra 

norte-americana, bem como a “Declaração dos direitos do homem e do cidadão”, fruto da 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Sur le sens du mot révolutionnaire, 1847, p. 621. 
2 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 150. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 151. 
4 CONDORCET, De l’influence de la révolution d’Amérique sur l’Europe, 1847, p. 11. 
5 CONDORCET, De l’influence de la révolution de l’Amérique sur l’Europe, 194, p. 13. 
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revolução francesa, foram preparadas por um acontecimento anterior e, segundo Cassirer, de 

maior alcance: “a declaração de independência intelectual que encontramos nos teóricos do 

século XVII. Foi aí que a razão declarou pela primeira vez o seu poder e a sua pretensão de 

governar a vida social do homem. Emancipou-se da tutela do pensamento teológico; tinha 

agora domínio de si mesma”.1 As declarações fundadas na “doutrina dos direitos do homem e 

do cidadão” constituem um “ponto de convergência espiritual, a unidade ideal dos múltiplos 

esforços tendentes a uma renovação moral e a uma reforma política e social”, explica 

Cassirer.2 Contudo, é importante destacar que, para Condorcet, a importância da revolução na 

América não se limitava ao seu alcance político, porque também trazia mudanças no 

comércio, na diplomacia e nas relações coloniais: representava uma revolução estratégica que 

trazia profundas mudanças na economia dos países europeus e em suas relações com as 

colônias americanas,  além de influir no balanço do poder entre os países da Europa e em sua 

intervenção futura no Novo Mundo.3 Eis, assim, porque a revolução americana se estenderia, 

como conseqüência, à Europa e, notadamente, à França, nação destinada, “pela própria 

natureza das coisas, a fazer o primeiro movimento dessa revolução que os amigos da 

humanidade esperavam com tanta esperança e impaciência”, cujo povo era, “ao mesmo 

tempo, o mais esclarecido e um dos menos livres”, porquanto submetidos a leis que se 

encontravam “aquém do espírito público”, “onde os filósofos mais tinham verdadeiras luzes, e 

o governo uma ignorância mais insolente e mais profunda”.4 

Em que pese a principal semelhança, a saber, a luta contra a tirania e a opressão, as 

duas revoluções, na avaliação de Condorcet, apresentam diferenças essenciais: a revolução 

francesa caracterizou-se pela integralidade de seus combates, ao passo que a revolução 

americana, apesar de mais tranqüila, foi mais incompleta.5 A razão para isso reside no fato de 

que os americanos não precisaram “reformar um sistema vicioso de imposições”, porque 

contavam com “leis civis e criminais que tinham recebido da Inglaterra”; não precisaram 

destruir “tiranias feudais”, “distinções hereditárias”, “corporações privilegiadas, ricas ou 

poderosas” e “um sistema de intolerância religiosa”; tiveram, apenas, de “instituir novos 

                                                
1 CASSIRER, O mito do Estado, 2003, p. 201. 
2 CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 332. 
3 Cf. ECHEVERRIA, “Condorcet’s The influence of the American Revolution on Europe”, 1968, p. 86. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 151. 
5 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 150. 
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poderes”, o que não atingia “as relações que se tinham formado entre os indivíduos”.1 Além 

disso, explica Condorcet, a América era um país de “vasta extensão”, formado por “milhões 

de homens” que se encontravam “preservados dos prejuízos” e, ao mesmo tempo, “dispostos 

ao estudo e à reflexão”.2 Não à toa, portanto, como “conseqüência necessária do respeito que 

as leis da América têm pelos direitos naturais da humanidade, todo homem, qualquer que seja 

sua religião, suas opiniões, seus princípios, está seguro de aí encontrar asilo”.3 

Entre os franceses, ao contrário, a revolução nada preservou, porquanto “devia 

envolver a economia inteira da sociedade, mudar todas as relações sociais, e penetrar até nos 

últimos indivíduos da corrente política”. Eles tiveram de atacar, ao mesmo tempo, “o 

despotismo dos reis, a desigualdade política das constituições semilivres, o orgulho dos 

nobres, a dominação, a intolerância, as riquezas do clero e os abusos da feudalidade, que 

ainda cobrem a Europa quase inteira; e as nações da Europa precisaram unir-se em favor da 

tirania”.4 “Por isso,” afirma Koyré, “a Revolução Francesa foi um verdadeira revolução, um 

verdadeiro recomeço, uma reconstrução ou uma refundação do corpo político e do corpo 

social”. Graças a seu radicalismo, continua Koyré, o movimento francês representou uma 

etapa decisiva na história da espécie humana: “ele fecha a história da liberação e começa e 

história da liberdade. Na e pela Revolução Francesa, a humanidade – ou a razão – adquiriu 

plena posse de si”.5  

 Mas apesar dos inúmeros progressos nas ciências, nas artes e nas idéias políticas, 

apesar das diversas transformações sociais e econômicas apresentadas no quadro desta nona 

época, que abrange os séculos XVII e XVIII, a avaliação de Condorcet ainda é bastante 

parcimoniosa:  

Vemos que os trabalhos destes últimos tempos fizeram muito pelo progresso do 
espírito humano, mas pouco pelo aperfeiçoamento da espécie humana; muito pela 
glória do homem; alguma coisa por sua liberdade, quase nada ainda por sua 
felicidade. Em alguns pontos, nossos olhos são atingidos por uma luz brilhante; mas 
trevas espessas ainda cobrem o horizonte imenso. A alma do filósofo repousa com 
consolo em um pequeno número de objetos; mas o espetáculo da estupidez, da 
escravidão, da extravagância, da barbárie, o aflige mais freqüentemente ainda; é 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 152. 
2 Cf. CONDORCET, De l’influence de la révolution de l’Amérique sur l’Europe, 1847, p. 28. 
3 CONDORCET, De l’influence de la révolution de l’Amérique sur l’Europe, 1847, p. 14.  
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 152. 
5 KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 86. 
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ainda nas esperanças do futuro que o amigo da humanidade deve procurar seus mais 
doces prazeres.1 

Por meio do “enciclopedismo aplicado à história”, na feliz expressão de Carlota Boto,2 

Condorcet pretende não somente explicitar os progressos da humanidade em todas as áreas, a 

“história da liberação”, na expressão de Koyré, mas também demonstrar que é à faculdade de 

aperfeiçoar-se, tipicamente humana, que devemos tributar as conquistas e fundamentar novas 

esperanças, entre elas, a conquista da liberdade, que torna o homem “senhor de si mesmo”, 

determinado a agir de maneira “refletida e consciente”.3 Chega-se, assim, à “doutrina da 

perfectibilidade indefinida da espécie humana”, da qual Turgot, um dos intelectuais que, vale 

lembrar, mais influenciaram Condorcet, foi um dos principais defensores.4    

- IV - 

A terceira etapa (10º período), segundo Condorcet, prende-se à exposição “de nossas 

esperanças, dos progressos que estão reservados às gerações futuras, e que a constância das 

leis da natureza parece lhes assegurar”.5 Cumpre destacar que, em Condorcet, tais esperanças 

não estão revestidas de nenhuma espécie de “representação determinista do movimento 

histórico”: “Condorcet nunca diz que o progresso é necessário; ele espera simplesmente que 

se o admita como possível e fundamenta-o sobre a idéia de perfectibilidade humana”, como 

adverte Jolibert. “A idéia de perfectibilidade”, continua, “indica somente que o espírito 

humano encontra-se aberto a um porvir indeterminado. Ele tanto pode regredir como 

progredir. Em qualquer dos casos, é impossível determinar seus limites”.6 

Dessa forma, a confiança que Condorcet deposita no futuro, a noção de progresso 

desenvolvida por ele, prende-se a um programa de ação que deita suas raízes no movimento 

enciclopedista, vincula-se, como sublinha Michel Paty, ao “caráter militante” da filosofia do 

século XVIII, funda-se na “afirmação da supremacia da razão e de seu exercício” e na 

necessidade de propagar as luzes.7 Nesse sentido, o quadro dos progressos elaborado por 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 172-173. 
2 Cf. BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 114. 
3 Cf. KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 86-87. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 148. 
5 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 25. 
6 Cf. JOLIBERT, Condorcet (1743-1794), 1993, p. 06. 
7 Cf. PATY, “Ciência, filosofia e sociedade da Encyclopedye até a Revolução Francesa: de D’Alembert e 
Condorcet”, 1990, p. 97-98.  
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Condorcet mantém estreita relação com a perspectiva adotada por D’Alembert no Discurso 

preliminar da Enciclopédia. Na avaliação de Michel Paty, o Esboço de Condorcet, assim 

como o discurso de D’Alembert, podem ser caracterizados como verdadeiros “manifestos da 

filosofia e do movimento das luzes”. Basta notar que Condorcet elabora sua obra num 

“momento revolucionário, onde havia mudança de comportamento, de estrutura social, de 

idéias”, num momento que anunciava o nascimento de uma “sociedade nova”.1 

De fato, se voltarmos ao Discours de réception à l’Académie Française, é possível 

notar que Condorcet, em 1782, já identificava nos avanços das ciências e das artes uma 

espécie de devoção à causa da humanidade. Ao mesmo tempo, destacava a necessidade de 

promover o estudo das sociedades humanas para impedir a possibilidade de regressão à 

barbárie.2 Nesse sentido, é fácil perceber que o filósofo apóia-se na história não apenas para 

explicar o mundo, mas para transformá-lo. Sua intenção é “mostrar aos homens onde está a 

verdade e onde está o erro” para que eles possam se dirigir à verdade.3 Não é por acaso que o 

décimo período do Esboço inicia-se com uma exposição a respeito da utilidade da história: 

Se o homem pode predizer com uma segurança quase integral os fenômenos dos 
quais conhece as leis; se, mesmo quando estas lhe são desconhecidas, ele pode, a 
partir da experiência do passado, prever com uma grande probabilidade os 
acontecimentos do futuro; por que ver-se-ia como um empreendimento quimérico 
aquele de traçar, com alguma verossimilhança, o quadro dos destinos futuros da 
espécie humana, a partir dos resultados de sua história? O único fundamento de 
crença nas ciências naturais é a idéia segundo a qual as leis gerais, conhecidas ou 
ignoradas, que regram os fenômenos do universo, são necessárias e constantes; e por 
quais razões esse princípio seria menos verdadeiro para o desenvolvimento das 
faculdades intelectuais e morais do homem do que para as outras operações da 
natureza? Enfim, já que as opiniões formadas a partir da experiência do passado, 
sobre os objetos da mesma ordem, são a única regra da conduta dos homens os mais 
sábios, por que proibir-se ao filósofo apoiar suas conjeturas nessa mesma base, 
desde que ele não lhes atribua uma certeza superior àquela que pode nascer do 
número, da constância, da exatidão das observações?4   

 A passagem acima apresenta-nos uma questão capital: sob que condições é possível 

realizar “previsões” de acontecimentos futuros que estariam reservados à espécie humana? É 

fácil perceber que a pergunta provoca um sério questionamento acerca da constituição das 

ciências humanas ou, para evitar anacronismo, das ciências morais e políticas. Como assinala 

                                                
1 PATY, “Ciência, filosofia e sociedade da Encyclopedye até a Revolução Francesa: de D’Alembert e 
Condorcet”, 1990, p. 102. 
2 Cf. CONDORCET, Discours de réception, 1986, p. 182-184. 
3 Cf. KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 82. 
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 176. 
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Jacqueline Feldman, Condorcet tem consciência do descompasso, que, diga-se de passagem, 

até hoje provoca desconfortos, entre as ciências físico-matemáticas e as ciências morais.1 De 

fato, quando se toma o Discours de réception, pode-se perceber que, para Condorcet, a 

marcha das ciências morais é mais lenta, não é mesma que coordena o desenvolvimento das 

“ciências físicas”. No entanto, em conformidade com o espírito de seu século, Condorcet 

alimenta a esperança de que o desenvolvimento das ciências “que têm o homem como objeto” 

será tão seguro quanto o das ciências físicas: “esta idéia tão doce, que nossos sobrinhos 

superar-nos-ão tanto em sabedoria quanto em luzes, não é mais uma ilusão”.2 

 É curioso notar que Condorcet não se limita a assinalar este descompasso entre o 

campo das “ciências naturais” e o das “ciências humanas”. Sem se aprofundar no exame das 

causas deste desenvolvimento desigual, o filósofo indica um fator crítico limitador do alcance 

das conclusões científicas tomadas no âmbito das humanidades. Trata-se do contraste entre “a 

objetividade das ciências naturais e da necessária subjetividade das ciências sociais”,3 em 

outras palavras, da presença de aspectos subjetivos que perturbam a isenção exigida pelo 

processo de inquirição da verdade: 

Refletindo acerca da natureza das ciências morais, não se pode, com efeito, deixar 
de observar que, apoiadas, como as ciências físicas, sobre a observação dos fatos, 
elas devem seguir o mesmo método, adquirir uma língua igualmente exata e precisa, 
atender ao mesmo grau de certeza. Tudo seria semelhante entre elas para um ser 
que, estranho à nossa espécie, estudasse a sociedade humana como nós estudamos a 
dos castores ou das abelhas. Mas, aqui, o próprio observador faz parte da sociedade 
que ele observa; e, assim, a verdade só pode ter juízes parciais ou preconceituosos.4     

Não se pode perder de vista o valor que Condorcet, assim como outros que o 

antecederam, confere ao desenvolvimento dos cálculos, obra de Newton e Leibniz, graças aos 

quais foi possível formar os princípios exatos e analíticos da álgebra. Para Condorcet, este 

método analítico “não é por si só apenas um instrumento particular da ciência das 

quantidades, ele encerra os princípios de um instrumento universal, aplicável a todas as 

combinações de idéias”.5 Partindo da crença na validade universal do método de análise 

utilizado pelas ciências físico-matemáticas, o modelo científico preconizado por Condorcet, 

                                                
1 Cf. FELDMAN, “Condorcet et la mathematique sociale: enthousiasmes et bemols”, 2005, p. 12. 
2 Cf. CONDORCET, Discours de réception, 1986, p. 183. 
3 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 192; FELDMAN, 
“Condorcet et la mathématique sociale: enthousiasmes et bemols”, 2005, p. 36-37.  
4 CONDORCET, Discours de réception, 1986, p. 183. [Os destaques da passagem são nossos.] 
5 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 154. 
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de acordo com Baker,  funda-se no “postulado racionalista da ordem e da regularidade do 

universo”, na possibilidade de aplicar as ciências matemáticas ao “vasto domínio da 

experiência e da conduta humana”.1 Se as ciências do homem, à semelhança das ciências da 

natureza, têm como objeto “fenômenos observáveis”, elas não podem se reduzir à simples 

“descrição” e “classificação”; devem, isso sim, assumir uma “forma axiomática”, “procurar 

certa precisão, qualitativa e quantitativa, deve ser uma ‘ciência de definições’”.2 Com efeito, 

explica Feldman, Condorcet buscará, por meio da matemática aplicada aos fenômenos sociais,  

fundir as observações a respeito da conduta humana, que exigem espírito fino e preciso, e a 

certeza do raciocínio, que exige, por sua vez, um espírito de geômetra.3 Esta é a chave para a 

compreensão da necessária ligação que Condorcet não cansa de estabelecer entre as ciências 

morais e as matemáticas.4 Não nos cabe aqui reconstituir o longo caminho que o conduziu à 

aplicação das matemáticas aos problemas sociais. Contudo, é importante assinalar que esta 

trajetória é marcada pela publicação de duas obras essenciais: o Essai sur l’application à la 

probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix, de 1785, e o Tableau général de la 

science que a pour objet l’application du calcul aux sciences politiques et morales, de 1793.5 

Como indica Baker, o Essai é fruto da combinação da análise da crença, de David 

Hume, com a teoria das probabilidades, de Laplace, e tinha como objetivo proporcionar “uma 

maneira segura de estimar a confiabilidade de nossas opiniões e de nossas previsões (sempre 

prováveis)”. Aplicando do cálculo às questões de caráter social e político, Condorcet revelava 

a intenção de elaborar uma “ciência racional do comportamento em que as contingências da 

vida e da ação humana seriam finalmente submetidas às regras matemáticas”.6 É 

especialmente apoiado em Hume, importa acrescentar, que Condorcet pressupõe a distinção 

fundamental entre “verdades matemáticas”, puramente formais, e “verdades de fato”, que são 

apenas prováveis. No campo das probabilidades temos as “verdades físicas”, que julgam a 

existência dos corpos por meio da sensação, e as “verdades hipotéticas”, que servirão de base 

                                                
1 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 191. 
2 Cf. GRANGER, La mathemátique sociale du Marquis de Condorcet, 1956, p. 22.  
3 Cf. FELDMAN, “Condorcet et la mathématique sociale: enthousiasmes et bemols”, 2005, p. 12-13. Conforme 
a mesma autora, vale destacar que a distinção entre “esprit de finesse” e “esprit de géométrie” remonta a Blaise 
Pascal (1623-1662). 
4 Cf. CONDORCET, Fragment sur l’Atlantide, 1988, p. 309-310; Discours de réception, 1986, p. 184. 
5 Acerca da reconstituição das principais etapas do trajeto de Condorcet rumo à constituição da noção de 
“matemática social”, cf: FELDMAN, “Condorcet et la mathématique sociale: enthousiasmes et bemols”, 2005, 
p. 13-19; BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 197-198; GRANGER, 
La mathemátique sociale du Marquis de Condorcet, 1956, p. 11-20. 
6 BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 231. 
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para as ciências humanas, porquanto se referem às conjeturas e previsões relativas ao destino 

da espécie humana.1 Eis o que explica Condorcet no Tableau général: “Pode-se dividir os 

fatos em duas classes: os fatos reais, dados pela observação, e os fatos hipotéticos, resultantes 

de combinações feitas livremente”.2 O que se verá, contudo, é que a enunciação de uma 

hipótese, assim como nossa adesão a ela, depende de evidências.     

O principal geral que constitui o ponto de partida do cálculo de probabilidades é 

enunciado da seguinte maneira: “Se sobre um determinado número de combinações 

igualmente possíveis existe um certo número que resulta num evento e outro número que 

resulta num evento contrário, a probabilidade de cada um dos dois eventos será igual ao 

número de combinações que podem ocasioná-lo dividido pelo número total”.3 Um exemplo 

dado por Condorcet pode nos auxiliar na compreensão deste princípio: se lançarmos ao alto 

um cubo apostando que um determinado lado cairá com sua face para cima, a probabilidade 

desta ocorrência será de 1/6 e a de não ocorrência de 5/6.4 Isso significa, é claro, que a 

probabilidade de erro é maior. Este simples exemplo sugere algumas conclusões: 1. quando se 

conhece o número de combinações que podem resultar num evento e o número de 

combinações que o impedem de acontecer, se o primeiro superar o segundo, o exame das 

probabilidades conceder-me-á uma razão mais forte para crer que o evento ocorrerá; 2. o 

motivo para crer tornar-se-á mais forte caso o número de combinações favoráveis aumente; 3. 

se o número de combinações favoráveis é maior e aumenta, a crença ganhará força 

proporcionalmente.5 Tomando tais conclusões como ponto de partida e fiel às lições de Hume, 

destacando que “um evento futuro é, para nós, um evento desconhecido”, Condorcet explica o 

seguinte: 

Não existe pois qualquer ligação entre o motivo de crer e a verdade do fato do 
qual ele é objeto; não há qualquer ligação entre a probabilidade e a realidade dos 
acontecimentos. 

Para conhecer a natureza desse motivo, é necessário observar que todos os 
nossos conhecimentos a respeito dos eventos naturais que atingem nossos sentidos e 
dos eventos futuros, isto é, todos aqueles saberes que dirigem nossa conduta e 
nossos julgamentos no curso de nossa vida, são fundamentados em dois princípios: 
que a Natureza obedece a leis invariáveis e que os fenômenos observados nos 
permitem conhecê-las. A experiência constante de que os fatos conformam-se a 
esses princípios é, para nós, o único motivo para neles acreditar. Ora, caso se 

                                                
1 Cf. GRANGER, La mathématique sociale du Marquis de Condorcet, 1956, p. 24.  
2 CONDORCET, Tableau général..., 1847, p. 545.  
3 CONDORCET, Essai sur l’application..., 1785, p. 05. 
4 Cf. CONDORCET, Essai sur l’application..., 1785, p. 05-06. 
5 Cf. CONDORCET, Essai sur l’application..., 1785, p. 07-08. 
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pudesse reunir todos os fatos cuja observação leva-nos a acreditar naquelas duas 
proposições, o cálculo nos permitiria determinar com precisão qual é a 
probabilidade de que elas sejam verdadeiras. 

Na verdade, como não podemos reunir todos esses fatos, somente consideramos 
que o cálculo nos conduziria a uma maior probabilidade: mas esta diferença em nada 
altera o motivo de crer que é o mesmo nos dois casos. 

Sendo assim, o motivo que me leva a acreditar que em dez milhões de bolas 
brancas misturadas com uma preta não será, de forma alguma, a bola preta que 
tirarei no primeiro lance, é da mesma natureza que me leva a acreditar que sol 
nascerá amanhã e essas duas opiniões somente se distinguem pela maior ou menor 
probabilidade.1 

O Essai representa, como o próprio Condorcet afirma, um esforço para aplicar o 

cálculo das probabilidades às formas de eleição, às decisões que devem considerar a 

pluralidade de votos num tribunal ou numa assembléia e, como vimos, aos motivos que nos 

levam à adesão a uma determinada proposição. O Esboço apresenta, contudo, uma visão de 

outras possibilidades de aplicação do cálculo: 

Quanto as investigações sobre a duração da vida dos homens, sobre a influência que 
exerce sobre essa duração a diferença dos sexos, das temperaturas, do clima, das 
profissões, dos governos, dos hábitos de vida; sobre a mortalidade que resulta das 
diversas doenças; sobre as mudanças que a população experimenta; sobre a extensão 
da ação das diversas causas que produzem essas mudanças; sobre a maneira pela 
qual ela é distribuída em cada país segundo as idades, os sexos, as ocupações; 
quanto todas essas investigações podem ser úteis para o conhecimento físico do 
homem, para a medicina, para a economia pública!2 

A apresentação bastante objetiva da utilidade da aplicação do cálculo aos fenômenos 

do Esboço remete-nos a um texto anterior, publicado pela primeira vez no Journal de 

Instruction Sociale dos dias 22 de junho e 6 de julho 1793. Trata-se do Tableau général, ao 

qual já nos referimos, onde se discute, a partir de uma perspectiva mais ampla, o sentido a ser 

conferido à ciência cujo objeto está relacionado “aos interesses sociais” e “às operações do 

espírito humano”, e cujo nome, por isso mesmo, deve ser “matemática social”.3 A fim de 

oferecer maior precisão ao significado desta expressão, Condorcet explica o seguinte: 

 Eu prefiro a palavra matemática, embora ela esteja atualmente fora de uso no 
singular, aos termos aritmética, geometria, análise, pois eles indicam uma parte das 
matemáticas ou um dos métodos que elas empregam, e o que aqui se discute é a 
aplicação da álgebra ou geometria, bem como da aritmética, aplicações nas quais 
todos os métodos possam ser empregados. Além disso, a última expressão é 
equívoca, pois a palavra análise pode significar tanto a álgebra, quanto o método 
analítico, e nós, às vezes, somos obrigados a empregar essa mesma palavra no 
sentido que lhe é conferido por outras ciências. 

                                                
1 CONDORCET, Essai sur l’application..., 1785, p. 10-11. 
2 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 165. 
3 Cf. CONDORCET, Tableau général..., 1847, p. 539-540. 
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 Eu prefiro o termo social às palavras moral ou política, pois o sentido destas 
é menos extenso e menos preciso.1        

 A aplicação da matemática aos fenômenos sociais produziria, na avaliação de 

Condorcet, uma substancial alteração nos resultados obtidos pelas ciências do homem. A 

conduta dos homens e a própria ação humana deixariam de se fundamentar em “sentimentos 

vagos e maquinais”, em juízos “incertos e grosseiros”. A matemática social assumiria, então, 

a incumbência de destruir o império dos preconceitos e das superstições, a hegemonia 

perniciosa da “palavra sobre o raciocínio”, das “paixões sobre a verdade”, da “ignorância 

ativa sobre as luzes”. A superação destes males dar-se-á a partir do momento que os homens 

substituírem as “opiniões incertas e cambiantes” a respeito das questões sociais e políticas 

pela “precisão das idéias, pelo rigor das provas”.2 Com essas palavras, indiretamente, 

Condorcet parece expor outro aspecto crítico das “ciências morais e políticas” de seu tempo: a 

imprecisão da linguagem, a “eloqüência das palavras” que geram “sofismas” e prejuízos.3 A 

importância de uma linguagem precisa e exata para a o aperfeiçoamento do método das 

ciências é um dos aspectos apontados no Esboço e no Fragment sur l’Atlantide. Nestes dois 

textos, Condorcet explica que a utilização de uma “linguagem universal” pode facilitar a 

comunicação de resultados dos trabalhos de intelectuais do mundo todo, propiciando um 

intercâmbio capaz de promover a ciência.4 

 Entre os objetos tratados pela matemática social, um, em especial, chama-nos a 

atenção, a saber, aquele que considera as aplicações do cálculo de probabilidade aos 

fenômenos humanos.5 Tomando os homens como indivíduos que compõem a sociedade e que 

são influenciados por uma série de variáveis - clima, natureza do solo, alimentação, hábitos de 

vida, instituições sociais etc. -, Condorcet explica que a matemática social poderia tratar de 

questões extremamente úteis para a economia inteira da sociedade e que até aquele momento 

haviam sido negligenciadas, notadamente daquelas que se referem aos aspectos demográficos: 

                                                
1 CONDORCET, Tableau général..., 1847, p. 540-541. 
2 Cf. CONDORCET, Tableau général..., 1847, p. 542-543; Esboço..., 1993, p. 192. 
3 Cf. GRANGER, La mathématique sociale du Marquis de Condorcet, 1956, p. 30. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço... 1993, p. 158; Fragment sur l’Atlantide, 1988, p. 348. 
5 Condorcet divide o quadro de objetos da matemática social em três partes: a primeira, à qual iremos nos referir, 
diz respeito ao homem tomado como indivíduo socialmente localizado e, por isso, submetido aos fenômenos e às 
relações sociais, e como membro da espécie humana e, por isso, capaz de realizar operações espirituais; a 
segunda parte refere-se às coisas, ou melhor, à necessidade de calcular valores, critérios, medidas comuns e, por 
isso, suas aplicações dizem respeito à economia política; a terceira trata do estudo do próprio método utilizado 
pela matemática social, isto é, prende-se ao estudo teórico das possibilidades do cálculo de probabilidades (Cf. 
CONDORCET, Tableau général..., 1847, p. 551).  
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número de nascimentos, casamentos, óbitos, principais enfermidades que acometem a 

população, as diferentes classificações sociais, relação de indivíduos de cada sexo etc.1  

Contudo, o cálculo aplicado às operações intelectuais típicas da espécie humana 

parece ser o lócus privilegiado da discussão de Condorcet acerca do método apropriado às 

ciências do homem. Ratificando o que já havia exposto acerca da teoria das probabilidades no 

Essai de 1785, afirma o filósofo: “o cálculo das probabilidades ensina-nos a conhecer, a medir 

desde a verdadeira força dos motivos da credibilidade, de nossa adesão às verdades 

demonstradas pelo cálculo ou pelo raciocínio rigoroso, até a opinião que se forma a partir de 

demonstrações”. Além disso, o cálculo pode nos auxiliar a avaliar nossa adesão, por exemplo, 

“quando um fato improvável em si mesmo é, todavia, apoiado por testemunhos 

consideráveis”. O exame das probabilidades aplicado a esta última questão, afirma Condorcet, 

é capaz de dirigir a razão no que se refere “a objetos há muito tempo abandonados às 

influências sedutoras da imaginação, do interesse ou das paixões”.2 Dessa forma, os homens 

podem submeter sua conduta à apreciação da razão: “este é o único meio capaz de, ao mesmo 

tempo, dirigir os últimos golpes tanto à superstição como ao pirronismo, tanto ao exagero da 

credulidade quando àquele da dúvida”.3 

Ora, é exatamente porque se pauta no emprego do raciocínio probabilístico que, a 

nosso ver, parece ser possível, para Condorcet, afirmar que “a humanidade deve melhorar”, 

que os homens se aproximarão de um estado em que as luzes sufocarão a ignorância, que não 

haverá desigualdade entre os indivíduos de uma mesma sociedade ou entre as nações do 

globo. Com efeito, afirma Condorcet, “encontraremos na experiência do passado, na 

observação dos progressos que as ciências, que a civilização fizeram até aqui, na análise da 

marcha do espírito humano e do desenvolvimento de suas faculdades, os motivos os mais 

fortes de acreditar que a natureza não pôs nenhum termo às nossas esperanças”.4 É claro que o 

papel exercido pela probabilidade matemática na idéia de progresso não deve ser 

transformado numa “lei da história” ou num “determinismo finalista”: os princípios 

matemáticos permitem tão-somente, vale lembrar, demonstrar qual a probabilidade de 

realização de um fato hipotético, mediante as razões ou as evidências que temos para acreditar 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Tableau géneral..., 1847, p. 552-554. 
2 CONDORCET, Tableau général..., 1847, p. 555. 
3 CONDORCET, Tableau général..., 1847, p. 556. 
4 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 178. 



 121 

em sua provável ocorrência.1 Como explica Baker, para Condorcet, a habilidade humana de 

combinar e comparar idéias, ordenar o mundo à sua volta e enriquecer a linguagem, é 

inexaurível. O aperfeiçoamento humano é indefinido, porque os homens - eis, assim, uma das 

principais lições do Esboço - revelam uma enorme capacidade de progredir.2 Assim, a 

exposição da décima época não deve ser lida da perspectiva positivista proposta por Auguste 

Comte (1798-1857). 

Com efeito, na avaliação de Comte, Condorcet – além, é claro, de Turgot - foi um dos 

primeiros a introduzir “a noção científica, verdadeiramente primordial, da progressão social 

da humanidade”, a “estudar o fundamental encadeamento dos estados sociais”.3 Apesar de ter 

testemunhado a Revolução Francesa - evento histórico que constituiu uma das condições 

preliminares para a consolidação da idéia de progresso, embora, os que dele participaram 

tivessem uma “idéia negativa do progresso social”4 - e os desenvolvimentos científicos da 

metade do século XVIII, notadamente nos campos da química e da biologia, responsáveis por 

estender e aprofundar, no âmbito da taxonomia e da anatomia, as “leis positivas” que 

imprimem “consistência e um verdadeiro caráter científico” aos conhecimentos humanos,5 o 

pensamento de Condorcet, na avaliação de Comte, apresenta lacunas que o impediram de 

analisar adequadamente os fenômenos sociais. A esse respeito, no ensaio “Positivismo e 

educação”, Maciel de Barros explica que, para Comte, “a ausência do espírito 

verdadeiramente ‘positivo’” impediu homens como Condorcet, dotados de ampla 

compreensão do processo histórico, de conceber o progresso como algo imanente à ordem 

apresentada pelo curso da história.6 Por isso, invocando os avanços obtidos pela química e 

pela biologia na segunda metade do século XVIII, além, é claro, do próprio processo 

revolucionário francês, Comte dirige a seguinte crítica a Condorcet: 

Com um conjunto de antecedentes tão favoráveis, o gênio mais elevado de 
Montesquieu teria obtido, sem dúvida, resultados completamente diferentes, em 
situação semelhante. É preciso, contudo, reconhecer, mesmo após as explicações 
que procurei indicar, que a constituição geral da ciência social sobre bases 
verdadeiramente positivas era ainda, para o próprio Condorcet, essencialmente 
prematura, embora bem menos, sem dúvida, que para Montesquieu. Visto que, 
faltava ainda atravessar, além disso, uma última etapa intermediária, cuja 

                                                
1 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 67; SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 195. 
2 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 367-368. 
3 Cf. COMTE, “Quarante-septième Leçon”, in: Cours de philosophie positive, 1839, p. 253. 
4 Cf. COMTE, “Quarante-septième Leçon”, in: Cours de philosophie positive, 1839, p. 236. 
5 Cf. COMTE, “Quarante-septième Leçon”, in: Cours de philosophie positive, 1839, p. 254-255. 
6 Cf. MACIEL DE BARROS, Ensaios sobre educação, 1971, p. 138. 
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necessidade não poderia ser evitada, estabelecendo o sistema racional, na época 
apenas esboçado, da filosofia biológica, e sobretudo completando-o por extensão 
direta do método positivo com o estudo dos fenômenos intelectuais e morais, 
indispensável revolução preliminar, a qual o infortunado Condorcet não pôde 
testemunhar. Sente-se tal lacuna especulativa em toda parte, da maneira a mais 
deplorável, na obra de Condorcet, principalmente no que diz respeito às suas vagas e 
irracionais concepções de perfectibilidade indefinida, onde sua imaginação, 
totalmente desprovida de guia e de contenção científicas que devem ser emprestadas 
pelas verdadeiras leis fundamentais da natureza humana, perdeu-se na vã 
contemplação das esperanças mais quiméricas e mais absurdas. Semelhantes 
aberrações, entre tão grandes espíritos, são bastante apropriadas para nos fazer sentir 
como é radicalmente impossível à nossa fraca inteligência superar com sucesso 
alguns numerosos intermediários que nos impõe, gradualmente, a marcha geral do 
espírito humano.1 

O fundamento desta aberta crítica de Comte reside, segundo Baker, no fato de a teoria 

do progresso de Condorcet ter sido “repensada à luz da visão orgânica da sociedade” 

elaborada por Louis de Bonald (1754-1840) e Joseph de Maistre (1753-1821). Daí, o acento 

conferido no que o próprio Comte chama de “filosofia biológica”. Partindo de Bonald e 

Maistre, Comte compreendia que os progressos do espírito humano correspondiam “a uma 

sucessão necessária de sistemas sociais fechados e hierarquizados, separados por períodos 

inevitáveis de crises que se produziam quando um período criava o seguinte”.2 Dessa forma, o 

período crítico representado pela Revolução Francesa, dotado de uma “filosofia negativa” dos 

progressos, anunciava o advento da “filosofia positiva”, “de uma nova idade orgânica em que 

a ciência deveria encarnar o novo poder espiritual, e em que os sentimentos de hierarquia e de 

subordinação seriam necessariamente incutidos como a nova religião positivista”.3 Em 

detrimento da investigação dos princípios positivos, ou seja, das leis científicas que emanam 

da história, Condorcet teria sido, na opinião de Comte, contaminado pelo espírito 

excessivamente crítico da filosofia iluminista, que dominou a elaboração do Esboço.4     

Ora, o Esboço não tem o objetivo de encontrar “leis da história” e Condorcet não 

compreende o curso histórico como “entidade autônoma que representa a totalidade dos 

acontecimentos passados, presentes e futuros”.5 O que o Esboço nos revela é a capacidade do 

espírito humano de aperfeiçoar seus conhecimentos e sua indústria, e de dirigir racionalmente 

sua conduta social e política. Nesse sentido, a décima época deve ser considerada um 

programa, um projeto a ser cumprido para que, de fato, as esperanças ali apresentadas possam 

                                                
1 COMTE, “Quarante-septième Leçon”, in: Cours de philosophie positive, 1839, p. 256-257. 
2 BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 238. 
3 BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 238. 
4 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 199-200. 
5 PONS, “Introduction”, 1988, p. 68. 
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se realizar. Se a marcha do espírito humano corresponde a um processo de liberação, por meio 

do qual os homens são, gradualmente, aperfeiçoados e tornam-se cada vez mais conscientes 

de suas ações, é legítimo esperar que a humanidade conquiste, de fato, a autonomia, a partir 

do uso pleno da razão. 

Contudo, não nos custa destacar, mais uma vez, que, como tais esperanças inscrevem-

se no plano das hipóteses, a regressão em detrimento do progresso, como indica Jolibert,1 

permanece possível. Por isso, o cumprimento das diretrizes do “programa” exposto na décima 

época, na feliz expressão de Alain Pons,2 é de fundamental importância para que “o homem” 

e, diga-se de passagem, não “a história”, possa tomar o comando sobre a natureza e os 

mecanismos sociais.  

Ora, um dos pontos programáticos fundamentais do décimo período é o que diz 

respeito à necessidade de diminuir a desigualdade real entre os homens. Para isso, seria 

necessário superar a desigualdade de riqueza e o modo, também desigual, de assegurar a 

subsistência, mas, principalmente, a desigualdade de instrução.3 Nesse sentido, a emancipação 

plena dos homens exige, necessariamente, o concurso da instrução pública, veículo 

institucional capaz de difundir as “luzes necessárias” para que o homem possa “se conduzir 

segundo sua própria razão nos negócios comuns da vida, e mantê-la isenta de prejuízos, para 

conhecer bem seus direitos e exercê-los segundo sua opinião e sua consciência”, além de 

possibilitar o “desenvolvimento de suas faculdades”, a fim de que possa “obter meios seguros 

de prover às suas necessidades”.4 Vale sublinhar que, além disso, um sistema público de 

instrução constitui instrumento fundamental para que novos progressos possam ser efetuados 

no domínio das ciências e das técnicas.5 

Assim, a exclusão de qualquer tipo de subserviência intelectual é capaz, de acordo 

com Condorcet, de promover certo nivelamento das fortunas e, por conseqüência, de 

neutralizar qualquer laço de dependência. Entretanto, considerando Kintzler, o problema da 

“institucionalização” da instrução pública revela uma antinomia que precisa ser enfrentada: 

                                                
1 Cf. JOLIBERT, Condorcet (1743-1794), 1993, p. 06. 
2 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 68. Vale conferir também: JOLIBERT, Condorcet (1743-1794), 1993, p. 
06; COUTEL e KINTZLER, “Presentation”, 1994, p. 24-25; GRANGER, La mathématique sociale du Marquis 
de Condorcet, 1956, p. 11-20. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 182. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 177. 
5 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 188. 
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como garantir que a ação do Estado sobre a formação dos cidadãos não seja capaz de ferir a 

liberdade, a autonomia do indivíduo? Como evitar que a instrução pública não se transforme 

num veículo de opressão? A despeito destas questões, é necessário, todavia, considerar que o 

exercício da liberdade e a formação do indivíduo autônomo exigem o concurso da instrução.1 

Afinal, dotar o homem de liberdade e igualdade puramente formais não parece ser suficiente, 

pois, lembremo-nos, é necessário amenizar as desigualdades visando à consolidação de uma 

sociedade que ofereça garantias reais. Dessa forma, a institucionalização da instrução pública 

torna-se um dos principais requisitos para a consolidação de uma sociedade republicana e, ao 

mesmo, é nos ideais republicanos, defendidos por Condorcet no curso da revolução, que 

podemos encontrar a defesa do exercício livre das faculdades intelectuais - exercício que 

constitui um dos direitos inalienáveis dos homens -, condição essencial para que o homem 

desenvolva suas faculdades e seja capaz de, autonomamente, tomar as decisões que dirigem 

sua conduta social e política. É o que se discutirá a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’ instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 146-149. 
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O IDEAL REPUBLICANO E A INSTRUÇÃO PÚBLICA: 

A EXPRESSÃO DA AUTONOMIA E DA RACIONALIDADE 

- I - 

No início do XXIX livro do Espírito das leis, ao tratar da maneira de compor uma 

legislação, Montesquieu assinala que a referida obra tem como um dos principais objetivos 

provar que “o espírito de moderação deve ser o do legislador”, porquanto “o bem político, 

como o bem moral, encontra-se sempre entre dois limites”. Assim, na visão do Senhor de La 

Brède, o problema parecia residir, portanto, na necessidade de encontrar, em meio às 

inúmeras variáveis a serem consideradas ao se elaborar uma legislação, as combinações 

capazes de assegurar aos diferentes povos o gozo da liberdade e da segurança.1 Dessa forma, a 

tarefa de legislar tornava-se equivalente a uma arte que, para ser exercida, exigia o concurso 

da “razão construtiva”, na feliz expressão de Groethysen, de um legislador. 

A complexidade do ato de legislar revela-se no momento em que o legislador, 

incumbido de dar leis a um povo, depara-se com um enorme conjunto de dados peculiares e 

precisa, a partir daí, adaptar sua legislação aos aspectos particulares que denunciam a 

individualidade de cada nação.2 Não custa lembrar que esta adaptação funda-se numa 

precaução, que o próprio Montesquieu anuncia em sua obra quando discute as relações entre 

as leis e o espírito geral de um povo. Partindo do pressuposto de que “muitas coisas governam 

os homens” - os costumes, os hábitos, o clima, a religião, os exemplos históricos etc. – e 

formam seu espírito3, Montesquieu afirma: “Cabe ao legislador, obedecer ao espírito da 

nação, quando ele não é contrário aos princípios do governo, pois nada fazemos melhor do 

que aquilo que fazemos livremente, obedecendo a nossa inclinação natural”.4 Se cada 

sociedade possui um caráter particular, um espírito que lhe é peculiar, as leis adquirem uma 

condição relativa, pois dependem do povo para o qual elas são feitas e das circunstâncias sob 

as quais este povo vive. Dessa forma, diante da infinidade de dados que as diferentes 

circunstâncias apresentam, a boa legislação, a mais adequada, exigirá que o legislador 

                                                
1 Cf. MONTESQUIEU, Do espírito das leis, Livro XXIX, Cap. I, 1979, p. 461. 
2 Cf. GROETHYSEN, “Montesquieu – a razão construtiva”, 2003, p. 342-343. 
3 Cf. MONTESQUIEU, Do espírito das leis, Livro XIX, Cap. IV, 1979, p. 266. 
4 MONTESQUIEU, Do espírito das leis, Livro XIX, Cap. V, 1979, p. 266. 
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concentre todo seu esforço construtivo na articulação, na combinação das variáveis que a 

realidade de cada povo lhe oferece.1 São exatamente as dificuldades da arte de legiferar que 

nos revelam, segundo Paul Vernière, os requisitos que Montesquieu exige de seu legislador, a 

saber, “inteligência, grandeza de visão, impassibilidade”: “ao contrário do historiador, ele 

pertence a todos os tempos e países, pois lhe é necessário a totalidade da história e a ciência 

do espaço para aplicar, em um lugar e em um momento determinado, uma norma que tenha 

alguma possibilidade de sucesso e duração”.2 

Avaliando o nível de influência das idéias de Montesquieu durante o processo 

revolucionário, Bernard Manin afirma que, apesar do horror a toda forma de despotismo, do 

valor atribuído à virtude republicana - imagens que freqüentaram todo discurso revolucionário 

- e da forte presença das teses desenvolvidas em Do espírito das leis na obra constitucional da 

Revolução Francesa, os revolucionários guardaram, quase sempre, uma imagem negativa do 

Senhor de La Brède.3 Uma das razões capazes de explicar esta depreciação da obra de 

Montesquieu funda-se na avaliação de que ele era “um autor que tudo justificou, que pensou 

mais no que é do que no que deve ser”.4 Dessa forma, de acordo com Manin, vê-se que o 

fundamento da crítica reside na influência que o “racionalismo político”, fundado na 

compreensão do “bem como cognoscível e idêntico em toda parte”, exerceu sobre os 

revolucionários franceses.5 Mas, Montesquieu não baseia sua análise das leis sobre o “puro 

relativismo e o esquecimento do universal”: 

Em Montesquieu, a razão mostra que existe um mal político (o despotismo), mas ela 
também estabelece que há vários bens (a monarquia moderada, a república, 
sobretudo se é comerciante, o regime inglês). O bem político não é nem totalmente 
indeterminado (já que existe um mal), nem totalmente determinado (pois vários 
regimes são bons). Ele é relativamente indeterminado. A partir dessa indeterminação 
relativa, Montesquieu pode aconselhar ao mesmo tempo ao “legislador” que adapte 
suas instituições às circunstâncias particulares (dispõe ele da escolha entre vários 
bens) e que procure atingir um objetivo universal (fazer recuar o despotismo).6  

Todavia, não foram essas as conclusões a que chegaram os revolucionários. Parece ter 

prevalecido a imagem de um Montesquieu dotado de “espírito de incerteza” em matéria de 

                                                
1 Cf. GROETHYSEN, “Montesquieu – a razão construtiva”, 2003, p. 346-347. 
2 VERNIÈRE, “Dois planos e duas leituras”, 2003, 2003, p. 407. 
3 Cf. MANIN, “Montesquieu”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 789-
802. 
4 MANIN, “Montesquieu”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 789. 
5 Cf. MANIN, “Montesquieu”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 790. 
6 MANIN, “Montesquieu”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 791; Cf. 
também: CASSIRER, A filosofia do Iluminismo, 1997, p. 288-289. 
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legislação. A idéia de constituição e o debate constitucional nos anos iniciais da Revolução 

Francesa parecem ilustrar adequadamente esta discussão.  

Como indica Baker, durante o século XVIII os dicionários registravam dois sentidos 

para a palavra constituição: o primeiro parecia adequar-se mais claramente ao caráter político 

da palavra, pois “acentuava a atividade de instituição e de estabelecimento”; o segundo 

sentido caracterizava-se pela insistência na idéia de “arranjo”, “modo de existência” e 

“disposição de uma entidade qualquer” - do corpo humano, por exemplo.1 Para Baker, o 

sentido de constituição como “ordem de existência de uma entidade” é o que prevalece em 

Montesquieu, pois, no Espírito das leis, um dos pontos centrais da discussão parece ser a 

necessidade de “descrever a ordem fundamental de um Estado, o modo de existência política 

de uma nação ou de um povo, a disposição essencial dos elementos ou dos poderes que 

entram na composição de uma forma de governo”. Eis, assim, porque, de acordo com Baker, 

Montesquieu prende-se ao exame das leis inglesas: é que a estabilidade de uma ordem política 

não depende necessariamente do caráter escrito da Constituição.2 

Entretanto, o debate inicial travado entre os revolucionários franceses a respeito da 

constituição revelava uma questão crucial para os rumos da própria revolução: a constituição 

francesa deveria ser restaurada ou criada? Em outros termos, o problema que se colocava era 

o de saber se o Estado francês deveria ser regenerado ou se bastava reformar a constituição 

visando à extinção dos abusos. No dia 04 de agosto de 1789, quando a Assembléia Nacional 

decidiu que a Constituição seria precedida pela Declaração dos Direitos do Homem, a idéia de 

restauração foi afastada.3 Vale acrescentar que o sentido da declaração francesa não residia 

simplesmente na imposição de “limitações de todo governo legal, mas como seu próprio 

fundamento”.4 Dessa forma, na avaliação de Baker, percebe-se que o sentido de constituição 

como “ato de instituição” termina por prevalecer sobre o de “ordem existente”. Ao mesmo 

tempo, outro problema começa a se delinear: se a tarefa dos membros da Assembléia não 

mais se prendia à reforma de um governo, era necessário compreender em que consistia a 

                                                
1 Cf. BAKER, “Constituição”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 523; 
Cf. também: ARENDT, Da revolução, 1988, p. 116. 
2 BAKER, “Constituição”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 523. 
3 Cf. BAKER, “Constituição”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 525-
526. É importante destacar que o ato da Declaração dos Direitos, como lembra Carlota Boto, apresentava “uma 
imensa carga simbólica”, erigia-se como “comunhão de um novo começo, a celebração de um contrato social 
legítimo” (Cf. BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 71-72).  
4 Cf. ARENDT, Da revolução, 1988, p. 118-119. 
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constituição “de um Estado, de um povo, de uma sociedade e de uma nação”. Na medida que 

tais noções foram invocadas por Montesquieu - e seu “espírito de incerteza” - de maneira 

imprecisa, os “argumentos essenciais” que serviram para solucionar os dois problemas 

originaram-se “dos teóricos da escola do direito natural”.1 

Este apelo aos direitos naturais revela que a instituição de um governo deve passar, 

necessariamente, pelo exame e pelo restabelecimento dos seus fundamentos legítimos. Nesse 

sentido, em 1790, por meio de um texto a respeito da extensão dos poderes da Assembléia 

Nacional, Condorcet explica o seguinte: 

O que é a Assembléia Nacional? É uma assembléia eleita pelo povo para 
restabelecê-lo em seus direitos naturais. 

Ela, portanto, recebeu do povo o poder de fazer tudo aquilo que seja necessário 
para estabelecer uma constituição igual e livre, para destruir tudo aquilo que, nas leis 
que ainda subsistem, seja incompatível com uma tal constituição, tudo aquilo que, 
nas instituições antigas, ataque os direitos naturais dos homens.2 

Note-se que a restituição dos direitos naturais constitui o fundamento de um governo que 

queira promover a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Todos os abusos das leis que 

caracterizaram o Antigo Regime devem ser destruídos em prol do estabelecimento de uma 

constituição fundada sobre a legitimidade, sobre o respeito aos direitos inalienáveis que, por 

natureza, devem ser atribuídos a todos os homens. Mas, na avaliação de Condorcet, é 

imprescindível que tais direitos sejam de fato garantidos e, para isso, devem ser declarados. 

Dessa maneira, a declaração atesta não somente os fundamentos, mas também os limites dos 

poderes constituídos. Assim, segundo Condorcet, a declaração dos direitos aprovada pela 

Assembléia Nacional conferia-lhe o direito legítimo de prosseguir seus trabalhos e dar à 

França uma nova constituição: 

[...] como é preciso que na ordem social todo poder tenha limites determinados, é 
uma declaração dos direitos dos homens, reconhecida pelo povo, que constitui este 
limite. Assim, no momento em que a própria Assembléia proclamou esta declaração, 
a qual foi consagrada por aclamação universal do povo, a assembléia pode exercer 
legitimamente toda a plenitude de seu poder.3   

                                                
1 Cf. BAKER, “Constituição”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 523-
524. 
2 CONDORCET, Sur l’etendue des pouvoirs de l’Assemblée Nationale, 1790, p. 03-04.  
3 CONDORCET, Sur l’etendue des pouvoirs de l’Assemblée Nationale, 1790, p. 04. 
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De acordo com Bobbio, só se pode falar na existência de uma “Escola do direito 

natural” em um sentido restrito.1 Abrigados por esta expressão encontram-se inúmeros autores 

que, sob muitos aspectos, divergem entre si, embora partilhem de uma perspectiva 

metodológica comum: “aquilo que caracteriza o movimento em seu conjunto não é tanto o 

objeto (a natureza), mas o modo de abordá-lo (a razão), não um princípio ontológico (que 

pressuporia uma metafísica comum que, de fato, jamais existiu), mas um princípio 

metodológico”.2 Para Cassirer, foi sobre os fundamentos políticos propostos pelos teóricos do 

direito natural que se erigiu a doutrina dos direitos inalienáveis do homem e do cidadão que 

caracterizaram as declarações de direitos americana e francesa.3 Nesse sentido, compreende-

se a avaliação de Manin a respeito da recusa dos revolucionários à “indeterminação” de 

Montesquieu, recusa que Condorcet endossa muito claramente. É o que se pode perceber nas 

Observations de Condorcet sur le vingt-neuvième livre De l’Esprit des lois, texto publicado 

postumamente4, onde se percebe que o cerne da crítica prende-se àquele “espírito de 

incerteza” a que se referia Bernard Manin. 

Condorcet inicia suas críticas avaliando a idéia de “espírito de moderação” 

apresentada por Montesquieu: 

O espírito de um legislador deve ser a justiça, a observação do direito natural em 
tudo o que é propriamente lei. Na regulamentação sobre a forma dos julgamentos ou 
das decisões particulares, deve ele procurar o melhor método para tornar essas 
decisões conforme a lei e a verdade. Não é de forma alguma pelo espírito de 
moderação, mas pelo espírito de justiça, que as leis criminais devem ser suaves, que 
as leis civis devem tender à igualdade e as de administração à manutenção da 
liberdade e da propriedade.5   

É a ausência deste “espírito de justiça” que Condorcet condena no autor do Espírito das leis. 

Por isso, mais adiante, ele acrescenta: “Por espírito de moderação, Montesquieu não 

entenderia esse espírito de incerteza que altera por cem pequenos motivos particulares os 

princípios invariáveis da justiça?”6 No Espírito das leis, como explica Condorcet, 

Montesquieu faz um verdadeiro inventário das leis sem explicar se elas estão fundamentadas 

na justiça; soma-se a isso o fato de o autor não estabelecer “nenhum princípio para ensinar a 

                                                
1 Cf. BOBBIO, A era dos direitos, 1992, p. 15-17. 
2 BOBBIO e BOVERO, Sociedade e estado na filosofia política moderna, 1987, p. 16.  
3 Cf. CASSIRER, A filosofia do iluminismo, 1997, p. 332-333; O mito do estado, 2003, p. 200-201. 
4 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 221. 
5 CONDORCET, Observations de Condorcet..., 1847, p. 437-438. 
6 CONDORCET, Observations de Condorcet..., 1811, p. 438. 
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distinguir, entre as leis que emanam de um poder legítimo, aquelas que são injustas e as que 

se conformam à justiça”.1 

Entretanto, são os comentários de Condorcet ao capítulo em que Montesquieu trata das 

idéias de uniformidade, que revelam, sobremaneira, os pontos críticos que afastam os 

revolucionários das idéias do autor do Espírito das leis. Com efeito, no referido capítulo, é 

possível perceber a indeterminação e o relativismo que os revolucionários apontam na obra. 

As idéias de uniformidade, “os mesmos pesos na fiscalização, as mesmas medidas no 

comércio, as mesmas leis no Estado, a mesma religião em toda parte”, revelam, de fato, uma 

espécie de perfeição, escreve Montesquieu. Entretanto, indaga o autor, “isso é sempre 

conveniente, sem exceção? O mal de mudar é sempre menor que do que o mal de resignar-se? 

E não consiste a grandeza do gênio em melhor saber em que caso é preciso uniformidade, e 

em caso são necessárias as diversidades?” No arremate do capítulo a pergunta é ainda mais 

incisiva: “Quando os cidadãos seguem as leis, que importa que sigam a mesma?”2 

Na avaliação de Condorcet, a posição de Montesquieu no que se refere à uniformidade 

das leis denuncia sua indeterminação, afinal, que critério invariável deve ser considerado para 

distinguir quando é preciso ser uniforme e quando é preciso respeitar as diversidades? Sendo 

assim, este capítulo “é um daqueles que tem atribuído a Montesquieu a indulgência de todas 

as pessoas preconceituosas, de todos os que odeiam as luzes, de todos os protetores dos 

abusos etc.”.3 Analisando a questão da presença de Montesquieu na Revolução, Groethysen 

afirma que, para os revolucionários, o Baron de La Brède “está sempre mais preocupado em 

buscar as razões do que existe, do que procurar o que deve ser. Como deduzir de um fato a 

sua validade? Isso significa colocar um fato no lugar de um estado de direito. Com tal 

método, todos os erros, todos os absurdos, todos os crimes acabam sendo legítimos”.4 Vê-se, 

assim, que em sua análise Groethysen reproduz o cerne dos argumentos apresentados por 

Condorcet. Lembremo-nos: o que os revolucionários franceses acusam em Montesquieu é a 

tendência a tudo justificar. A nosso ver, esta acusação, que parece ser um reflexo da 

influência exercida pelo racionalismo político proposto pelos teóricos do “direito natural”, 

pode ser verificada também em Condorcet: 

                                                
1 CONDORCET, Observations de Condorcet..., 1811, p. 440. 
2 MONTESQUIEU, Do espírito das leis, Livro XXIX, Cap. XVIII, 1979, p. 470. 
3 CONDORCET, Observations de Condorcet..., 1811, p. 456. 
4 GROETHYSEN, “Montesquieu – a razão construtiva”, 2003, p. 351. 
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Como a verdade, a razão, a justiça, os direitos dos homens, o interesse pela 
propriedade, pela liberdade, pela segurança, são os mesmos em toda parte, não se vê 
por que todas as províncias de um estado, ou mesmo todos os estados, não teriam as 
mesmas leis criminais, as mesmas leis civis, as mesmas leis de comércio etc. Uma 
boa lei deve ser boa para todos os homens, como uma proposição verdadeira é 
verdadeira para todos.1 

Uma das conseqüências mais importantes da uniformidade das leis fundadas sobre o espírito 

de justiça é o fortalecimento da igualdade que confere maior segurança aos cidadãos, afinal, 

Se se estabelece um modo de jurisprudência uniforme e simples, segue-se que os 
homens da lei perdem a vantagem de possuir com exclusividade o conhecimento das 
normas; todos os homens que sabem ler serão igualmente hábeis no que se refere a 
este objeto e é difícil imaginar que se possa considerar esta igualdade como um mal.2 

Dessa forma, na avaliação de Condorcet, o problema reside não em verificar se os cidadãos 

seguem as leis, mas em determinar se as leis a serem seguidas encontram-se em conformidade 

com a justiça. O que importa, de fato, é que os cidadãos “sigam boas leis; e, como é difícil 

que duas leis diferentes sejam igualmente justas, igualmente úteis, importa ainda que eles 

sigam a melhor; importa, enfim, que eles sigam a mesma, pelo fato de ser um meio a mais de 

estabelecer a igualdade entre os homens”.3   

 Pode parecer temeroso afirmar que o pensamento político de Condorcet revela 

influência dos teóricos do direito natural. Isso porque, em sua obra, como já procuramos 

destacar, não encontramos qualquer intenção em especular e sistematizar os fundamentos da 

ordem civil ou do estado. Entretanto, tanto para Cassirer como para Jürgen Habermas, as 

Declarações dos Direitos dos Homens, na França e na América, fazem alusão, “na mesma 

medida, aos princípios do direito natural moderno”. É preciso destacar que, apesar desta 

coincidência, afirma Habermas, “os colonos americanos queriam legitimar, por meio dos 

direitos humanos, sua independência do império britânico; os franceses, uma subversão do 

Ancien Régime”.4 Ainda assim, é claro que não se pode filiar as idéias políticas de Condorcet 

às teorias do direito natural escamoteando a presença de outras influências, talvez ainda mais 

determinantes, em sua obra. Mas, a nosso ver, como não são poucos os textos que revelam a 

defesa intransigente dos direitos naturais na fundamentação de seus posicionamentos acerca 

dos problemas de ordem política e social, não nos parece adequado deixar de destacar que as 

                                                
1 CONDORCET, Observations de Condorcet..., 1811, p. 458. 
2 CONDORCET, Observations de Condorcet..., 1811, p. 459-460. 
3 CONDORCET, Observations de Condorcet..., 1811, p. 461. 
4 Cf. HABERMAS, “Derecho natural y revolucion”, 1997, p. 90-92. 
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idéias de Condorcet, assim como as de outros revolucionários, constituem, justamente no final 

do século XVIII, um daqueles “pontos de convergência espiritual”, como afirma Cassirer, 

para os quais tenderam as teses propostas pelos teóricos do direito natural.1 

 Em 1786, no texto a respeito da influência da revolução americana sobre a Europa, 

Condorcet explica que os meios de garantir a felicidade de uma sociedade devem ser 

divididos em dois: o primeiro, afirma, compreende tudo aquilo que assegure “o gozo livre de 

seus direitos naturais”; o segundo, diz respeito aos meios de “diminuir o número de males aos 

quais a humanidade está sujeita pela natureza”, de “prover nossas necessidades com mais 

segurança e menos trabalho”, de nos proporcionar “uma maior quantidade de confortos pelo 

emprego de nossas forças e do uso legítimo nossas indústrias” e, em decorrência de tudo isso, 

de assegurar “os meios de aumentar nossa força e nossa indústria”.2 

Em seguida, Condorcet passa ao anúncio dos direitos naturais: em primeiro lugar está 

a segurança do indivíduo, “a garantia de não ser constrangido por nenhuma violência, seja no 

interior de seu lar, seja no emprego de suas faculdades”. Mas, deve-se acrescentar, o exercício 

“independente e livre” das faculdades limita-se àquilo que não contraria os direitos de outros 

indivíduos; em segundo lugar, os direitos naturais devem garantir “a segurança e a posse livre 

da propriedade”; “como, no estado social, há certas ações que devem estar submetidas a 

regras comuns; como é preciso estabelecer penas para os atentados praticados por um 

indivíduo aos direitos de outro”, o terceiro direito inalienável é o de submeter-se a “leis 

gerais”, que se estendem à “universalidade dos cidadãos”. A interpretação dessas leis não 

pode ser arbitrária e sua execução não deve ser “confiada a mãos imparciais”; finalmente, o 

quarto direito é o que se refere à contribuição, imediata ou por meio de representantes, “à 

confecção das leis e de todos os atos praticados em nome da sociedade”. Neste ponto, 

Condorcet destaca que este direito “é uma conseqüência necessária da igualdade natural e 

primitiva do homem, e deve-se garantir o gozo igual desse direito para cada homem que usa a 

razão”.3 

Nas Lettres d’un bourgeois de New-Haven a un citoyen de Virginie, datadas de 1787, 

Condorcet explica que uma verdadeira constituição funda-se “sobre os direitos naturais do 

                                                
1 Cf. CASSIRER, A filosofia do iluminismo, 1997, p. 332. 
2 Cf. CONDORCET, De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europa, 1847, p. 05. 
3 Cf. CONDORCET, De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europa, 1847, p. 05-06. 
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homem, anteriores às instituições sociais”. Além disso, nestas cartas, pode-se perceber os 

motivos que nos permitem dizer que os direitos acima mencionados são, propriamente, 

“naturais”. Segundo Condorcet, “eles derivam da natureza do homem”; isto é, a existência de 

“um ser sensível, capaz de raciocinar e de ter idéias morais”, leva-nos a acreditar, “por 

conseqüência evidente, necessária, que ele deve gozar desses direitos, que ele não pode ser 

privado deles sem injustiça”.1 

Dois outros textos, ambos de 1788, são bastante significativos, pois, além de revelar a 

influência dos fundamentos da teoria do direito natural nas idéias políticas de Condorcet, 

demonstra o seu envolvimento com os acontecimentos que antecederam a Revolução. Nessas 

duas ocasiões, em especial, a referência aos direitos naturais serve de fundamento para as 

críticas ao Antigo Regime, notadamente aos privilégios de algumas classes e às injustiças 

praticadas pelos tribunais. De acordo com Baker, no momento em que elabora estes textos, 

Condorcet ainda acredita na possibilidade de se implantar uma “reforma social progressiva” 

por meio das “instituições monárquicas”. No entanto, uma de suas primeiras frustrações foi a 

convocação dos Estados-Gerais: para ele, tal convocação, “embora formulada na linguagem 

da liberdade, fazia parte, no fundo, de um programa reacionário e anárquico essencialmente 

destinado a sabotar a política de reformas administrativas e fiscais posta em prática pelo 

governo”.2 Vamos aos textos. 

No primeiro, Lettres d’un citoyen des Ètats-Unis a un français sur les affaires 

présentes, percebe-se, na avaliação de Condorcet, os motivos que levam os homens a se 

reunirem em “sociedades regulares, submetendo-se às suas leis”: trata-se de “assegurar por 

essas mesmas leis o gozo de seus direitos naturais”. Mas, como os homens poderiam gozar 

desses direitos, pergunta-se Condorcet, se permanece “alguma coisa de arbitrária nos 

julgamentos criminais, se ações indiferentes são erigidas em crimes, se o direito de se 

defender é vedado aos acusados, se as provas alegadas são para eles um segredo, se os 

Tribunais formando corpos perpétuos têm paixões ou preconceitos, interesses ou 

pretensões?”3 Eis, assim, porque é exigida a reforma dos tribunais e a extinção de todo tipo de 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Lettres d’ un bourgeois de New-Haven..., 1847, p. 14. 
2 BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 230. Cf. 
também: BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 202-214; BADINTER e 
BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 244-246. 
3 Cf. CONDORCET, Lettres d’un citoyen des États-Unis..., 1788, p. 05-06. 
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privilégio. Os privilégios e distinções entre os indivíduos revelam-se, especialmente, no 

momento em que se aplica a lei. Nessa hora, é necessário declarar a igualdade como direito 

natural dos homens e, ao mesmo tempo, extinguir tudo o que leva ao despotismo: 

Eu odeio o despotismo, mas eu odeio ainda mais a aristocracia que é o despotismo 
de vários. Eu a odeio mais ainda quando ela é anárquica, como o seria a liga do 
Clero, da Nobreza e de trinta Cortes soberanas espalhadas em todas as vossas 
Províncias. Quanto mais senhores se tem, mais interesses particulares opostos ao 
interesse público passam a existir, mais seu poder é independente da opinião e da 
vontade do maior número, mais difícil se torna esclarecê-los e fazê-los desejar o bem 
do povo.1 

 Em um dos artigos do Essai sur la constitution et les fonctions des Assemblées 

Provinciales, ao tratar do sistema de administração da justiça, numa passagem longa, mas que 

merece ser transcrita, Condorcet apresenta-nos uma síntese das ameaças do despotismo 

judiciário aos principais fundamentos dos direitos dos homens, a saber, a igualdade e a 

liberdade: 

Se em um país o sistema da ordem judiciária encontra-se formado pelos destroços 
do regime feudal reunidos ao acaso em séculos de ignorância; 

Se nele existem Tribunais perpétuos, e a razão tem provado que todo tribunal 
perpétuo é uma ameaça à propriedade, à liberdade e à segurança dos cidadãos; 

Se a venalidade dos cargos, tão odiosa em si mesma, acrescenta aos 
inconvenientes da perpetuidade dos Tribunais o perigo de uma espécie de 
hereditariedade entre seus membros; 

Se uma Nação é ameaçada pelo mais cruel dos despotismos, o despotismo 
judiciário, por união monstruosa do poder de julgar com pretensões a uma parte do 
poder legislativo; 

Se as enormes despesas com a justiça e a obscuridade das leis expõem ao perigo a 

propriedade de um cidadão pobre, a partir do momento em que ele encontra um homem 

empreendedor e hipócrita que ousa atacá-lo; 

 

Se princípios opressores, atestados pela multidão de julgamentos evidentemente 
iníquos, levam o sangue do inocente a escorrer sob o gládio da lei; 

Se as leis criminais e civis oferecem aos olhos de homens esclarecidos uma série 
de disposições absurdas, injustas, bárbaras, contrárias à prosperidade do Estado e aos 
direitos dos cidadãos; 

Então, não se pode dissimular que esses Tribunais, essas pretensões, essas 
formalidades, essas leis, todo esse sistema de legislação, em uma palavra, não tenha 
necessidade de uma grande reforma e que seja o tempo de um novo edifício apoiado 
sobre a razão, sobre a humanidade, sobre o direito natural, o tempo de substituir os 
restos dos monumentos góticos que nossas ancestrais construíram sobre o orgulho, a 
superstição e o desprezo pelos homens.2 

                                                
1 CONDORCET, Lettres d’un citoyen des États-Unis..., 1788, p. 04. 
2 CONDORCET, Essai sur la constitution..., v. II, 1788, p. 254-255. 
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Deve-se destacar que a composição deste ensaio destinava-se ao exame das 

“complexidades técnicas” e das “conseqüências políticas” da organização de uma Assembléia 

Nacional1 a partir da eleição de cidadãos, nas Assembléias Provinciais, que defendessem os 

interesses públicos.2 Dessa forma, no Essai, Condorcet explica que os representantes do povo 

deveriam consultar as Assembléias Provinciais e as Assembléias de Distritos, a fim de 

detectar aquilo que os cidadãos acreditam ser útil e de interesse público.3 Urge lembrar que a 

participação na confecção das leis é um dos direitos do homem. Dessa forma, “se as leis civis 

e criminais são, em geral, conseqüências do direito natural, e as leis de instrução e de 

formalidades, uma aplicação das regras da lógica”,4 nada mais justo, na avaliação de 

Condorcet, que os cidadãos possam contribuir na elaboração do sistema de legislação. Todos 

as práticas e usos estabelecidos que autorizam a exclusão desse direito devem ser descartados, 

porque é na razão e não “no conhecimento positivo das leis estabelecidas pelos homens que se 

deve procurar aquilo que convém adotar; o estudo das leis instituídas pelos diferentes povos e 

em diferentes séculos, só é útil para dar à razão o apoio da observação e da experiência”.5 

É interessante notar que para defender o acesso das mulheres ao direito de cidadania, 

combater a escravidão dos negros, afirmar a liberdade dos judeus e admitir a liberdade 

religiosa,6 Condorcet utiliza a mesma base de argumentação que serve para sustentar a 

igualdade, a liberdade e a proteção às injustiças: trata-se dos direitos naturais dos homens. No 

artigo intitulado Sur l’admission des femmes au droit de cité, publicado em julho de 1790, no 

Journal de la Société de 1789, ele afirma que o hábito faz com que os homens se acostumem 

com a violação de seus direitos naturais. A partir daí, cabe a indagação: “todos não temos 

violado o princípio de igualdade dos direitos privando, tranqüilamente, metade do gênero 

humano do direito de concorrer à formação das leis, excluindo as mulheres do direito de 

cidadania?”7 Se, como se diz, as mulheres tendem a ouvir e seguir seus sentimentos e não a 

                                                
1 Não é demais destacar, de acordo com Elisabeth e Robert Badinter, a original posição de Condorcet que, antes 
da convocação dos Estados Gerais, já falava na constituição de uma Assembléia Nacional eleita a partir das 
Assembléias Provinciais. (Cf. BADINTER e BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 239.) 
2 Cf. BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 231. 
3 Cf. CONDORCET, Essai sur la constitution..., v. II, 1788, p. 255. 
4 CONDORCET, Essai sur la constitution..., v. II, 1788, p. 255-256. 
5 CONDORCET, Essai sur la constitution..., v. II, 1788, p. 256. 
6 De acordo com Maria das Graças de Souza, “Condorcet é um dos poucos durante este período de efervescência 
revolucionária que é um sufragista avant la lettre, defendendo o voto feminino. Ele combateu também nas 
frentes contra a discriminação dos protestantes, dos judeus, pela abolição da escravidão nas colônias e pelo 
direito de cidadania dos negros”. (Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 188-189.) 
7 CONDORCET, Sur l’admission des femmes au droit de cité, 1790, p. 01-02. 
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razão, explica Condorcet, isso não justifica a desigualdade em relação aos homens, porque a 

natureza humana é única, as diferenças são causadas pela educação e pela sociedade.1 Há 

mais: afirmar que “elas não se conduzem pelo que se chama a razão” significa posicionar-se 

de maneira equivocada diante da questão. De fato, assevera Condorcet, “elas não são 

conduzidas pela razão dos homens, mas pela sua própria razão”.2 Dessa forma, vê-se, mais 

uma vez, explicitamente, o posicionamento do filósofo em relação à igualdade e à liberdade: 

Os direitos dos homens resultam unicamente do fato de que eles são seres sensíveis, 
capazes de adquirir idéias morais e de raciocinar sobre essas idéias; 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.3 

 Na dedicatória das Réflexions sur l’esclavage des negres, publicadas em 1781 e 

assinadas por Joachim Schwartz4, depois de explicar que a natureza dotou os homens da 

“mesma razão”, do “mesmo espírito”, capazes das “mesmas virtudes”, Condorcet dirige-se 

aos escravos afirmando: “Vossos tiranos reprovam-me por dizer coisas comuns e por ter 

idéias quiméricas; de fato, nada é mais comum que as máximas da humanidade e da justiça, 

nada é mais quimérico que propor aos homens que se conduzam de acordo com elas”.5 Para 

Condorcet, reduzir os homens à escravidão é um dos maiores crimes cometidos contra os 

direitos naturais: 

Reduzir um homem à escravidão, comprá-lo, vendê-lo, mantê-lo na servidão, são 
verdadeiros crimes e crimes piores que o roubo. Com efeito, despoja-se o escravo, 
não somente da propriedade mobiliária e fundiária, mas da faculdade de adquiri-la, 
da propriedade de seu tempo, de suas forças, de tudo o que a natureza concedeu-lhe 
para conservar sua vida ou satisfazer suas necessidades. A essas injustiças 
acrescenta-se aquela que retira do escravo o direito sobre sua pessoa.6 

Note-se, assim, que a rejeição à escravidão funda-se nos direitos naturais dos homens e, por 

isso, o exame desta questão não pode ser escamoteado pelos legisladores.  

                                                
1 Cf. CONDORCET, Sur l’admission des femmes au droit de cité, 1790, p. 06-07. 
2 CONDORCET, Sur l’admission des femmes au droit de cité, 1790, p. 06. 
3 CONDORCET, Sur l’admission des femmes au droit de cité, 1790, p. 02. 
4 De acordo com Elisabeth e Robert Badinter, desde 1774, Condorcet combatia a injustiça praticada contra os 
negros. É claro, tal atitude irritava os plantadores que se valiam da escravidão e que, por isso, acusavam 
Condorcet de querer a ruína das colônias. Condorcet, entretanto, permanece “imperturbável” e discutindo a 
questão da escravidão sempre “que a ocasião se apresentasse”. As Reflexions de 1781 representam o momento 
em que tais discussões foram mais bem aprofundadas (Cf. BADINTER e BADINTER, Condorcet: un 
intellectuel en politique, 1988, p. 171-175.). 
5 Cf. CONDORCET, Réflexions sur l’esclavage des negres, 1781, p. VI. 
6 CONDORCET, Réflexions sur l’esclavage des negres, 1781, p. 01-02. 
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Todo legislador, todo membro particular de um corpo legislativo, está sujeito às leis 
da moral natural. Uma lei injusta, nacional ou estrangeira, que fere os direitos dos 
homens é um crime cometido pelo legislador, do qual aqueles membros do corpo 
legislativo que aprovaram esta lei são todos cúmplices.1 

Dessa maneira, Condorcet, mais uma vez, rejeita qualquer tipo de legislação positiva que se 

apóie na negação de direitos inalienáveis. Em suas Reflexions sur l’esclavage des negres 

todas as razões que servem de fundamento para justificar a escravidão são examinadas e, 

como conseqüência, nenhuma delas se sustenta diante do inabalável argumento da origem 

natural dos direitos dos homens. 

O fato de Condorcet referir-se, em inúmeras ocasiões, como tentamos indicar, à 

doutrina dos direitos naturais não o torna, evidentemente, um dos teóricos da “escola do 

direito natural”. Especialmente se admitirmos, como Althusser, que “o que une os filósofos do 

direito natural, é o facto de colocarem o mesmo problema: qual a origem da sociedade? e de 

o resolverem pelos meios: o estado natural e o contrato social”.2 É que, para ele, depois de 

Locke e Rousseau, as implicações da idéia de que “os homens obtêm direitos iguais de sua 

própria natureza”, aparecem como “verdades que não é mais permitido nem esquecer nem 

combater”.3 Elas constituem aquisições definitivas decorrentes dos progressos “da filosofia 

geral ou da metafísica” promovidos, especialmente, por Descartes e Locke: o primeiro, 

concentrando-se nos domínios da razão, procurou demonstrar que os princípios da metafísica 

emanavam das “verdades evidentes e primeiras que a observação das operações de nosso 

espírito devia revelar”;4 o segundo, partindo da noção de que nossas idéias resultam das 

“operações de nossa inteligência sobre as sensações que recebemos”, “foi o primeiro a ousar 

fixar os limites da inteligência humana, ou antes, a determinar a natureza das verdades que ela 

pode conhecer, dos objetos que ela pode abarcar”.5  

Partilhando dos pressupostos sensualistas, Condorcet acredita que a constituição moral 

e os direitos naturais do homem derivam de dois atributos essenciais: o homem é um ser 

sensível e capaz de raciocinar.6 

                                                
1 CONDORCET, Réflexions surl’esclavage des negres, 1781, p. 13. 
2 ALTHUSSER, Montesquieu, a política e a história, 1972, p. 30. 
3 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 134-135. 
4 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 139-140. 
5 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 140. 
6 Cf. CONDORCET, Lettres d’ un bourgeois de New-Haven..., 1847, p. 14. 
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Assim, a análise de nossos sentimentos nos faz descobrir, no desenvolvimento de 
nossa faculdade de sentir prazer e dor, a origem de nossas idéias morais, o 
fundamento das verdades gerais que, resultando dessas idéias, determinam as leis 
imutáveis, necessárias, do justo e do injusto; enfim, os motivos de conformar nossa 
conduta a isso, extraídos da própria natureza de nossa sensibilidade, daquilo que se 
poderia chamar, de alguma maneira, de nossa constituição moral.1 

Como explica Koyré, “o princípio - poderíamos dizer o axioma - que, segundo Condorcet, 

domina a ciência política, e que deve dominar e guiar nossa ação” reside, precisamente, 

nesses pressupostos sensualistas.2  

Urge salientar que a aceitação das teses sensualistas não nos permite afirmar que 

Condorcet compreenda a legislação de um ponto de vista utilitarista, explica Baker. O 

controle dos prazeres e das dores não constituía, na visão do filósofo e matemático, 

mecanismo suficiente para oferecer regras invariáveis de justiça. Na avaliação de Condorcet, 

nossas idéias morais invariáveis acerca do justo e do injusto, originam-se da ação combinada 

entre sensação e reflexão, associada à doutrina do interesse desenvolvida pelos filósofos 

escoceses.3 Dessa forma, a boa legislação, pautada nos princípios dos direitos naturais e da 

justiça, tem a função de “eliminar o conflito entre justiça e interesse, não pelo controle de 

dores e prazeres para produzir um comportamento artificial de identificação das vontades [...], 

mas pela substituição de uma organização social que estabelece a primazia do interesse sobre 

o bem comum por outra que permite ao homem ouvir a voz da razão interior”.4 Diante disso, 

como caracterizar o pensamento político de Condorcet? De acordo com Baker, Condorcet 

mantém distância tanto do “relativismo” de Montesquieu, como do puro utilitarismo. 

Influenciado por Turgot, ele partilha de uma concepção de sociedade de inspiração fisiocrata, 

pautada na síntese resultante das teses sensualistas e da doutrina do interesse desenvolvida 

pelos teóricos escoceses.5 

- II - 

 Analisando o papel desempenhado pelos fisiocratas no processo revolucionário 

francês, Pierre Rosanvallon afirma que, entre outras contribuições, o pensamento fisiocrata 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 141. 
2 Cf. KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 88. 
3 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 216-217. 
4 BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 217.  
5 Cf. BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 218-222; BAKER, 
“Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 235. 
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esboçou o quadro intelectual que permitiu aos constituintes pensarem a questão da cidadania.1 

Foi a “figura do cidadão-proprietário, próspero, instruído, que dispunha de lazeres”, explica 

Patrice Gueniffey, que esteve presente “entre as imagens políticas de 89”.  Para os fisiocratas, 

a idéia de propriedade garantia o comedimento e a preponderância dos interesses nacionais2; a 

condição plena de cidadão não se originava do fato de os indivíduos pertencerem ao corpo 

político, da “incorporação” pura e simples, mas da “implicação”, isto é, da participação no 

“enriquecimento da sociedade”. Se a construção do “interesse nacional” constituía tarefa dos 

proprietários fundiários que, por meio da agricultura, eram os responsáveis pela criação das 

riquezas econômicas, a posse da cidadania plena exigia uma “implicação social” definida pela 

“relação com o território”: “a ligação física com a terra, a permanência obrigatória do 

domicílio são as cauções de uma verdadeira integração à nação”.3 

 Condorcet partilhou, durante algum tempo, do vínculo entre o direito à plena cidadania 

e a posse de uma propriedade, em conformidade com o postulado fisiocrata. Ao examinar esta 

questão no primeiro artigo do Ensaio sobre as Assembléias Provinciais, de 1788, Condorcet 

observa que existem dois tipos de limitações ao direito de cidadania: o primeiro refere-se às 

matérias em que este direito pode ser exercido e, a esse respeito, a participação dos cidadãos 

nas assembléias encarregadas de determinar “o que” será deliberado será maior ou menor 

conforme as diferentes legislações; o segundo prende-se ao estabelecimento das regras que 

determinam “quem” deve exercer este direito.4 É a respeito desta última limitação que 

Condorcet afirma o seguinte que “não existe país onde todos os indivíduos da espécie 

humana, sem exceção, gozem do direito de cidadania”. Sendo assim, 

A idéia de conferir o direito de cidadania somente àqueles que possuem uma renda 
em propriedade fundiária, suficiente para sua subsistência, e de conceder somente 
àqueles que têm uma propriedade menor o direito de eleger um representante que 
exerça em seu nome o mesmo direito de cidadania, parece merecer a preferência 
sobre todas aquelas que foram usadas ou propostas até hoje. 

Posto que um país é um território com limites circunscritos, deve-se considerar 
unicamente os proprietários como verdadeiros cidadãos. Com efeito, os outros 
habitantes permanecem sobre o território enquanto os proprietários cedem-lhes uma 
habitação; portanto, eles não podem ter direito além daquele que receberam dos 
proprietários. 

                                                
1 Cf. ROSANVALLON, “Fisiocratas”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, 
p. 711. 
2 Cf. GUENIFFEY, “Sufrágio”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 610. 
3 Cf. ROSANVALLON, “Fisiocratas”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, 
p. 711-712. 
4 Cf. CONDORCET, Essai sur la constitution..., v. I, 1788, p. 14-15. 
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Os proprietários de um terreno qualquer, tanto quanto aqueles que o habitam, têm 
interesse em não se submeter senão a leis justas; se o poder de fazer leis lhes é 
confiado, eles só podem usá-lo legitimamente em conformidade com o direito 
natural. [...] O direito de legislar não é, e jamais poderá ser outro, senão aquele de 
elaborar leis justas; mas, a quem ele deve pertencer? Àqueles, sem dúvida, que 
possuem o terreno sobre o qual essas leis são executadas.1 

  É curioso o fato de, no mesmo ano de elaboração deste ensaio, nas Lettres d’un 

bourgeois de New-Haven, Condorcet altera sua concepção: “o possuidor de uma casa, 

associando seu capital ao território, assemelha-se ao proprietário de um território maior, 

quanto ao interesse e quanto à condição social”.2 Mas, é na exposição dos princípios e 

motivos do Plano de Constituição apresentado à Convenção Nacional, em fevereiro de 1793, 

que Condorcet defenderá a idéia de um sufrágio universal.3 

 No texto que introduz a Constituição, após a exposição, em linhas gerais, dos motivos 

daqueles aqueles que acreditam no exercício da cidadania limitado aos proprietários e das 

razões dos que partilham da necessidade de se estabelecer o sufrágio universal, nota-se que o 

Comitê opta pela segunda posição por ser ela “conforme a razão, a justiça e a uma política 

verdadeiramente esclarecida”.4 Em um longo trecho da exposição, os fundamentos desta 

escolha são examinados mais detalhadamente. Vamos a ele. 

Pretende-se que os direitos políticos devam pertencer unicamente aos proprietários 
de terras. Todavia, observando a ordem atual das sociedades, só é possível apoiar 
esta opinião sobre um único motivo: pode-se dizer que somente os proprietários 
vivem sobre o território de maneira independente e dele não podem ser expulsos pela 
vontade arbitrária de outro. Ora, admitindo-se este motivo, vê-se, inicialmente, que 
ele pode ser suscitado com igual intensidade em favor daqueles que por uma 
convenção também adquiriram o direito de viver sobre um território de uma maneira 
independente por um tempo determinado, e caso se admita esta conseqüência, 
percebe-se a força daquele motivo arrefecer-se pouco a pouco e os limites de tempo 
exigido para duração do direito de residência não poder ser fixados senão de uma 
maneira incerta e puramente arbitrária. Ver-se-ia com facilidade até mesmo os 
limites fixados para determinar aquela espécie de independência não serem 
suficientemente determinados para servir de base a uma distinção tão importante 
como a do gozo ou da privação dos direitos políticos. 

A dependência que não permite acreditar que um indivíduo obedeça à sua própria 
vontade poderia, sem dúvida, ser um motivo de exclusão; mas, não acreditamos que 

                                                
1 CONDORCET, Essai sur la constitution..., v. I, 1788, p. 15-16. 
2 CONDORCET, Lettres d’un bourgeois de New-Haven..., 1788, p. 14.  
3 O Plan de Constitution ou, para contextualizar, a “Constituição Girondina” foi composta por um comitê de 
nove membros: Gensonné, B. Barrere, Barbaroux, Thomas Paine, Pétion, Vergniaud, Sièyes, Danton e 
Condorcet. Entretanto, de acordo com E. Badinter e R. Badinter, em que pese o fato de ter sido nomeado relator 
e o auxílio de Thomas Paine, Condorcet foi o principal autor do projeto de constituição girondina: “A maioria 
dos membros do Comitê estava absorvida pela batalha política ou, como Danton, por missões fora da 
Convenção” (Cf. BADINTER e BADINTER, Condorcet: um intellectuel em politique, 1988, p. 534-535.). 
4 Cf. CONDORCET, Plan de Constitution..., 1793, p. 31. 
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seja possível supor a existência de um tal dependência sob uma Constituição 
verdadeiramente livre e em meio a um povo para o qual o amor à igualdade é o 
caráter distintivo do espírito público. As relações sociais que supusessem uma tal 
humilhação não podem subsistir entre nós e devem, imediatamente, transformar-se. 
Enfim, posto que nosso código inteiro de leis consagra a igualdade civil, não é 
melhor que a igualdade política reine inteiramente e sirva para fazer desaparecer 
aquilo que resta desta dependência ao invés de consagrá-la, por assim dizer, em 
nossas novas leis?1 

 O sufrágio universal funda-se, portanto, no argumento da igualdade que deve ser 

assegurada a todo cidadão.2 A defesa da igualdade torna-se mais perceptível no momento em 

que o preâmbulo da Constituição discute as condições de elegibilidade: a idade não parece ser 

um critério adequado, esclarece o texto, já que é possível encontrar “jovens talentosos” e, ao 

mesmo tempo, homens maduros dotados de “faculdades medíocres”; a riqueza também deve 

ser descartada, pois nada prova que o rico seja mais imune aos vícios e, além disso, 

estabelecer a riqueza como condição de elegibilidade é fundar “uma verdadeira oligarquia”; é 

possível exigir que, para ser elegível, um homem deve prestar exames ou atingir determinado 

nível de conhecimento, mas, tal condição pode privilegiar uma classe de homens e ferir o 

princípio da igualdade; determinar que, para atingir um cargo importante, um homem deve 

passar por cargos de menor relevância, pode ser outra condição, mas ela revela o 

inconveniente de estabelecer distinções entre os homens na ordem política.3 Note-se que o 

argumento que serve de base para descartar todas as condições de elegibilidade apresentadas 

acima está fundado no princípio da igualdade e, sendo assim, a Constituição Girondina 

confere a todos os cidadãos o direito de ser elegível. Os textos de Condorcet parecem ilustrar 

exemplarmente a evolução do conceito de cidadania que, rompendo com a “estreiteza do 

‘proprietarismo’” da escola fisiocrata, resulta na discussão acerca do sufrágio universal.4 

                                                
1 CONDORCET, Plan de Constitution..., 1793, p. 32. 
2 A Consituição Girondina irá fixar, é claro, as condições para o exercício da cidadania: “Todo homem com 
idade de vinte e um anos, nascido em França ou que declare a intenção de aí fixar moradia, após um ano de 
habitação sobre o território, é admitido ao gozo de todos os direitos de cidadão francês [...]”. Além disso, “todo 
cidadão será elegível a todos os cargos que exijam a eleição pelo povo. Para isso, exige-se unicamente a idade de 
vinte e cinco anos” (Cf. CONDORCET, Plan de Constitution..., 1793, p. 33).  
3 Cf. CONDORCET, Plan de Constitution..., 1793, p. 34-35. 
4 Cf. ROSANVALLON, “Fisiocratas”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, 
p. 713. Como veremos, a proposta de Condorcet para o estabelecimento do sufrágio universal apresentava 
inúmeras implicações. Por ora, vale destacar que a Constituição de junho de 1793, fruto dos trabalhos da ala 
jacobina, manteve o sufrágio universal, mas cuidou de limitar as prerrogativas das Assembléias Primárias. Na 
Constituição Girondina, tais assembléias caracterizavam-se pelo tríplice poder de instituir, sancionar e propor 
leis, isto é, possuía iniciativa legislativa. Na Constituição de junho, “uma instância superior, irredutível a 
qualquer organização, dominava as instituições e anulava em grande parte a autoridade das Assembléias 
Primárias; o ‘povo soberano’ em suas seções, a potência constituinte, indefinida, torrencial e incontrolável. 
Cabia ao soberano, em última instância, pronunciar-se sobre os mandatários que as Assembléias Primárias 
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 Ao lado desta evolução na própria idéia de cidadania, é interessante considerar, ao 

mesmo tempo, uma outra da qual ela é dependente. Trata-se de compreender por que 

Condorcet, no curso dos eventos revolucionários, mudou de posição no que se refere à 

questão do regime de governo a ser adotado pelos franceses. Como mostra Baker, assim como 

Turgot, Condorcet acreditou na possibilidade de regeneração da monarquia a partir de 

reformas administrativas. É nesta perspectiva, como já tentamos mostrar, que se insere, por 

exemplo, o Ensaio sobre a constituição das Assembléias Provinciais. Entretanto, no fim de 

1788, a convocação dos Estados Gerais revelaria a Condorcet que “a transformação da 

monarquia seria efetuada não por meio da razão administrativa, mas pelo conflito de vontades 

políticas”.1 De acordo com Elisabeth e Robert Badinter, no início do processo revolucionário, 

Condorcet estava convicto de que, para uma nação antiga e grande como França, que não 

havia experimentado outra forma de governo que não fosse a monarquia, era sábio “elaborar 

uma constituição que garantisse os direitos dos cidadãos sem suprimir a realeza”.2 A 

resistência da nobreza e do rei à aceitação da Constituição de 1791, bem como sua tentativa 

de fuga na noite do dia 20 para 21 de junho do mesmo ano, constituíram motivos concretos 

que, segundo Baker, teriam levado Condorcet a se declarar partidário do estabelecimento de 

uma república.3 Mas, a estas razões factuais, devem ser acrescentadas outras de caráter 

teórico: “como conciliar a Declaração dos Direitos do Homem, proclamando a igualdade dos 

cidadãos, e a existência de um Rei? Como afirmar que toda soberania emana do povo e 

confiar o poder executivo a um monarca hereditário?”4  

                                                                                                                                                   
haviam escolhido. Era o ‘povo’ manifestando-se mediante a insurreição, distinto das Assembléias Primárias, que 
se pronunciava mediante o sufrágio, o dispensador supremo e último da legitimidade. As Assembléias haviam 
eleito deputados, mas o ‘povo’ podia em qualquer momento lhes opor seu veto! Que significado teria então o 
sufrágio, a não ser o de um modo provisório de legitimação, já que seus resultados podiam ser anulados pela 
‘vontade do povo’, como precisou um artigo da Declaração de 1793, pela vontade de apenas uma porção do 
povo?” (Cf. GUENIFFEY, “Sufrágio”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, 
p. 615). Para concluir, urge destacar que, depois do Terror Revolucionário, a Constituição de 1795 estabelecia, 
em linhas gerais, nos moldes propostos por Sièyes desde o início do processo revolucionário, a distinção entre 
“cidadania ativa”, caracterizada pela posse de direitos civis e políticos, e “cidadania passiva”, pela posse de 
direitos civis a todo membro da sociedade, que se baseava na idéia de “implicação social”, defendida pelos 
fisiocratas, associada ao imposto pago ao “estabelecimento público” e à “grande empresa social” (Cf. 
ROSANVALLON, “Fisiocratas”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 
713-714).     
1 Cf. BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 232. Cf. 
também: BAKER, Condorcet: from natural philosophy to social mathematics, 1982, p. 244-260. 
2 Cf. BADINTER e BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 326. 
3 Cf. BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 232. 
4 BADINTER e BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 326. 
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 Como indica Pierre Nora, no período inicial da Revolução, a idéia de república 

circulava em torno de três certezas: a noção de res publica identificada à cidade que tem na 

“virtude cívica” a sua base de sustentação; a república associada à idéia de governo direto do 

povo e, por isso, aplicável somente a “unidades políticas restritas”; e, por fim, a posição de 

que uma nação, como a França, aclimatada à monarquia, não poderia implantar uma 

república. A defesa da aplicação dos ideais republicanos à França freqüentava apenas os 

discursos mais radicais e ansiosos por uma “democracia direta”.1 É a partir da tentativa de 

fuga do Rei para Varrenes que a idéia de instaurar a república “toma corpo e se cristaliza 

rapidamente”. Ela se beneficia ainda da adesão de Condorcet, que pode ser identificada, na 

avaliação de Pierre Nora, à adesão do Iluminismo à implantação do governo republicano na 

França.2 

 A opção de Condorcet pela república pode ser ilustrada por alguns de seus textos 

publicados na imprensa. Em um pequeno artigo, cujo título é De l’influence d’un Monarque et 

d’une Cour sur les moeurs d’un peuple libre, de 1792, Condorcet explica que todas as 

necessidades da natureza unem os homens e os deixa em um mesmo nível, mas todas aquelas 

que se originam da vaidade constituem verdadeiras cadeias. Sendo assim, afirma Condorcet: 

Se, pois, entre as instituições sociais encontra-se uma que alimenta necessariamente 
a vaidade, que confere necessidades e hábitos privilegiados a alguns poucos homens, 
esta instituição coloca em perigo a liberdade. Enfraquece-a surdamente, habituando 
os indivíduos a estimar e procurar prazeres que se pagam com a própria liberdade. 
Sob este aspecto, a realeza é a mais viciosa das instituições.3 

Em texto anterior, lido em 12 de julho de 1791 numa das reuniões do Círculo Social, depois 

de refutar os argumentos dos defensores da monarquia, dirigindo-se a todos os franceses, 

Condorcet conclui da seguinte maneira: 

Os homens que destruíram as cadeias da feudalidade e da superstição, que nos 
libertaram da tirania judiciária e financeira, os redatores da primeira declaração dos 
direitos de que a Europa pode honrar-se, serão fiéis à sua glória. De modo algum eles 
renovarão essas leis odiosas, essas desprezíveis apoteoses que o temor aos guardas 
pretorianos conseguiu obter no senado dos imperadores; se eles ainda guardam 
silêncio, é porque eles, a respeito dessas importantes matérias, não se vêem como 

                                                
1 Entre seus defensores constam, segundo Pierre Nora, os homens que se reuniam em torno de Marat e do Ami du 
peuple, e de François Robert, membro do Clube dos Cordeliers (Cf. NORA, “República”, in: FURET e OZOUF, 
Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 827-828.). 
2 Cf. NORA, “República”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 829. 
3 CONDORCET, De l’influence d’un Monarque..., 1847, p. 277. 
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árbitros, mas como intérpretes da vontade nacional; eles esperam, para obedecê-la, 
que ela claramente se manifeste.1 

  No entanto, a nosso ver, é em outro texto, a saber, Réflexions sur la révolution de 1688 

et sur celle du 10 Août 1792, que Condorcet desenvolve, exemplarmente, o argumento de que 

o povo francês agiu legitimamente ao destituir Luís XVI, no famoso assalto ao Palácio das 

Tulherias, onde o Rei encontrava-se abrigado desde o episódio da tentativa de fuga, e 

implantar a República.2 Para Condorcet,  

A Revolução Inglesa de 1688, comparada com a Revolução Francesa de 1792, 
oferece, nos motivos que as conduziram, nos princípios que as dirigiram, 
aproximações que, malgrado a diferença de tempo, de luzes ou de circunstâncias, 
mostram que a causa do povo francês é a mesma da nação inglesa, como de todos os 
povos livres que concebem a esperança pelo futuro. 3 

A legitimidade da destituição do Rei é analisada a partir de duas posições acerca da 

seguinte questão: onde reside e qual é a origem da soberania? Na longa passagem que se 

segue, Condorcet explicita as duas soluções para indagação e, ao mesmo tempo, traçando a 

comparação entre o 10 de agosto francês e a Revolução Inglesa de 1688, explica porque a 

deposição de Luís XVI parece-lhe legítima.  

Existem aqueles, uma minoria, que reconhecem o princípio sagrado da soberania 
inalienável e imprescritível do povo, embora ela ainda não tenha sido rigorosamente 
analisada; ninguém a expõe em toda a sua integridade, nem desenvolve todas as suas 
conseqüências. 

De acordo com esta opinião, todas as autoridades existentes emanam do povo e 
por ele podem ser legitimamente destituídas e restabelecidas sob novas formas. Os 
reis, assim como os outros magistrados, não são senão oficiais dos povos que eles 
governam. 

Segundo outra opinião, entre os reis e os povos existe um contrato originário de 
obrigação mútua que os homens não podem dissolver, a não ser que os próprios reis 
o violem. 

[...] 
A idéia de um contrato originário entre a nação inglesa e o rei dominava, pois, a 

Convenção de 1688. Jacques II, violando este contrato, permitiu que se presumisse 

                                                
1 CONDORCET, De la République..., 1791, p. 08. 
2 O texto pode se compreendido como resposta a um argumento exposto por Edmund Burke (1729-1797) em 
suas Reflexões sobre a revolução em França. Para Burke, “a Revolução de 1688 se deu por meio de uma guerra 
justa”, pois o Rei Jaime II teria contrariado o contrato original entre o povo e o rei, violado leis fundamentais e 
abandonado o trono. Dessa forma, referindo-se aos franceses, afirma: “A questão de destronar ou, se estes 
senhores preferirem, de depor os reis será sempre, como ela sempre foi, uma questão de Estado absolutamente 
extraordinária, e que as leis nunca poderão prever. Será sempre (como aliás as outras questões de Estado) uma 
questão de circunstâncias, de meios a empregar e de conseqüências prováveis, muito mais que uma questão de 
direitos positivos. Como a deposição não deve decorrer de abusos comuns, não deve também caber a espíritos 
ordinários o tratamento da questão. A linha teórica de demarcação que indica o ponto em que a obediência deve 
cessar e a obediência começar é vaga, obscura e difícil de ser definida. Não é um ato isolado ou um 
acontecimento único que pode determiná-la” (BURKE, Reflexões sobre a revolução em França, 1997, p. 67).     
3 CONDORCET, Réflexions sur la Révolution..., 1792, p. 01. 
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que ele havia renunciado a seu direito e a Convenção nacional tinha o direito de 
substituí-lo. 

[...] 
Os homens que, como os franceses, amam a verdadeira liberdade, que sabem que 

ela de forma alguma existe sem uma inteira igualdade, que reconhecem a soberania 
do povo, não são, pois, os únicos que devem aprovar a revolução de 10 de agosto. 
Ela deve ser aprovada, assim como a revolução da Inglaterra, por todos aqueles que 
não reconhecem nos reis, nos príncipes, um poder independente do povo, cujas 
usurpações, cujos crimes, não permitem que todos os que não querem ser escravos 
possam abster-se deles. Não é unicamente pelos homens que querem conservar todos 
os direitos que esta revolução deve ser considerada legítima, mas por todos aqueles 
que não querem perdê-los, que estão vinculados a esta porção de seus direitos, 
conservada pelas leis de seu país.1     

 É importante destacar que, para Condorcet, assim como para a maioria dos 

revolucionários, exceção feita, é claro, aos monarquistas, desde a Constituição de 1791, a 

república já corresponde a um estado de fato, posto que, entre outras razões, a monarquia 

encontrava-se limitada pelas prerrogativas da Assembléia Nacional, cujos membros, 

autorizados pela Declaração dos Direitos, representavam aquilo que era de interesse público. 

Por isso, em 21 de setembro de 1792, a Convenção sequer proclama o novo regime: 

[...] limita-se a homologar o estado de fato, decretando, no dia seguinte, que os atos 
passariam a ser datados do “ano primeiro da República”, e a esconjurar o vazio e a 
ameaça de deslocamento, substituindo, em 22 de setembro, a fórmula “Monarquia 
una e indivisível” (artigo 1 do título II da Constituição de 1791) pela fórmula 
“República francesa, una e indivisível”.2 

Todavia, é necessário sublinhar que o republicanismo de Condorcet distingue-se por 

sua “essência filosófica” e por sua oposição aos “excessos do Reino da Virtude”. Como 

explica Baker, os ideais republicanos de Condorcet fundavam-se numa “filosofia esclarecida 

do progresso social”, “celebrava a razão científica, os direitos do indivíduo e um governo 

representativo que demonstrava o adiantamento da civilização moderna”.3 Por essa razão, de 

acordo com Maciel de Barros, a obra de Condorcet constitui, por excelência, a ilustração mais 

bem delineada do ideal de cidadania moderna por buscar o “equilíbrio entre a liberdade e a 

igualdade, com o máximo respeito tanto das opiniões divergentes quanto das diferenças 

sociais, de forma que o ideal democrático não viesse a sufocar a liberdade, nem esta 

impedisse que as oportunidades oferecidas ao homem, independentemente de posições ou 

fortuna, fossem razoavelmente iguais”.4 Na visão de Condorcet, a formação de um corpo 

                                                
1 CONDORCET, Réflexions sur la Révolution..., 1792, p. 08-14. 
2 NORA, “República”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 830. 
3 BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 236. 
4 MACIEL DE BARROS, “O problema da cidadania moderna”, 1999, p. 144. 
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político não é o resultado de uma simples “coleção de vontades”, mas de uma operação que 

considera o homem como ser racional e, portanto, exige um consentimento esclarecido. Por 

isso, Coutel e Kintzler avaliam que tal formação funda-se em três exigências: 

1º Ninguém pode, a priori, ser excluído do corpo político - posto que todos são seres 
racionais. 2º É preciso tentar conter a espontaneidade das vontades e excluir tanto 
quanto possível suas particularidades (associação a grupos, interesses comunitários 
ou corporativos), evitar toda conduta momentânea que substitua o social pelo 
político. 3º As decisões devem, tanto quanto possível, prevenir-se contra o erro.1 

Essas três exigências requerem uma ação em concerto, uma articulação equilibrada entre as 

diversas instituições republicanas, entre elas, o governo representativo. 

 Como mostra Nadia Urbinati, o modelo de governo representativo proposto por 

Condorcet caracteriza-se pelo “movimento de circularidade entre estado e sociedade” e, nesse 

sentido, assume um caráter dialético.2 Urge considerar que uma das restrições discutidas 

quanto ao estabelecimento do governo republicano em França referia-se à extensão do 

território. Ora, não custa repetir, o Ensaio sobre a constituição das Assembléias Provinciais, 

diga-se de passagem, redigido pouco antes da convocação dos Estados Gerais, tratava 

exatamente desta questão ao propor, segundo Baker, “a organização de uma hierarquia de 

assembléia provinciais que representassem os interesses racionais dos cidadãos proprietários, 

assembléias que constituiriam a base de uma assembléia nacional unitária composta ‘de 

representantes de cidadãos escolhidos por si próprios’”.3 

Ora, foi a partir da organização dessas assembléias que Condorcet propôs, em julho de 

1791, que o Conselho de governo fosse eleito e não indicado pelo Rei. A importância do texto 

reside na pergunta inicial que é lançada: “Uma nação de vinte e cinco milhões de habitantes 

espalhados sobre uma superfície de vinte e sete mil léguas quadradas pode formar uma 

                                                
1 COUTEL e KINTZLER, “Presentation”, 1994, p. 21-22. 
2 Cf. URBINATI, “Condorcet’s democratic theory of representative government”, 2006, p. 59. Este aspecto 
dialético assinalado por Urbinati funda-se, notadamente, na teoria da revisão constitucional defendida por 
Condorcet. São inúmeros os textos em que ele trata desta questão. Gostaríamos, aqui, de destacar dois desses 
textos: o Des Conventions Nationales, discurso pronunciado em primeiro de abril de 1791 numa Assembléia dos 
Amigos da Verdade, e o Discours sur les Conventions Nationales, pronunciado ao Clube dos Jacobinos em 07 de 
agosto do mesmo ano. Em uma das passagens do primeiro texto, Condorcet explica por que tais revisões são 
necessárias: “Cada homem compromete-se a considerar irrevogável a lei que ele acatou ou a convenção que ele 
formulou e este compromisso recíproco impõe-lhe, com justiça, uma obrigação. Mas, esta obrigação somente 
prende-se àqueles que a assumiram voluntariamente”. A partir disso, Condorcet propõe que uma constituição 
seja submetida a exame a cada vinte anos, a fim de que as novas gerações possam dizer que a “Constituição 
exprime o desejo da nação” (Des Conventions Nationales, 1791, p. 03-05).   
3 BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 231.  
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república?”1 Posta a questão, Condorcet explica que numa constituição verdadeiramente livre 

e legítima não é possível que o Rei possa, arbitrariamente, escolher e destituir os membros de 

seu Conselho de governo. Ele parece, assim, perceber a contradição existente entre a 

permanência da instituição monárquica e uma obra constitucional aberta por uma Declaração 

dos Direitos fundada na igualdade e na liberdade.2 A importância dessas assembléias reside, é 

claro, na necessidade de assegurar que os cidadãos sejam, de fato, soberanos. Mas, embora 

Condorcet tenha percebido, um ano antes da instauração da República, a contradição entre a 

instituição monárquica e o regime republicano, é no Plano de Constituição de 1793 que se 

delineia, com clareza, seu ideal de república pautada numa democracia ampliada, que garantia 

a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos. Na exposição inicial do Plano, Condorcet 

afirma: 

A reunião dos cidadãos nas assembléias primárias deve ser considerada mais como 
um meio de conciliar a paz com a liberdade do que como um perigo para a 
tranqüilidade pública. Essas assembléias formadas por homens ocupados com 
afazeres tranqüilos, com trabalhos úteis, não podem experimentar tumultos, a não ser 
que uma reunião muito longa reduza seus componentes a homens ociosos e, 
conseqüentemente, perigosos, ou, caso se confie a condução das reuniões aos 
próprios membros, permite que elas se extraviem. Assim, não negligenciaremos 
nenhum dos meios de conservar toda a utilidade natural dessas reuniões e de 
distanciá-la da influência dos partidos e da intriga. 

Logo, essas assembléias onde os cidadãos exercem seus direitos como membros 
do soberano, aceitando ou rejeitando uma Constituição; respondendo às questões que 
lhes são feitas em nome da representação nacional; formulando reclamações que 
obriguem o corpo legislativo a um cuidadoso exame das leis; essas assembléias em 
que cidadão participante vota, não por ele unicamente, mas pela nação inteira, são 
absolutamente tão eminentes, seja por sua forma, seja por sua distribuição sobre o 
território, quanto aquelas em que os mesmos cidadãos poderiam ser convocados para 
deliberar como membros de uma das divisões territoriais.3 

 No delineamento proposto por Condorcet é importante notar o desvelo para com a 

necessidade de as assembléias representarem toda a nação. Tal discussão é fundamental 

especialmente se considerarmos as diferentes interpretações para a idéia de “República una e 

indivisível”, afinal, como manter a unicidade e a indivisibilidade e, ao mesmo tempo, conferir 

às assembléias primárias o poder de aceitar ou rejeitar uma constituição, como queria 

Condorcet? Não à toa, portanto, de acordo com Nadia Urbinati, a Constituição Girondina, 

redigida por Condorcet, foi acusada de “federalista”. Para os autores da acusação, ao propor a 

                                                
1 CONDORCET, Sur l’institution d’un conseil électif, 1847, p. 243. 
2 Cf. CONDORCET, Sur l’institution d’un conseil électif, 1847, p. 244-246. 
3 CONDORCET, Plan de Constitution..., 1793, p. 09. 
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divisão do processo deliberativo, a Constituição Girondina feria a unidade da nação e a idéia 

de que a soberania deve permanecer una e indivisível.1 

 Contudo, é o próprio Condorcet quem explica que as assembléias particulares não são 

soberanas, pois “a soberania pertence somente à universalidade de um povo e esse direito é 

violado se uma fração qualquer desse mesmo povo não age, no exercício de uma função 

comum, seguindo uma forma absolutamente semelhante àquelas que todos seguem”.2 A partir 

daí, segundo Urbinati, para escapar do impasse provocado pela acusação de federalismo, 

Condorcet elabora um esquema bastante original: a criação de departamentos de 

administração, responsáveis por atender às demandas locais, separados da “agenda nacional”, 

que deveria permanecer livre de interesses particulares. Nesse sentido, “separando o geral 

(político) e o local (administrativo)”, Condorcet parece tentar estabelecer a idéia de que as leis 

devem ser formuladas de maneira impessoal, além de conciliar o exercício da soberania 

popular no pequeno espaço representado pelas assembléias primárias e manter a “res publica 

próxima dos cidadãos”.3 De fato, no Plano de Constituição Condorcet escreve o seguinte: 

“Em suas funções gerais o indivíduo cidadão não pertence à assembléia da qual ele é membro, 

mas ao povo do qual ele faz parte. A maioria da assembléia em que ele vota não tem sobre ele 

poder algum, a não ser aquele conferido pela lei”.4 É claro que, com isso, o principal perigo 

imposto pelo federalismo, a saber, a divisão da república una, permanece. Mas, para 

Condorcet, sua proposta era federalista exatamente porque era democrática. 

 Como lembra Maria das Graças de Souza, “um dos grandes problemas enfrentados 

pela filosofia política diz respeito à oposição entre o indivíduo e a comunidade, entre a 

liberdade do particular e a submissão à lei”.5 Em Rousseau, vale ressaltar, o conflito deve ser 

resolvido a partir da aceitação da própria fórmula do pacto social: cada um dos indivíduos 

                                                
1 Cf. URBINATI, “Condorcet’s democratic theory of representative government”, 2006, p. 67. De acordo com 
Urbinati, entre os acusadores estão Saint-Just, para quem as assembléias representavam interesses particulares e, 
portanto, distantes da vontade geral, e Sièyes, que defendia a idéia de que a Assembléia Legislativa eleita 
constituía vontade soberana.  
2 CONDORCET, Plan de Constitution..., 1793, p. 08. 
3 Cf. URBINATI, “Condorcet’s democratic theory of representative government”, 2006, p. 67-68. 
4 CONDORCET, Plan de Constitution..., 1793, p. 08. 
5 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 190. 
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associados deve colocar-se “sob a suprema direção da vontade geral”.1 Além disso, não custa 

lembrar, o pacto não pode resultar num “formulário vão”, por isso, 

[...] compreende ele tacitamente este compromisso, o único que poderá dar força aos 
outros: aquele que recusar obedecer à vontade geral a tanto será constrangido por 
todo um corpo, o que não significa senão que o forçarão a ser livre, pois é essa a 
condição que, entregando cada cidadão à pátria, o garante contra qualquer 
dependência pessoal. Essa condição constitui o artifício e o jogo de toda a máquina 
política, e é a única a legitimar os compromissos civis, os quais, sem isso, se 
tornariam absurdos, tirânicos e sujeitos aos maiores abusos.2 

 A solução de Condorcet para a questão da oposição entre o indivíduo e a sociedade, 

explica Souza, não se baseia na alienação de direitos ou na submissão às leis por um ato de 

“vontade”, mas na noção de “razão comum”. Para Condorcet, “todo homem é, de acordo com 

a natureza, independente, e o único limite desta independência diz respeito às questões de 

interesse comum”.3 Dessa maneira, o exercício da vontade em Condorcet funda-se num 

princípio intelectual.4 

Um exemplo de aplicação deste raciocínio pode ser conferido em uma dissertação 

publicada em 1790. Imaginemos um homem, explica Condorcet, que tenha clareza suficiente 

para perceber a influência dos sentimentos e das causas físicas ou morais em sua conduta, e 

que, por isso, conheça “as regras gerais segundo as quais ele deve se conduzir para ser feliz, 

além daquelas que ele deseja que os outros homens sigam”. É claro que este homem, conclui 

Condorcet, gostaria que as leis de seu país fossem combinadas de tal maneira que lhe 

proporcionasse a maior felicidade possível. Se supusermos a existência de um país onde todos 

os homens fossem dotados do mesmo conhecimento, se todos eles, individualmente, fizerem 

escolhas considerando o que é justo e vantajoso, “é claro que a maioria desejará 

necessariamente aquilo que é mais útil para ela”.5 Dessa forma, segundo Condorcet, “a 

vontade da maioria estará sempre em concordância com a razão, quer dizer, com a utilidade 

geral”. Em outras palavras, a força pública, representada pela maioria esclarecida acerca do 

                                                
1 Cf. ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro I, 1999, p. 71. 
2 ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro I, 1999, p. 75. 
3 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 191. 
4 Cf. KOYRÉ, “Condorcet”, nota 18, 1991, p. 95; COUTEL e KINTZLER, “Presentation”, 1994, p. 10. 
5 Cf. CONDORCET, Dissertation philosophique et politique..., 1790, p. 08. 
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que é melhor para si mesma, agirá em conformidade com “a justiça e o interesse comum, 

reunião que é o motivo, o objetivo e a perfeição de toda constituição social”.1 

Nesse sentido, como explica Kintzler, a razão constitui um “instrumento” que nos 

permite chegar ao interesse comum. A legitimidade do princípio de obediência à maioria, que 

é base da própria democracia, funda-se não na vontade de alguém ou de uma classe, mas no 

valor que deve ser atribuído à reflexão racional que, em detrimento de interesses particulares, 

almeja o “interesse comum”.2 Com efeito, afirma o filósofo: 

A razão, em conformidade com a natureza, impõe apenas um único limite à 
independência individual, acrescenta somente uma única obrigação social àqueles da 
moral particular: é a necessidade e a obrigação de obedecer, nas ações que devem 
seguir uma regra comum, não à sua própria razão, mas à razão coletiva da maioria; 
eu digo à razão e não à sua vontade, pois o poder da maioria sobre a minoria não 
deve ser arbitrário; ele não compreende a violação do direito de um único indivíduo 
sequer; ele nem mesmo pode obrigar à submissão quando contradiz a razão de 
maneira evidente. Essa distinção não é fútil: uma coleção de homens pode e deve, 
tão bem quanto um indivíduo, distinguir entre o que ela deseja e o que ela acredita 
ser razoável e justo.3 

 Ora, se a política, para Condorcet, constitui “um problema de razão e não de vontade”, 

se o problema não reside em “saber como a decisão do corpo representativo podia 

corresponder à vontade geral”, mas “como se podia ter certeza de que exprimiria a razão 

pública”, como explica Baker,4 que artifícios deveriam ser implementados para que, ao invés 

de votar considerando um julgamento particular, o cidadão vote de acordo com o julgamento 

da maioria que, supostamente, traduz o que é razoável e justo, o que, de fato, funda-se no 

interesse público? 

O primeiro artifício refere-se à implementação de uma boa forma de eleição. Sem 

pretender nos ocuparmos de uma questão que, por si só, constituiria assunto de outra tese, 

gostaríamos de sublinhar que as preocupações de Condorcet com as formas de eleição 

remetem-nos a seu “Ensaio sobre a aplicação da análise à probabilidade das decisões 

pronunciadas pela pluralidade das vozes”, de 1785, e ao “Quadro geral da ciência que tem por 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Dissertation philosophique et politique..., 1790, p. 09. O exemplo dado por Condorcet 
remete-nos claramente às primeiras linhas da Teoria dos sentimentos morais (2002, p. 05), de Adam Smith: “Por 
mais egoísta que se suponha o homem, evidentemente há alguns princípios em sua natureza que o fazem 
interessar-se pela sorte de outros, e considerar a felicidade deles necessária para si mesmo, embora nada extraia 
disso o prazer de assistir a ela”. Nota-se, assim, a influência da “doutrina do interesse” desenvolvida pelos 
escoceses no pensamento de Condorcet. 
2 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 61-62. 
3 CONDORCET, De la nature des pouvoirs politiques..., 1847, p. 589-590. 
4 BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 231-232. 
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objeto a aplicação do cálculo às ciências políticas e morais”, de 1793, aos quais já nos 

referimos anteriormente.1 Mas, o exame deste problema não se concentra exclusivamente 

nestas obras. Em 1788, Condorcet escreve um texto tratando exatamente das formas de 

eleições. Nele, Condorcet manifesta sua preocupação com a escolha de um método de eleição 

a fim de que sejam eleitos homens que possuam “as qualidades necessárias para cumprir os 

encargos que lhes são confiados” e, ao mesmo tempo, que “más escolhas” sejam evitadas.2 

Condorcet tem plena consciência de que, ao fazer escolhas, poucos são os homens que 

exprimem, de fato, um julgamento; a maioria, na realidade, exprime um desejo. Daí a 

importância de um bom método. Pensando nisso, o filósofo assevera: 

Uma eleição, como todo tipo de decisão, não deveria exprimir senão o julgamento 
daqueles que têm o direito de decidir ou eleger; todavia, com freqüência, os homens 
agem mais de acordo com seu interesse ou suas paixões, do que em conformidade 
com sua razão; sendo assim, de fato, toda decisão, toda eleição só exprime, na 
realidade, a vontade da pluralidade das opiniões ou dos eleitores. Um bom método 
de eleição deve, portanto, concentrar-se em duas questões: a primeira é fazer com 
que, em geral, o voto dos eleitores conforme-se à sua opinião, a outra é assegurar 
que o resultado da eleição conforme-se ao voto da pluralidade dos eleitores.3 

O estabelecimento de um bom método, explica Condorcet, deve considerar, 

especialmente, a segunda questão. Isso porque a ordem republicana exige que sejam evitadas 

as “escolhas ao acaso” e “os inconvenientes da corrupção de eleitores”. Ela deve, portanto, 

tentar tirar o máximo proveito das “luzes” dos votantes.4 Em um último texto dedicado 

especificamente à discussão das eleições, em 1793, Condorcet afirma que escolher a melhor 

forma para eleger equivale a “decidir se nós seremos governados pela razão ou pelas intrigas, 

pela vontade de todos ou pela de poucos, se o gozo da liberdade será tranqüilo ou se ele se 

perderá em meio a tristes agitações”.5 

É essencial à república assegurar que os homens possam conduzir-se autonomamente, 

decidir e votar em concordância com a “razão comum”, com o interesse público, e não se 

deixar corromper ou seduzir por interesses particulares ou corporativos. Condorcet evoca, 

                                                
1 Gostaríamos, aqui, de remeter o leitor ao trabalho de Gilles-Gaston Granger, ao qual já nos referimos, La 
mathématique sociale du Marquis de Condorcet (1956), que trata desta questão específica, notadamente no 
capítulo a respeito do homo suffragans. Vale a pena conferir ainda o trabalho de Keith Michael Baker, 
Condorcet: from natural philosophy to social mathematics (1982), especialmente o tratamento dado à questão do 
“cálculo do consenso” às páginas 225-244, e o artigo de Jacqueline Feldman, Condorcet et le mathématique 
sociale: enthousiasmes et bemols (2005).   
2 Cf. CONDORCET, Sur la forme des élections, 1986, p. 440. 
3 CONDORCET, Sur la forme des élections, 1986, p. 440-441. 
4 Cf. CONDORCET, Sur la forme des élections, 1986, p. 441. 
5 CONDORCET, Sur les élections, 1986, p. 478. 
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assim, a idéia de que, numa república, não pode haver espaço para qualquer forma de 

despotismo. A análise das relações despóticas a que os homens estão sujeitos constitui, aliás, 

o tema de trabalho publicado em 1789. Lembrando que a palavra déspota significa, senhor, 

mestre, Condorcet assevera: “Existe despotismo todas as vezes que os homens têm mestres, 

isto é, estão submetidos à vontade arbitrária de outros homens”.1 Um dos tipos de despotismo 

examinado é aquele exercido pelo próprio povo, ou melhor, pelo “populacho”. Tal despotismo 

temido especialmente por grandes nações, onde existem grandes cidades. Esse despotismo, 

contudo, é uma decorrente de uma série de fatores, mas um em especial, por ser a fonte de 

inúmeros males, merece ser combatido: a ignorância.2 Como combatê-lo? Ouçamos o 

filósofo: 

Para diminuir a ignorância, é preciso restituir a liberdade de imprensa e multiplicar 
os esforços dirigidos à educação pública. Esses esforços estão ausentes em quase 
todos os países onde, dirigidas por ministros da religião, as instituições limitam-se a 
inculcar no espírito do povo idéias apropriadas para a manutenção do poder 
sacerdotal. A liberdade de imprensa constitui ainda outro meio de diminuir a 
ignorância e os preconceitos do povo, não pela instrução imediata, mas difundindo 
as luzes nas classes superiores mais próximas e, sobretudo, impedindo as pessoas 
interessadas em enganar o povo de alimentá-lo com preconceitos. É raro, quando o 
povo se exalta, que não seja contra seus verdadeiros interesses; pode-se citar 
exemplos antigos e recentes. A ferocidade nasce da ignorância, da miséria, da dureza 
das leis criminais, da insolência das classes privilegiadas; a partir disso, percebe-se 
como se pode destruí-la.3 

 Além de combater este espírito de ignorância, é necessário enfrentar ainda um outro 

inimigo: o entusiasmo. Quando erros são difundidos a fim de enganar os homens, explica 

Condorcet, cria-se um povo estúpido e “da estupidez à sedução e à ferocidade, só existe um 

passo”. Exatamente, por isso, longe de ser enganado, o povo deve ser instruído. Além disso, a 

instrução deve ser adequada. Se as razões apresentadas ao homem para que ele aja de maneira 

justa forem fracas, “elas não dirigirão sua conduta; se forem venenosas, elas o tornaram um 

entusiasta e um entusiasta voltado para o erro. Ora, o entusiasta ignorante não é mais um 

homem, mas a mais terrível das bestas ferozes”.4 

 Sendo assim, ao afirmar a necessidade do estabelecimento da instrução pública, 

Condorcet apresenta-nos outro artifício necessário para a sustentação da ordem republicana, 

inserindo-se na tradição iluminista que fez do debate pedagógico um dos pilares de sua 

                                                
1 CONDORCET, Idées sur le despotisme, 1847, p. 147. 
2 Cf. CONDORCET, Idées sur le despotisme, 1847, p. 161-163. 
3 CONDORCET, Idées sur le despotisme, 1847, p. 163. 
4 CONDORCET, Dissertation philosophique et politique..., 1790, p. 25. 
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confiança no futuro.1 Ora, tomando a questão pelo ângulo político, a instrução pública 

constituía, como indica Habermas, “uma peça fundamental da teoria fisiocrata”. Com efeito, 

para os fisiocratas, “uma opinião pública ilustrada” garantiria “o domínio das leis” e a 

“legitimidade do estado social”.2 Contudo, além da influência dos fisiocratas, é preciso 

considerar que Condorcet e todos os que se envolveram no debate pedagógico durante o 

processo revolucionário, é claro, aproximam-se daqueles teóricos políticos que fizeram da 

educação uma peça chave da república democrática: Montesquieu e Rousseau. Em meio aos 

inúmeros projetos de estabelecimento de instituições públicas de educação que foram 

apresentados durante a Revolução, o traço distintivo da proposta de Condorcet, como se verá, 

consiste no valor por ele atribuído à autonomia, à racionalidade e ao caráter absolutamente 

laico - despojado de qualquer tipo de mistificação, seja ela política ou religiosa - da instrução 

pública. 

- III – 

Conforme Elisabeth e Robert Badinter, durante o inverno de 1791-1792 Condorcet 

encontra-se concentrado no exame da questão da instrução pública. Para ele, o 

estabelecimento de um sistema de instrução pública constituía uma peça determinante no 

futuro da Revolução: 

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 liberdade civil ou 
política a homens e mulheres que permanecem prisioneiros da ignorância, do 
fanatismo e da superstição? Somente a instrução é libertadora.3 

 Não nos parece abusivo afirmar que o tema da instrução pública é uma das prioridades 

da reflexão de Condorcet. Em inúmeros textos ele insiste na necessidade de instruir a fim de 

propiciar o aperfeiçoamento constante da humanidade e, nesse sentido, sua reflexão parece-

nos ser uma conseqüência da “intensificação do pensamento pedagógico e da preocupação 

                                                
1 A respeito das idéias pedagógicas desenvolvidas nos anos anteriores à Revolução Francesa, é importante 
conferir o trabalho de Carlota Boto, A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa 
(1996), onde, especialmente no primeiro capítulo, a autora analisa e correlaciona as idéias de Helvétius, Diderot 
e Rousseau, além de discutir verbetes relacionados à educação publicados na Enciclopédia. 
2 Cf. HABERMAS, “Derecho natural y revolucion”, 1997, p. 94. Cf. também: BAKER, “Condorcet”, in: 
FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 233.  
3 BADINTER e BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 395. 
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com a atitude educativa” que, segundo Carlota Boto, caracteriza a segunda metade do século 

XVIII.1 Sendo assim, no Ensaio sobre as Assembléias Provinciais, antes mesmo da 

publicação das Cinq mémoires sur l’instruction publique, é fácil perceber que Condorcet já se 

revela preocupado com a ausência de estabelecimentos públicos dedicados à instrução: 

Ainda não existe em nação alguma uma educação pública digna desse nome, isto é, 
uma educação por meio da qual todos os homens possam formar, em seus primeiros 
anos, idéias justas a respeito de seus direitos e de seus direitos; 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.2 

Essas linhas já antecipam, claramente, o papel a ser desempenhado pela educação na 

proposta de “sociedade moderna e esclarecida”, pautada no respeito à liberdade individual, 

defendida por Condorcet. De acordo com Baker, para Condorcet, “a instrução pública 

propagaria as luzes, o poder tenderia a desaparecer, e o comportamento social e político 

exprimiria as escolhas conscientes de indivíduos livres num sistema de governo 

representativo. Em resumo, reunir-se-iam então condições para uma política a um tempo 

racional e democrática”.3 No referido Ensaio, Condorcet antecipa até mesmo um aspecto 

determinante em suas ulteriores reflexões acerca da ordem republicana: o princípio da 

igualdade. Referindo-se à desigualdade de acesso ao conhecimento que resulta na distinção 

entre as “classes superiores esclarecidas” e a multidão “estúpida e ignorante”, Condorcet teme 

a divisão entre “mestres e escravos”, além da própria sublevação do povo. Isso porque uma 

instrução enormemente desigual ou negada às classes menos favorecidas pode resultar na 

formação de “uma verdadeira aristocracia cujo conhecimento das leis não pode prevenir o 

perigo, nem conter os funestos efeitos”.4 

A certificação dessa desigualdade de acesso às luzes remete-nos a Rousseau, lembra 

Kintzler.5 De fato, a leitura de seus dois primeiros discursos, a saber, o Discurso sobre as 

ciências e as artes e o Discurso sobre a desigualdade, leva-nos, como já tivemos a 

                                                
1 Cf. BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 21-23. 
2 CONDORCET, Essai sur la constitution..., v. I, 1788, p. 225-226.  
3 BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 233. 
4 Cf. CONDORCET, Essai sur la constitution..., v. I, 1788, p. 230-231.  
5 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 133-137. 
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oportunidade de discutir, à percepção daquilo que distancia Rousseau de outros intelectuais do 

período: seu pessimismo em relação ao curso histórico. Nas páginas desses dois discursos não 

é difícil encontrar exemplos dos efeitos funestos provocados pelas luzes e o principal deles, 

como sabemos, é a desigualdade. Da mesma forma, sabe-se que a única maneira de legitimar 

o estado civil, que submetido ao curso histórico resulta na degradação do homem, é a solução 

política e jurídica exposta no Contrato Social: o pacto social fundado na submissão à vontade 

geral, à vontade justa e inerrante. 

Na avaliação de Kinzler, a distinção entre “vontade geral” e “vontade de todos” 

estabelecida por Rousseau sugere “uma dissociação entre a análise quantitativa, estatística e 

sociológica, e a análise jurídica”. Considerando o ângulo “sociológico”, explica Kintzler, “as 

grandezas e totalizações” são resultados da adição de “vontades particulares” que, por sua 

vez, consiste no que se pode chamar, ao final, de “vontade de todos”. Dessa forma, o simples 

“conglomerado da sociedade civil não exprime senão a vontade do particular”. O ângulo 

jurídico sugere o inverso: trata-se de “exprimir o ponto de vista de um indivíduo universal, 

aquele sujeito abstrato cuja vontade poderia ser a de qualquer outro: o cidadão”.1 É 

interessante notar que tal distinção gera um estranho paradoxo: a “vontade de todos” consiste 

em totalizações que tomam como base o indivíduo; a “vontade geral”, por sua vez, é vontade 

do cidadão universal considerado abstratamente. Para demonstrar este paradoxo, Kintzler 

exemplifica: “Não existe nada mais unânime e, ao mesmo tempo, mais particular que o desejo 

de linchar. Em contrapartida, não existe nada mais singular e mais universal que a razão 

reclamando justiça contra o linchamento”.2 

Ora, a contraposição entre “vontade de todos” e “vontade geral”, entre a visão 

“sociológica” da adição e a visão jurídico-normativa, pode ser interpretada como o desafio 

lançado por Rousseau ao Século das Luzes, afinal, não custa repetir, por que deveríamos 

acreditar no progresso, na expansão das luzes e em nossos confortos se não existe justiça, se 

“uma criança manda num velho, um imbecil conduz um sábio e um punhado de pessoas 

regurgita superfluidades enquanto à multidão faminta falta o necessário”?3 É a este desafio 

                                                
1 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 137-139. Sabemos que 
o uso do termo “sociológico” é anacrônico. A palavra “Sociologia” será forjada por Auguste Comte entre 1830 e 
1842. No entanto, a fim de preservar a argumentação achamos por bem manter o termo que é utilizado por 
Catherine Kintzler.  
2 KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 138. 
3 Cf. ROUSSEAU, Discurso sobre a desigualdade, 1999, p. 116. 
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que Condorcet buscará uma resposta, avalia Kintzler.1 Rousseau tem razão: “o programa 

sociológico das luzes” deve ser ultrapassado. Por isso, a solução de Condorcet para o 

problema é de “natureza jurídica”: “em si mesmas, as luzes são boas, mas a maneira como são 

distribuídas é ruim”. Sua distribuição não deve, portanto, visar a uma coletividade, a uma 

comunidade; deve ser universal: 

Por ser fonte do direito, a instrução não consistirá numa política social, no sentido 
atual que emprestamos ao termo: ela deverá ser o efeito de uma política pública e se 
apresentará sob a forma de instituição. Assim, ela fará parte do aparelho jurídico do 
Estado e figurará entre as “combinações para assegurar a liberdade”. 2 

As propostas de Condorcet acerca do estabelecimento da instrução pública, embora já 

tenham sido antecipadas em outros textos, serão formuladas, em sua plenitude, nas Cinq 

mémories, publicadas em 1791 no periódico Bibliothèque de l’homme public.3 O projeto de 

decreto de instituição da instrução pública será fruto de sua participação como membro da 

Assembléia Legislativa e do Comitê de Instrução Pública, para o qual é eleito presidente em 

30 de outubro de 1791. De acordo com Elisabeth e Robert Badinter, uma semana depois de ter 

sido eleito presidente do comitê, Condorcet apresentou a seus colegas “um plano de 

organização e um resumo dos princípios gerais” de suas idéias acerca de uma instituição 

pública de educação. Assim, o Rapport et projet de décret sur l’organisation générale 

del’instruction publique apresentado à Assembléia nos dias 20 e 21 de abril de 1792, será, 

essencialmente, obra de seu relator, ou seja, Condorcet.4 

Nosso exame das Cinq mémories e do Rapport não se prenderá aos inúmeros detalhes 

acerca do estabelecimento das instituições de instrução. Sem pretender, é claro, esgotá-la, 

nossa análise recairá, especialmente, sobre aspectos do alcance político da obra, isto é, sobre 

os fundamentos da “escola republicana”. Dessa forma, as duas questões sobre as quais nos 

debruçaremos estão associadas a duas categorias, a saber, autonomia e racionalidade, e nosso 

primeiro questionamento seria o seguinte: como assegurar que o sistema de instrução, sendo 

público, seja capaz de formar cidadãos preservando a liberdade individual, a autonomia? 

                                                
1 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 141. 
2 KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 142. 
3 Cf. BADINTER e BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 396. 
4 Cf. BADINTER e BADINTER, Condorcet: un intellectuel en politique, 1988, p. 396. Além de Condorcet, que 
foi presidente e relator do projeto, o Comitê de Instrução Pública era composto por Pastoret, Carnot, Jean Debry, 
Arbogast e Romme. 
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Considerando a questão acima, é fácil notar que a solução institucional proposta por 

Condorcet, ou seja, a idéia de instrução pública como dever do Estado exige o enfrentamento 

de vários problemas, que, de acordo com Kintzler, seriam os seguintes: 

Como o Estado cumpriria esse dever sem, ao mesmo tempo, constranger a 
consciência dos cidadãos, sem lançá-los um molde e destruir a liberdade que torna 
legítimo esse dever? A instrução pública pode evitar o desvio em direção à instrução 
do Estado? Por outro lado, como conciliar a igualdade e a completude da instrução? 
Deve-se privilegiar o direito individual de alcançar o máximo de saber de que se é 
suscetível ou é melhor limitar-se a dispensar a mesma instrução a todos, sem 
considerar com particular atenção as diferenças de capacidades e talentos?1 

Isso significa que, sob a alegação de libertar e de esclarecer os homens, a ação pública do 

Estado em matéria de educação não deve oprimir, suprimir a liberdade de pensamento, servir 

de mecanismo de propaganda, inculcar idéias e sentimentos. Por isso, na primeira das cinco 

memórias, Condorcet estabelece uma distinção que perpassa todo o conjunto de suas reflexões 

acerca da educação. Trata-se da distinção entre “instrução” e “educação”. Nesta distinção, 

como veremos, reside aquilo que afasta Condorcet dos outros proponentes da instrução 

pública. 

Na avaliação de Condorcet, a educação pública, em outras palavras, a ação do Estado 

em matéria pedagógica deve limitar-se a “instruir” sem “educar”, pois os trabalhos e as 

fortunas, sendo desiguais, não permitem a todos os indivíduos uma educação comum, 

absolutamente igual e dotada da mesma extensão. É verdade que podemos encontrar entre os 

povos antigos, afirma Condorcet, exemplos “de uma educação comum pela qual todos os 

jovens cidadãos, tomados como filhos da república, eram por ela educados e não por sua 

família ou por si mesmos”. Mas tais princípios não se aplicam às nações modernas, pois a 

“igualdade absoluta na educação somente pode existir para os povos em que os trabalhos da 

sociedade são exercidos por escravos”.2 A divisão do trabalho e a complexidade das nações 

modernas, assim como a certificação de que a “monstruosa desigualdade entre o senhor e o 

escravo” contraria os direitos naturais do homem, não favorecem a instauração de uma 

educação comum: 

Entre nós, os penosos trabalhos da sociedade são confiados a homens livres que, 
obrigados a trabalhar para satisfazer suas necessidades, têm, entretanto, os mesmos 
direitos e são iguais àqueles cuja fortuna dispensa o trabalho. Uma enorme 

                                                
1 KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 146. 
2 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 82. 
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quantidade de filhos dos cidadãos é destinada a ocupações cuja aprendizagem deve 
começar desde cedo, cujo exercício ocupará todo o seu tempo: seu trabalho torna-se 
uma parte dos recursos de sua família mesmo antes de eles terem saído da infância; 
enquanto um grande número, a quem a assistência dos pais permite empregar mais 
tempo e, até mesmo, consagrar-se a uma educação mais extensa, prepara-se, graças a 
essa educação, a profissões mais lucrativas; outros, enfim, nascidos com uma fortuna 
que os torna independentes, sejam educados com o único objetivo de assegurar 
meios para viverem felizes e adquirirem riqueza ou consideração conferida pelas 
posições, pelos serviços ou pelos talentos.1 

 Condorcet não deixa de fazer uma referência aos filósofos que viram as instituições 

antigas, notadamente aquelas de cunho educativo, como meios de “conservar a liberdade e as 

virtudes republicanas”. Entretanto, o estabelecimento de uma educação rigorosamente igual 

para todos homens, explica Condorcet, implicaria em “insuperáveis obstáculos”: de um lado, 

a sociedade teria de “sacrificar todas as vantagens que ela pode esperar do progresso das 

Luzes”, pois aqueles que, devido a suas ocupações e necessidades, não dispõem de muito 

tempo, para se educarem, arrefeceriam seu envolvimento com os trabalhos sociais; por outro 

lado, aqueles que dispõem de tempo para dedicar-se à instrução estariam sujeitos a se resignar 

diante da extensão comum estabelecida pelo Estado. Note-se que, de acordo com Condorcet, 

o estabelecimento de uma educação comum sugere que o problema seja equacionado por 

meio da legitimação de uma “mediocridade geral”, o que, conseqüentemente, resultaria na 

instauração de instituições que não seriam capazes de educar os homens “nem para si 

mesmos, nem para a pátria, nem para as necessidades que eles terão de satisfazer, nem para os 

deveres que eles serão obrigados a cumprir”, porquanto “uma educação comum não é 

graduada como a instrução”.2 Como lembra Carlota Boto, “haveria uma matemática social a 

regular o aproveitamento máximo dos talentos diferencialmente distribuídos pela espécie”.3 

Sendo assim, um verdadeiro sistema de instrução pública deve ser completo, caso contrário, o 

resultado pode ser “nulo e, até mesmo, nocivo”.4 É o que se pode ver, igualmente, no 

Rapport: 

Pensamos que, nesse plano de organização geral, nosso primeiro cuidado deveria ser 
o de tornar, por um lado, a educação tão igual, quanto universal; por outro, tão 
completa quanto as circunstâncias pudessem permitir; é necessário oferecer a todos 
igualmente a instrução que é possível estender universalmente, sem recusar a uma 
parte de cidadãos a instrução mais elevada, que é impossível estender a todos os 

                                                
1 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 83-84. 
2 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 84. 
3 BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 118. 
4 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 84. 



 159 

indivíduos; estabelecer uma, porque ela é útil àqueles que a recebem; e a outra, 
porque ela é igualmente útil àqueles que não a receberam.1  

 Urge destacar que não se pode acusar a instrução pública nos moldes propostos por 

Condorcet de engendrar a desigualdade, mas pelo contrário. A importância e a originalidade 

da reflexão de Condorcet funda-se, exatamente, na tentativa de equilibrar liberdade e 

igualdade, e de promover a autonomia, sem, ao mesmo tempo, descurar-se da importância da 

formação do cidadão.2 Assim, para ele, a instituição formal da igualdade de direitos torna-se 

uma peça alegórica, se o Estado não oferece aos indivíduos as condições reais para que eles 

“gozem desses direitos em toda sua extensão”. A desigualdade natural e física entre homens 

pode ser arrefecida no estado social, desde que as “forças comuns” concorram para a 

promoção do “interesse público”, do “bem-estar comum”. Entretanto, o “bem comum”, assim 

como a própria sociedade, constitui-se a partir da criação de laços de dependência. Sendo 

assim, se a desigualdade no desenvolvimento das faculdades intelectuais e “as diferenças 

entre os espíritos” forem fomentadas, os níveis de dependência podem aumentar e engendrar 

uma desigualdade que impede os homens de usufruírem seus direitos.3 Eis a razão pela qual 

deve caber ao Estado a iniciativa na implantação de um sistema de instrução pública. Embora, 

a instrução não elimine a desigualdade natural, ela deve, ao menos, evitar a dependência se 

cada indivíduo for “suficientemente instruído para exercer por si mesmo, sem se submeter 

cegamente à razão de outro”, os direitos que lhe são garantidos pela lei.4 O Rapport oferece-

nos uma passagem que ilustra perfeitamente esta questão: 

Não desejamos que um único homem, no império, possa, doravante, dizer: a lei 
assegura-me uma inteira igualdade de direitos, no entanto não me oferece os meios 
de conhecê-los. Eu não devo depender senão da lei, mas minha ignorância torna-me 
dependente de todos aqueles que me cercam. Ensinaram-me bem, na infância, o que 
tinha necessidade de saber, mas, forçado a trabalhar para viver, essas primeiras 
noções logo se perderam, e não me resta senão a dor de sentir, por minha ignorância, 
não a vontade da natureza, mas a injustiça da sociedade. 

Acreditamos que o poder público deva dizer aos cidadãos pobres: a fortuna de 
vossos pais pôde apenas vos proporcionar os conhecimentos mais indispensáveis; 
mas vós deveis assegurar-se dos meios fáceis de conservá-los e estendê-los. Se a 

                                                
1 CONDORCET, Rapport..., 2000, p. 182. 
2 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 174-176; MACIEL DE 
BARROS, “O problema da cidadania moderna”, 1999, p. 144; MACIEL DE BARROS, Estudos liberais, 1992, 
p. 62-63. 
3 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 61. 
4 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 62. 
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natureza vos ofereceu talentos, podeis desenvolvê-los e eles não estarão perdidos, 
nem para vós, nem para a pátria.1 

 Considerando o fato de que o bem-estar comum depende da existência de diversas 

profissões, o poder público tem o dever de “assegurar, facilitar, multiplicar os meios de 

adquirir esses conhecimentos; e esse dever não se restringe à instrução relativa às profissões 

que se pode considerar como tipos de funções públicas [...]”.2 Como afirma o próprio 

Condorcet, “toda profissão é útil àqueles que a exercem, assim como àqueles que a 

empregam”.3 Nesse sentido, favorecer a diversidade de formações e o estabelecimento de 

diversos graus de instrução é fundamental, caso se queira superar o espírito corporativista que 

transforma as profissões em privilégios privados que engendram dependência: 

Quando a elaboração das leis, os trabalhos de administração, a função de julgar, 
tornam-se profissões particulares reservadas àqueles que para elas são preparados 
por meio de estudos próprios de cada uma, não se pode mais dizer que reine uma 
verdadeira liberdade. Forma-se, necessariamente, na nação, uma espécie de 
aristocracia, não de talentos e de luzes, mas de profissões. É o que ocorre na 
Inglaterra onde a magistratura concentra, entre seus membros, quase todo o poder 
real. O país mais livre é aquele onde um maior número de funções públicas pode ser 
exercido por aqueles não receberam senão 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 estruturado confira à instrução comum 
toda extensão necessária para tornar aqueles que souberem aproveitá-la dignos de 
cumpri-las.4 

Por outra razão, a distinção entre “instrução” e “educação” constitui um dos 

fundamentos de uma verdadeira autonomia. Na acepção de Condorcet, a tarefa de educar 

possui uma dimensão mais ampla do que aquela de instruir: 

A educação, considerando-a em toda sua extensão, não se restringe ao ensino das 
verdades de fato e do cálculo, mas envolve todas as opiniões políticas, morais ou 
religiosas. Ora, a liberdade referente a essas opiniões não seria mais que ilusória, se a 
sociedade amparasse as gerações nascentes para ditar-lhes aquilo que elas devem 
acreditar.5 

 Neste ponto, assinalando que existem matérias a respeito das quais a instrução pública 

deve manter-se alheia, Condorcet apresenta-nos uma das características que deve delinear 

toda e qualquer política pública de educação: a laicidade. Avaliando este aspecto, Maria das 

                                                
1 CONDORCET, Rapport..., 2000, p. 183. 
2 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 65. 
3 CONDORCET, Cinq mémoires..., Quatrième mémoire, 1994, p. 227. O exame da instrução relativa às 
profissões constitui o tema que ocupa toda a quarta memória. 
4 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 77-78. 
5 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 85. 
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Graças de Souza assinala que Condorcet “combate a concepção segundo a qual a educação é 

um processo de conversão do coração às expensas da razão”. A instrução pública não pode se 

comprometer com a transmissão de um “catecismo republicano”, de uma “religião política”.1 

A esse respeito, como afirma Carlota Boto, a instrução pública nos moldes propostos por 

Condorcet, supera a proposta apresentada por Talleyrand-Perigórd, em setembro de 1791, 

fundada numa espécie de “catecismo cívico suficiente para preparar uma cidadania útil ao 

Estado”.2 

 Com efeito, em seu Rapport sur l’instruction publique, Talleyrand explica que, sendo 

de utilidade a sociedade, a instrução deve ter os seguintes princípios essenciais: 1. ensinar 

todos os homens a “conhecer a Constituição”, pois “a declaração dos direitos e os princípios 

constitucionais constituem a partir de agora um novo catecismo para a infância, que deverá 

ser ensinado até mesmo nas menores escolas do reino”; 2. ensinar a “defender a 

Constituição”, porquanto é necessário que em toda parte a juventude forme-se nos “serviços 

militares”: “o meio de fazer uso raro da força reside em bem conhecer a arte de empregá-la”; 

3. ensinar a “aperfeiçoar a Constituição”, porque “prometendo defendê-la, não podemos 

renunciar, nem para nossos descendentes, nem para nós mesmos, ao direito e à esperança de 

melhorá-la”; 4. ensinar os princípios morais, já que eles são primordiais a todas as 

Constituições. Para ensinar a moral, explica Talleyrand, “é necessário gravá-la em todos os 

corações pela via do sentimento e da consciência, mas também ensiná-la como uma ciência 

verdadeira, cujos princípios serão demonstrados à razão de todos os homens, de todas as 

idades: somente dessa forma ela resistirá a todas as provas”.3 

 Em dois projetos posteriores ao de Condorcet é possível notar iniciativas semelhantes, 

embora mais radicais. O primeiro projeto foi apresentado por Rabaut Saint-Étienne (1743-

1793) em dezembro de 1792 e inicia-se com uma indagação: qual seria o “meio infalível” de 

comunicar a todos os franceses, ao mesmo tempo, “impressões uniformes e firmes” acerca da 

Revolução, da liberdade e da igualdade? A resposta vem em seguida: 

Esse meio, sem dúvida, existe: consiste nessas grandes e comuns instituições tão 
bem conhecidas dos antigos, meio que faria, ao mesmo tempo, no mesmo instante, 

                                                
1 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 183. 
2 Cf. BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 123. 
3 Cf. TALLEYRAND-PERIGÓRD, “Rapport sur l’instruction publique”, in: BACZKO, Une éducation..., 2000, 
p. 116-117. 
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entre todos os cidadãos, de todas as idades e de todos os lugares, com que todos 
recebessem as mesmas impressões pelos sentidos, pela imaginação, pela memória, 
pelo raciocínio, por meio de todas as faculdades que o homem possui e por esse 
entusiasmo que se poderia chamar a magia da razão.1 

 Não é preciso maiores explicações para se perceber que as instituições mencionadas 

referem-se ao sistema de “educação pública”. Saint-Étienne, aliás, não se furta de traçar de 

traçar uma sugestiva distinção entre a “instrução pública” e o que ele chama de “educação 

nacional”. Afirma ele que “a primeira deve conferir luzes e a segunda, virtudes; a primeira 

será o lustre da sociedade, a segunda será a consistência e a força”. Ver-se-á, em seguida, pelo 

próprio tom assumido pelo discurso, que a opção de Saint-Étienne recai sobre a educação 

nacional. A passagem é longa, mas merece ser transcrita, tendo em vista que a distinção 

sugerida por Saint-Étienne constitui elemento fundamental na reflexão de Condorcet. 

Acompanhemos: 

A instrução pública exige liceus, colégios, academias, livros, instrumentos para 
calcular, métodos, e instala-se entre muros; a educação nacional requer circos, 
ginásios, armas, jogos públicos, festas nacionais, o concurso fraternal de todas as 
idades e de todos os sexos, e o espetáculo imponente e doce da sociedade humana 
reunida. Ela requer um grande espaço, o espetáculo dos campos e da natureza; a 
educação nacional é o alimento necessário a todos; a instrução pública é o lote de 
alguns. Elas são irmãs, mas a educação nacional é mais velha. Que digo! é a mãe 
comum de todos os cidadãos, que oferece a todos o mesmo leite, que os educa e os 
trata como irmãos, e que, pelo conjunto de seus cuidados, oferecem-lhes essa 
aparência semelhante e familiar que distingue um povo superior de todos os outros 
povos da terra. Toda sua doutrina consiste, pois, em apoderar-se do homem desde o 
berço e mesmo antes de seu nascimento; pois a criança que não nasceu, pertence já à 
pátria. Ela apodera-se d todo homem sem deixá-lo jamais, de maneira que a 
educação nacional não é uma instituição para a infância, mas para a vida inteira.2      

Sublinhando novamente os sentimentos a serem despertados nos homens, além de traçar as 

características da educação nacional e anunciar a necessidade da regeneração da nação 

francesa, Saint-Étienne afirma: 

O que há de certo, o que é necessário, é absolutamente renovar a geração presente, 
formando ao mesmo tempo a geração que há de vir; é preciso fazer dos franceses um 
povo novo, dar-lhe costumes em harmonia com suas leis, apresentar-lhe uma 
educação amável, sedutora, encantadora, inspirar-lhe, com o entusiasmo feliz que a 
caracteriza, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, sobretudo este sentimento 
amável e doce, a primeira lei, a única ventura da sociedade, e dissipar assim aquele 
terror sombrio que nos envolve, e essas nuvens escuras por meio das quais os 
espectadores assustados percebem o anúncio da tempestade.3  

                                                
1 SAINT-ÉTIENNE, “Projet d’éducation nationale”, in: BACZKO, Une éducation..., 2000, p. 296-297. 
2 SAINT-ÉTIENNE, “Projet d’éducation nationale”, in: BACZKO, Une éducation..., 2000, p. 297-298. 
3 SAINT-ÉTIENNE, “Projet d’éducation nationale”, in: BACZKO, Une éducation..., 2000, p. 298. 
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 O segundo projeto é de Louis-Michel Lepeletier (1760-1793) e foi apresentado por 

Robespierre à Convenção em julho de 1793.1 O Plan d’éducation nationale elaborado por 

Lepeletier é praticamente uma compilação de instituições espartanas e, assim como Saint-

Étienne, deseja “operar uma verdadeira regeneração” e sugere “a criação de um novo povo”.2 

Embora não despreze a importância da instrução e das luzes úteis, Lepeletier acredita que a 

instrução pura e simples não é suficiente para regenerar os homens. Para isso, é necessário o 

estabelecimento de uma instituição pública, “de uma educação verdadeiramente nacional, 

verdadeiramente republicana, eficaz e idêntica para todos, a única capaz de regenerar a 

espécie humana, seja pelos atributos físicos, seja pelo caráter moral”. Além disso, inspirado 

pelas instituições da Lacedemônia, Lepeletier propõe que os meninos, dos cinco aos doze 

anos, e as meninas, dos cinco aos onze anos, “sem distinção e sem exceção” sejam “educadas 

em comum, às expensas da República”. Submetidos “à santa lei da igualdade, todos receberão 

as mesmas vestes, a mesma alimentação, a mesma instrução e os mesmos cuidados”.3 

 Note-se que, assim como Saint-Étienne, Lepeletier tem plena consciência da distância 

existente entre o “ato de instruir” e o “ato de educar”. A educação exige um plano vasto, 

capaz de evitar que as crianças, depois de algumas horas na escola, fiquem expostas ao 

abandono. Mas, esse “vício radical” pode ser evitado: 

Na instituição pública, a totalidade da existência da criança nos pertence; a matéria, 
se posso exprimir-me assim, jamais escapa do molde; nenhum objeto exterior 
deforma a modificação que vós lhe ofereçais. Prescreveis, a execução é certa; 
imagineis um bom método, em um instante ela o segue; criais uma concepção útil, 
ela a pratica completamente, continuamente e sem esforços.4 

 Como explica Carlota Boto, desde o início do processo revolucionário, “o pensamento 

dirige-se para a questão da escola” e “a tarefa pedagógica principia pela utopia do homem 

novo: cidadão da política regenerada”.5 De acordo com Mona Ozouf, a palavra “regeneração”, 

com sua “carga de energia”, surgiu “na maré de brochuras, libelos, panfletos, muitas vezes 

anônimos”, nos anos iniciais da Revolução. O enorme simbolismo que cerca o termo, explica 

Ozouf, tem como ponto de convergência o pessimismo dos atores da Revolução em relação à 

                                                
1 Lepeletier morreu apunhalado por um partidário da monarquia em 20 de janeiro de 1793. Acerca do Projeto de 
Lepeletier vale conferir a excelente análise realizada por Carlota Boto (A escola do homem novo, 1996, p. 164-
188). 
2 Cf. LEPELETIER, “Plan d’éducation nationale”, in: BACZKO, Une éducation..., 2000, p. 348. 
3 Cf. LEPELETIER, “Plan d’éducation nationale”, in: BACZKO, Une éducation..., 2000, p. 350-351. 
4 LEPELETIER, “Plan d’éducation nationale”, in: BACZKO, Une éducation..., 2000, p. 362. 
5 Cf. BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 110-111. 
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história da França: “não há nela, segundo eles, nada a salvar, nenhuma raiz a ser encontrada, 

nenhuma ajuda a aguardar na aventura inédita que se prepara: fazer surgir um povo novo”.1 

 Entretanto, na avaliação de Ozouf, há que se observar a existência de “duas 

concepções antinômicas, duas regenerações, e também, poder-se-ia dizer, duas revoluções” 

que estiveram em jogo durante o processo revolucionário: “há aqueles para os quais a 

regeneração é contemporânea da própria Revolução. E aqueles para os quais, feita a 

Revolução, a regeneração ainda está por vir”.2 Os projetos de Lepeletier e Rabaut Saint-

Étienne inscrevem-se nesta segunda tendência. Para Ozouf, o predomínio da idéia de que é 

necessário fazer a Revolução para, em seguida, promover a regeneração, leva-os a enxergar o 

entorno de maneira desconfiada, por isso, num primeiro instante, prevalece um aspecto 

“inteiramente negativo”; ao depois, empresta-se um significado enormemente positivo à idéia 

de “regeneração”: a sociedade regenerada identifica-se à “sociedade purgada de seus 

membros duvidosos”.3 Neste plano de regeneração, explica Ozouf, 

Em tudo se supõe a figura de um legislador invisível ou a mão a escondida de um 
preceptor, já que se supunha ser a única boa a seqüência dirigista que vai das leis aos 
costumes, como na “regeneração de Licurgo”. Neste caso, por fim, longe de confiar 
no tempo, os revolucionários são perseguidos pelo medo pânico do acidente 
(encontro inesperado, leitura insólita, acontecimento perturbador, contra-
informação.4 

 Para Kintzler, as diferentes noções de regeneração servem de guias para uma análise 

dos projetos. Nesse sentido, avaliando os projetos de educação que se distanciam da proposta 

de Condorcet e se aproximam da regeneração “à moda de Licurgo”, para usar o termo 

empregado por Ozouf, caracteriza-os pela presença de três aspectos: “1º o sentimentalismo, o 

apelo ao afetivo, 2º a desconfiança dirigida ao trabalho puramente intelectual, 3º o primado da 

nação, considerada como comunidade, sobre o indivíduo”.5 Como lembra Maria das Graças 

de Souza, as propostas de educação nacional, como as de Saint-Étienne e Lepeletier, fundam-

se, especialmente, na concepção de educação pública propugnada por Rousseau, para quem a 

                                                
1 OZOUF, “Regeneração”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 816. 
2 OZOUF, “Regeneração”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 817. 
3 Cf. OZOUF, “Regeneração”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 818-
819. 
4 Cf. OZOUF, “Regeneração”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 818-
819. 
5 KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 247. 
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educação deve “formar sentimentos morais e não deve ser entregue aos pais, mas à 

República”.1 

 De fato, no texto Da Economia Política, Rousseau atribui ao Estado a tarefa de criar 

instituições de educação voltadas para a formação de virtudes patrióticas. O concurso da ação 

estatal em matéria pedagógica é exigido na medida que se percebe que o Estado bem 

constituído e fundado na legitimidade deve cuidar para que a “vontade geral” seja obedecida. 

Para isso, é necessário fazer com que “todas as vontades particulares a ela se conformem”. 

Em outras palavras, deve-se fazer com que a virtude, isto é, “a conformidade da vontade 

particular à geral”, reine.2 Mas, para isso, não basta que se diga aos cidadãos – “sêde bons; é 

preciso ensiná-los a ser”. Assim, é preciso que, por meio da educação pública, “a pátria se 

mostre, pois, a mãe comum dos cidadãos”, que forme cidadãos: 

A educação pública, sob regras prescritas pelo governo e sob responsabilidade de 
magistrados designados pelo soberano, constitui, pois, uma das máximas 
fundamentais do governo popular ou legítimo. Se as crianças são educadas em 
comum no seio da igualdade, se estiverem imbuídas das leis do Estado e das 
máximas da vontade geral, se forem instruídas no sentido de respeitá-las acima de 
todas as coisas, se estiverem cercadas de exemplos e de objetos que incessantemente 
lhes digam da terna mãe que os alimentou, do amor que tem por eles, dos bens 
inestimáveis que recebem dela e da retribuição que lhe devem, não duvidemos que 
desse modo aprendam a se querer mutuamente como irmãos, a não querer jamais 
senão o que a sociedade deseja, a substituir o estéril e vão palavrório dos sofistas 
pelas ações de homens e de cidadãos e a se tornarem um dia os defensores e os pais 
da pátria de quem por tento tempo foram filhos.3   

 

 Nesta mesma direção, ao analisar os princípios a serem aplicados por aqueles que 

pretendem legislar para um povo, Rousseau adverte: “quem se resolve a instituir para um 

povo, deve saber dominar suas opiniões e, por meio delas, governar as paixões dos homens”.4 

Ora, para formar as opiniões e comandar as paixões é preciso agir atingindo o coração dos 

homens. Afinal, as leis mais importantes são aquelas que estão gravadas nos corações dos 

cidadãos, a saber, os “usos, costumes e opiniões”, verdadeiros sustentáculos da constituição 

do Estado.5 Eis, assim, porque Rousseau recomenda aos poloneses o estabelecimento de 

                                                
1 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 180. 
2 Cf. ROUSSEAU, Da economia política, 1958, p. 294. 
3 ROUSSEAU, Da economia política, 1958, p. 301. 
4 ROUSSEAU, Considerações sobre o governo da Polônia, 1962, p. 277. 
5 Cf. ROUSSEAU, Do Contrato Social, Livro II, 1999, p. 132. 
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instituições de educação pública: por meio delas é possível formar “hábitos queridos e apegos 

invencíveis”, “emocionar os corações e fazer com que a pátria e as leis sejam amadas”.1 

Eis o ponto importante. É a educação que deve dar às almas a conformação nacional 
e de tal modo orientar suas opiniões e gostos, que se tornem patriotas por inclinação, 
paixão e necessidade. Uma criança, ao abrir os olhos, deve ver a pátria e até a morte 
não deverá senão vê-la. Todo o verdadeiro republicano sugou com o leite materno o 
amor à pátria, isto é, às leis e à liberdade. Esse amor constitui toda sua existência; só 
vê a pátria, só vive pela pátria; desde que fique só, nada vale; desde que fique sem 
pátria, não existe mais e, se não morre, é ainda pior.2 

 Quaisquer semelhanças, inclusive textuais, entre as idéias de Rousseau e os projetos de 

Lepeletier e Saint-Étienne, não são meras coincidências. Na avaliação de Roque Spencer 

Maciel de Barros, se “no Emílio, filosofia da educação adaptada à sociedade ilegítima, 

Rousseau opta por formar o homem, crendo que, bem formado, ele será um ‘cidadão do 

mundo’, à maneira estóica, mas capaz de adaptar-se a seu país”, em outros textos “Rousseau, 

decididamente, quer reintegrar o homem no cidadão”.3 Nesse sentido, os revolucionários 

franceses proponentes da educação pública ou nacional, inspirados por Rousseau, procuraram 

identificar o homem ao cidadão “repudiando a modernidade” a fim de reviverem “os modelos 

da Antigüidade”.4 

 O elogio às festas públicas revela-nos um outro aspecto deste ideal de educação 

republicana. A esse respeito, não se pode deixar de fazer à Carta a D’Alembert sobre os 

espetáculos. No texto, depois de apresentar os inúmeros inconvenientes que resultariam da 

instalação de um teatro em Genebra, Rousseau indica os tipos de espetáculos que convém a 

                                                
1 Cf. ROUSSEAU, Considerações sobre o governo da Polônia, 1962, p. 269. 
2 ROUSSEAU, Considerações sobre o governo da Polônia, 1962, p. 277. 
3 MACIEL DE BARROS, “O problema da cidadania moderna”, 1999, p. 146. 
4 Cf. MACIEL DE BARROS, “O problema da cidadania moderna”, 1999, p. 145-146. Em seus Estudos liberais 
(1992), especialmente em dois pequenos artigos, a saber, Democracia e participação, e Ainda a participação, 
Maciel de Barros explica que a influência exercida por Rousseau prende-se, especialmente, à noção de 
“soberania inalienável e indivisível” desenvolvida pelo genebrino. Embora o próprio Rousseau tenha cuidado de 
distinguir “soberania” ou exercício da “vontade geral”, conceito fundamental de sua teoria política, e 
“democracia”, que não passa de uma das formas possíveis que podem ser assumidas por um governo legítimo, 
seus intérpretes identificaram “soberania” e “democracia” criando, pode-se dizer, verdadeiras tautologias, tais 
como, “democracia direta” e “democracia participativa”. O papel exercido pela noção e pelos diferentes níveis 
de “participação”, na análise de Maciel de Barros, constitui aspecto fundamental na distinção entre “liberdade 
antiga” e “liberdade moderna” que Benjamin Constant, no ensaio De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes, e, antes dele, o próprio Condorcet, em sua defesa do governo representativo, conseguiram, 
exemplarmente, estabelecer. A distinção entre essas duas concepções de liberdade é essencial para que se 
estabeleça a diferença entre “cidadania antiga” e “cidadania moderna”, entre “cidadão” e “homem”, diferença 
que, de acordo com Maciel de Barros, os proponentes da “educação nacional”, na ânsia de formar o “homem 
novo” recorrendo a instituições arcaicas, não estabelecem. (Cf. MACIEL DE BARROS, Estudos liberais, 1992, 
p. 57-83; “O problema da cidadania moderna”, 1999, p. 145-148). 
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uma República. Não é em “antros escuros”, com espectadores “temerosas e imóveis no 

silêncio da inação” assistindo a “imagens aflitivas da servidão e da desigualdade”, que se 

formam espíritos livres e republicanos, mas “ao ar livre, sob o céu”, possibilitando aos 

cidadãos o gozo dos “doces sentimentos de felicidade”. De acordo com Rousseau, os próprios 

genebrinos devem dar o espetáculo: “Fincai no meio de uma praça uma estaca coroada de 

flores, reuni o povo e tereis uma festa. Fazei melhor ainda, transformai os espectadores em 

espetáculo; tornai-os atores, fazei com que cada um se veja, se ame nos outros, a fim de que 

todos terminem, assim mais unidos”.1 Como explica Leduc-Fayette, a influência de Rousseau 

sobre os revolucionários no que se refere ao elogio às festas públicas é bastante evidente. De 

fato, são organizadas “manifestações gigantescas que reúnem o povo inteiro” durante a 

revolução. O cortejo dos cidadãos carregando buquês de flores, organizados de acordo com a 

idade e com o sexo, “une os representantes do passado, do presente, do futuro, abolia o 

tempo”, simbolizava “a permanência de uma estrutura política” e consagrava a “união 

fraternal de todos, pequenos e grandes; as particularidades desapareciam: é a vontade geral 

que desfila!”2   

 A proposta de Condorcet é diametralmente oposta às de Lepeletier e Saint-Étienne. Ela 

situa-se, como assinala Mona Ozouf, em outra concepção de “regeneração”, distinta daquela 

inspirada nos moldes antigos, notadamente espartanos. O futuro, para Condorcet, não 

inspirava desconfiança, mas, ao contrário, e o Esboço é prova disso, o filósofo e, por que não, 

a própria humanidade, deve depositar no porvir uma enorme esperança sedimentada na idéia 

da “perfectibilidade indefinida do homem”. Nesta perspectiva, deve-se deixar ao homem “a 

capacidade de improvisar e de sobrelançar, a liberdade de ser o seu próprio pedagogo”.3 Por 

isso, avalia Ozouf, o projeto de instrução pública de Condorcet, embora inscrito no mesmo 

signo da “regeneração do indivíduo”, garante ao homem a preservação do “exercício de suas 

faculdades naturais e de seu espírito crítico”. O exercício da crítica é garantido pelo caráter 

                                                
1 Cf. ROUSSEAU, Carta a D’Alembert sobre os espetáculos, 1958, p. 428. 
2 Cf. LEDUC-FAYETTE, Jean-Jacques Rousseau et le mythe de l’Antiquité, 1974, p. 130-132. Acerca das 
implicações políticas do elogio às festas públicas em Rousseau, cf.: SALINAS FORTES, Paradoxo do 
espetáculo, 1997, p. 139-181; FREITAS, Política e festa popular em Rousseau, 2003, p. 29-50. Acerca das 
festas revolucionárias, cf.: OZOUF, “Religião revolucionária”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da 
Revolução Francesa, 1989, p. 596-607; BOTO, A escola do homem novo, 1996, p. 159-163. 
3 OZOUF, “Regeneração”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 819.  
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laico da instrução. Por isso, como observa Ozouf, Condorcet procura dissociar rigorosamente 

a educação pública do ensino religioso.1 

 O caráter laico que, de acordo com Condorcet, deve presidir o sistema público de 

instrução é fundamental para manter a “independência de opiniões”. Retomando a discussão 

acerca da distinção entre “instruir” e “educar”, ver-se-á que, para Condorcet, um indivíduo 

moldado por opiniões que lhe foram ditadas “não é um homem livre; ele é um escravo de seus 

mestres, e suas correntes são tão difíceis de romper, pois ele próprio não as sente, que ele 

acredita obedecer à sua razão, quando, na verdade, ele tão-somente submete-se à razão de 

outrem”.2 Sendo assim, pode-se perguntar: o indivíduo formado pela família, isto é, que dela 

receba suas opiniões, pode ser considerado verdadeiramente livre? Tal indagação leva-nos a 

outra: não seria legítimo, como desejava Lepeletier, obrigar as famílias a entregarem seus 

filhos à República a fim de que eles, longe dos preconceitos familiares, possam ser 

“educados” e “formados” em conformidade com o espírito republicano? 

 De fato, avalia Condorcet, as diferentes famílias não partilham de opiniões válidas 

universalmente. Entretanto, cada indivíduo, desde cedo, percebendo isso, é levado desconfiar 

de opiniões que não se coadunam com as verdades convencionadas pelo corpo social. Tal 

percepção é fruto da própria exigência social que por meio de suas reivindicações, pelo 

interesse e pela própria necessidade de obedecer à “razão comum” promove um “acordo 

comum” entre as consciências3 sem que, para isso, seja necessária a interferência do poder 

público. Para Condorcet, “os preconceitos assimilados na educação doméstica são 

conseqüências da ordem natural das sociedades, para a qual uma sábia instrução, difundindo 

as luzes, é o remédio”. O mesmo não acontece com aqueles que são “conferidos pelo poder 

público”, continua, pois eles “constituem uma verdadeira tirania, um atentado contra uma das 

partes mais preciosas da liberdade natural”.4 

 O valor conferido pelos modernos à independência de opiniões não teve lugar entre os 

antigos, ao contrário, por meio de suas instituições, eles pareciam querer destruí-la: os 

antigos, “não admitiam entre os homens senão as idéias, os sentimentos que constavam no 

                                                
1 Cf. OZOUF, “Regeneração”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 820. 
2 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 85. 
3 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 192-193. 
4 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 85-86. 
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sistema do legislador. Para eles, a natureza havia criado máquinas que somente a lei regularia 

as molas e dirigiria a ação”.1 O mesmo não ocorre com os modernos: 

Atualmente, reconhece-se que somente a verdade pode ser a base de uma 
prosperidade durável, que as luzes, aumentando sem cessar, não permitem ao erro 
orgulhar-se de um império eterno, e que o objetivo da educação não é consagrar as 
opiniões estabelecidas, mas, ao contrário, submetê-las ao exame livre das sucessivas 
gerações, cada vez mais esclarecidas.2 

Eis, assim, porque uma educação “completa” ou “comum”, como aquela proposta por 

Lepeletier e Saint-Étienne, não é conveniente e tampouco legítima. É porque a idéia de 

“educação”, não custa repetir, mais vasta que a de “instrução”, interfere no domínio das 

opiniões que não podem ser impostas pelo poder público.3 

Sendo assim, para Condorcet, é inadmissível que o poder público estabeleça o ensino 

das opiniões religiosas como parte da instrução: tais opiniões devem constituir-se como 

“escolha de uma consciência independente”; por isso, autoridade alguma “tem o direito de 

preferir uma à outra”.4 À instrução pública não deve ser permitido ensinar opiniões como se 

fossem verdades ou impor crença alguma: 

Seu dever é revestir contra o erro, que é sempre um mal público, toda a força da 
verdade; mas ela não tem o direito de decidir onde reside a verdade e onde se 
encontra o erro. Assim, a função dos ministros da religião é de encorajar os homens 
a cumprir seus deveres; e, portanto, a pretensão de decidir exclusivamente quais são 
esses deveres seria a mais perigosa das usurpações sacerdotais.5 

 Note-se que a reflexão pedagógica de Condorcet investe-se contra toda e qualquer 

forma de “pedagogia diretiva”, isto é, contra todo ato de instruir fundado na transmissão de 

“idéias prontas”,6 especialmente em matéria religiosa ou moral. Referindo-se à instrução 

destinada aos homens de todas as idades, o filósofo assevera: 

O que dissemos a respeito da instrução destinada aos primeiros anos, estende-se 
igualmente àquela que deverá abarcar o resto da vida. Ela não deve ter por objetivo 
propagar tais ou tais opiniões, enraizar nos espíritos princípios úteis a determinadas 
intenções, mas instruir os homens acerca dos fatos que lhes importa conhecer, expor 

                                                
1 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 86. 
2 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 86-87. 
3 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 87. 
4 Cf. CONDORCET, Cinq mémoire..., Premier mémoire, 1994, p. 87. 
5 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 88. 
6 A expressão “pedagogia diretiva” é utilizada por Mona Ozouf para referir-se à “regeneração à Licurgo”. Cf. 
OZOUF, “Regeneração”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 823. 
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as discussões que interessam a seus direitos ou à sua felicidade, e oferecer-lhes os 
recursos necessários para que eles possam decidir por si mesmos.1 

 A independência de opiniões deve ainda presidir o ensino das opiniões políticas. Por 

isso, como parte da instrução, a constituição de cada país deve ser tratada como um fato, isto 

é, o ensino desta matéria deve limitar-se à exposição das leis às quais todos os cidadãos 

precisam submeter-se. 

Entretanto, se se compreende que é preciso ensiná-la como uma doutrina conforme 
aos princípios da razão universal ou excitar em seu favor um cego entusiasmo que 
torna os cidadãos incapazes de julgá-la; se se diz: Eis aquilo que vós deveis adorar e 
acreditar, então é uma espécie de religião política que se deseja criar; é uma cadeia 
que se prepara aos espíritos, que viola a liberdade em seus direitos mais sagrados, 
sob pretexto de ensinar a amá-la. O objetivo da instrução não é fazer os homens 
admirarem uma legislação pronta, mas de torná-los capazes de apreciá-la e corrigi-la. 
Não se trata de submeter cada geração às opiniões daquela que a precedeu, mas de 
esclarecê-la cada vez mais, a fim de que cada uma torne-se cada vez mais digna de 
governar-se de acordo com sua própria razão.2 

No Rapport, tratando desta mesma questão, a saber, o ensino das leis de um país, Condorcet é 

ainda mais contundente: “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”.3  

 A distinção entre “instrução” e “educação” ilustra, a nosso ver, de maneira bastante 

clara, o modo como Condorcet assegura a autonomia. Sua proposta distancia-se de Lepeletier 

e Saint-Étienne, assim como de Rousseau. Como indica Maria das Graças de Souza, não é a 

idéia de uma “virtude cívica” ensinada desde o nascimento ou de uma “religião de Estado” o 

fundamento de uma verdadeira República, pois “ambas são incompatíveis com a liberdade, na 

medida em que enquadram os espíritos, abafam o confronto de opiniões, impedem o 

progresso das luzes e, no final do processo, consagram erros”.4 Para Condorcet, a verdadeira 

escola republicana, explicam Charles Coutel e Catherine Kintzler, é a que “instrui para que 

cada um torne-se 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”.5 Mas, 

como garantir que a racionalidade presida a instrução? Assim como a análise do progresso, 

                                                
1 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 94. 
2 CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 93. 
3 CONDORCET, Rapport..., 2000, p. 185.  
4 SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 186-187. 
5 Cf. COUTEL e KINTZLER, “Présentation”, 1994, p. 11-13. 
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tema do Esboço, funda-se numa “exigência epistemológica”, a instrução pública exige o 

comando de uma ordem raciocinada que presida o estabelecimento o sistema público de 

instrução e, igualmente, a própria ação de instruir.1 

 A esse respeito, evitar a infiltração de todos os métodos que façam apelo ao 

entusiasmo constitui o aspecto mais importante. Para Condorcet, não é por meio de 

sentimentos que a liberdade é assegurada; a garantia da liberdade está na formação de um 

povo capaz de raciocinar.2 Não custa repetir: a República requer “adesão racional”,3 não 

“adesão emocional ou “sentimental”. Por isso, as festas públicas e os espetáculos não podem 

ser utilizados como “meios diretos de instrução”, como queriam Lepeletier e Saint-Ètienne. 

Tais artifícios constituem “meios indiretos” que existiriam independentemente do poder 

público.4 De acordo com Condorcet, esses “meios indiretos” podem ser usados para excitar 

“sentimentos generosos da liberdade, da independência, da devoção à pátria; enfim, para 

gravar nos espíritos nos espíritos um pequeno número desses princípios que formam a moral 

das nações e a política dos homens livres”.5 Por meio do teatro é possível “libertar o espírito 

da juventude das correntes de uma educação servil”, explica Condorcet. Entretanto, “esses 

mesmos meios podem corromper o espírito público como podem aperfeiçoá-los; é preciso, 

pois, vigiá-los, mas sem prejudicar os direitos da independência natural. O teatro deve ser 

absolutamente livre”.6 

 Em seu Rapport, Condorcet insere uma nota onde analisa a questão da formação das 

virtudes políticas por meio do entusiasmo inspirado desde a infância. O sentimento do 

entusiasmo, explica o filósofo, é produzido em nós quando imaginamos “todas as vantagens, 

todos os males, todas conseqüências que, num espaço indeterminado, podem nascer de um 

acontecimento, de uma ação, de uma produção do espírito”. Para Condorcet, este sentimento 

“é útil, se ele apóia-se na verdade, e é nocivo, caso se apóie sobre o erro. Uma vez excitado 

ele serve ao erro como à verdade; e, conseqüentemente, ele não serve, realmente, senão ao 

erro, porque, sem ele, a verdade triunfaria ainda por suas próprias forças”.7 A instrução 

                                                
1 Cf. COUTEL e KINTZLER, “Présentation”, 1994, p. 24-25. 
2 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 231. 
3 Cf. SOUZA, Ilustração e história, 2001, p. 193. 
4 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Troisième mémoire, 1994, p. 212-213.  
5 CONDORCET, Cinq mémoires..., Troisième mémoire, 1994, p. 213.  
6 CONDORCET, Cinq mémoires..., Troisième mémoire, 1994, p. 213. 
7 CONDORCET, Rapport..., nota “e”, 2000, p. 249.  
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pública não deve, pois, recorrer ao entusiasmo, mas despertar a importância de um exame frio 

e severo diante dos problemas, isto é, antes de qualquer momento de entusiasmo é preciso 

escutar a razão. Sua função, é “conferir verdadeiras luzes”, preservar os cidadãos “das falsas 

opiniões” difundidas pelos charlatões que utilizam a “imaginação” e o “entusiasmo” para 

mergulhar os homens na ignorância:1 

Assim, 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; tal é a marcha que prescreve o interesse da humanidade e o 
princípio sobre o qual a instrução pública deve ser estruturada. 

É preciso, sem dúvida, falar à imaginação das crianças; porquanto é bom exercitar 
esta faculdade como todas as outras; mas seria condenável querer amparar-se nela, 
mesmo em favor daquilo que no fundo de nossa consciência acreditamos ser a 
verdade.2 

Além disso, associada à necessidade de manter a independência, a liberdade de 

opiniões e pesquisa, Condorcet defende ainda que se consagre a maior autonomia possível aos 

estabelecimentos de instrução: 

Entretanto, como esta independência não pode ser absoluta, resulta do mesmo 
princípio, que é preciso torná-los dependentes da assembléia de representantes do 
povo, pois, de todos os poderes, ele é o menos corruptível, o mais distante de ser 
dirigido por interesses particulares, o mais propenso a submeter-se à opinião geral 
dos homens esclarecidos e, sobretudo, sendo aquele de onde emanam essencialmente 
as mudanças, ele é, conseqüentemente, menos inimigo do progresso das luzes, o que 
menos se opõe aos aperfeiçoamentos que deve produzir.3 

 Se o objetivo primeiro da instrução é formar homens razoáveis capazes de aperfeiçoar 

seus conhecimentos e estendê-los4, é preciso acrescentar que a instrução pública constitui 

instrumento fundamental para o próprio aperfeiçoamento da espécie humana. Os diversos 

graus de ensino necessários, dos níveis elementares ao mais aprofundados, devem possibilitar 

o desenvolvimento das “verdades especulativas” e “preparar as novas gerações apresentando-

lhes a cultura daqueles que as precederam”, a fim de que os homens estejam prevenidos 

contra as mudanças que o tempo, inevitavelmente, trará.5 Dessa forma, o sistema de instrução 

pública não se encontra associado apenas à situação política francesa, mas à emancipação da 

espécie humana. Por isso, no Esboço, Condorcet atribui ao desenvolvimento da instrução um 

papel fundamental na conquista da igualdade e da liberdade, bem como na realização de 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Second mémoire, 1994, p. 129-130. 
2 CONDORCET, Rapport..., 2000, nota “e”, p. 249-250.  
3 CONDORCET, Rapport..., 2000, p. 182-183. 
4 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 91-92. 
5 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 67-73. 
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novos progressos na indústria e nas ciências. Ela possibilita aos homens um recuo, cada vez 

maior dos limites do aperfeiçoamento e da massa de conhecimentos. Por isso, afirma 

Condorcet: 

Faremos observar como uma instrução universal em cada país, dando a um maior 
número de homens os conhecimentos elementares que podem dar-lhes, seja o gosto 
por um gênero de estudo, seja a felicidade de nele fazer progressos, deve acrescentar 
a nossas esperanças; o quanto elas aumentam ainda, se uma comodidade mais geral 
permite mais indivíduos entregar-se a essas ocupações, porque, com efeito, nos 
países mais esclarecidos, apenas a qüinquagésima parte daqueles a quem a natureza 
deu talentos recebe a instrução necessária para desenvolvê-los; e que, assim, o 
número dos homens destinados a fazer recuar os limites das ciências por suas 
descobertas deveria então aumentar nesta mesma proporção.1 

 Esta apreciação também aparece nas Cinq mémoires. Aqui, Condorcet afirma que, 

graças aos acréscimos promovidos pela instrução no domínio dos conhecimentos, o homem 

torna-se “parte ativa do grande todo e o cooperador de uma obra eterna”.2 Dessa forma, a 

escola republicana de Condorcet inscreve-se na perspectiva iluminista da “educação do 

gênero humano”, como observa Alain Pons3. Além disso, presta serviço à humanidade na 

medida que estabelece a racionalidade, a conquista das luzes, como instrumento na luta contra 

toda forma de obscurantismo e ignorância. Não à toa, como explica Kintzler, Condorcet 

subscreveria as palavras de Kant4, quando este afirma que “ousar servir-se de seu próprio 

entendimento” constitui atitude essencial para todo aquele que deseja livrar-se das cadeias da 

tutela intelectual e fazer uso de sua própria razão. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 188. 
2 Cf. CONDORCET, Cinq mémoires..., Premier mémoire, 1994, p. 71-72. 
3 PONS, “Introduction”, 1988, p. 60. 
4 Cf. KINTZLER, Condorcet: l’instruction publique et la naissance du citoyen, 1984, p. 47. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em 1789, afirma Keith Michael Baker, Condorcet representava “um dos ornamentos 

mais notáveis do Antigo Regime”. Matemático famoso, secretário perpétuo da Academia Real 

de Ciências, e, portanto, porta-voz da ciência institucionalizada, herdeiro dos philosophes - de 

Voltaire, D’Alembert, Turgot - e membro da Academia Francesa, onde “simbolizava o 

domínio do Iluminismo” e encarnava “a reivindicação alimentada pelos homens de letras de 

dirigir a opinião pública”, quando foi eleito para a Assembléia Legislativa e, posteriormente, 

para a Convenção, Condorcet alimentava a esperança de propiciar a confluência entre 

racionalidade e ação política.1 

Ao percorrer os textos do “último dos filósofos”, o único, como lembra Koyré, que 

participou ativamente da Revolução Francesa, pode-se chegar à conclusão de que suas idéias 

não são, propriamente, originais.2 Por outro lado, é impossível deixar de assinalar sua 

originalidade mesmo no que se refere ao arranjo, à sistematização das idéias iluministas, das 

quais ele é, sem dúvida, um dos principais herdeiros, o que nos leva a crer que, sua atuação 

política, seja no Comitê de Instrução Pública, seja no Comitê de Constituição, revela 

coerência e fidelidade em relação aos ideais propugnados pelas Luzes. Soma-se a isso, a 

originalidade de sua discussão acerca dos métodos apropriados para a produção do saber no 

âmbito das “ciências morais e políticas”, sua discussão acerca das formas a serem adotadas 

nas eleições, sua defesa do direito de cidadania das mulheres, sua luta contra a escravidão e a 

favor das minorias, suas propostas para uma reforma da justiça e das leis penais, sua discussão 

acerca do governo representativo - ao mesmo tempo, republicano e democrático -, sua 

justificação a respeito da necessidade das reformas constitucionais e das leis de iniciativa 

popular, além, é claro, da sistematização da instrução pública nos moldes republicanos. 

Note-se que para cada um dos pontos assinalados valeria a pena escrever um trabalho. 

Contudo, a nosso ver, a categoria central da análise de sua filosofia é a racionalidade e, por 

isso, não se pode realizar qualquer trabalho a respeito do pensamento de Condorcet sem que 

se note a importância deste conceito na estrutura de sua obra. Basta lembrar que, para o 

filósofo, o homem que exerce sua razão é capaz de romper todos os laços de dependência e, 

                                                
1 Cf. BAKER, “Condorcet”, in: FURET e OZOUF, Dicionário crítico da Revolução Francesa, 1989, p. 230. 
2 Cf. KOYRÉ, “Condorcet”, 1991, p. 92. 
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com isso, assegurar sua autonomia e o gozo de todos os seus direitos. É esta a crença que 

perpassa toda a sua obra e toda sua trajetória como matemático, filósofo e político. É assim 

que, em 1785, escrevendo a respeito de uma das aplicações do cálculo ao domínio das 

ciências morais e políticas, ele estabelece uma distinção que será recorrente em suas obras 

posteriores. Trata-se da distinção entre o “homem ignorante” e o “homem esclarecido”. 

O “homem ignorante” não se interessa por outra coisa que não seja sua independência: 

“a força pode prendê-lo, a servidão pode torná-lo estúpido, a superstição pode conduzi-lo”. 

Contudo, “se ele rompe suas correntes”, se ele abandona sua “estupidez indiferente”, se ele se 

extravia de seu guia, a saber, a superstição, “seu instinto reaparece com toda a força e ele se 

torna mais terrível que o próprio selvagem”. O mesmo não ocorre com o “homem 

esclarecido”: ele conhece seus direitos, assim como seus limites. Sua razão dita-lhe aquilo que 

ele deve fazer para assegurar sua felicidade e a dos outros. Dessa forma, “conhecendo toda a 

extensão de seus direitos, ele aprende a respeitar o bem-estar e o repouso dos outros”, e a 

reconhecer que este é um dos direitos mais importantes e sagrados. Conhecendo mais de um 

meio de assegurar a felicidade e de fazer o bem, ele sempre escolherá aquele que lhe assegura 

a obtenção do bem e que lhe custa menos esforços.1 

Note-se que, em qualquer circunstância, o ignorante não é livre: preso, ele é servo de 

um senhor; livre, ele é escravo de seus instintos. Somente as luzes, esclarecendo-o, podem, de 

fato, libertá-lo. Somente ela, propiciando o aperfeiçoamento constante da espécie humana, 

pode garantir ao homem o desenvolvimento de instrumentos capazes de superar os obstáculos 

que, incessantemente, se colocarão em seu caminho. Para Coutel e Kintzler, a análise de 

Condorcet pode ser confirmada todos os dias: “desenvolvendo-se, a humanidade descobre 

sem cessar novos procedimentos e a massa de verdades aumenta”. Esse desenvolvimento, 

contudo, volta-se contra a própria humanidade. Por isso, é preciso que os homens optem por 

um progresso “voluntário e refletido”, isto é, que ele se previna de um “progresso cego e 

mecânico”. A importância da instrução reside aí: o homem não pode tornar-se escravo de sua 

própria força intelectual. Sendo assim, ele deve aprender a dirigi-la. 2 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Essai sur l’application..., 1785, p. 186. 
2 COUTEL e KINTZLER, “Présentation”, 1994, p. 24-25. 
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De acordo com Condorcet, os inúmeros avanços promovidos pela espécie humana ao 

longo da história permitem-nos acreditar que os progressos na instrução, renovando e 

aperfeiçoando todos os dias nossos conhecimentos, devem levar-nos a um mundo melhor. 

Esta parece ser, afinal, a grande lição deixada por Condorcet. Acreditar que a humanidade 

marcha em direção à verdade, à virtude e à felicidade, que ela se liberta de seus grilhões e dos 

inimigos de seus progressos, deve constitui um espetáculo que consola o filósofo “dos erros, 

dos crimes, das injustiças que ainda maculam a terra”. Contemplando este quadro, afirma 

Condorcet, o filósofo “recebe o prêmio de seus esforços pelos progressos da razão, pela 

defesa da liberdade”.1 

Não é demais lembrar que, para Condorcet, a própria Revolução, da qual ele 

participou, não era senão um acontecimento glorioso que devia convencer a todos dos 

progressos completados pela humanidade até aquele momento, explica Alain Pons.2 Por isso, 

é curioso notar que o filósofo que acreditava na possibilidade de instruir os homens a fim de 

que eles ouvissem a razão antes de agir, que usassem a racionalidade no domínio da política e 

da sociedade, fizessem escolhas conscientes e permanecessem prevenidos para evitar os 

retrocessos, tenha morrido, exatamente, por causa da “desrazão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Cf. CONDORCET, Esboço..., 1993, p. 203. 
2 Cf. PONS, “Introduction”, 1988, p. 57. 
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