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Resumo

O presente artigo pretende analisar as propostas educacionais desenvolvidas na França por Marie Jean
Antoine Nicolas de Caritat, também conhecido como marquês de Condorcet. O objetivo central é analisar o
projeto educacional promovido por ele. Para tal foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental,
desenvolvida por meio de consultas em obras produzidas por Condorcet e outros pesquisadores. Além disso,
foram realizadas algumas consultas a documentos referentes à sua vida e atuação na Revolução Francesa.
Diante da pesquisa verificou-se que Condorcet propõe um sistema de ensino voltado para a liberdade de
pensamento e a emancipação dos cidadãos. Além disso, defende a democratização e um sistema público de
instrução nacional. Os revolucionários pretendiam formar o homem novo para levar adiante a Revolução
Francesa que se iniciaria.
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Abstract

Or this article updates analisar intended as educacionais propostas desenvolvidas na França by Marie Jean
Antoine Nicolas de Caritat, também marquês conhecido as Condorcet. Or central goal or educational projeto é
analisar promoted by ele. For such foi uma on bibliographic and documentary research, consultation
desenvolvida by em meio produzidas works by Condorcet and outros to PAD. Além disso, foram algumas
consultations carried documents relating à sua na Revolução atuação life and French. Diante Seach
verificou-um is that Condorcet propõe voltado ensino system for a liberdade of two cidadãos emancipação
pensamento ea. Além disso, defends a Democratização e um instrução national public system. I pretendiam
revolutionary form or to weigh novo homem adiante to Revolução French who would undertake.
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Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, o marquês de Condorcet, nasceu em 1743 em Ribemont, Aisne, norte
da França. Seu talento para a matemática foi desenvolvido ainda quando era adolescente. Nesse sentido,
Condorcet publicou um tratado sobre cálculo integral e desenvolveu um método de contagem de votos.
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Eleito em 1781 para a Assembleia Nacional, redigiu o projeto para a instrução pública e um esboço de
Constituição. Não foram adotados, devido a sua posição moderada, mas se tornaram modelos para
democracias futuras.

Por suas diversas críticas às posições mais radicais tomadas pelos revoltosos, como a sentença de morte dada
a Luís XVI de França, e pelo descontentamento ao novo projeto constitucional, Condocert passou a ser visto
com desconfiança pelos jacobinos. Após uma série de mal entendidos, o pensador foi considerado traidor da
revolução.

Perseguido pela revolução que tanto apoiara, desde 1789, foi forçado a se esconder na casa de uma amiga
em 1793. Após oito meses se escondendo, Condocert desconfia de sua segurança e, ao tentar fugir, ele é
capturado e mandado à prisão onde morreu dois dias depois.

1. Educação e revolução

Condorcet, considerado o fundador da pedagogia republicana moderna, foi responsável pela elaboração de um
projeto de organização da instrução pública francesa, o qual compreendia desde o ensino primário até o
ensino superior:

Em abril de 1792, Condorcet, na ocasião deputado do Departamento de Paris,
apresenta à Assembléia Nacional, como membro do Comitê de Instrução Pública, o
texto intitulado Relatório e projeto de decreto sobre a organização geral da instrução
pública, no qual propõe aos deputados um plano completo de organização da
instrução nacional, desde o ensino primário até o ensino superior (Souza In.
Condorcet, 2008, p. 7).

No entanto, em abril de 1792, a França ainda estava sobre o poder monárquico, a proclamação da República
só acorreu em dezembro do mesmo ano. Assim, esta data simboliza o fim do absolutismo e a vitória da
democracia, tanto quanto a substituição da aristocracia pela burguesia no poder político e econômico.

Embora, esse projeto não tenha sido aprovado pela Assembleia, construiu o esboço de um novo modelo de
instrução. Nesse plano transparece uma nítida relação com as propostas da obra “Cinco memórias sobre a
instrução pública” redigida um pouco antes (em 1791) da elaboração do decreto para a organização do
sistema público de instrução nacional. Portanto, esse livro transformou-se na base do projeto de instrução
pública de Condorcet.

O projeto, de caráter burguês, não chegou a ser “literalmente” implantado naquele momento. Os jacobinos,
considerados de posição mais radical, ao assumir o poder também não aceitaram plenamente todas as
propostas de Condorcet considerado um revolucionário de base moderada.

Dentre as propostas estavam: a constituição de uma escolarização laica, gratuita, pública, única, para ambos
os sexos e universalizada, para todas as crianças e em todos os níveis. De acordo com Boto (2003, p. 742)
essas indicações procuravam formar um homem novo a ser engendrado para aquela pátria que se desejava
libertar dos males daquilo que passou a ser, então, nomeado Antigo Regime.

Nesse período os revolucionários pretendiam formar o homem novo (o homem republicano) e levar adiante a
propagação da Revolução Francesa que se iniciaria. Além disso, pretendia-se criar uma nacionalidade e a
democratização da sociedade na França (Cf. Boto, 2003).

A ideia de regeneração do homem, baseada no ideal revolucionário, potencializava o discurso pedagógico de
universalização da escola, trazia a necessidade de transformar os súditos em cidadãos, transformação que se
concretizava por mediação desta instituição educativa. Condorcet entendia que de nada adiantava declarar
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um povo como portador de direitos - e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão era a marca da
revolução - se cada um dos indivíduos não pudesse desfrutar deles. Para Condorcet,

As leis pronunciam a igualdade de direitos. Só as instituições de instrução podem
tornar essa igualdade real. Aquela que é fixada pelas leis é ordenada pela justiça;
mas somente a instrução pode fazer que esse princípio de justiça não fique em
contradição com aquele que prescreve não atribuir aos homens a não ser os direitos
cujo exercício, conforme a razão e o interesse comum, não firam os direitos de
outros membros da mesma sociedade (Condorcet, 2008, p. 37).

Nesse sentido, a escola proporcionaria a igualdade entre os homens, pois segundo Condorcet a desigualdade
está baseada em dois motivos: primeiro o contexto social-cultural e econômico de onde nasce o indivíduo e o
talento. Portanto,

As crianças conforme a riqueza de seus pais, as circunstâncias em que se encontram
suas famílias, a condição à qual estão destinadas, podem dedicar mais ou menos
tempo para sua instrução. Nem todos os indivíduos nascem com faculdades iguais e,
mesmo ensinados pelos mesmos métodos, pelo mesmo número de anos, nem todos
aprenderão as mesmas coisas. Procurar fazer que aqueles que têm menos facilidade
e talento possam aprender mais, longe de diminuir os efeitos dessa desigualdade, só
fará aumentá-la. Não é aquilo que se aprendeu que é útil, mas o que se reteve e,
sobretudo, o que se conseguiu tornar seu, quer pela reflexão, quer pelo hábito
(Condorcet, 2008, p. 34).

Para Condocert, é um dever da sociedade oferecer a todos os indivíduos, os meios de adquirir os
conhecimentos que possam obter com a força de sua inteligência e com o tempo que puderem empregar para
se instruir. Essa é a meta estabelecida por Condorcet para a concretização da revolução:

Num século de luzes, este despertar será eterno. O único soberano dos povos livres,
a verdade, da qual os homens de gênio são os ministros, estenderá sobre o universo
inteiro seu doce e irresistível poder. Por ele, todos aprenderão o que devem querer
para a sua felicidade, e eles só desejarão o bem comum de todos. Por essa razão,
esta revolução não é a de um governo, é a das opiniões e das vontades. Não é o
trono de um déspota que ela derruba, é o do terror e da servidão. Não é um povo
que quebra suas correntes, são os amigos da razão, em todos os povos, que
obtiveram a grande vitória: presságio certo de um triunfo universal (Condorcet,
2008, p. 258).

2. Educação e democracia

A democratização da escola pública tem em vista a universalização do acesso a instrução. Esses discursos,
entretanto, tiveram na história, um ponto alto com a Revolução Francesa no final do século XVIII.

Condorcet tinha uma concepção de sociedade democrática muito avançada, que incluía todas as pessoas em
todas as regiões do país, sem exceção. Ele foi um dos pioneiros na defesa de um ensino laico e igual para
homens e mulheres, independentemente da idade. Mesmo com seu eurocentrismo, argumentava contra a
discriminação a protestantes e judeus e pregava o fim da escravidão e o direito de cidadania dos negros.

Segundo ele, o conhecimento acumulado deveria ser estendido a todos, inclusive aos indivíduos das classes
mais baixas, incluindo negros e as mulheres, de modo que estes alcançassem um nível de instrução mínimo,
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para poder entender como funciona a sociedade e atuar criticamente sobre ela.

Ao tratar da situação das mulheres, Condorcet lembra da necessidade da instrução pública destinada a ambos
os sexos, para ele “as mulheres tem os mesmos direitos que os homens; logo, elas têm o direito de obter as
mesmas facilidades para adquirir as luzes, que podem lhes dar os meios de exercer realmente tais direitos,
com uma mesma independência e numa extensão igual” (Condorcet, 2008, p. 60-61).

Aliás, não se poderia estabelecer a instrução só para os homens, sem introduzir uma
desigualdade notável não somente entre marido e mulher, mas também entre irmão
e irmã, entre filho e mãe. Ora, nada seria mais contrário à pureza e à felicidade,
sobretudo nas famílias, o primeiro elemento da felicidade, da paz e das virtudes
(Condorcet, 2008, p. 59).

Nesse contexto, o autor também propõe uma instrução capaz de desenvolver a moralidade de modo
equilibrado, articulando as diversas disciplinas cujo objetivo básico é a formação da racionalidade e da
autonomia.

A moral resultaria de uma instrução adequada, que promovesse o desenvolvimento equilibrado das
capacidades emocionais e cognitivas, e que tornasse a pessoa apta a se preocupar com o destino da
humanidade e não apenas com o seu próprio interesse, de sua família ou de sua nação. Essas conseqüências
implicariam num bem estar social voltado para uma melhor convivência pacífica e harmoniosa, e para a
manutenção da ordem e da paz. Segundo Condorcet,

A esse respeito, sua ação não deve ser arbitrária nem universal. Já vimos que as
opiniões religiosas não podem fazer parte da instrução comum, já que, devendo ser
a escolha de uma consciência independente, nenhuma autoridade tem o direito de
preferir uma à outra, e disto resulta a necessidade de que o ensino da moral seja
rigorosamente independente de tais opiniões (Condorcet, 2008, p. 47).

No que se refere ao ensino laico Condorcet argumenta que a religião é um obstáculo ao progresso. Na sua
obra os sacerdotes e os teólogos são sempre mostrados como inimigos hipócritas do conhecimento, que, de
maneira consciente, desejam apenas concentrá-lo para si mesmo e impedir que o homem comum desenvolva
sua racionalidade para questionar sua submissão. Então,

É sobretudo entre as funções eclesiástica e as instruções que se deve estabelecer
uma incompatibilidade absoluta, no país em que o poder público reconhece ou
sustenta um estabelecimento religioso. Digo as funções eclesiásticas, pois não
suponho que exista uma casta separada dedicada ao sacerdócio, mesmo se exercer
essas funções [...] Os povos que têm os padres como professores não podem
permanecer livres; insensivelmente, caem sob o despotismo de um só, que, segundo
as circunstâncias, será o chefe ou o general do clero (Condorcet, 2008, p. 121-122).

Ao se discutir sobre a justiça, Condorcet argumenta que, caberia ao ensino público contribuir para a
diminuição do intervalo entre os direitos que a lei reconhece aos cidadãos e os direitos dos quais eles têm um
gozo real. Segundo Condorcet a emancipação pressupõe a universalização do gozo dos direitos naturais e da
cidadania. “Aquele que não é instruído sobre as leis básicas que regulam o direito de propriedade não goza
desse direito da mesma forma que aquele que as conhece; nas discussões que surgissem entre eles, não
combateriam com armas iguais” (Condorcet, 2008, p. 18).

Seria inútil declarar que todos os homens têm o mesmo direito; seria inútil que as
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leis respeitassem esse princípio fundamental da justiça eterna, se a desigualdade das
faculdades morais impedisse a maioria de gozar desses direitos em toda a sua
extensão (Condorcet, 2008, p. 17).

Portanto, o indivíduo na visão de Condorcet só passa a ser cidadão por meio da educação e da instrução
pública. É a partir delas que esse indivíduo adquiri o conhecimento com relação aos deveres e direitos
estabelecidos pelo Estado.

É importante destacar a diferença entre educação e instrução pública na obra de Condorcet. A educação está
ligada a esfera privada, sendo portando objeto de escolha das famílias, que poderiam proporcionar a seus
filhos o ensino que estivesse relacionado à suas visões de mundo e seus valores religiosos e políticos.

Mas a instrução seria um direito que o Estado deveria garantir a cada um de seus membros de forma
igualitária, para que todos tivessem as mesmas oportunidades de conhecimento e de aquisição da verdade. O
objetivo era que todos os franceses alcançassem a liberdade e a igualdade, com a extinção da servidão, da
barbárie e da ignorância. Nesse sentido,

Não basta, pois, que a instrução forme homens; é preciso que ela conserve e
aperfeiçoe aqueles que formou, que os esclareça, preserve-os do erro impeça-os de
recair na ignorância; é preciso que a porta do templo da verdade esteja aberta para
todas as idades, e que, se a sabedoria dos pais preparou a alma das crianças para
escutar seus oráculos, elas saibam sempre reconhecer a sua voz, e não sejam
absolutamente, no resto de suas vidas, expostas a confundi-la com os sofismas da
impostura. A sociedade deve, portanto, preparar meios fáceis e simples de se
instruir, para todos aqueles a quem a fortuna não proporciona esses meios e para
quem uma primeira educação não colocou em condições de distinguir por si mesmos
e procurar as verdades cujo conhecimento lhes for útil (Condorcet, 2008, p. 33-34).

O filósofo também argumenta a relação que deve ser estabelecida entre as funções públicas e a instrução, a
qual deve ser comum a todos. Segundo ele, para que haja democracia também é necessário que os indivíduos
adquiram, a partir da instrução pública, habilidades para que possa exercer os cargos públicos. Esse tipo de
instrução também “seria um meio de libertar aqueles que cultivam as diversas profissões e aqueles que as
exercem de uma grande quantidade de pequenos segredos, dos quais a prática de todas as artes está
infectada, que interrompem seu progresso e oferecem um alimento eterno a má fé e a charlatanice”
(Condorcet, 2008, p. 24).

3. Educação e seu caráter público

Diante dos estudos de Condorcet, percebe-se que os princípios da escola pública (universal, gratuita,
obrigatória e laica) têm suas origens inspiradas nos ideais iluministas, na burguesia e na Revolução Francesa
(Liberdade, Igualdade e Fraternidade).

O papel da escola pública, segundo ele, era estabelecer uma cidadania instruída e sensata, para que todos
pudessem defender sua opinião própria. Essa instituição surge para Condorcet com uma ferramenta de
liberdade

A instrução faz parte da liberdade pública necessária ao exercício da soberania, dessa forma é dever do poder
público garantir sua homogeneidade, seu desenvolvimento e sua proteção. É um direito do homem e um
dever do Estado.

No entanto, o poder público precisa adquirir o cuidado para não transformar essa instrução a favor do próprio
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Estado. Além disso, deve ser estendida de maneira homogênia por todo território nacional. De acordo com
Condorcet,

O poder público não pode nem mesmo, em nenhum assunto, ter o direito de mandar
ensinar opiniões como se fossem verdades. Não deve impor nenhuma crença. Se
algumas opiniões lhe parecem perigosas, não é mandado ensinar opiniões contrárias
que deve combatê-la ou preveni-las, é afastando-as da instrução pública, não pelas
leis, mas pela escolha de professores e métodos; é principalmente assegurando aos
bons espíritos os meios de se livrar desses erros e conhecer os seus perigos. [...]
Seu dever é o de arregimentar 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, onde
se encontra o erro (Condorcet, 2008, p. 47-48).

Diante de um olhar marxista, a publicização da instrução nada mais é que a retirada do controle ideológico
das mãos da Igreja, passando-a ao Estado burguês e colocando-a de acordo com a nova concepção de
mundo. Esse caráter público proporcionou a burguesia um maior controle da instrução, mais precisamente da
escola pública.

Nesse sentido, a escola pública surge como opção rápida e adequada, para que o discurso burguês pudesse
ser implantado, opondo-se àquele dominante até o momento: o eclesiástico.

Todavia, para Condorcet, a instrução pública surge como ferramenta de liberdade, de emancipação, a qual
todos podem ter acesso. É necessária ao exercício da soberania, dessa forma é dever do poder público
garantir sua homogeneidade, seu desenvolvimento e sua proteção. Para isso o Estado deve evitar que a
instrução pública se resvale em instrução de Estado.
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