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Educação e Autonomia 

 

Jovens estudam em uma escola autônoma zapatista no sul do México. Os indígenas organizados no EZLN (Exercito Zapatista de 
Libertação Nacional) articulam a luta por uma educação autônoma e libertadora com a luta pela libertação do território. 
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Distrito Federal e Entorno 



 
2º CICLO DE FORMAÇÃO SINDICAL- DF/ENTORNO 

“Educação e Autonomia: Teoria e ação coletiva frente aos 

atuais conflitos sociais” 

 

Objetivo Geral: 

O objetivo da formação é discutir a educação no 
contexto atual e suas potencialidades e limites 
dentro da luta de classes. Sendo um setor 
estratégico na sociedade capitalista, tanto do ponto 
de vista ideológico, quanto do econômico e de 
reprodução de mão-de-obra.  

A educação tem sido um dos setores mais atacados 
pelos governos Federal e Estaduais/Distrital. A 
privatização da educação pública por meio da 
terceirização já é uma realidade em vários estados 
do Brasil.  

As classes dominantes já compreenderam a 
importância da educação para reproduzir o 
sistema, mas quando nós trabalhadoras/es vamos 
pensar e agir seriamente sobre um projeto coletivo 
e libertador? 

 

Metodologia: 

Trabalhar por ciclos de formação. O ciclo não se dá 
de forma linear, mas apenas como forma de 
organizar as indicações bibliográfica e de filmes. 
Assim, durante a formação sobre um elemento 
teremos a liberdade de buscar fontes bibliográficas 
de outros ciclos para melhor compreender um 
fenômeno e subsidiar a discussão acerca do 
mesmo. A proposta é de que na abertura de cada 
ciclo alguma camarada abra a temática levantando 
questões, polêmicas e explicações mais didáticas 
sobre determinados assuntos. 

 

04/11 – 19h30 

Mesa de abertura: “Educação e Autonomia: 
Teoria e ação coletiva frente aos atuais 

conflitos sociais” 

Debater a conjuntura atual permeada pelo 
processo de instrumentalização, terceirização e 
privatização da educação, via Estado e empresas, 
no contexto atual de aprofundamento dos conflitos 
sociais frente à conjuntura da crise econômica.  

 

07/11 – 9h às 12h 

Bloco 1 – Luta de Classes e Educação: A função 
ideológica da educação na sociedade do 

capital 

Discutir sobre a não neutralidade da educação e 
sua função ideológica e prática dentro da luta de 
classes. 

 

14/11 –14h às 18h 

Bloco 2 - Políticas públicas e educação: As 
ingerências dos organismos internacionais na 

formulação de políticas para a educação 

Analisar a influência do Banco Mundial/FMI na 
formulação das políticas pública educacionais 
(Plano Nacional de Educação, Educação do Campo, 
militarização, privatização via OS). Discutir os 
métodos de luta dos movimentos popular frente as 
políticas públicas. 

 

21/11 – 9h às 12h 

Bloco 3 – Práticas pedagógicas e as 
possibilidades de emancipação intelectual dos 

filhos do povo  

Debater a relação de ensino e aprendizagem entre 
professores e estudante, tendo como objetivo 
repensar as práticas pedagógicas hoje: seus 
problemas institucionais, materiais e sociais, bem 
como as possibilidades de romper a relação 
alienante e reprodutiva hoje colocada como política 
Estatal e empresarial. 

 

28/11 – 14h às 18h 

Bloco 4 – Sindicalismo na Educação: a 
necessidade de organização para a luta diária 

Frente as reflexões feitas sobre a educação cabe a 
necessidade de desenvolver a luta no chão da 
escola. O objetivo é debater a especificidade 
territorial da escola no contexto da luta sindical e 
da organização popular. 



ENSINO UNIVERSAL – LÍNGUA MATERNA (primeira edição: 1818). Autor: Joseph Jacotot  

(trecho inicial) 

 

PREÂMBULO 

DA PRIMEIRA EDIÇÃO. 

 

Proponho-me a expor a vocês o caminhar que se deve seguir para adquirir conhecimentos com 

poucos gastos e com economia de tempo. Declaro que não responderei a nenhuma crítica; mas 

convoco todos aqueles que empregam o Ensino Universal a mudar seu método, aproveitando das 

observações que lhes parecerem justas. Faremos, assim, uma sequência de experiências cujo mérito 

será provado pelos resultados. Quanto a mim, garanto apenas o método cuja ideia vou dar. 

Penso que todo homem é um animal racional, capaz, consequentemente, de perceber relações. 

Quando o homem quer se instruir, é preciso que compare as coisas que conhece entre elas, e que lhes 

relacione aquelas que não conhece ainda. 

Sem dúvida, esta pouca de linhas contém já uma multidão de questões de metafísica; mas não tenho 

tempo de percorrer este labirinto com aqueles que desejariam para ali me arrastar. Não busco 

demonstrar uma teoria, é um fato o que eu vou contar; é uma experiência o que temos que fazer, é 

um resultado o que se deve obter. Se comecei por dar a entender que suponho uma inteligência igual 

em todos os homens, meu projeto não é sustentar essa tese contra quem quer que seja. É minha 

opinião, verdade; esta opinião me conduziu à sucessão dos exercícios que compõem o conjunto do 

método, e eis por que acho útil colocar como princípio: Todos os homens têm uma inteligência igual. 

Não é esta a máxima de todos os nossos sábios, mas é a de Descartes e de Newton; o que, entretanto, 

não prova nada. Enquanto isto, dirá um crítico, se o seu método se baseia neste fundamento frágil, 

desmoronando a base, o edifício, ou seja, o método, deve desmoronar também. Eu poderia responder 

ao crítico: Se meu método conduz a um resultado satisfatório, a verdade disto não depende mais da 

minha opinião do que da sua. Se eu não demonstrar claramente que o caminho deve conduzir ao 

objetivo, não resultará daí que não o atingi. Muitas experiências das quais ninguém duvida ficaram 

sem explicação. Você está girando num círculo vicioso, acrescentaria o argumentador: quando lhe 

pedimos fatos, você começa por colocar um princípio; e quando atacamos o seu princípio, você se 



entrincheira em fatos conhecidos só por você. Eu responderia; insistiriam, e a disputa seria 

interminável. 

Já disse que não quero discutir; e, para prová-lo, deixo a última objeção sem resposta, com o risco de 

deixá-la circular também como invencível. O leitor poderá se decidir logo, e jogar fora o livro; mas, 

pelo menos, ele não me acusará de tê-lo mantido muito tempo no suspense. 

Quanto àqueles que querem tentar e se certificar, por sua própria experiência, da eficácia do método, 

rogo-lhes que me leiam com atenção. Farei todos os meus esforços para ser claro: não reclamo seu 

sufrágio, não solicito uma cega aprovação, mas peço confiança, docilidade e perseverança para 

seguir o caminho que lhes vou indicar. 

Se o livro cair, por acaso, entre as mãos de um sábio estrangeiro que queira dirigir uma educação 

segundo o meu método, vou me contentar em lhe dizer: Faça o seu aluno aprender [apprendre]1 um 

livro, você mesmo leia-o frequentemente, e verifique se o aluno compreende tudo o que sabe; 

assegure-se de que ele não consegue mais esquecê-lo; ensine a ele, por fim, a relacionar ao seu livro 

tudo o que aprender na sequência, e você fará Ensino Universal. Se estas poucas palavras não bastam 

ao sábio, temo que ele não me entenda melhor ao continuar a leitura; pois não direi outra coisa fora o 

que acabei de dizer: Saiba um livro, relacione a ele todos os outros: eis o meu método. De resto, 

varie os exercícios dos quais vou falar, mude a ordem deles: pouco importa. Se você aprender um 

livro e se você lhe ligar todos os outros, você seguirá o método do Ensino Universal. Não é somente 

por começar pelos rudimentos que nós nos perdemos, é porque não sabemos nem mesmo os 

rudimentos ao sair do ginásio. Não somos sábios porque aprendemos; somos sábios apenas quando 

memorizamos. 

Eu não teria nada a acrescentar para os sábios: cada um deles examinará facilmente o que é para 

fazer. Mas, tendo seguido um outro caminhar para adquirir seus conhecimentos, não creio que eles 

tenham confiança o bastante para introduzir um aluno no novo caminho. Quase todos aqueles que 

vieram a Lovaina para conferir comigo me pareceram espantados com o meu sistema; mas eu não 

ousaria me gabar de ter convencido um só entre eles, apesar de ter persuadido vários. Outros foram 

surpreendidos pela negligência de meu linguajar, e não duvido que levantem, neste escrito, 

expressões familiares que me escapam algumas vezes. Acreditarão, talvez, perceber nesta observação 

a prova da falsidade do método: como acreditar, de fato, que um homem que escreve com tão pouca 

                                                           
1 Apprendre significa, além de aprender, também decorar, ou seja, memorizar: apprendre par coeur [aprender 
de cor]. Veremos que a relação que Jacotot propõe do indivíduo com o conhecimento considera as duas 
ações como complementares. O autor ressignifica outros verbos ligados ao saber, e a tradução seguiu o 
mesmo procedimento. (N. do T.) 



elegância vai dar lições de estilo? Não responderei mais a esta objeção do que a qualquer outra. Se 

eu trabalhar, algum dia, sobre a história do Ensino Universal, tratarei então de cuidar do meu estilo. 

É uma história divertida, como são todas as histórias onde as pequenas paixões estão em jogo. Hoje 

escrevo para instruir, e não para divertir nem para emocionar: escrevo para os estabelecimentos do 

Ensino Universal. Aprende-se, nestes, que meu estilo não tem nada a ver com o assunto, e que a 

retórica e a razão não têm nada em comum. Não citarei fatos nenhuns: aqueles que os conhecem não 

precisam disto; aqueles que os ignoram vão conhecê-los um dia; aqueles que não querem ver, nunca 

verão. Galileu emprestava complacentemente sua luneta a todo mundo: uns viam nela os satélites 

que o filósofo havia descoberto; outros diziam, escreviam e imprimiam que não se via os satélites. 

Entretanto, era um fato. Pergunte àqueles que o garantem hoje, se viram os satélites? Eles lhe 

responderão que não têm interesse em negá-lo: Tudo está em tudo. 

 

  



LÍNGUA MATERNA. 

DA LEITURA E DA ESCRITA. 

 

Primeira Lição. 

 

Colocamos o primeiro livro de Telêmaco sob os olhos do aluno.  

Dizemos: Calipso 

                Calipso não 

                Calipso não podia 

                Calipso não podia se 

                Calipso não podia se consolar 

                Calipso não podia se consolar da      

                Calipso não podia se consolar da partida 

                Calipso não podia se consolar da partida de 

                Calipso não podia se consolar da partida de Ulisses2. 

 

O aluno repete. 

Pedimos para escrever3 esta frase segundo um exemplo, com letra fina. Verificamos que o aluno 

distingue todas as palavras, todas as sílabas, todas as letras. Tome cuidado para não ir rápido demais 

no começo; segure o aluno na primeira lição até que ele a saiba imperturbavelmente. Há, para ele, 

                                                           
2 É a primeira frase da obra. Cf. FÉNELON, As aventuras de Telêmaco. São Paulo: Madras, 2006. (Tradução: 
Maria Helena Trylinski). P. 9: “Calypso não encontrava consolo após a partida de Ulisses”. Preferiu-se 
traduzir de forma mais literal, pois supõe-se que é mais fácil empregar os procedimentos pedagógicos de 
Jacotot desta maneira. (N. do T.) 
3 Este trecho, literalmente, poderia ser traduzido como “Fazemos [o aluno] escrever” (« On fait écrire »); 
entretanto, soaria extremamente autoritário em português, pois permitiria supor manipulação ou mesmo 
coerção física. Não é o caso em francês, onde a construção faire + verbo complementar é comum: faire voir, 
fazer (alguém) ver (algo), ou mostrar; faire goûter, fazer (alguém) experimentar (algo), ou recomendar que 
experimente algo; etc. (N. do T.) 



tantas aquisições novas a fazer numa só frase; é preciso estar tão atento para nada confundir, e repetir 

tão frequentemente para nada esquecer! Desconfie do preconceito que a ciência dá. Parece-nos que o 

que sabemos não deve ser um fardo para a memória. Por outro lado, o que não se faz comumente é 

objeto de derrisão. Deixe que riam de nosso método por palavras; não perca seu tempo a atacar ba 

be bi bo bu, e passe à segunda lição. Aconselho também a mandar escrever com letra fina primeiro. 

É aí que se chega penosamente pelo método velho. Os princípios! os princípios! vão lhe gritar os 

enroladores. Deixe que digam; comece pelo seu próprio começo. O  aluno deles fará traços grossos, 

letra grande, letra média; mas, quando ele tiver escrito por muito tempo com letra fina, será preciso 

que volte aos princípios esquecidos há tempos4. Que circuito! Vão lhe dizer, ainda: o que fazer com 

as crianças se elas se instruíssem em tão pouco tempo? Já me disseram isto a mim mesmo. Mandei 

aquele que me fez essa objeção de volta para as pessoas que negam o Ensino Universal. Que briguem 

ou que concordem entre elas, isso não lhe diz respeito. Dê sua segunda lição. 

 

Segunda Lição. 

 

Mandamos repetir a primeira frase, e acrescentamos a segunda, seguindo o mesmo procedimento. 

O aluno repete e escreve. Fazemos a verificação como na primeira lição. 

Nada impede de dar estas duas lições em uma; isto depende da vontade do aluno: Labor improbus 

omnia vincit5, dizem em nossas escolas. Mas espere um momento; pois o professor, inesgotável em 

citações, acrescenta logo com a mesma gravidade: Non datur omnibus adire Corinthum6. Ele não se 

preocupa com a contradição manifesta nos termos omnia e omnibus; e o escolar se decide, como é de 

razão, pela segunda frase, que reconforta sua preguiça. Sem dúvida que em boa retórica se explica 

tudo isto às mil maravilhas; mas você desarrazoará se admitir os dois princípios de uma só vez. Diga 

às crianças, com todo mundo: Labor improbus omnia vincit; mas não lhes diga o contrário, mesmo 

que todo mundo o diga. 

 

                                                           
4 Na época de Jacotot havia todo um debate pedagógico acerca da sequência apropriada de tamanhos de 
letra para a alfabetização. Discutia-se também a simplificação da caligrafia através da supressão de 
ornamentos. (N. do T.) 
5 “O trabalho constante vence todas as dificuldades”. Provérbio retirado de dois versos (I, 145-146) das 
Geórgicas de Virgílio (N. do T.) 
6 “Não é dado a todos desembarcar em Corinto” (N. do T.) 



Terceira Lição. 

 

Mandamos repetir, e acrescentamos a terceira frase. Verificamos, observando o que o aluno esqueceu 

para mandar-lhe que repita. 

Assim que o aluno esquecer alguma coisa, anote-a para perguntar-lhe novamente. O espírito 

[l’esprit] não se aprende, dizem: então, se a criança tiver espírito, ela não precisa do seu; se não tiver, 

você não saberia lhe dar. Mas a ciência se aprende. O mestre deve, então, ocupar-se principalmente 

de enriquecer a memória de seus alunos. Tenha confiança no espírito deles; mas você nunca 

desconfiará demais da memória deles. 

 

Quarta Lição. 

 

Mandamos repetir, e vamos, se for possível, até às palavras havia desaparecido aos seus olhos7. 

O aluno repete e escreve desde o começo até onde tiver tempo de chegar. 

Verificamos: mostre ca, pou, pouv, lyp, ait, um c, um i8, etc.; mande o aluno mostrá- las. 

É preciso, o mais cedo possível, exigir que o aluno, que conhece as palavras, preste atenção nas 

letras e nas sílabas: isto será útil para a gramática. Em pouvait [podia], a, i indicam o imperfeito e t é 

o signo da terceira pessoa do singular9: o aluno verá isto; mas é preciso que conheça perfeitamente a 

ortografia desta palavra. É preciso perguntar a ele onde está pou [po], onde está pouv [pod]: esta 

decomposição da mesma palavra, de diversas maneiras diferentes, será de um grande socorro para 

ele no estudo das línguas estrangeiras. O conhecimento da sílaba pouv [pod] vai lhe fazer adivinhar a 

palavra pouvoir [poder], e vai conduzi-lo, assim, a fazer por conta própria a anatomia exata das 

palavras compostas. Por exemplo, em latim, aquele que conhece tib, can, adivinha tibicen, etc. 

É uma grande questão de retórica saber se as línguas que têm palavras compostas ganham daquelas 

nas quais não as há.  

                                                           
7 Corresponde ao final do primeiro parágrafo das Aventuras de Telêmaco. Na tradução citada, este tem nove 
linhas. (N. do T) 
8 Sílabas e letras das palavras Calypso e pouvait [podia]. (N. do T.) 
9 Algo semelhante acontece com a palavra podia: i, a indicam o imperfeito e a é também símbolo da terceira 
pessoa do singular. (N. do T) 



Tal é o império do hábito. Nossa língua é, de início, o intérprete de nosso pensamento; logo se torna 

seu tirano; já somos escravos, e ainda nos acreditamos livres. Não pensamos mais a não ser falando 

baixinho com nós mesmos, e a alma acaba por confundir a faculdade que lhe é própria com o 

instrumento que lhe serve para mostrá-la. Um homem simples acha que a palavra pão é bem mais 

natural que a palavra panis10. Rimos desta lógica, quando se trata de palavras, e ao mesmo tempo a 

homenageamos quando falamos da composição destas. Aquele que não conhece a língua do abade de 

l’Epée não acreditará que uma língua de palavras vistas possa ser tão clara quanto uma língua de 

palavras ouvidas11. Conceberá, com este preconceito da orelha, que a alma poderia exprimir seus 

pensamentos com palavras tocadas, ou farejadas, ou degustadas, etc.? É o preconceito do hábito que 

nos faz encontrar, em nossa língua, uma clareza, uma elegância, uma majestade, uma abundância, 

uma energia toda particular. Cada povo louva principalmente os homens de gênio que escreveram 

em sua língua: este preconceito é tão potente que faz calar até mesmo o preconceito do nascimento. 

Às vezes é de um mendigo que nos honramos; aí, é do filho de um alforriado ou de um escravo que 

nos glorificamos; e, para sustentar nossas pretensões de povo a povo, nomeamos frequentemente, 

como nossos  representantes perpétuos, homens que nossos ancestrais desprezavam ou perseguiam 

durante suas vidas. 

Não-somente um povo se acha superior pelo espírito a um outro povo, porque outrora fulano 

escreveu muito bem em sua língua, mas, ainda, porque esta língua é a mais rica, como dizem. 

Acredito que uma língua serve para exprimir os pensamentos e os sentimentos dos povos; não 

acredito que um povo tenha pensamentos e sentimentos que o distingam de um outro. O mais estéril 

dos jargões pode se tornar capaz de tudo exprimir, quando a tribo que o tem por idioma sentir 

necessidade. A língua latina não se presta à composição das palavras como a língua grega, e assim 

mesmo Cícero garante que se pode dizer em latim tudo o que se diz em grego. 

Quando ouço pronunciarem a palavra beneficência, por exemplo, se não a decomponho através do 

pensamento, a composição é uma pena perdida; sou rico apenas de uma palavra simples. 

Se supusermos que o auditor faz, por conta própria, a decomposição da palavra que ouve, é preciso 

distinguir os casos onde a análise é exata, ou vaga, ou inexata. Quanto mais a análise é exata, mais o 

emprego da palavra é restrito; assim, astronomia e uranografia não podem ser empregadas no 

figurado tão facilmente quanto anatomia, que apresenta, realmente, apenas uma ideia, sendo ana tão 

                                                           
10 Pão em latim. (N. do T.) 
11 O Abade de l’Épée viveu de 1712 a 1789 e foi um dos precursores do ensino para surdos-mudos. 
Desenvolveu uma língua de sinais. (N. do T.) 



vago que não nos atrapalha em nada. Poderemos então dizer, por exemplo, a anatomia da língua 

latina, e empregar esta palavra no figurado onde quer que tenhamos a ideia de tomia; mas astronomia 

e uranografia não se prestarão a um tão grande número de usos. Não direi que a Enciclopédia é a 

uranografia das ciências; mas direi que é seu panorama, porque a palavra panorama é composta, 

assim como a palavra anatomia, de signos elementares cujo sentido é mais vago e mais 

indeterminado. 

Uma palavra simples, como elas são em latim, leva vantagem, em vários casos, sobre a palavra 

composta. Exemplo: Vous avez beau faire [Por mais que você faça...]; beau faire [por mais que]12 é 

uma palavra composta: analise-a, você estará bem longe do pensamento daquele que a pronunciou; 

ademais, podemos nos enganar quanto à análise: é o que acontece todos os dias com os 

etimologistas. Se, quando ouço Ratisbonne [Ratisbona], eu visse ali ratisser [raspar] e bonté 

[bondade], em que pé estaria? Pretende-se que se deve ver ali ratis bona; aceito isto: mas aqueles que 

o ignoram, que regra terão? e aqueles que o sabem, pensam nisto? Os alemães têm a ideia da chuva 

quando nomeiam esta cidade em sua língua13? Que fonte de trocadilhos! 

Entretanto, o orador nos faz pensar ao seu bel-prazer. Então, fazemos ou não fazemos a 

decomposição quando ele quer. Assim, Homero não quer que decomponhamos o olho do boi de 

Juno; mas gostaríamos de analisar o epíteto de Andrômaca, cuja boca sorri quando seus olhos estão 

molhados de lágrimas. Haveria uma obra a se fazer sobre isso. Trabalhe, diga outra coisa, diga o 

contrário, pouco importa; escute os outros, reflita e escreva: você seguirá o método do Ensino 

Universal. Se você achar que aquilo que você diz é o que se deve dizer, você pode ter muito talento, 

mas sempre será apenas Aristóteles, ou Sócrates, ou Platão, ou Locke, os quais, todos, se enganaram, 

pelo que diz Kant, cujos erros serão assinalados, provavelmente, um dia. Eis aonde leva a ideia da 

superioridade: não tenha este orgulho, e você nunca vai se enganar. 

Volto à leitura, depois desta longa divagação. O método velho é vicioso sob um outro ponto de vista: 

nos fazem ler pou-vait [podia]: ora, pou não significa nada, e nem vait. Lemos também pa-ra-vent 

[paravento]: ora, estas sílabas, gravadas na minha memória, não são de nenhuma utilidade para meu 

espírito. Não valeria mais mandar ler par-à-vent? Penso que sim, já que cada sílaba, lida desta 

maneira, exprime uma ideia em francês, e será útil para mim, consequentemente, para entender, um 

                                                           
12 A tradução literal da expressão beau faire é “belo fazer”, ou seja, trata-se de uma expressão idiomática que 
denota algo diferente da soma dos dois termos, como é costumeiro também em português. (N. do T.) 
13 Ratisbona em português, Ratisbonne em francês, ou Regensburg em alemão, é o nome de uma cidade da 
Alemanha. A palavra alemã significa burgo [povoado] da chuva e remete também a um afluente do Danúbio, 
o Regen. Segundo Pablo Ires, na tradução argentina, de 2008, da presente obra de Jacotot, Ratisbona vem 
não do latim, mas do celta ratis-bona, que significa porto da muralha. (N. do T.) 



dia, parer [aparar] e venter [ventar]14. Mas esta regra, como qualquer outra, tem suas vantagens e 

seus inconvenientes, que seria longo demais detalhar. Não há mais que uma regra infalível: é 

fazermos todas as combinações e nunca achar que vimos tudo. O Ensino Universal difere nisto de 

todos os outros métodos, onde acreditam que a instrução vem do mestre. 

 

Quinta Lição. 

 

Mandamos repetir de cor a ortografia das palavras. 

O aluno prepara sozinho a leitura de algumas palavras ou de algumas frases. 

Ele deve escrever, sempre, desde o começo. Verificamos aquilo que foi acrescentado. Ponha o maior 

zelo em verificar se o aluno sabe a ortografia. A ortografia é a base de uma infinidade de reflexões 

que o espírito nunca fará, se a memória não lhe apresentar claramente todas as letras, todas as 

sílabas. A língua chinesa é composta apenas de monossílabos; a nossa também é chinesa nesse 

ponto: o que nos engana é que os chineses separam suas sílabas, e que nós as misturamos, em nossa 

língua, para fazer palavras que, consequentemente, só entendemos mais ou menos, já que 

negligenciamos os detalhes. Os chineses ririam bastante se lessem a regra de Quintiliano: Deve-se 

evitar colocar na sequência muitos monossílabos. Racine disse: 

Le jour n’est pas plus pur que le fond de mon coeur.15 

Como fluem docemente estes monossílabos em nosso ouvido! como  exprimem bem o embaraço de 

Hipólito inocente, mas espantado por uma horrível acusação, mal ousando levantar os olhos para seu 

pai irritado, e falando com uma voz tremulante e entrecortada! Confesso que é fácil louvar Racine a 

torto e a direito desde que morreu. Mas se Racine vivesse, um homem, aferrado nos princípios, não 

                                                           
14 Pode-se adaptar tal exemplo à língua portuguesa, da seguinte maneira: ”nos fazem ler po-di-a: ora, po não 
significa nada, e nem di. Lemos também pa-ra-ven-to; ora, estas sílabas, gravadas na minha memória, não 
são de nenhuma utilidade para meu espírito. Não valeria mais mandar ler par-a-vent-o? Penso que sim, já 
que cada sílaba, lida desta maneira, exprime uma ideia em português, e será útil para mim, 
consequentemente, para entender, um dia, aparar e ventar”. Cabe ressaltar que, na separação silábica 
proposta por Jacotot, cada sílaba lida separadamente teria o mesmo som na palavra inteira, o que não 
aconteceria em muitas pronúncias do português brasileiro. Entretanto, este detalhe não invalida a aplicação 
da reflexão ao caso brasileiro, pois a separação de sílabas, no exemplo de Jacotot, é referente a palavras 
escritas. (N. do T.) 
15 “A luz não é mais pura que o fundo do meu coração”. Em francês, todas as palavras da frase são 
monossílabos. (N. do T) 



faltaria em perceber este verso, de passagem, e de lhe aplicar a lei da proscrição. Seja como for, os 

versos são raramente monossilábicos, e é preciso exercitar o aluno a prestar atenção em tudo. 

 

Sexta lição. 

 

Quando o aluno sabe de cor até Calipso, espantada16, não nos preocupamos mais com a leitura. Ele 

continua a aprender de cor, e escreve alternativamente sob o exemplo e de memória. 

O aluno já sabe ler suficientemente para decifrar e aprender os livros, relacionando o que ignora ao 

que aprendeu. Suponho que uma criança saiba as palavras hiatus, noctescit, undarum, aquis, e que 

ela lhe pergunte o que significa dehiscentibus  undis: você verá no mesmo instante que é a pergunta 

vaga e indeterminada de um espírito preguiçoso. Mostre-lhe as sílabas de, hi, sc17, ent, i, bus, und, is, 

e pergunte-lhe, por sua vez, qual é aquela que ele não conhece. Ele ficará bem constrangido com a 

pergunta: ajude-o, se for preciso; mas zombe dele. Tenha o cuidado, acima de tudo, de voltar à sua 

explicação, afim de ter certeza que ele não a esquecerá: é preciso que cada conquista seja uma 

aquisição durável; de outro modo, seguiremos o método velho que dura sete anos. 

 

  

                                                           
16 Esta expressão situa-se na metade da segunda página de Telêmaco. (N. do T.) 
17 Observe-se que o dígrafo “sc”, que não é uma sílaba propriamente dita, cabe no grupo “de, hi, sc, ent, i, 
bus, und, is” independentemente da ausência de vogais e, portanto, da pronúncia. Cf. a nota acerca da 
separação em sílabas da palavra podia. (N. do T.)  



DO ESTUDO DA LÍNGUA. 

----- 

Sétima Lição. 

 

O aluno que ouve sem parar o primeiro livro ser repetido por aqueles que o sabem, o sabe logo, por 

sua vez. 

Verificamos se ele sabe a ortografia de todas as palavras. 

O aluno já começa a aprender um livro de cor. Todos os dias, em horas determinadas, devemos fazer 

a repetição inteira; não se deve parcelar sem uma absoluta necessidade. Por exemplo, é impossível 

recitar todos os dias os seis primeiros livros de Telêmaco; mas é necessário fazer esta repetição duas 

vezes por semana, como é o hábito nos estabelecimentos do Ensino Universal. 

Já disse, e repito, eis o nosso método: saiba um livro, e relacione a ele todos os outros. A própria 

sequência dos exercícios que eu lhes proponho pode ser variada ao infinito; mas eu lhes aconselho a 

se conformarem a ela, até que as suas experiências justifiquem, pouco a pouco, aquelas que eu fiz. 

Não ceda levianamente demais ao desejo de compor uma teoria. Quando conhecemos os fatos, não 

podemos nos contentar de um resultado tão extraordinário que é incompreensível para muitos sábios 

distinguidos por seu zelo pela instrução da juventude? Entretanto, eis o segredo: saiba um livro. 

Todos os desenvolvimentos que eu acrescento a isto, mesmo que fossem falsos, absurdos, até, como 

escreveram polidamente alguns antagonistas de meu método, permaneceria o fato. Se este existe, a 

consequência é que estes senhores, tão tranchã, não sabem tudo; se não existe, toda discussão é 

tempo perdido. Há duas coisas a distinguir no que eu digo: o caminho que estou traçando, pelo qual 

eu respondo, e minhas opiniões, pelas quais não respondo. Quando avanço, por exemplo, que a 

retórica e a razão nada têm de comum, opõem-me aquilo que Sócrates disse a Górgias. Eu conhecia 

Górgias e Sócrates; conheço também Aristóteles, e me determinei pela opinião de Aristóteles, que é 

a minha. Se eu não estivesse decidido a evitar os combates singulares, sustentaria minha opinião 

como um outro; mas não acreditaria raciocinar ao fazer citações de autor; eles todos brigaram no 

tempo deles; os livros deles são arsenais onde podemos nos armar de cabo a rabo, tanto de um lado 

como do outro. Além disso, suponho-me vencido nessa luta; que relação minha derrota terá com a 

verdade? Adviria dela que é preciso estudar vários livros? Eis a questão que é preciso decidir, não 

por raciocínios, mas por fatos. Aquele que cita Sócrates o vê como infalível? admite, com ele, a 



metempsicose? Sócrates só teria razão, então, quando fosse da opinião do citador? Creio que sim; e é 

assim que todos nós somos feitos. Quando não lemos nada, a comichão de citar chama a opinião dos 

sábios em geral. Ora, os sábios querem que seus alunos leiam muitos livros durante sete anos: 

recomendo aos meus que só leiam um durante um ano, e que lhe relacionem todos os outros. Ouvi 

ainda alguém propor, gravemente, mandar o julgamento do meu método para frente de uma comissão 

de sábios do velho. Podemos nos poupar a solenidade do decreto; eu me considero condenado desde 

já. Enfim, cita-se às vezes a opinião pública. Aqui a partida se torna mais igual: cada pretendente 

forma para si, em semelhante caso, um público à sua moda, composto sempre por pessoas razoáveis, 

ou seja, que pensam como ele, e exclui dali aqueles que compartilham a opinião contrária. Todos nós 

dizemos, em ocasiões similares: O Estado sou eu, ou então, como Sertorius: Roma não está em 

Roma, ela inteira está onde eu estou. 

Deixe todas estas tagarelices; continue a fazer com que se aprenda um livro sobre o qual será preciso 

refletir a vida inteira. Não se enfie nas bibliotecas. Aquele que sempre está lendo nunca será lido. 

 

Oitava Lição. 

 

Aprendemos, assim, de cor, continuando a escrita, os seis primeiros livros de Telêmaco; recitamos 

dois ou três deles a cada dia, em horas determinadas; fazemos observar o sentido das palavras. 

Verificamos se o aluno sabe a ortografia de todas as palavras. 

Quando o aluno sabe de cor, ele deve repetir sem parar com os outros. A repetição se faz em comum; 

cada um recita em sua vez, sem interrupção, e o mais rápido que for possível, para manejar o tempo; 

em seguida, começamos a dirigir a atenção para o sentido das palavras. Há, nas línguas, signos de 

coisas: Gruta; signos de pessoas: Calipso; signos de ação ou de fatos: Ela passeava. Não nos 

enganamos quanto a signos desta espécie. Há aqueles que exprimem uma sucessão de fatos, um 

conjunto de circunstâncias, um quadro: são estes, principalmente, que é preciso estudar e aprender 

para empregá-los devidamente. Se você se lembra de todas as circunstâncias em que os viu, você vai 

se servir deles nas mesmas circunstâncias e para fatos análogos; mas, se você esqueceu vários dentre 

os fatos cuja imagem estes são destinados a nos retraçar, você só pode os pronunciar por acaso. Nem 

sempre somos felizes ao jogar nesta loteria; podemos adquirir, por esta via, facúndia e uma grande 

facilidade de elocução: mas só fala bem aquele que aprendeu, olhando com o pensamento, a coisa de 



que fala. Ora, a menor criança é capaz de ver, e consequentemente de entender, o termo mais 

abstrato. Tomo a expressão: rigor da polícia. Dê todas as definições que você quiser, vão lhe opor 

outras definições, e eis que estamos na velha doutrina, ou seja, num labirinto inextricável. É assim 

que se deve definir, diz um; nada disso, replica o outro: você não designou bem o gênero e a espécie. 

As crianças bocejam enquanto os doutores pelejam. O que elas podem fazer de melhor é esquecer o 

que ouviram: mas os meses vão correndo; elas não aprendem nada. O que você fará, então? é preciso 

fazer que o aluno observe o conjunto dos fatos que, em seu livro, é nomeado exatidão da polícia. Por 

exemplo: Dão as onze horas, ouço o sino de recolher, vejo o comissário entrar num boteco; ele fala 

com os bebedores, que pedem mais um minuto: ele recusa, saem, e o boteco está fechado quando o 

sino cessou, etc., etc. Perguntaram se Telêmaco é um livro indispensável no Ensino Universal. Não 

há nada de indispensável. Mas acho que é mais fácil aprender uma língua numa história bem escrita 

do que num livro cheio de reflexões. Assim, quando leio Massillon e Bossuet, reconheço todos os 

fatos que vi em Telêmaco, e compreendo; mas, sem este recurso, é necessário perpetuamente um 

intérprete que me fale o que o autor está dizendo. Há uma história num discurso, assim como há um 

discurso numa história. Massillon diz: a elevação que machuca o orgulho daqueles que nos são 

submissos torna-os censores mais severos e mais esclarecidos de nossos vícios. Qual é a criança, 

dirão, que pode entender este linguajar? que vai descer até o pensamento profundo do orador? Ora, é 

qualquer uma que se lembre dos fatos análogos àqueles que o orador viu. Assim, um escolar indócil 

é recriminado sem parar por seu professor. O orgulho da criança se irrita com estas reprimendas. Se 

o professor tiver algum defeito, algum ridículo, algum tique imperceptível para qualquer outra 

pessoa, a criança o descobre primeiro, e o exagera. Eis o que se vê, eis o que todo mundo sabe; eis o 

que nos ensina que Massillon não está tão longe de nós como acreditamos. Sua superioridade 

aparente está apenas no charme do seu estilo; ele aprendeu o nome próprio de todos estes quadros, e 

cada palavra que ele pronuncia oferece à nossa imaginação encantada um espetáculo variado que 

tanto mais nos agrada quanto mais o recriamos, por assim dizer, por nós mesmos, à medida que o 

orador fala. Massillon não diz nada de novo; eu não o entenderia. Ele não inventa nada; ele recita, ele 

conta, ele copia a natureza: ele a copia exatamente; e é esta semelhança perfeita com o que eu 

mesmo já conhecia de antemão que é a fonte do prazer que sinto em me recordar daquilo que ele diz. 

Como é bonito, dizem, quando a gente ouve estes grandes homens! Isto significa: que verdade nos 

menores detalhes, ou seja, que memória! Exercite, então, a memória de seus alunos através de 

repetições perpétuas. 

 

Nona Lição. 



 

O aluno começa a escrever, sucessivamente, em letra média, depois em grande. Ele repete sem parar 

o livro escolhido pelo mestre. O mestre pode escolher o livro que lhe agradar. É o caminho, apenas, 

que indico como necessário, no sentido em que não conheço outro que leve tão rapidamente ao 

objetivo. Quanto aos livros, aos exercícios, às minhas opiniões, não me cansarei de repetir, tudo isto 

não é o método. Telêmaco é um exemplo que eu escolhi para me fazer entender, além de ser com 

Telêmaco que a experiência foi feita. Achou-se o estilo de Telêmaco um pouco arrastado, isto é 

verdade; mas como não há nada perfeito, que pai não ficaria contente se seu rebento soubesse o 

francês como Fénelon18! Este virtuoso prelado não era perfeito; nenhum homem é perfeito para o 

bem nem para o mal, já que um homem é um animal racional. Se fosse só um animal sem ser 

racional, deixaria de ser homem; ele teria mudado de natureza. Até mesmo no excesso das paixões e 

do embrutecimento, a consciência, ou seja, a razão, conserva em nós a natureza humana. Todos 

temos o germe de todas as virtudes e de todos os vícios. A razão, que não nos abandona nunca, foi 

dada a nós para desenvolver nossas virtudes e para sufocar nossos vícios; mas seu triunfo nunca pode 

ser completo. Felizes daqueles que podem atingir a sabedoria de Fénelon! Seu livro, assim como sua 

pessoa, seus modos assim como seu estilo, podem ser propostos como modelos para a juventude. 

Ademais, esta opinião deminha parte não é exclusiva. Há exatidão e inexatidão em tudo o que digo, 

como nas objeções de meus adversários. O tom que adotam às vezes faria crer que eles se vêem 

como infalíveis. Se tivessem exercitado sua memória, eles se lembrariam que o homem se engana 

muito frequentemente. Um é igual a um, sem retórica, aí está a instrução sólida; assim, eu tive, de 

início, o projeto de só mandar imprimir a sequência das lições. O método seria melhor 

compreendido, se desvencilhado de todo este entulho. Mas um velho hábito me arrasta contra minha 

vontade, e faço frases sem pensar. Como não responderei aos críticos, aproveito esta ocasião para 

avisá-los que cairão no mesmo erro que eu, se escreverem. Eles bem saberão, fazendo sua retórica, 

que não se trata de antíteses, mas de uma experiência a ser repetida; eles o saberão assim como eu, e, 

como eu, colocarão suas opiniões no lugar dos fatos, porque, enfim, como eu, eles são apenas 

animais racionais. Eles poderiam dizer, com Fígaro, ao se relerem e pensando em mim: Não eis que 

sou tão burro quanto o senhor?! Eis o que faria um racional puro, se existisse: repetiria a experiência 

e olharia o resultado. É o que fazemos no Ensino Universal: não somos mais racionais que os outros 

por isto; mas precisamos que a experiência dê certo, e nós a fazemos com atenção: eles precisam que 

os fatos sejam falsos, e gritam que a experiência não daria certo. 

                                                           
18 Jacotot grafa este nome sistematicamente com dois acentos: “Fénélon”. (N. do T.) 



 

Décima Lição. 

 

Verificamos se o aluno entendeu, ou seja, se está prestando atenção no que recita. 

 

Primeiro Exercício. 

 

O mestre: Do que Calipso não podia se consolar? 

O aluno: Da partida de Ulisses. 

O mestre: Fazia frio na ilha de Calipso? 

O aluno: Não sei. 

O mestre: Olhe. 

O aluno: Não, lá reinava uma primavera eterna. 

O mestre: Por que ela passeava sozinha? 

O aluno: Porque estava triste. 

O número de perguntas é infinito. 

É aqui, principalmente, que a absurdidade do método deve parecer palpável para os conhecedores. 

Nada impede, dirão eles, que se pergunte a uma criança se fazia frio na ilha de Calipso: mas dar estas 

perguntas tolas como um método de aprender o francês como Fénelon é uma afronta das raras! Não 

se faz perguntas em todos os ginásios, para ter certeza se as crianças entendem o que estão lendo? 

Isto é verdade: elas são questionadas primeiramente sobre os verbos depoentes19. E eu proponho 

inverter a ordem que é seguida, e acabar pela gramática. “Mas nós não queremos novidades. – Pois 

bem! continuem seu caminho de sete anos. Boa viagem! – Aliás, isto não é novo; há muito tempo 

que só se punha um ano em concluir seus estudos, e houve boas razões para renunciar a esta 

novidade d’antanho. – Não a adote, então: mas não se ponha em furor por tão pouca coisa: por que 

                                                           
19 Classificação dos verbos latinos que têm significado ativo mas são conjugados como passivos (N. do T.) 



você está se zangando? – Eu odeio, eu detesto os taumaturgos que fazem testes aventurescos em 

crianças de família. – Não acredito que você odeie os taumaturgos porque enganam as pessoas 

crédulas. – Mas dizem que você consegue. – O que lhe importa? – A honra do meu país. – É mesmo 

verdade que esteja aí o motivo secreto do seu ódio implacável? Vamos, mão na consciência. - Nugae, 

nugae canoris verbis inflantur, distenduntur, cum magno scientiarum detrimento; ou seja: tolices, 

bobagens que são estendidas, que são infladas de palavras retumbantes, e que são o flagelo das 

ciências, diz um outro retórico do país latino. – Você faz muita questão do interesse das ciências, 

senhor? mão na consciência. – Ele responde: eu não estava falando do seu método, e não é de minha 

competência verificar os fatos”. 

Eis o que você ouvirá ser repetido sem parar sob todas as formas. Deixe que digam; mas não comece 

pela gramática: você sairia da rota. 

 

Segundo Exercício 

 

O mestre: O que é uma deusa? 

O aluno: É um ser imortal servido por ninfas. 

O mestre: Todas as deusas são servidas por ninfas? 

O aluno: Não sei. 

O mestre: Por que você disse isso? 

O aluno: Para responder. 

O mestre: Era pra dizer: Calipso era servida por ninfas; mas eu ignoro se todas as deusas tinham 

ninfas para as servir. 

Só faça perguntas, sempre, cuja resposta esteja no livro que é sabido, pouco importa onde. Mesmo 

que os elementos da solução sejam esparsos, toca à memória reuni-los. O espírito sempre vê bem 

aquilo que vê; mas falamos frequentemente daquilo que não vimos: e se houver um homem que tem 

mais gênio do que um outro, o que eu não acredito, ele deve desarrazoar como o mais bobo, se é que 

bobo existe, quando fala daquilo que ele ignora. O próprio Journal de Paris enganou-se ao falar do 

Ensino Universal. 



Exercite o aluno a generalizar; não estou dizendo: ensine-lhe a generalizar; esta é uma faculdade 

comum a todos os homens. Mostre-lhe que ele está distraído, que falou sem ver, e ele raciocinará tão 

bem quanto você. Nunca nos enganamos a não ser por distração. No método velho, desculpa-se um 

erro de distração como um erro de ortografia: isto torna o espírito pronto demais a julgar 

levianamente antes de ter examinado. Diz-se que nos enganamos também por ignorância; sem 

dúvida: mas que maior distração do que aquela do orgulho, do amor-próprio, de uma paixão 

qualquer, enfim, que nos faz esquecer nossa ignorância, e falar sem saber o que dizemos! 

Não quero dizer que seja possível ao homem não ser distraído; quero dizer que a distração, na 

acepção mais extensa desta palavra, é a única causa dos nossos erros; é o nosso maior inimigo: nunca 

é demais nos exercitarmos em um combate que é preciso renovar sem cessar. Todo vício vem de 

burrice, dizem: é verdade, num sentido, ou seja que a ira, por exemplo, nos torna semelhantes à 

besta. Mas nossas paixões não nos tornam bestas, de fato; a besta não sabe que está em furor: o 

homem o sabe, e eis sua superioridade. Poderíamos, a partir disto, definir o homem como um animal 

que pode ser racional, e isto seria verdadeiro sob certos ângulos; então inverteríamos o axioma todo 

vício vem de burrice, e diríamos: toda burrice vem de vício, ou seja, de uma paixão, de uma distração 

que nos impede de considerar a coisa sob todas as suas faces. Não é, pois, nunca a inteligência, mas a 

atenção que está em falta. 

  



Segundo trecho 

(...) 

1° Aquele que quer emancipar outros deve ser ele mesmo emancipado. 

2° Um camponês, um artesão, um pai de família irá se emancipar intelectualmente se pensar no que 

ele é e no que faz na ordem social. 

3° Assim que um camponês refletir sobre si mesmo, verá que os artesãos são homens como ele. 

4° O artesão reconhecerá seu semelhante no camponês. 

5° O camponês, ou seja, o homem que cultiva a terra, é um ser que tem inteligência para fazer cada 

vez melhor o que faz. Não há um camponês que não possa aperfeiçoar o método que emprega para 

cultivar a terra. 

6° Não há um artesão que não seja um homem inteiro. Todos os aperfeiçoamentos nas artes são 

devidos a artesãos. 

7° O artesão e o camponês são, assim, seres pensantes como os acadêmicos. 

8° O camponês e o artesão que não refletem sobre o que fazem não são incapazes de refletir. 

9° Assim que quiserem refletir sobre seu ofício, serão emancipados. 

10° Não basta refletir uma vez por acaso, é preciso ter vontade constante de fazê-lo. 

11° É preciso refletir sobre todas as coisas. 

12° É preciso pensar nas ferramentas que empregam e ver se não poderiam aperfeiçoar estas 

ferramentas ou inventar outras. Nenhum camponês, nenhum artesão, precisam nem do conselho nem 

das explicações de ninguém para pensar nisto. 

13° É preciso pensar sobre a maneira como empregam estas ferramentas. 

14° O artesão e o camponês podem mostrar a mesma inteligência no exercício de sua profissão. É o 

mesmo homem, empregado em duas coisas diferentes. 

15° O artesão pode ver que o camponês tem as mesmas virtudes e as mesmas boas qualidades que os 

artesãos. 

16° Dos dois lados são os mesmos vícios e os mesmos defeitos. 

17° O mesmo vale para todas as práticas do artesão. Todos os homens são semelhantes. 



18° Se o camponês pensar em todos aqueles com quem convive, verá que seu doméstico e seu mestre 

são, tanto um quanto o outro, homens como ele. Mesma consciência para se conduzir bem, mesma 

inteligência para agir com espírito, quando querem. 

Quando refletimos, sem explicações, sobre a semelhança moral e intelectual que existe entre todos os 

homens, estamos emancipados. 

19° Qualquer pai emancipado poderá fazer a educação de seus filhos sem a ajuda de nenhum mestre 

explicador.  

 

I. Escrita e Leitura 

Um pai emancipado pedirá a um discípulo para escrever as preces que a criaça sabe de cor. 

O pai exigirá que a criança mostre e escreva cada palavra que pronuncia. Assim que a criança souber 

ler as preces escritas, saberá ler as preces impressas. E isto não custará nada. Ele saberá ler tudo e 

escrever tudo sem dinheiro. 

 

II. Emancipação do filho 

O pai emancipado fará o seu filho ler o primeiro livro de Telêmaco. A criança irá copiá-lo, decorá-lo 

e recitá-lo todos os dias. O pai verá muito bem que Calipso se parece com todas as mulheres que ele 

conhece. 

Calipso está triste como todos aqueles que estão tristes; ela se entedia, ela espera, ela teme, etc., 

como todas as pessoas da cidade e da vila. 

O pai emancipado verá muito bem que todos os personagens do livro se parecem com os homens e as 

mulheres que andam pelas ruas da sua terra; mas não explicará tudo isto ao seu filho. Ele se 

contentará em lhe dizer: O que você acha desta Calipso? Deste Telêmaco? Enfim, de todos os 

personagens de que se fala no primeiro livro? O que você acha de uma deusa? De um desgraçado? 

De um náufrago? De fingir? Enfim, de tudo o que é dito no primeiro livro? 

Assim que a criança tiver respondido alguma coisa que pareça razoável ao pai emancipado, esta 

criança estará, por sua vez, emancipada, já que pensa sem explicações. 

Cada palavra do livro fornecerá perguntas ao pai. O filho escreverá as respostas. O primeiro livro é 

inesgotável. Estes exercícios devem ser feitos por todo o resto da vida. 

III. Aritmética. 



O pai pedirá para um discípulo lhe emprestar a mais curta das aritméticas. A criança irá copiá-la; ela 

a entenderá sem explicações, e, consequentemente, sem dinheiro. 

Aqui termina a educação das crianças do mais pobre dos camponeses e dos artesãos. O filho está 

destinado a fazer o ofício do pai; ele não precisa de saber mais. Ele emancipará seus filhos, por sua 

vez, e, pouco a pouco, o número dos homens aumentará, e o preconceito da desigualdade das 

inteligências se dissipará. 

 

IV. Geometria, Matemática. 

Se o pai (suponho emancipado o mesmo, esta condição é necessária para todo mestre do Ensino 

Universal) for rico o bastante para dispensar o trabalho de seu filho, e se quiser continuar a educação 

deste, ele lhe dará um livro de geometria e lhe dirá simplesmente: Leia, olhe, e explique-me isto. O 

que você acha disto? Inventa alguma coisa, com base no que você aprendeu, para mim.  

 

V. 

Todas as ciências estão nos livros, para uma criança emancipada. Todo pai emancipado pode 

verificar se o filho estuda, pensa, explica e faz alguma coisa desta ciência que aprendeu. 

 

VI. 

É da mesma forma para todas as artes. 

 

VII. 

Recapitulações. 

Um pai está emancipado quando refletiu 1° sobre sua profissão e sobre a maneira como ele a exerce; 

2° sobre os homens que o rodeiam para saber se eles se assemelham a ele pela inteligência, se têm os 

mesmos vícios e as mesmas virtudes; afinal, quando verificou em que sentido é verdade dizer que 

Tudo está em tudo. 

Um pai emancipado pode emancipar seus filhos exigindo que façam, sobre o que quer que seja, o 

que ele mesmo fez. 

É só isto. 



O que eu acabo de dizer basta para as classes mais pobres e mais ignorantes da sociedade. Falemos 

agora para as outras. 

Quem quer que você seja, se você quiser emancipar seus filhos, é preciso começar por emancipar a si 

mesmo. Faça então o exercício Tudo está em tudo, tal como acabou de ser explicado. 

 

I. Os ricos. 

Em todos os países, os mais ricos e os mais pobres são os mais livres na educação de seus filhos. As 

leis, onde elas se metem na instrução, não pensam nos infelizes da última classe. Os muito ricos não 

levam conta de forma alguma a organização universitária. As recompensas prometidas aos soldados 

deste regimento não podem ser merecidas pelos indigentes, e são pouca coisa demais para serem 

ambicionadas pelos outros. Assim, esta escravidão só pesa, realmente, sobre a classe média, que não 

forma em lugar nenhum a maioria da nação. Há, em toda a terra, muito menos crianças nos colégios 

do que nas ruas. 

Voltaire dizia: 

Se eu fosse rei, quereria ser justo 

E cada dia de meu império augusto 

Seria marcado por novos benfeitos. 

Já eu, digo: Se eu fosse rei, ou príncipe, ou duque, criaria eu mesmo meus filhos. Se eu fosse conde, 

visconde, barão, banqueiro, etc., enfim, se eu fosse, por minha posição social, independente dos 

sábios, se eu não tivesse nenhuma necessidade, para meus filhos, dos certificados de um examinador 

embrutecedor, eu os emanciparia, ou seja, eu os afastaria de qualquer mestre explicador. 

Quanto mais nos elevamos na ordem social, mais a emancipação intelectual é aplicável. É 

principalmente aí que é preciso ser homem, e basta sê-lo, quando se está posicionado tão alto; nem se 

poderia se tornar sábio. Neste caso basta ser emancipado para emancipar seus filhos. Os governantes, 

os preceptores devem ser, sob os olhos de um tal pai de família, o que são, nos estabelecimentos do 

Ensino Universal, os repetidores. 

Não há mais nada a dizer sobre este assunto. 

 

II. A classe intermediária. 

Há países (na Inglaterra, por exemplo) onde esta é livre. Mas estou falando com os franceses, para 

quem a instrução é regulamentada pela lei. 



Nesta mesma classe, a educação das senhoritas é abandonada ao livre-arbítrio dos pais de família. 

Elas não estão destinadas a exames para tal ou qual escola. Excluídas dos empregos, não se exige 

nada delas; a mãe pode educá-las como quiser e eu disse o que é preciso fazer para isto em minhas 

obras. 

Enfim, pode acontecer que nesta mesma classe se encontrem homens que não se importam em 

aproveitar das vantagens prometidas aos colegiais. 

Pois bem! Que estes comecem por se emancipar a si mesmos se não o forem, depois emanciparão 

seus filhos como foi dito no artigo dos pobres. 

Isto feito, é preciso entrar no Ensino Universal. Ora, o caminho que se deve seguir para isto está 

traçada em minhas obras. Aprender alguma coisa e relacionar a ela todo o resto, segundo este 

princípio: Todos os homens têm igual inteligência. 

Mas a massa dos indivíduos da classe de que falamos não é totalmente livre. O maior número é 

obrigado a se submeter aos examinadores embrutecedores e, consequentemente, chamar explicadores 

em certos casos. Então o Ensino Universal se perde. 

Entretanto, nada impede que se emancipe os meninos desde a sua infância. Eles podem aprender a 

ler, a escrever, a desenhar, a tocar piano, etc. pelo método dos pobres. Ensinados a refletir, refletirão 

sobre as explicações que serão forçados a ouvir mais tarde porque saberão que não são necessárias. E 

o gênero humano irá emancipar-se pouco a pouco, apesar das explicações, pois sentirá que não tem 

nada a fazer com estas.  

Franceses, a opinião é a rainha do mundo. Todas as grandes mudanças de que fala a história são 

devidos à mudança de opinião. A face política da França está mudada: é um fato. Quem produziu 

esta mudança? A opinião. Vocês estão sob a dominação dos explicadores, por que isto? Porque vocês 

acreditam na necessidade das explicações. Se vocês mudassem de opinião, todo o edifício 

embrutecedor desabaria por si só. Se as vilas acreditassem na igualdade das inteligências, a 

universidade mudaria de tom e de linguagem, a academia francesa daria, por tema de prêmio, o 

elogio da nova opinião. Alguns espíritos fortes ainda diriam, talvez, baixinho: Tenho mais espírito 

que meu vizinho; mas em público, no tribunal, na tribuna dos deputados, e até na câmara dos pares20, 

não se ousaria mais insultar a espécie humana. Por toda a terra, é a opinião dos camponeses que faz a 

lei. Embrutecidos como o foram até o dia de hoje, eles impõem duramente sua maneira de pensar 

àqueles que os governam. Os sultões parecem todo-poderosos: quem é que ousaria rir ao falar de 

Maomé, que decidiu um dia pôr a lua em seu bolso? A opinião, seja ela qual for, é a rainha do país 

onde os camponeses a proclamam. 

Franceses, sua sorte está em suas mãos. Vocês não precisam de mestres explicadores. Assim que 

vocês acreditarem nisto, não os haverá mais. 

                                                           
20 Um órgão legislativo da época. (N. do T.) 



Além disto, eis que estão avisados. Será a França, ou a Inglaterra, ou a Alemanha que adotará 

primeiro a opinião da igualdade das inteligências? Eu o ignoro. É em Dijon, minha pátria, que há 

menos discípulos do Ensino Universal. Talvez isto comece fora da Europa. Mais uma vez, vocês 

foram avisados. 
























