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RESUMO 

 

 

Este projeto trata de um assunto pouco explorado pelos estudiosos 

brasileiros na obra de um dos principais iluministas franceses, Denis Diderot (1713-

1784): suas reflexões sobre o esclarecimento relacionadas com o ensino. Para o filósofo 

francês, a difusão do conhecimento seria o caminho para o alcance do desenvolvimento 

e da felicidade humana. Imbuído deste espírito, Diderot foi o editor e autor de mais de 

cinco mil verbetes da Enciclopédia, obra símbolo do movimento iluminista. Além de se 

dedicar a difusão dos saberes, o filósofo elaborou um projeto educacional atrelado ao 

projeto iluminista, no qual defende que a educação deve ser laica, pública e 

fundamentada na ação do Estado. Encontramos esta enfática defesa da educação pública 

e laica no documento Plano de uma universidade, escrito em 1775, a pedido da 

imperatriz Catarina II, da Rússia. Esta tese analisa as concepções diderotianas de 

conhecimento e educação enfatizando principalmente a defesa de um sistema 

educacional público, laico e voltado para a promoção do esclarecimento, ou seja, a 

superação dos preconceitos e das superstições e a valorização da razão.  
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ABSTRACT 

 

 

This project deals with a subject rarely explored by Brazilian scholars in the 

work of one of the leading French Enlightenment writers, Denis Diderot (1713-1784): 

his reflections about the enlightenment related to teaching. For the French philosopher, 

the diffusion of knowledge would be the path to reach the human development and 

happiness. With this thought, Diderot was the editor and author of more than five 

thousand entries in the Encyclopedia, a symbol of the Enlightenment movement. In 

addition to devoting himself to the diffusion of knowledge, the philosopher developed 

an educational project linked to the Enlightenment project itself, in which he argues that 

education should be secular, public and based on State action. This emphatic defense of 

public and secular education can be found in the document Plan of a University, written 

in 1775, at the request of Empress Catherine II of Russia. This thesis analyzes the 

diderotian conceptions of knowledge and education emphasizing mainly the defense of 

an educational system which is public, secular and that aims at the promotion of 

enlightenment that is, the overcoming of prejudices and superstitions and the 

valorization of reason.  

 

Keywords: Diderot; Knowledge; Education; Public Education; Politics. 
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INTRODUÇÃO: DIDEROT, O ILUMINISMO E A EDUCAÇÃO 

 

Em 1743
1
 foi publicado pela primeira vez o texto “O Verdadeiro Filósofo”, uma 

das muitas obras clandestinas que circularam na França questionando a ordem e os valores 

impostos pelo Antigo Regime. De autoria de César Chesneau Dumarsais (1676 - 1756), um 

prestigiado gramático, advogado e filósofo francês, mais tarde o texto sofreria algumas 

alterações promovidas por Diderot e Voltaire. Incorporado à Enciclopédia, empreendimento 

de fôlego dos filósofos franceses,  que representa de forma exemplar o movimento  

Iluminista,  acabou se tornando um retrato da filosofia e do papel do filósofo no século XVIII, 

como destacam Schöpke e Baladi (2008, p. 16): “[...] um autêntico manifesto em defesa do 

novo papel desempenhado pela filosofia no século das Luzes”, uma vez que esta disciplina 

estava “sempre preocupada em interferir ativamente nos aspectos mais concretos da realidade 

social, política e econômica, rejeitando o caráter puramente metafísico da reflexão” (2008,  p. 

16).  

As críticas que D’Alembert faz à Escolástica no verbete “Filosofia da Escola” ao 

definir o objeto de estudo deste movimento são um exemplo dessa nova postura: “substituiu 

as coisas pelas palavras, e os importantes objetos da verdadeira Filosofia por questões frívolas 

ou ridículas” (D’ALEMBERT, 2015, p. 290). Sobre a eficiência dos seus estudos ainda 

completa: “Seria adequado que nas grandes bibliotecas fosse gravado, nas estantes em que se 

encontram as coleções dos escolásticos: ‘Para que este desperdício?’” (D’ALEMBERT, 2015, 

p. 290). 

Podemos ainda observar que houve uma mudança na própria definição do termo 

“filósofo”, que no início do século XVIII era referente a “uma pessoa que desejava viver em 

odiosa e melancólica solidão” (WILSON, 2009, p.159). Tal acepção seria totalmente alterada 

cinquenta anos depois, como ainda destaca Wilson: “[...] os philosophes
2
 declaravam-se tão 

                                                 
1
 Schöpke e Baladi comentam, sobre o texto: “Essa obra parece ter sido escrita por volta de 1730, embora a sua 

primeira publicação em livro date de 1743 (na coletânea de tratados filosóficos clandestinos intitulada Nouvelles 

libertés de penser, presumidamente editada em Amsterdã)” (SCHÖPKE; BALADI, 2008, p. 16). Ainda sobre o 

papel da filosofia clandestina durante o século XVIII, Schöpke e Baladi ressaltam: “Eis porque a filosofia 

clandestina teve um papel tão fundamental: ela não apenas se encarregou da difusão extraoficial das ideias 

contestadoras, como também foi capaz de criar todo um sistema de comunicação entre os insatisfeitos com a 

humilhante condição do povo, mantido na ignorância pelo duplo poder repressor da religião e do Estado. Afinal, 

nada é mais perigoso do que o casamento do poder político com a religião: é nesse modelo de sociedade que 

vemos emergir os maiores crimes contra a humanidade” (SCHÖPKE; BALADI, 2008, p. 13). 

 
2
 Segundo Wilson, o termo philosophes foi utilizado em 1749 pelo Journal de Barbier, considerado um 

importante veículo da história francesa setecentista, para designar os pensadores daquele momento. (WILSON, 

2012, p. 121) 
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sociáveis quanto qualquer outro francês, e a palavra começou a adquirir conotações 

agradáveis” (WILSON, 2009, p.159). Portanto, os filósofos tornaram-se populares na França, 

tendo seu prestígio se tornado objeto de desejo dos jovens pensadores que buscavam ser 

reconhecidos e aclamados como os grandes nomes que marcaram o Iluminismo, como destaca 

Darnton: “Quantos jovens do fim do século XVIII não sonharam em juntar-se aos iniciados, 

ensinar aos monarcas, resgatar a inocência ultrajada, governar a república das letras a partir da 

Académie Française? [...] Tornar-se um Voltaire ou um D’Alembert, eis a glória que seduzia 

os jovens em busca de êxito” (DARNTON, 1987, p. 14). 

Mas a glória não era para todos. Muitos candidatos a filósofos, conhecidos como 

“Rousseaus de sarjeta”, limitaram a exposição de suas ideias à boemia literária ou ao 

submundo intelectual.  Isso, porém, não significa que, mesmo anônimos, esses filósofos não 

tenham contribuído para o desenvolvimento e a popularização da filosofia. (DARNTON, 

1987, p. 31).  A filosofia clandestina foi uma vigorosa forma de divulgação das ideias 

iluministas e promoveu uma ligação entre os insatisfeitos com as práticas repressoras do 

Antigo Regime, a Igreja e o Estado absolutista.  

O excerto abaixo, do verbete “filósofo”, trata da mudança de postura dos 

filósofos, que, anônimos ou célebres, agora se definem como seres integrados e atuantes na 

sociedade, tendo, portanto, um compromisso com ela: 

 

Nosso filósofo não se enxerga a si mesmo como um exilado neste mundo, 

não se vê como se estivesse num país inimigo. Quer desfrutar, em sábio 

ecônomo, as benesses que a natureza lhe oferece, quer ter prazer junto aos 

outros. Para tanto, ele também precisa propiciar prazer aos outros. Procura 

assim se adequar àqueles com os quais vive, por acaso ou por escolha, e 

encontra neles, ao mesmo tempo, o que mais lhe convém. É um homem de 

bem que quer agradar e ser útil (DUMARSAIS; VOLTAIRE; DIDEROT, 

2015, p. 293). 

 

Esse compromisso se traduz em produzir e mobilizar conhecimentos que 

promovam efetivas melhorias nas condições sociais:  

 

A sociedade civil é para ele, por assim dizer, uma divindade sobre a terra; 

ele a incensa, ela a honra com probidade, com uma obediência exata a seus 

deveres e o desejo sincero de não ser um membro embaraçoso ou inútil. [...] 

É do temperamento do filósofo agir por espírito de ordem ou por razão. 

Como ele ama a sociedade ao extremo, é muito mais importante para ele do 

que para o resto dos homens mobilizar todos os seus recursos para produzir 

efeitos conformes à ideia de homem de bem (DUMARSAIS; VOLTAIRE; 

DIDEROT, 2015, p. 293). 
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Mas para o filósofo alcançar o seu objetivo, ele deveria deixar-se guiar pela razão: 

“A razão é para o filósofo o que a graça é para o cristão; a graça determina o cristão a agir; a 

razão determina o filósofo a ser o que ele é” (DUMARSAIS; VOLTAIRE; DIDEROT, 2015, 

p. 291). Inclusive a razão é a marca do século XVIII, como argumenta Cassirer: “O século 

XVIII está impregnado de fé na unidade e imutabilidade da razão. A razão é una e idêntica 

para todo o indivíduo-pensante, para toda a noção, toda a época, toda a cultura” (CASSIRER, 

1992, p. 23). Como apontam os próprios filósofos iluministas, a razão é também guia e limite 

para o desenvolvimento do conhecimento filosófico: 

 

A verdade não é para o filósofo uma senhora que corrompa a sua imaginação 

e que ele veja por toda parte. Contenta-se em poder identificá-la ou percebê-

la. Não a confunde com o verossímil, toma por verdadeiro o que é 

verdadeiro, por falso o que é falso, duvidoso, verossímil. Faz mais. Uma de 

suas grandes perfeições é permanecer indeciso quando não encontra motivo 

apropriado para julgar (DURMASAIS, VOLTAIRE, DIDEROT, 2015, p. 

291). 

 

 

Outro exemplo desta postura observamos nesta passagem do “Discurso 

Preliminar”, em que D’Alembert discorre sobre as condições do estabelecimento de um 

princípio científico: 

 

Todas as propriedades que observamos nesses corpos têm entre si relações 

mais ou menos sensíveis para nós. O conhecimento ou a descoberta dessas 

relações é quase sempre o único objetivo que nos é permitido atingir e o 

único, por conseguinte, a que deveríamos nos propor. Portanto, não é por 

meio de hipóteses vagas e arbitrárias  que podemos esperar conhecer a 

natureza, mas pelo estudo refletido dos fenômenos, pela comparação que 

faremos entre uns e outros, pela arte de reduzir, tanto quanto possível, um 

grande número de fenômenos a um único, que possa ser considerado o seu 

princípio (D’ALEMBERT, 2015, p. 71, grifo nossso). 

 

Portanto, para os iluministas, o conhecimento racional não é concebido a priori, 

pelo contrário: ele é fruto da análise dos fenômenos.
3
 Nesse contexto, existe uma rejeição aos 

sistemas filosóficos, uma vez que estes pretendiam apresentar um ponto de vista homogêneo 

para um infinito número de questões. Cabe destacar que a rejeição aos sistemas filosóficos 

não significa que os autores desprezavam as ideias dos filósofos que os conceberam. Entre os 

pensadores das luzes existe, por exemplo, uma valorização das ideias de Bacon, Descartes, 

Leibniz, Newton, Condillac e Locke. Essa pluralidade se reflete no conhecimento produzido. 

                                                 
3
 Cassirer destaca que a construção da filosofia iluminista teve, neste ponto, uma forte influência de Newton. 

Estudaremos detalhadamente este tópico no capítulo dois, dedicado à Enciclopédia. 
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Como destaca Fortes (2004, p. 12), ao invés de produzirem “uma doutrina sistemática 

susceptível de ser exposta como um todo uno e coerente”, tais filósofos nos colocam “diante 

de uma multiplicidade de pontos de vista doutrinários heterogêneos” (FORTES, 2004, p. 12).   

O novo ideal de filósofo considerado pelo iluminismo francês considera então 

como características gerais a orientação sociocrítica contra as instituições que sustentam o 

Antigo Regime, a valorização da razão como base do conhecimento e que o filósofo seja 

agente de transformação social. Dentre tantos “candidatos” à tais tarefas, Denis Diderot 

(1713-1784), foi um representante contundente da filosofia da sua época. Como ele mesmo 

diz em  Da Interpretação da Natureza: 

 

Apressemo-nos para tornar a filosofia popular. Se quisermos que os filósofos 

caminhem para a frente, aproximemos o povo do ponto em que estão os 

filósofos.  Acaso dirão que existem obras que nunca se colocarão ao alcance 

do comum dos espíritos? Se o disserem, mostrarão que ignoram o que pode 

um bom método e um longo hábito (DIDEROT, 1989, p. 61). 

 

 

Em outro trecho da mesma obra, Diderot enfatiza a necessidade de se investir em 

estudos voltados para o bem-estar humano:  

 

Quando volto minhas atenções sobre os trabalhos dos homens e vejo cidades 

construídas por toda a parte, todos os elementos empregados, línguas 

fixadas, povos policiados, portos construídos, os mares atravessados, a terra 

e os céus medidos, o mundo me parece bem velho. Quando encontro os 

homens incertos dos primeiros princípios da medicina e da agricultura, das 

propriedades das substâncias mais comuns, do conhecimento das doenças 

que os afligem, do corte das árvores, da forma do arado, a terra parece que 

só foi habitada ontem. Se os homens fossem sábios, eles se entregariam, 

enfim, às pesquisas relativas ao seu bem-estar e só responderiam às minhas 

fúteis questões dentro de no mínimo mil anos; ou talvez até, considerando 

incessantemente a pouca extensão que ocupam no espaço e na duração, 

nunca se dignarão a respondê-las (DIDEROT, 1989, p. 84). 

 

 

O objetivo principal do nosso trabalho é, afinal, demonstrar a preocupação de 

Diderot com o bem-estar da humanidade através da análise de suas produções literárias que se 

ocupam do tema da educação. A primeira obra aqui analisada é a Enciclopédia, publicação 

símbolo do Iluminismo e que teve Diderot como editor e autor de inúmeros verbetes. A 

principal bandeira da Enciclopédia é o uso do conhecimento racional como arma de 

transformação social. Para os iluministas, os dogmas e preconceitos eram responsáveis por 

retardar o progresso da humanidade e deviam ser combatidos. A próxima obra abordada neste 

trabalho é Plano de uma Universidade, documento elaborado por Diderot a pedido da 
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imperatriz russa Catarina II, que enfoca a questão educacional sob o prisma político, 

demonstrando o papel do Estado em promover um sistema educacional laico e público. O 

documento também aborda a relação dos filósofos e dos monarcas, ilustrando, assim, o 

movimento denominado despotismo esclarecido.   

A temática do nosso trabalho reflete a preocupação do programa ao qual 

pertencemos, uma vez que buscamos desenvolver uma pesquisa multidisciplinar, enfocando o 

pensamento diderotiano tanto no contexto da história da cultura, bem como suas contribuições 

para a educação. Buscando comtemplar esses objetivos desenvolvemos uma ampla pesquisa 

bibliográfica, na qual focamos principalmente as obras originais do filósofo e seus diálogos 

com seus contemporâneos, além de comentadores de relevante contribuição sobre os temas. 

Ainda como complemento da nossa pesquisa, desenvolvemos uma pesquisa de campo, 

buscando demonstrar o contexto no qual Diderot construiu o seu pensamento, o resultado é 

apresentado pelas fotos presentes no decorrer da tese. 

Cabe ainda ressaltar que a pesquisa hoje apresentada faz parte de um pequeno 

grupo de exemplares que elegem o pensamento de Diderot como tema. Ao consultarmos a 

plataforma CAPES, encontramos setenta e um trabalhos
4
, entre mestrados e doutorados, que 

abordam direta ou indiretamente o filósofo francês, somente dois deles abordam aspectos 

educacionais da vasta obra do pensador, um destacando as suas contribuições para o ensino de 

matemática e outro estabelecendo ligações entre a sua moral materialista e a educação e a 

moral, portanto, pretendemos contribuir para ampliar esses estudos, acrescentado uma análise 

política da educação, a sua forma de conceber o saber e como isso poderia ser colocado em 

prática, como veremos em seu Plano de Uma Universidade.  

Ainda não podemos deixar de citar a motivação para a realização do trabalho. A 

sua autora pesquisa o iluminismo e, em especial Diderot, desde da iniciação científica, na 

faculdade de filosofia, no qual se dedicou ao estudo da construção do conceito de moral na 

teoria materialista do filósofo. No mestrado o pensamento diderotiano continuou a ser o seu 

foco, analisando a questão feminina em sua obra, tendo por princípio a obra Sobre as 

Mulheres e o romance A Religiosa. Durante o desenvolvimento do mestrado, a autora teve 

contato com o texto O Plano Sobre Uma Universidade, uma obra pouco estudada pelos 

pesquisadores do filósofo e decidiu elegê-lo como objeto de estudo, motivada tanto pelo 

ineditismo, bem como seu interesse profissional, uma vez que a pesquisadora atua há mais de 

vinte anos como professora de história.  

                                                 
4
 Base de dados – Ano 2016 
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Para discutir o papel da educação no pensamento diderotiano, propusemos uma 

exposição em quatro capítulos. O primeiro abordará o contexto social e a história da escrita da 

Enciclopédia, demonstrando que não somente o seu conteúdo, mas também a sua elaboração 

significou um enfrentamento à ordem estabelecida pelo Antigo Regime. Na sequência, 

continuaremos analisando a Enciclopédia, porém destacando como seus editores concebiam o 

conhecimento e como idealizaram a divulgação do saber enciclopédico. Para isso, 

utilizaremos como base o “Discurso Preliminar” de D’Alembert e o verbete “Enciclopédia”, 

de Diderot, complementando a abordagem com outros trechos da obra.  

No capítulo três, caracterizaremos o despotismo esclarecido, em especial a relação 

entre Diderot e Catarina II e a proposta educacional sobre o aspecto político, destacando o 

papel do Estado como agente responsável por promover a educação pública e laica. Já no 

quarto capítulo nos dedicaremos a proposta curricular diderotiana para as faculdades de Belas 

Artes, Medicina, Teologia e Direito, enfocando como o filósofo aplica as ideias iluministas na 

educação formal. Cabe aqui destacar o  que definimos como educação formal no século 

XVIII, na França. Os primeiros estudos eram realizados por preceptores ou em instituições 

dirigidas pela Igreja, o foco era alfabetização, a matemática básica e os princípios religiosos. 

A etapa seguinte era desenvolvida em colégios, em sua maioria conduzido pelos jesuítas, no 

qual seguiam o programa intitulado Ratio studiorum, com aulas de gramática, humanidades, 

poesia, retórica, lógica, física, ética e matemática, todos os conteúdos eram devidamente 

adequados aos princípios cristãos. O próximo passo era a formação universitária, realizado em 

duas fases. A primeira era desenvolvida na Faculdade de Belas Artes, com um curso que 

remetia as tradições medievais, no qual encontramos o Trivium, composto pelas disciplinas de 

lógica, gramática e retórica, e o Quadrivium, constituído pelos cursos de aritmética, música, 

geometria e astronomia. A última etapa era os bacharelados em Belas Artes, Direito, 

Medicina ou Teologia.  

 

A ENCICLOPÉDIA 

 

Diderot participou durante vinte e cinco anos da organização e edição da 

Enciclopédia e isso resultou em dezessete volumes de texto, com um total de 71.818 verbetes, 

além de onze volumes de pranchas, quatro volumes de suplementos de texto e um de pranchas 

e dois para o índice. Durante todo esse período enfrentou uma série de problemas, a maioria 

deles relacionados a perseguições e proibições impostas pelo Estado e pela Igreja, como frisa 

Wilson: “não se entendiam passíveis de questionamento algum pela crítica de pessoas 
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privadas, nem cogitavam considerar a discussão pública de assuntos públicos sequer algo 

permissível” (WILSON, 2012, p. 171). Sobre o tema ainda completa:  “Visto que o poder da 

polícia se concentrava naturalmente de seu lado, pessoas que se sentiram inspiradas a dizer 

algo sobre religião ou governo acabavam por dar-se a descaminhos tortuosos ou riscos sérios. 

Diderot se deu a ambos” (WILSON, 2012, p. 171). 

 Esse posicionamento radical de Diderot sobre religião e política lhe rendeu 

problemas com o Antigo Regime. Em 1749, durante a elaboração da Enciclopédia, após a 

publicação de Joias Indiscretas
5
 e Carta sobre os Cegos

6
, o filósofo ficou três meses preso. 

Em decorrência disso, passou a ter uma maior precaução na divulgação da sua obra - parte 

dela foi, inclusive, produzida para ser divulgada após a sua morte.  Mesmo com tantos 

obstáculos, Diderot alcançou seu objetivo: reunir e organizar o conhecimento produzido pela 

humanidade. Essa reunião não era aleatória, muito pelo contrário, seu propósito era criar um 

instrumento de consulta e divulgação dos saberes para os seus contemporâneos e também para 

as gerações vindouras, como lemos neste trecho do verbete “Enciclopédia”: 

  

Com efeito, a finalidade de uma enciclopédia é reunir os conhecimentos 

dispersos pela superfície da Terra, expor seu sistema geral aos homens com 

que vivemos e transmiti-los aos que virão depois de nós, a fim de que os 

trabalhos dos séculos passados não tenham sido inúteis para os séculos 

vindouros, que nossos descendentes, tornando-se mais instruídos, sejam ao 

mesmo tempo mais virtuosos e mais felizes, e que não morramos indignos 

do gênero humano (DIDEROT, 2015, p. 158).  

 

 

A Enciclopédia, ao reforçar a pluralidade do conhecimento humano, inclusive 

suas contradições, combateu as formas sistemáticas e fechadas do saber, como ressalta Souza: 

“Não há, em princípio, a exigência de concordância entre os verbetes; há casos claros de 

                                                 
5
 Wilson destaca, na biografia de Diderot, o que classifica como “observações sérias e críticas vivazes da vida 

social e intelectual de sua época.” (WILSON, 2011, p. 111) Sobre Joias indiscretas, o biógrafo diz: "O livro 

contém, por exemplo, ótima comparação e contraste entre a música de Lully e Rameau (capítulo XIII); há 

também uma crítica amarga a Luís XIV por sua submissão à Senhora de Maintenon, e uma censura à revogação 

do Édito de Nantes (capítulo I); há uma paródia de um sermão que quase nos faz acreditar na Senhora de 

Vandeul, quando declara que nos dias iniciais de vagabundagem em Paris seu pai ganhou cinquenta coroas por 

cada um dos seis sermões escritos para o missionário que ia às colônias portuguesas (capítulo XV); há 

especulação muito interessante sobre a natureza dos sonhos e o real caráter da alma (capítulos XLII e XXIX); as 

visões dos newtonianos são contrastadas com as dos seguidores de Descartes (capítulo IX); há uma boa porção 

de crítica teatral (capítulos XXXVII e XXXVIII); e um capítulo de crítica literária, com o sabor da Batlle of 

Books (Batalha dos Livros) de Swift, em que Homero, Virgílio, Horácio, Píndaro, Sócrates, Platão e Voltaire são 

admiravelmente mencionados e a querela dos antigos contra os modernos requentada (capítulo XL) (2011, p. 

111). 
6
A obra Carta sobre os cegos para o uso dos que veem, publicada em 1749, apresentava uma série de 

observações científicas e especulações metafísicas que relativizavam as verdades religiosas (WILSON, 2011, p. 

124). Maria das Graças de Souza observa que esse foi o primeiro texto do filósofo em que encontramos a defesa 

da origem do mundo desvinculada de uma ideia divina. (SOUZA, 2002, p. 28). 
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discordância entre os conteúdos. Se um teólogo escreve sobre a liberdade, seu texto é 

diferente daquele que foi escrito sobre o mesmo tema por um jurista, por exemplo” (SOUZA, 

2015, p. 17). 

Além de difundir o conhecimento, a Enciclopédia significou uma alteração dos 

valores que ajudaram a construir a sociedade contemporânea, uma vez que se contrapôs à 

ideia de que os homens nascem com noções de moralidade e religião para defender que o 

conhecimento é construído por meio das evidências apresentadas aos sentidos. Esse ponto de 

vista questiona toda a ordem implantada pelo Antigo Regime, sustentada pelos dogmas 

religiosos baseados na ideia de revelação: “Desde a primeira página da Enciclopédia, desde as 

primeiras palavras de D’Alembert no “Discurso Preliminar”, [...].  Ele foi a base do espírito 

científico e crítico que caracterizou a Enciclopédia e a fez a máquina destinada a transmudar 

valores de uma sociedade inteira (WILSON, 2012, p. 127).  

Os enciclopedistas compartilhavam o ideal de que a razão seria o caminho certo 

para o alcance do desenvolvimento e da felicidade humana
7
, como destaca Souza: “[...] a 

Enciclopédia sustenta a convicção de que os homens instruídos são melhores e mais 

virtuosos. A instrução, libertando os homens da ignorância, liberta-os também do preconceito, 

do fanatismo, da superstição e da violência” (SOUZA, 2015, p.25). O conhecimento, assim, 

assume um caráter libertador e útil à sociedade, do qual ninguém deve ser privado, como 

lemos neste trecho do “Discurso”, elaborado por D’Alembert:  

 

Para limitar-me ao seu assunto, observarei somente que o prazer e o proveito 

que encontramos em tal intercâmbio, seja comunicando nossas ideias aos 

outros homens, seja unindo as deles às nossas, devem levar-nos a estreitar 

cada vez mais os laços da sociedade iniciada e a torná-la para nós o mais 

útil possível. Mas como cada membro da sociedade procura assim aumentar 

para si mesmo a utilidade que dela extrai, e tem ao mesmo tempo de 

combater em cada um dos outros uma diligência igual à sua, nem todos 

podem ter o mesmo quinhão nas vantagens, embora todos tenham o mesmo 

direito a ele (D’ALEMBERT, 2015, p.55, grifos nossos). 

 

 

                                                 
7
 Franklin Leopoldo e Silva, na sua obra Felicidade, afirma que na Idade Moderna houve uma mudança 

significativa na concepção da felicidade. A religião deixou de ser a única referência sobre o tema, sendo 

substituída por um pensamento laico, de caráter racionalista, resultado das transformações que marcaram a 

sociedade moderna: "Especial atenção deve ser dada à conjunção de ciência, técnica e ética, cuja articulação será 

decisiva para os rumos da sociedade moderna, doravante pautada pela hegemonia da razão como marca 

distintiva da autonomia cuja afirmação aparece como a mais insigne tarefa a ser empreendida pelo homem na 

busca da realização de sua singularidade, entendida como a felicidade racionalmente constituída. Essa autonomia 

manifesta-se na noção de subjetividade como centro irradiador da evidência no conhecimento e da norma no 

plano da ação. A figura do sujeito adquire então a primazia que fundamentará a representação como critério de 

realidade, de verdade e de bem" (SILVA, 2007, p. 54). 
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A proposta de D’Alembert transforma a Enciclopédia em um projeto militante de 

divulgação do saber, com um aspecto político claro, a formação de uma sociedade instruída. 

Neste sentido, Piva comenta sobre o projeto enciclopédico: “(...) coletivo, humanista, 

democrático num certo sentido, a Enciclopédia também foi uma iniciativa militante” (PIVA, 

2013, p. 65). O pesquisador ainda ressalta que o próprio título Dicionário raciocinado das 

ciências, das artes e dos ofícios por uma sociedade de letrados, já especifica a sua intenção: 

 

E aqui destaquemos uma parte do longo título da Enciclopédia normalmente 

negligenciada pelos estudiosos e pelas publicações: “por uma sociedade de 

letrados”. Nada mais ideológico, programático e político, afinal, o que seria 

uma “sociedade de letrados” senão uma comunidade de mulheres e homens 

alfabetizados, instruídos, críticos e autônomos em relação às suas próprias 

convicções e escolhas, uma comunidade discursiva, em última instância, 

uma opinião pública? Nesse sentido fica evidente, de uma vez por todas, que 

a finalidade da Enciclopédia – e do pensamento de Diderot em particular – 

era ser a ferramenta e o catalisador do esclarecimento na França (PIVA, 

2013, p. 65). 

 

 

Para que se cumpram os objetivos a que se propõe a Enciclopédia, os temas 

abordados por ela ultrapassam as questões teóricas e metafísicas, abrangendo amplamente as 

artes manuais, com inúmeras pranchas ilustrativas, demonstrando que todas as formas de 

saber devem ser objeto de atenção e que entre elas não deve haver uma hierarquia. Ao invocar 

uma proposta tão abrangente, a Enciclopédia apresenta uma nova atitude em relação a um 

mundo que se preocupava em discutir e propor soluções para os dilemas de uma conjuntura 

marcada por dogmas e preconceitos que afetavam as discussões teóricas, mas também 

afetavam diretamente a realidade social da época. 

 

PLANO DE UMA UNIVERSIDADE 

 

“No que concerne à educação pública, não há nada de variável, nada que dependa 

no essencial das circunstâncias. A sua meta será sempre a mesma em todos os séculos: fazer 

homens virtuosos e esclarecidos” (DIDEROT, 2000a, p. 276). Em Plano de uma 

Universidade, de 1775, escrito por Diderot por encomenda da déspota esclarecida Catarina II, 

imperatriz da Rússia, encontramos uma proposta educacional condizente com essa meta 

universal. O texto explicita a relevância da educação na filosofia de Diderot. Para ele, a 

função primordial e estratégica da educação seria promover o esclarecimento, o processo de 

emancipação dos indivíduos por meio da superação dos preconceitos e das superstições em 
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direção a uma vida orientada, sobretudo, pela razão. Mais precisamente, pelo exercício 

autônomo da razão e da vontade, bem como pelo cálculo racional dos prazeres e por valores 

como compreensão, tolerância e sacrifício, tríade ética e política condensada numa só palavra 

e virtude: sociabilidade. 

Para a realização desse projeto ousado e ambicioso seria necessário, no entender 

de Diderot, que essa educação, além de pública, fosse antes de tudo inteiramente laica - imune 

e livre da intromissão dos preceitos e dogmas da religião. Diderot considera que, 

historicamente, as religiões - em especial o cristianismo em suas facções católica e protestante 

-, por meio dos seus dogmas, haviam promovido no continente europeu o obscurantismo, 

segregações de todo tipo e guerras, além de difundirem muito mais preconceitos e 

intolerâncias do que caridade, amor e entendimento entre os homens. A conclusão de Diderot 

é de que a história da Europa é uma prova de que a experiência dos homens com a religião 

fora lamentável. Só uma educação laica garantiria a tolerância e, por conseguinte, a paz 

necessária para o progresso e o aperfeiçoamento da sociedade. Assim, seu projeto educacional 

propõe a universalidade do ensino. É nesse instante que a política institucional é evocada por 

Diderot. O apoio dos monarcas - mais exatamente dos déspotas esclarecidos do seu tempo - e 

seu envolvimento com esse projeto, diríamos, democrático, de ampliação das luzes a todos, 

seriam fatores decisivos para a realização desse propósito humanista. Foi o que pareceu a 

Diderot, pelo menos em um primeiro momento. O esclarecimento, portanto, é pensado por ele 

como um empreendimento em grande medida político, em todas as suas instâncias.  

Na expectativa de viabilizar seu projeto, Diderot se aproxima do poder, na figura 

da imperatriz Catarina II, da Rússia, uma governante bastante interessada pelo ideário 

iluminista. Outros filósofos do período fizeram o mesmo. Os casos mais emblemáticos são os 

de Voltaire e de La Mettrie, que acabaram se tornando protegidos de Frederico II, rei da 

Prússia, figura de proa do despotismo esclarecido.  

Em Plano de Uma Universidade Diderot destaca três aspectos fundamentais que, 

na sua visão, garantiriam uma educação promotora dos ideais iluministas. O primeiro deles, a 

elaboração de um retrato detalhado do ensino universitário da França do século XVIII, que 

apontaria suas falhas e os pontos a serem modificados.  O ensino francês, aos olhos de 

Diderot, não promovia a autonomia dos indivíduos, a começar pelas crianças, tuteladas pelos 

seus preceptores, na maioria das vezes religiosos ou de forte formação religiosa. Diderot 

entende que a educação da época do Antigo Regime, inclusive na Sorbonne, consistia numa 

doutrinação religiosa, na maior parte dos casos ditada pelos dogmas da Igreja Católica e, de 

certo modo, da escolástica. Entre as consequências dessa hegemonia ideológica no ensino, 
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considerada perniciosa pelo filósofo, estavam os empecilhos por ela criados para o 

aprimoramento e a atualização dos currículos, que não acompanhavam as descobertas e as 

rápidas mudanças científicas e técnicas da época, dificultando, assim, uma instrução mais 

dinâmica, que conciliasse de maneira mais prolífica a teoria com a prática. Diderot percebe 

que a religião, além de produzir efeitos nocivos à educação, também os produz na política. 

Exploraremos este cenário, completando o quadro crítico de Diderot sobre a questão. 

O segundo aspecto que será abordado é a defesa de Diderot de uma educação laica 

e pública como a única capaz de promover a autonomia e o desenvolvimento dos indivíduos e 

das nações. Segundo o filósofo, a implantação dessa proposta emancipadora demandaria três 

condições: acesso universal à educação, um sistema educacional financiado e fiscalizado pelo 

Estado e a reforma do currículo. Também abordaremos sua defesa de uma educação pública, 

laica e universal como promotora do esclarecimento, empreendimento, em grande medida, 

político. Diderot considerava essencial para o sucesso do seu projeto uma aliança com os reis, 

que deveriam se responsabilizar pela implantação das medidas necessárias para o nascimento 

de uma educação emancipadora e responsável pelo progresso da nação. 

 E finalmente, apresentaremos a proposta de currículo de Diderot, que leva em 

conta a desejada mudança social. O filósofo propõe um curso de ciência universal que 

promoveria conhecimento variado em diversas áreas, proporcionando uma formação geral. 

Quanto à escolha dos conteúdos, Diderot alerta que não se poderia ter como ponto de partida a 

Enciclopédia, pois seria impossível reproduzir experiência tão abrangente em sala de aula 

com um número reduzido de professores. Diante desse contexto, o filósofo propõe que o 

currículo leve em conta duas possibilidades de estudo que poderiam ser incorporadas à ciência 

universal: a relação do homem com a natureza e o homem em sociedade. Para ele, estas duas 

perspectivas exigiriam um leque de conhecimentos básicos em disciplinas como aritmética, 

geometria, física, astronomia, história, geografia, entre outras, que deveriam ser abordadas na 

educação pública. Segundo o filósofo, a base para elencar estes conhecimentos era a utilidade 

que eles teriam para o indivíduo para a sua vida social, como ele enfatizará em todo o 

desenvolvimento da sua proposta.  Para Diderot, portanto, o estabelecimento de um sistema 

educacional laico e público era a possibilidade real de transformar a sociedade.  

As duas obras centrais que apresentaremos neste trabalho, Enciclopédia e Plano 

de uma Universidade demonstram que Diderot representa de forma exemplar o filósofo 

iluminista, descrito no verbete “O Filósofo”. Para ele, o conhecimento deveria ter o poder de 

mobilizar e transformar a sociedade e não somente adornar bibliotecas e discussões estéreis. 

A busca de Diderot, apesar de representar um determinado momento histórico, não perdeu a 
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sua atualidade. Ainda sonhamos que o ideal defendido pelo filósofo seja uma realidade no 

século XXI. 
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1. DIDEROT E A GLÓRIA: A HISTÓRIA DA ENCICLOPÉDIA 

 

Madame du Châtelet
1
 (1706-1749), filósofa e física iluminista, na obra Discurso 

sobre a felicidade, escrita em 1749, afirma que os homens, ao agirem de forma virtuosa, 

podem alcançar uma tripla recompensa: a "saúde da alma", o reconhecimento dos seus pares e 

a possibilidade de alcançar a "estima universal" (2002, p. 15). Para Châtelet, as ações 

humanas visam não apenas o presente, mas também o futuro, uma vez que ultrapassar a 

existência e escrever o próprio nome na História é um dos objetivos mais almejados pelo 

homem
2
:  

 

Sei que há alguma realidade no amor pela glória de que podemos usufruir 

enquanto estamos vivos; mas praticamente não existe nenhum herói, de 

nenhum gênero, que queira se despojar inteiramente dos aplausos da 

posteridade, da qual se espera até mais justiça do que de seus 

contemporâneos (2002, p. 22). 

 

Alcançar a glória em vida
3
 e receber os aplausos da posteridade é algo que poucos 

mortais conseguiram. Um destes foi o filósofo Denis Diderot, editor e também um dos 

escritores da Enciclopédia, publicada entre 1751 e 1772, com dezessete volumes de texto, 

com um total de 71.818 verbetes, além de onze volumes de pranchas, quatro volumes de 

suplementos de texto e um de pranchas e dois para o índice. Considerada símbolo e referência 

do movimento iluminista e patrimônio do povo francês, a obra e seu autor foram 

                                                 
1
 Madame du Châtelet (1706 - 1749) foi uma física e filósofa francesa, frequentadora da Corte, cuja vida foi 

marcada pela dedicação aos estudos. Companheira de Voltaire por muitos anos, foi a primeira mulher a 

concorrer a um prêmio da Academia de Ciências, em 1738, com uma dissertação intitulada "Da natureza do fogo 

e de sua propagação". Sua participação foi anônima, devido aos empecilhos impostos às mulheres na época. Tais 

preconceitos também se manifestaram quando da publicação de sua primeira obra, Instituições de física, em 

1740, ocasião em que foi acusada de plágio, pois a comunidade científica da época não conseguia acreditar que 

as teorias ali apresentadas pudessem ter sido escritas por uma mulher. A filósofa também se notabilizou pela 

tradução da obra Principia, de Newton, para o francês, tornando-se uma especialista no pensamento newtoniano. 

As considerações sobre a glória apresentadas neste trabalho estão na obra Discurso sobre a felicidade, escrita 

entre 1746 e 1747, e publicada postumamente (BADINTER, 2002, p. 12 - 21). 
2
 Badinter afirma que no século XVIII a relação do homem com a religião foi alterada, alterando também sua 

relação com o reconhecimento e a felicidade. “A vontade de viver feliz aqui e agora substituiu o desejo da 

beatitude eterna.” (2003, p. 21) Leopoldo e Silva observa que o homem moderno rejeitará o conceito cristão de 

felicidade, que a entende alcançável somente no âmbito da eternidade, e centrará a sua realização no sujeito e na 

sua ação, passando a ser este o critério de realidade, verdade e bem (2007, p. 43 e 54). 
3 

Badinter destaca que durante o século XVIII houve uma valorização da busca pela glória: “O desejo de glória 

ainda vai durar muito. O reconhecimento dos pares e o aplauso do público são recompensas de que não nos 

cansamos. Mas essa paixão, exacerbada no meado do século XVIII pelo nascimento da opinião pública, entra em 

choque com outras, antigas e novas. Dentre as antigas, o ciúme dos rivais, sempre prontos a estragar o prazer de 

desfrutar de um sucesso. Efêmera, às vezes amarga, a glória do intelectual deve estar sendo sempre 

reconquistada. E essa reconquista é cada vez mais difícil. O intelectual é espreitado pelos pares e o público adora 

destruir o que ele venerou” (2007, p.11). 
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reverenciados no Pantheon
4
 com um obelisco esculpido por Alphonse Camille Terroir (1875 -

1955) e dedicado a Diderot e aos enciclopedistas, no qual consta a inscrição "Encyclopedie 

prepare l´idee de la revolution", valorizando os ideais iluministas no enfrentamento da ordem 

socioeconômica vigente no Antigo Regime. No livro de memórias da Igreja Saint-Roch
5
, 

onde se encontram os restos mortais de Diderot, há uma exaltação ao incansável trabalho do 

filósofo para a realização da Enciclopédia (FOURNIER, 2011, p. 66). No café Procope
6
, 

reconhecido ponto de encontro de iluministas, fundado em 1689 e ainda em funcionamento, 

um dos salões leva o nome do filósofo. Homenagens também são encontradas nas ruas de 

Paris, como o Boulevard Diderot e uma escultura de bronze do filósofo, exposta no Boulevard 

Saint-Germain, local antes ocupado por um tribunal e uma prisão religiosa (DEUTSCH, 2011, 

p. 111)
7
. 

O reconhecimento obtido por Diderot não se limita à sua participação na 

Enciclopédia. Ao longo de toda a sua vida o filósofo produziu inúmeras obras em áreas 

variadas do conhecimento - ciência, moral, política, educação. Em Lectures de Diderot, 

Jacques Proust aponta a influência da obra diderotiana em movimentos e autores 

contemporâneos, destacando as leituras diderotianas feitas por Schiller, Goethe e Hegel, além 

da sua interpretação pelos movimentos romântico, positivista e marxista. Segundo Proust, a 

apropriação completa de sua obra ocorreu somente após a sua morte, motivada principalmente 

pela curiosidade sobre os temas abordados pelo filósofo em seus escritos (1974, p. 06). Sobre 

a divulgação de suas obras, é importante levar em consideração o cuidado que o próprio 

Diderot passou a ter depois de ter sido preso, em 1749, como observa Franklin de Mattos. 

                                                 
4
 O Pantheon foi construído em um lugar emblemático para os franceses. No ano de 507, após a sua conversão 

ao cristianismo, o rei Clóvis funda a primeira basílica destinada a guardar a sua sepultura e da sua esposa 

Clotilde. O prédio também abrigou, em 512, as relíquias da santa protetora de Paris, Santa Geneviève. Durante o 

século XVIII, Luís XV se cura de uma grave enfermidade e atribui o fato à devoção à Santa Geneviève, 

prometendo construir em gratidão uma nova catedral no local da antiga basílica. A obra é concluída em 1790, 

durante a Revolução, e em 1791 é convertida em Pantheon Nacional. Durante o século XIX o prédio recuperará 

sua função de Igreja, porém, em 1885, com o enterro de Victor Hugo, será definitivamente destinado ao uso 

cívico. No Pantheon encontram-se enterradas duas figuras de destaque do Iluminismo: Voltaire e Rousseau.  
5
 A Igreja de Saint-Roch, localizada na rua Saint-Honoré, também abriga os restos mortais de outras duas figuras 

importantes do iluminismo: o filósofo Helvétius (1715 - 1771) e a Madame Marie-Thérese Geoffrin (1699 - 

1777), que organizou em sua casa reuniões que fermentavam o pensamento iluminista, com a presença de 

Diderot, Voltaire, d´Alembert e Montesquieu (FOURNIER, 2011, p. 65 - 66). 
6
O café Procope também foi palco de outros episódios históricos importantes, como as edições dos jornais de 

Jean Paul Marat, durante a Revolução Francesa. 
7
A região onde se encontra a estátua pertencia aos Beneditinos, onde se localizava a Abadia de Saint-Germain-

de-Prés. Tratava-se de uma região autônoma até o governo de Luís XIV, como destaca Deutsch: “Ela pertencia 

ao bailli, magistrado que decidia a sorte dos prisioneiros detidos pela abadia. Não havia contas a prestar ao rei 

nem à cidade: até Luís XIV, Saint-Germain-de-Prés - verdadeiro estado na cidade - possuía seu prévôt, preboste, 

para exercer a justiça, seu tribunal e sua prisão” (2011, p. 111). O pesquisador também chama a atenção sobre a 

presença da estátua de Diderot no local da antiga cadeia: “Hoje, à direita da igreja, no boulevard Saint-Germain, 

a estátua de bronze de Denis Diderot, outrora hóspede da fortaleza de Vincennes, vela sobre o local da antiga 

cadeia” (2011, p. 111). 
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Abordaremos esse assunto detalhadamente no decorrer deste capítulo. Segundo o pesquisador, 

algumas obras, entre elas Pensamentos filosóficos, Joias indiscretas, Pensamentos sobre os 

cegos e os verbetes da Enciclopédia e de Da Interpretação da Natureza, eram destinadas ao 

grande público. Faziam parte de uma segunda categoria as obras para um público seleto, 

principalmente os assinantes da Correspondência literária, filosófica e crítica, dirigida por 

Melchior Grimm. Segundo o comentador, foram as publicações em forma de manuscritos que 

garantiram a celebridade do filósofo. Entre elas estão Os Salões, Suplemento à viagem de 

Bougainville, a Religiosa e Jacques, o fatalista. Já as obras em que Diderot apresentou suas 

teses mais ousadas circulavam somente entre seus amigos e foram publicadas postumamente. 

Entre elas destacam-se O Sonho de d´Alembert, Paradoxo sobre o comediante e O Sobrinho 

de Rameau (FRANKLIN DE MATOS, 2004, p. 120).  

A versatilidade do pensamento diderotiano também foi reconhecida pelo sistema 

universitário francês, em homenagem prestada pela Universidade Paris VII, criada em 1971, 

que recebeu em 1994 o seu nome, como forma de valorizar os estudos multidisciplinares 

desenvolvidos por Diderot e também presentes na estrutura da universidade, que oferece 450 

cursos que abrangem diversas áreas, entre elas artes, humanidades, medicina, direito, 

economia, ciências e tecnologia.  

Diderot também se destacou no mundo literário. O romance A Religiosa, que 

narra os problemas enfrentados por uma mulher obrigada pela família a se tornar religiosa, foi 

duas vezes adaptado para o cinema, em produções francesas, de 1966 e 2013. Outra 

homenagem de destaque ao filósofo iluminista foi a peça Jacques e seu amo, uma homenagem 

a Denis Diderot em três atos, escrita por Milan Kundera, prêmio Nobel de Literatura. Na 

introdução, o autor compara a obra Jacques, o Fatalista, a outras obras clássicas como Dom 

Quixote, Tom Jones, Ulisses e Ferdydurke (1988, p. 12) e define as virtudes da obra 

diderotiana da seguinte maneira: "O romance de Diderot é uma explosão de impertinente 

liberdade sem autocensura e de erotismo sem álibi sentimental" (1988, p. 12). Estas 

homenagens se juntam a outras na França e no mundo, representando apenas um pequeno 

exemplo do que significou a iniciativa e perseverança do filósofo, que dedicou vinte e cinco 

anos a uma empreitada que mudou a forma de conceber e divulgar o conhecimento e se 

revelou uma verdadeira batalha contra os alicerces do Antigo Regime, calcado no governo 

absolutista e nos dogmas da Igreja, duas forças poderosas que não aceitavam ser desafiadas. 

Neste capítulo apresentaremos a história da elaboração da Enciclopédia, em duas 

partes. Na primeira, a título de contextualizar sua produção, apresentaremos um breve 

panorama socioeconômico da França no século XVIII, utilizando para isso verbetes da obra, 
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já vislumbrando assim a postura dos filósofos frente às instituições do Antigo Regime. Na 

segunda parte, nos dedicaremos a expor a história do desenvolvimento da Enciclopédia, 

demonstrando, assim, as batalhas dos enciclopedistas em defesa da construção de uma obra 

que se propunha a popularizar o saber e contribuir para a emancipação do indivíduo e da 

sociedade. No segundo capítulo apresentaremos o papel da Enciclopédia no processo de 

transformação do saber e a discussão sobre a sua função educacional, enfatizando as posições 

diderotianas sobre o tema. 
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Figura 1 - Estátua de Diderot, localizada no Boulevard-Saint Germain, Paris, França. 

 

 

Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 2: Monumento em homenagem aos enciclopedistas, localizado no Panteão de Paris, 

França. 

 

 

Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 3: Detalhe do monumento em homenagem aos enciclopedistas, localizado no Panteão 

de Paris, França. 

 

 

Fonte: Fotografia da autora  
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Figura 4: Detalhe do monumento em homenagem aos enciclopedistas, localizado no Panteão 

de Paris, França 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 5: Altar da igreja de Saint-Roch onde está enterrado Diderot. Paris, França 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora  
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1.1. A FRANÇA NO SÉCULO XVIII 

 

Durante o século XVIII a França viveu uma ordem socioeconômica denominada 

Antigo Regime, em que imperava uma monarquia absolutista sustentada pela nobreza e pela 

Igreja, conforme destaca Hobsbawm: "Os monarcas hereditários pela graça de Deus 

comandavam hierarquias de nobres proprietários, apoiados pela organização tradicional e a 

ortodoxia das igrejas e envolvidos por uma crescente desordem das instituições [...] (1999, p. 

41).  

Analisaremos a seguir algumas características que marcavam a sociedade 

francesa, destacando os seus principais personagens e apontando também suas atividades 

econômicas correspondentes. Como suporte dessa análise, além da historiografia tradicional, 

lançaremos mão dos verbetes da Enciclopédia, demonstrando, assim, a visão dos próprios 

enciclopedistas e seus embates com a sociedade do seu tempo. 

 

 

1.1.1. Uma monarquia absolutista  

 

Os monarcas franceses desse período foram eternizados por encarnarem o poder 

absolutista em sua plenitude. É de Luís XIV (1638 - 1715), um dos mais poderosos monarcas 

franceses, a frase ontológica: "O Estado sou Eu". Luís XV (1710 - 1774), em um célebre 

discurso de 1766, reafirmou a teoria do direito absoluto dos reis: 

 

É exclusivamente na minha pessoa que reside o poder soberano, cujo caráter 

próprio é o espírito de conselho, de justiça e de razão; é só de mim que os 

meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade; a plenitude dessa 

autoridade, que eles não exercem senão em meu nome, permanece sempre 

em mim, e o seu uso não pode nunca ser voltado contra mim; é a mim 

unicamente que pertence o poder legislativo sem dependência e sem partilha; 

é pela minha exclusiva autoridade que os oficiais dos meus tribunais 

procedem, não à formação, mas ao registro, à publicação, à execução da lei, 

e que lhes é permitido advertir-me o que é do dever de todos os conselheiros 

úteis; a ordem pública inteira emana de mim, e os direitos e interesses da 

Nação, de que se ousa fazer um corpo separado do Monarca, estão 

necessariamente unidos com os meus e repousam nas minhas mãos (1976, p. 

22). 
  

O fortalecimento do poder absolutista na França ocorreu durante o século XVII e 

contou com o apoio da Igreja, que sempre teve uma forte influência no país. Podemos 
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verificar essa simbiose na análise de Anderson, sobre o papel do Cardeal de Richelieu (1585 - 

1642) no governo de Luís XIII (1601-1643):  

 

Todavia, foi nessa mesma época que, curiosamente entremeados em tal 

sistema, Richelieu e seus sucessores deram início à construção de uma 

máquina administrativa racionalizada capaz [...], de efetivar o controle e a 

intervenção direta da monarquia em toda a França (2004, p. 95). 

 

Anderson ainda destaca que a violência contra aqueles que se opuseram a essa 

centralização foi a marca desse processo: "[...] o cardeal procedeu prontamente à liquidação 

das fortalezas huguenotes remanescentes no sudeste, [...] esmagou sucessivas conspirações 

aristocráticas com execuções sumárias, [...] derrubou castelos da nobreza e proibiu duelos e 

suprimiu os estados"(idem, p. 95).  

Mesmo inserido nesse cenário autoritário e repressor que marcou tão fortemente 

os séculos XVII e XVIII, Diderot defenderá, no verbete "Autoridade Política", que o poder 

político não se estabelece naturalmente: "Nenhum homem recebeu da natureza o direito de 

comandar os outros. A liberdade é um presente do céu, e cada indivíduo da mesma espécie 

tem direito de usufruir dela tão logo tenha o uso da razão" (2015, p. 37).  Na continuação da 

sua análise, Diderot destaca que o poder estabelecido mediante a violência é uma usurpação, 

uma vez que impera nesse processo a lei do mais forte (2000, p. 256) e que o poder legítimo é 

estabelecido por meio do consentimento dos governados: 

 

O príncipe recebe dos seus próprios súditos a autoridade que tem sobre eles, 

e essa autoridade é limitada por leis da natureza e do Estado. Essas leis são 

as condições sob as quais eles se submeteram, ou se considera que se 

submeteram a seu governo. Uma dessas condições é que o príncipe, não 

tendo poder sobre os súditos a não ser pela escolha e pelo consentimento 

destes últimos, nunca pode empregar sua autoridade para romper o contrato 

ou o ato pelo qual ela foi conferida. Se o fizer, agirá contra si mesmo, pois 

sua autoridade só pode subsistir através do documento que a estabeleceu 

(2015, p. 39). 

 

 

Segundo Souza (2006, p. 13), nestas citações Diderot apresenta os dois pilares que 

caracterizam a filosofia política moderna. Ao defender que os homens são naturalmente iguais 

e que o poder tem como origem a força ou o contrato social, o filósofo rompe com a doutrina 

da desigualdade natural, que até então justificava o comando de poucos e o destino da maioria 

à obediência. Quando legitima somente o poder estabelecido por meio de um consenso e 

destaca que esta seria a forma aceita por Deus, uma vez que ninguém pode rogar para si o 
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papel do comandante supremo, o filósofo está criticando diretamente a tese do direito divino, 

essencial para a sustentação do absolutismo monárquico. 

Devido à repressão existente na época,
8
 Diderot reconhece a legitimidade do 

poder de Luís XV: “O cetro de Luís XV passa necessariamente a seu filho primogênito, e não 

há nenhum poder que possa opor-se a isso: nem o da nação, porque é a condição do contrato, 

nem o de seu pai, pela mesma razão” (DIDEROT, 2000, p. 258). Entretanto, isso não constitui 

uma contradição no discurso do filósofo. Apenas deixa evidente o necessário cuidado adotado 

por ele na exposição de suas ideias, na tentativa de se proteger de um Estado que distribuía 

inúmeras lettres de cachet
9
 e tinha forte caráter censor. Para compreender a postura cuidadosa 

do filósofo basta lembrar que as Cartas filosóficas de Voltaire (1733), e o Emílio, de 

Rousseau (1762), foram queimados em público (BURKE, 2003, p. 131).  

As teorias políticas defendidas por Diderot em seu verbete da Enciclopédia não 

eram exclusividade sua, mas representavam, em linhas gerais, o pensamento iluminista sobre 

o tema
10

. Exemplo disso é o verbete “Representantes”, em que d’Holbach, afirma: "Num 

Estado despótico, o chefe da nação é tudo, a nação não é nada. A vontade de um só faz a lei, a 

sociedade não é representada" (DIDEROT, 2015, p. 265).  Provavelmente motivado pela 

mesma precaução de Diderot, o autor atribui as posturas despóticas aos governos asiáticos, 

como o turco (2015, p. 265), mas não deixa de citar que as assembleias dos Estados Gerais, 

que representavam a nobreza, o clero e o povo, não se reuniam desde 1628 (2015, p. 266), 

demonstrando assim que as decisões que atingiam todos os franceses eram o resultado da 

vontade de uma única pessoa. Já no verbete "Monarquia", Jaucourt defende a monarquia com 

poderes limitados como a melhor forma de governo, por existir nela um equilíbrio entre os 

poderes: “[...] porque, independentemente de sua estabilidade, nela o cargo legislativo é 

composto de duas partes, das quais cada uma controla a outra por meio de sua faculdade 

                                                 
8
 Souza comenta, sobre o tema: “É claro que esta contradição entre os princípios e as análises históricas poderia 

ser explicada pelas precauções que os enciclopedistas deviam tomar para evitar o confronto direto com a censura 

real. Desde a publicação do primeiro volume, a Enciclopédia foi alvo das mais duras críticas, e acabou mesmo 

por ter sua publicação interditada. Aos olhos do Conselho Real e do Parlamento de Paris, apesar de tecer elogios 

ao monarca e aos outros reis de sua dinastia, a obra não parecia tão ofensiva" (SOUZA, 2015, p. 17). 
9
Documentos emitidos pelo governo francês para prender os que se opunham a ele (WILSON, 2011, p. 130). 

Wilson afirma que as lettres de cachet " se tornaram um dos mais odiosos símbolos do Ancién Regime" (2011, p. 

130), uma vez que possibilitavam a realização de prisões arbitrárias e eram o "método favorito do governo para 

tentar disciplinar homens de letras." 
10

 Como exemplo podemos citar as observações de Souza sobre a tese da sociabilidade natural, presente em 

diferentes verbetes: “Esta mesma tese da sociabilidade natural, ao ser desenvolvida na Enciclopédia, apesar de 

receber tratamentos diferentes segundo os autores dos vários verbetes que tratam da questão, mantém mais ou 

menos o mesmo conteúdo." (SOUZA,2015,  p. 08) Também em Do Contrato Social, uma das mais celebradas 

obras de Rousseau, o filósofo discorre sobre as condições para o estabelecimento de um governo soberano que 

tenha como princípio a vontade geral.  
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mútua de se restringir, e ambas são ligadas ao Poder Executivo, que por sua vez é também 

ligado ao Legislativo” (JAUCOURT, 2015, p. 237). O filósofo também aponta como exemplo 

de monarquia limitada bem sucedida a Inglaterra: "É esse o governo da Inglaterra, cujas 

raízes, sempre cortadas, sempre sangrando, produziram enfim, depois de séculos, para espanto 

das nações, uma mistura igual de liberdade e realeza" (idem, p. 237). 

  

 

1.1.2. A Igreja  

 

O poder absoluto do rei era apoiado e justificado pela Igreja, que desde a Idade 

Média estabelecera uma ligação com o poder político que afetava toda a estrutura social, 

como afirma Lefebvre: "Como tradicionalmente o direito divino entrelaçasse o trono e o altar, 

o príncipe impunha sua religião aos súditos. A Igreja oficial detinha o privilégio do culto 

público e o estado civil dirigia o ensino e a assistência, censurava a atividade intelectual" 

(1989, p. 53). Lefebvre ainda destaca que a Igreja tinha sua autoridade legitimada pelo temor 

e pela fé, inclusive com autonomia para instituir assembleias e tribunais autônomos, como a 

Inquisição, além de ter uma base financeira sólida, representada por suas terras e pela 

arrecadação do dízimo. Tocqueville observa, sobre o tema: "[...] o convento geralmente tinha 

a senhoria da aldeia em cujo território se encontrava. Tinha servos [...], empregava a corveia, 

percebia direitos nas feiras e mercados, tinha seu forno, seu moinho, sua prensa, seu touro" 

(1997, p.74). 

A relação entre a monarquia e a Igreja remonta ao período medieval, inclusive nos 

reinos que antecederam o Estado francês moderno, como as dinastias Merovíngia e 

Carolíngia, que atuavam em defesa dos valores cristãos e tinham o seu poder justificado por 

ela. Como exemplo dessa ligação podemos citar Clóvis (466-511), que, em 496, foi o 

primeiro rei da dinastia Merovíngia convertido ao cristianismo. Depois de sua conversão, suas 

ações objetivaram a expansão e fortalecimento da fé cristã, sendo figura de destaque do seu 

reinado a religiosa Geneviève (419-422/502-512), que, falecida, foi canonizada e nomeada 

padroeira da cidade de Paris. A Igreja de Sainte Geneviève tornou-se emblemática para a 

capital francesa, um centro da devoção cristã na França. Durante a Idade Média, foi uma das 

primeiras sedes da Universidade de Paris e sobre os seus escombros foi construído o 

Parthenon, dedicados aos heróis franceses.  

Na dinastia Carolíngia dois eventos ilustram essa estreita ligação entre poder 

religioso e político. O primeiro foi a Batalha de Poitiers, liderada por Carlos Martel (690-
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741), em 732. Esse confronto, vencido pelos cristãos, foi o responsável por barrar o avanço 

muçulmano na Europa Medieval, limitando seu domínio à Península Ibérica e reforçando a 

presença cristã no continente. Já no reino de Carlos Magno (747-814) encontramos um 

monarca comprometido com o estabelecimento de um império cristão. Suas inúmeras 

conquistas se deram no sentido de ampliar o território dos francos e estabelecer a hegemonia 

da fé cristã. A preocupação de Magno com a divulgação da fé era de tamanha envergadura 

que durante seu reinado foram fundadas escolas palacianas com o objetivo de estimular a 

formação de uma nobreza que atuasse sob os princípios cristãos, como destaca Gambi: "O 

ideal político de Carlos Magno (742-814) de fundar uma societas christiana que unificasse 

Igreja e Estado e pusesse a "palavra de Deus" como fermento da vida social impunha já uma 

formação cultural e espiritual para os "conselheiros" do rei, que eram sobretudo eclesiásticos" 

( 1999, p. 159). 

Durante o Estado moderno francês ainda continuamos a encontrar exemplos dessa 

ligação entre a Igreja e o poder político. Após a Reforma e o crescimento do número de 

protestantes no país - os huguenotes -, a França testemunhou um dos maiores massacres 

provocados em nome da religião, a noite de São Bartolomeu. Em 24 de agosto de 1572, sob 

ordens do rei Carlos IX (1550-1574), milhares de protestantes foram assassinados no país. Em 

um texto de Voltaire, que circulava de forma clandestina, intitulado Das conspirações contra 

os povos ou das proscrições, o filósofo demonstra as reações de apoio da Igreja ao evento: 

 

[...] Vós pretendeis, homem caridoso, que a religião não teve nenhuma 

participação nesse pequeno movimento popular. Esquecei-vos do quadro que 

o papa Gregório XIII mandou colocar no Vaticano, e ao pé do qual estava 

escrito: Pontifex Colignii necem probat? Esquecei-vos de sua procissão 

solene da igreja de São Pedro à igreja de São Luiz, do Te Deum que mandou 

recitar e das medalhas que mandou cunhar para perpetuar a memória da feliz 

carnificina de São Bartolomeu? Vós talvez não tenhais visto essas medalhas. 

Eu as vi nas mãos do abade de Rothelin. O papa Gregório ali está 

representado de um lado, e, do outro, está um anjo que segura uma cruz na 

mão esquerda e uma espada na direita. Eis aí o bastante [...] (2008, p. 185). 

 

 

Uma das consequências da noite de São Bartolomeu foi o estabelecimento do Édito de 

Nantes, por Henrique IV (1550-1610), em 1598, determinando a tolerância religiosa na 

França. Apesar disso, os conflitos religiosos seguiam constantes no país. O Parlamento 

nomeou a faculdade de teologia da Universidade de Paris - palco constante de contendas 

envolvendo temas religiosos mesmo antes da fatídica noite de São Bartolomeu - responsável 

pela censura dos livros relacionados ao tema e foi ela que promoveu a condenação das teses 

de Lutero. Tulier demonstra que no período compreendido entre os anos de 1542 e 1543, 65 
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livros foram censurados, entre eles obras de Calvino, Marot, Lutero, Esteban Dolet, Zwingle, 

Melanchton e Rabelais. (TULIER, 2010, p. 503) A faculdade, portanto, transformou-se em 

um instrumento efetivo da Contrarreforma.  

Mesmo após a decretação do Édito de Nantes os eventos conflituosos entre as 

duas vertentes cristãs eram frequentes. Um episódio universitário ocorrido em 1629 ilustra 

bem o clima vigente. Durante o governo de Luís XIII, o Cardeal Richelieu, figura influente do 

governo, determinou que a liberdade religiosa fosse respeitada na faculdade de teologia. 

Como represália à imposição do Cardeal, os católicos exigiram uma alteração no juramento 

que vigorava desde 1508 para admissão à universidade, acrescentando, além da fidelidade à 

universidade, uma declaração de obediência aos decretos papais. Tal exigência gerou revolta 

dos protestantes e o episódio somente foi resolvido com a intervenção do Cardeal, que trocou 

a exigência de fidelidade aos decretos do Papa pela exigência de fidelidade aos decretos reais, 

o que, na prática, resultava no mesmo, graças à aliança entre Igreja e Estado (TULIER, 2010, 

p. 733).  

A influência da Igreja não se restringia ao ambiente universitário, mas se efetivava 

em todos os níveis de formação. Luzuriaga destaca a inexistência de uma educação pública e 

o gerenciamento e organização dos sistemas educacionais nos países católicos, salvo raras 

exceções, pela Igreja (1959, p. 22). Essa influência será criticada no verbete "Colégio", escrito 

por D´Alembert, que, temendo represálias, já de início adverte tratar-se de um assunto de 

interesse público que, portanto, deve ser discutido livremente: "A matéria interessa ao 

governo e à religião, e merece ser tratada com liberdade, sem que isso ofenda a ninguém. 

Feita esta advertência, passo à exposição" (2015, p. 64). No decorrer do verbete D´Alembert 

faz severas críticas à educação pública, focando nas áreas de humanidades, retórica, filosofia, 

costumes e religião, críticas que analisaremos detalhadamente no último capítulo deste 

trabalho. No momento nos deteremos às críticas imputadas à religião: 

 

 

Com relação à religião, há dois excessos igualmente lamentáveis. O primeiro 

e mais comum é reduzir tudo a formalidades aparentes e dar a elas uma 

virtude que certamente não têm; o segundo, ao contrário, é querer obrigar as 

crianças a se ocuparem unicamente desse objeto, fazendo com que 

negligenciem estudos que poderiam um dia torná-las úteis à pátria. Sob o 

pretexto de que Jesus disse que é preciso rezar sempre, alguns professores, 

sobretudo os que adotam princípios de rigorismo, querem que o tempo 

destinado aos estudos seja inteiramente ocupado por meditações e 

catecismos, como se o trabalho e a correção no cumprimento dos deveres 

não fossem para Deus a mais agradável das orações. Os discípulos que por 

temperamento, por preguiça ou docilidade se conformam nesse ponto a seus 
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mestres geralmente mostram, ao deixar o colégio, um grau adicional de 

imbecilidade e ignorância (2015, p. 65). 

 

Com a revogação do Édito de Nantes, em 1685, a Igreja recupera sua hegemonia 

sobre a França. A presença de uma única religião oficial alimenta a prática da intolerância, 

tema abordado por Diderot em verbete em que o filósofo demonstra que práticas intolerantes 

se faziam presentes tanto no campo religioso quanto no civil, reforçando a aliança entre as 

duas instituições:  

 

Por intolerância entende-se normalmente essa paixão feroz que leva a odiar e 

a perseguir aqueles que estão no erro. Mas, para não confundir coisas 

diferentes, é preciso distinguir a intolerância eclesiástica da intolerância 

civil. A intolerância eclesiástica consiste em considerar como falsa toda 

religião que não seja aquela que se professa e a demonstrar isto abertamente, 

sem ser impedido por nenhum terror, por nenhum respeito humano, mesmo 

com o risco de perder a vida. [...] A intolerância civil consiste em romper 

toda relação e em perseguir por todos os meios violentos aqueles que têm 

uma maneira diferente da nossa de pensar sobre Deus e sobre seu culto 

(2015, p.212). 

 

 

Ainda no século XVIII a Igreja exercia domínio ideológico, sendo seus dogmas 

considerados inquestionáveis, e quem ousasse questioná-los seria alvo da repressão religiosa: 

"[...] é preciso lembrar que a Inquisição ainda queimava seus ‘hereges’ e ‘ímpios’ em pleno 

século do Iluminismo e da Revolução Francesa" (SCHÖPKE; BALADI, 2008, p. 09). Wilson 

diz que "[...] Igreja e Estado não se entendiam passíveis de questionamento algum pela crítica 

de pessoas privadas, nem cogitavam considerar a discussão pública de assuntos públicos 

sequer algo permissível" (2012, p. 171). Tal clima de repressão não impediu os 

questionamentos dos pensadores iluministas, tanto nos livros ilustres quanto nas obras 

clandestinas, como lemos em Dúvidas sobre a religião, obra atribuída a Guéroult de Pival, em 

que o autor questiona o dogma da revelação:  

 

Se houvesse uma Revelação, ela seria necessária para a felicidade de todos 

os homens. Se ela fosse necessária para a felicidade de todos os homens, 

Deus a teria dado a todos os homens. Deus não pode, sem injustiça, exigir de 

nós mais do que nós somos capazes de fazer. Ora, existiam e existem alguns 

homens na total impossibilidade de conhecer a Revelação, portanto, não 

existe nenhuma Revelação. Por outro lado, todos os homens têm mais ou 

menos razão; portanto, uma necessária e a outra não é (2011, p. 79).  

 

 

No verbete "Imprensa" Jaucourt fala sobre a importância da liberdade de 

imprensa, refletindo o pensamento dos iluministas: "Pergunta-se se a liberdade de imprensa é 
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vantajosa ou prejudicial a um Estado. A resposta não é difícil. É da mais alta importância 

conservar esse costume em todos os Estados fundados na liberdade" (2015, p. 211). Levantar-

se contra a Igreja e o Estado, como foi o caso dos iluministas, tanto de forma pública como 

privada, realmente representava um feito notável e foi uma das maiores conquistas legadas 

por estes pensadores.  

 

 

1.1.3. A nobreza 

 

Os nobres completavam o quadro de beneficiários do Antigo Regime. A origem 

nobre garantia os privilégios e benefícios, como é possível perceber neste trecho da ópera O 

Barbeiro de Sevilha, de Beaumarchais: 

 

Fígaro: [...] Porque sois um grande senhor, julgais ser um grande gênio!... 

nobreza, fortuna, categoria, cargos: tudo isso vos torna tão orgulhoso! Que 

haveis feito para ter tantos bens? Deste-vos ao trabalho de nascer, e nada 

mais. Aliás, homem assaz ordinário! enquanto eu, irra! perdido na multidão 

obscura, precisei empregar mais ciência e cálculos para somente subsistir do 

que os gastos desde há cem anos a governar todas as Espanhas  (1976, p. 

12)... 
 

 

Lefebvre destaca que a nobreza francesa lutava pela manutenção da sua condição 

na sociedade francesa: "No continente, a nobreza constituía uma ordem, frequentemente 

também, mas não na França. Ali ela constituía um corpo; seus membros eram matriculados; 

os dignitários preveniam qualquer derrogação e defendiam seus privilégios" (1989, p. 55). 

Segundo o historiador, na França mantinham-se os costumes, as prerrogativas, os monopólios 

e benefícios herdados da ordem medieval, principalmente os ligados à posse da terra (idem, p. 

55). 

Janine Ribeiro observa que no processo de distinção da nobreza encontramos, na 

França do século XVIII, uma valorização da etiqueta como elemento marcante da condição 

social do indivíduo: "O que funda a qualidade de nobre é um estilo de vida, desde que 

reconhecido por longo tempo. Nada, por sinal, mais barroco: o ser de um homem se confunde 

com sua aparência. Quem age como nobre é nobre" (1987, p. 19). O verbete "Etiqueta", de 

Duclos, também se refere a isso:  

 

É preciso convir que, falando de modo geral, a severidade e as minúcias da 

etiqueta não formam um preconceito favorável no caso de um povo que se 
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ocupa muito dela. A etiqueta estende-se à medida que o mérito diminui. O 

despotismo faz da etiqueta uma espécie de culto. De outro lado, há povos 

bastante livres (os ingleses, que servem de joelhos ao seu rei) que conservam 

uma etiqueta bem cerimoniosa para com o seu príncipe: parece que querem 

adverti-lo, dessa maneira, que ele é apenas a representação da autoridade. É 

quase nesse mesmo sentido que se chamam de etiquetas certos cartazes 

pequenos que se colocam em sacos, caixas ou vasos, para distinguir coisas 

que ali se encontram contidas, e que sem isso poderiam ser confundidas com 

outras (2015, p. 50). 

 

Janine Ribeiro ressalta que a moda complementa esse processo de reconhecimento 

e determinação social:  

 

Através dela constantemente se resgatam critérios que distinguem as classes: 

desde que um é apropriado pelos burgueses ambiciosos, outro aparece, e 

assim ano após ano. A repartição entre refinados e rudes vê-se reiterada; 

nada mais ridículo que usar roupa do ano passado (1987, p. 20).  

 

Lefebvre observa que no século XVIII a etiqueta e a moda eram vertentes da 

nobreza, que valorizava a ostentação e o luxo, dosados pela inteligência: "[...] o século XVIII 

foi a busca do bem-estar e do prazer, ressaltados e moderados pelo refinamento da 

inteligência" (1989, p. 49). Essa é uma época em que proliferam em Paris cafés e salões onde 

se reúnem membros da nobreza, filósofos, literatos e interessados em discussões sobre os 

mais variados temas. Muitos desses locais constituíam pontos de encontro dos iluministas, 

como já dissemos na introdução deste trabalho.  

Durante o século XVIII a França viveu uma "verdadeira revolução demográfica": 

a população francesa passou de 20 milhões de habitantes em 1700 para 28 milhões
11

 em 1790, 

sendo que 80% da população vivia no campo (CARPENTIER; LEBRUN, 2000, p. 219). 

Nessa época, a principal riqueza da nobreza estava na posse da terra, e essa realidade sofre 

alterações devido à pressão criada pelo crescimento populacional. O primeiro impacto foi 

sentido na Agricultura, que, apesar de descrita por Diderot no verbete correspondente como 

"[...] a primeira, mais útil, mais extensa e, talvez, a mais essencial das artes" (2015, p. 25), 

ainda era, segundo Hobsbawm, "duplamente tradicional e assustadoramente ineficiente" no 

território francês (2002, p.35). As afirmações de Hobsbawm são reiteradas pelo relato de um 

                                                 
11

 Os números aqui apresentados são estimados. Chagniot esclarece que existiam inúmeras dificuldades para se 

estabelecer cálculos precisos sobre o tema. A primeira delas era a precariedade dos dados, todos baseados nos 

registros oficiais da Igreja (batismo, casamento e óbito). Também devemos levar em consideração que não havia 

um consenso sobre os métodos que deveriam ser utilizados para medir o crescimento populacional. Para 

exemplificar essa dificuldade Chagniot cita a estimativa dada por vários pensadores iluministas sobre a 

população de Paris na segunda metade do século XVIII, entre eles Diderot e Jaucourt. Em uma carta dirigida à 

Sophie Volland, Diderot estima a população parisiense de 1765 em 800 mil habitantes; já Jaucourt escreve, no 

mesmo ano, o verbete sobre Paris, estimando-a em 700 mil habitantes (1988, p. 218). 
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viajante inglês, Arthur Young
12

, que aponta que os franceses ainda usavam técnicas de cultivo 

rudimentares cujo êxito dependia muito da qualidade do solo:  

 

Tudo que se encontra de meritório aqui depende de dois fenômenos: a 

extraordinária fertilidade do solo, como é o caso de Flandres, da Alsácia, da 

planície do Garonne, e a cultura duma planta particularmente adaptada ao 

clima do meio dia e do centro da França: o milho. Mas como não se encontra 

esta planta nos solos maus ou ordinários, as terras pobres, sob os mesmos 

climas, são abandonadas à natureza ou ao pousio. [...] O grande mal, na 

maioria das rotações de cultura em França, é a excessiva preocupação de 

produzir tanto trigo ou centeio quanto possível [...] Como a quantidade de 

terras aráveis é deste modo prodigiosamente diminuída, o cuidado de suprir 

os pousios e introduzir (em vez deles) rotações de culturas convenientes é da 

mais alta importância [...] (1976, p. 73). 

 

Essa falta de investimentos em técnicas agrícolas também é descrita por Diderot 

no verbete dedicado ao tema. Por meio de uma análise histórica
13

, o filósofo aponta o quanto 

a agricultura foi relegada a segundo plano e para demonstrar isso utiliza uma observação 

atribuída a Plínio, o filósofo romano: "Mas parece que a terra vingou-se do desprezo pelo seu 

cultivo. 'Outrora', diz Plínio, 'ela nos dava seus frutos com abundância; tinha prazer, por assim 

dizer, em ser cultivada pelos arados coroados por mãos triunfantes.' [...] Hoje não acontece 

mais isso". E, continuando seu diagnóstico, Diderot, de forma implícita, atribui ao Estado os 

problemas enfrentados pelo campo, ao elogiar a postura de valorização da agricultura do 

imperador chinês: "Não sei qual é a situação da agricultura na China, mas o padre Du Halde 

nos informa que o imperador, para inspirar o mesmo gosto em seus súditos, uma vez por ano 

pega pessoalmente no arado e traça alguns sulcos no solo, e os mais considerados na corte o 

sucedem" (2015, p. 27). Situação similar à citada por Diderot seria impensável na França. Um 

rei francês e sua corte trabalhando a terra, mesmo para efeito simbólico, seria inimaginável na 

estrutura social vigente no Antigo Regime. Hobsbawm esclarece que os problemas ligados à 

produção, a consequente queda de renda proveniente da agricultura e a alta dos preços 

                                                 
 
12

 Os relatos de Arthur Young são constantemente utilizados em obras de referência sobre o Antigo Regime. Já 

encontramos referências sobre eles no século XIX, no livro de Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução 

(1997, p.111), e no século XX, nos exemplares da Era das Revoluções, de Hobsbawn (2002, p. 49). 
13

 No verbete “Agricultura”, Diderot descreve o desenvolvimento histórico da agricultura da seguinte maneira: 

“A agricultura nasceu com as leis e a sociedade; é contemporânea da divisão das terras. Os frutos da terra foram 

a primeira riqueza. Os homens não conheceram nenhuma outra enquanto tiveram mais zelo em aumentar sua 

felicidade no pedaço de terra que ocupavam do que se deslocar para diferentes lugares para informar-se da 

felicidade ou desventura dos outros. Mas tão logo o espírito de conquista fez as sociedades crescerem e deu 

origem ao luxo, ao comércio e a todos os outros sinais faustosos da grandeza e da maldade dos povos, os metais 

tornaram-se a representação da riqueza, a agricultura perdeu sua primeira reputação e os trabalhos do campo, 

abandonados a homens subalternos, só conservaram sua antiga dignidade nos cantos dos poetas” (2015, p. 26). 



46 

 

levaram a nobreza a explorar ainda mais os seus privilégios de nascimento e a aumentar os 

tributos cobrados dos camponeses (2002, p. 36). 

Segundo Tocqueville, as medidas adotadas pelo Estado para enfrentar o déficit na 

produção de alimentos, como a criação de sociedades reais voltadas para o tema e o estímulo 

para o plantio nas terras inativas, surtiam pouco efeito, mas não se pensava em atitudes 

efetivas que aliviassem os mais afetados pela crise agrícola:  

 

[...] vez ou outra, os seus intendentes e subdelegados distribuíam pequenos 

escritos sobre a arte da agricultura, prometiam prêmios, sustentavam com 

muito custo viveiros cujos produtos distribuíam. [...]  

Tem-se a impressão que teria sido mais eficiente aliviar o peso e diminuir a 

desigualdade dos encargos que oprimiam o agricultor, mas isto 

aparentemente nunca ocorreu ao governo (1997, p. 81). 

 

 

1.1.4. Os camponeses 

 

Sobre a condição dos camponeses no século XVIII, Hobsbawm diz: "O camponês 

típico tinha perdido muito da sua condição de servo no final da Idade Média, embora 

frequentemente guardasse muitas marcas amargas da dependência legal" (2002, p.36).  As 

alterações apontadas por Hobsbawm e também destacadas por Lefebvre dizem respeito à 

posse da terra, que, além da tradicional exploração direta feita pelos nobres, passou também a 

ser arrendada aos camponeses. Essa nova forma de exploração da terra não significou uma 

alteração nas obrigações de origem feudal que pesavam sobre os ombros camponeses e 

comprometiam uma parte considerável dos seus rendimentos. Bourquin afirma que cerca de 

65% da produção camponesa era destinada ao pagamento de impostos ao Estado, aos nobres e 

à Igreja (2003, p. 187). Uma comuna rural com população estimada em 1100 pessoas, 

Landreville, segundo Vervier, pagava três categorias de taxas: a primeira, destinada aos 

impostos reais, correspondia a 80% dos impostos pagos pelos camponeses, distribuídos entre 

a talha, a capitação, vigésimos, a gabela e as taxas cobradas sobre o tabaco, vinho e selos; a 

segunda se referia aos impostos pagos aos nobres, que, além dos aluguéis pelo uso da terra, 

recebiam obrigações correspondentes a impostos sobre vinhas, banalidades de prensas e 

fornos, talhas e direitos sobre herança, totalizando 5% da carga tributária paga pelos 

camponeses; a última beneficiária dessas contribuições era a Igreja, que ficava com o 

equivalente a 15% das taxas e obrigações recolhidas, referentes aos dízimos sobre a produção 

e as propriedades, às contribuições para a construção de igrejas e às doações para ordens 
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religiosas e oferendas. Vervier estima que essa carga tributária representava de 60 a 120 dias 

de trabalho das pessoas ativas (1976, p. 75). 

Tocqueville afirma que a situação de exploração dos camponeses pelos nobres 

locais em Landreville era comum em toda a França: “[...] os senhores percebem direitos nas 

feiras e mercados [...]. Quase por toda parte obrigam o camponês a moer no seu moinho e 

vindimar na sua prensa. [...] Em toda parte [...] a terra é carregada de foros, rendas e taxas em 

dinheiro ou em natureza” (1997, p. 74). O pesquisador ainda destaca que pesavam sobre os 

ombros camponeses taxas impostas pelo governo central e pela Igreja (1997, p. 75-76). Em 

contrapartida, nobres e religiosos não pagavam nenhum centavo e eram os beneficiários 

diretos da carga abusiva paga pelos camponeses. Qualquer tentativa de se contrariar essa 

ordem era veemente rechaçada, como aconteceu quando o governo tentou introduzir no 

sistema tributário francês uma obrigação compartilhada por todos os membros da sociedade, 

de forma proporcional - o vingtième. A proposta foi rechaçada pela nobreza e pelo clero de 

forma veemente e o governo desistiu dela (WILSON, 2012, p. 121). O verbete “Imposto”, de 

autoria de Jaucourt, trata, como muitos outros, desse desequilíbrio no pagamento dos 

impostos, assunto bastante discutido pelos iluministas:  

 

Enquanto os impostos de um reino não forem estabelecidos de modo que se 

exija dos particulares em razão de sua riqueza, esse reino não pode 

aperfeiçoar-se; uma parte dos súditos viverá na opulência e comerá numa 

refeição o alimento de cem famílias, enquanto a outra não terá senão o pão e 

se enfraquecerá dia a dia. Esse imposto, que tiraria por ano cinco, dez, trinta, 

cinquenta Luíses sobre as despesas frívolas de cada família rica, bastaria, 

junto com as rendas correntes, para recompensar os gastos do Estado, ou 

para as despesas de uma guerra justa, sem que o trabalhador não tivesse nem 

ouvido falar disso a não ser nas preces públicas (2015, p. 205) 
 

 

Segundo o escritor anônimo do verbete “luxo”, esse desequilíbrio no pagamento 

dos impostos não afetava somente os camponeses, mas toda a sociedade, e a resolução da 

situação passava essencialmente por uma distribuição mais equitativa dos impostos: “[...] que 

os encargos e os benefícios sejam menos acumulados sobre as mesmas cabeças, que a 

ociosidade seja punida pela vergonha ou pela privação dos empregos” (ENCICLOPÉDIA ..., 

2015, p. 108).  

Segundo o verbete “burguês, cidadão, habitante”, de Diderot, outro grupo social 

afetado pela distribuição injusta de impostos e privilégios era a burguesia, a parte da 

população que, devido à sua origem, não participava plenamente das atividades públicas 

(2015, p. 72), ficando, assim, afastada das benesses reservadas aos nobres e membros da 
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Igreja. Durante o século XVIII a burguesia consegue ascender economicamente pela 

participação no comércio e na indústria e buscará sua inserção na classe privilegiada francesa, 

assunto do qual trataremos a seguir.  

 

 

1.1.5. Os burgueses 

  

O comércio ainda era uma das principais atividades econômicas francesas no 

século XVIII. As atividades comerciais de longa distância transformaram as cidades 

portuárias de Marselha, Nantes e Bordeaux em importantes centros econômicos nesse 

período. A prosperidade alcançada por esses portos estava diretamente ligada às indústrias de 

transformação das matérias-primas importadas, como as refinarias de açúcar e as manufaturas 

da seda, localizadas principalmente em Lion (CARPENTIER; LEBRUN, 2000, p. 221). Já as 

exportações quadruplicaram durante o século XVIII (ANDERSON, 2004, p. 109), sendo 

estimuladas pelo fortalecimento de uma indústria ligada a objetos de luxo, tecidos, armas e 

produtos químicos
14

, responsável pelo aumento da participação francesa no comércio 

internacional (CARPENTIER; LEBRUN, 2000, p. 221). O progresso industrial cresceu na 

ordem de 60% (ANDERSON, 2004, p. 109) e também teve reflexo no mercado interno, 

estimulado pela inclusão de novos consumidores, resultado do crescimento demográfico e do 

fortalecimento da burguesia. O crescimento do comércio e da indústria também provocou 

mudanças no sistema financeiro e bancário, como o estímulo das Bolsas, as companhias de 

ação e bancos de emissão (GUINSBURG, 2001, p. 48).  

O desenvolvimento comercial e industrial fortaleceu a burguesia como classe, 

porém, como já observado na introdução do nosso trabalho, não devemos considerá-la 

homogênea quanto a serem os iluministas seus representantes. Os burgueses não se opunham 

à aristocracia tradicional, pelo contrário, buscavam ser incorporados pelas formas tradicionais 

de benefícios e privilégios, demanda perfeitamente assimilada pelo rei e pela nobreza, que 

procurou integrar essa classe ascendente. Diz Lefebvre: "Muito cedo o príncipe atribuiu-se a 

                                                 
14

 Lefebvre caracteriza as indústrias de tecido desenvolvidas no período: “Flandres tecia a seda, o drap, o 

algodão; Cambrésis, Hainaut, Vermandois, a cambraia e a batista; a Alta Normandia, os ‘rouenneries’ (tecidos de 

algodão, cujos fios tinham sido tingidos antes da tecelagem) e o drap; o Maine e a Bretanha, a tela; Champagne e 

Orleans consagravam-se à malharia e o Languedoc ao darp. Existiam finalmente fábricas propriamente ditas; os 

reis as haviam criado para os artigos de luxo; a elas se juntavam os arsenais e fábricas de âncora e canhões para a 

marinha, de fuzis e armas brancas para o exército; particulares dirigiam as grandes empresas metalúrgicas, como 

a de Creusot e a dos Perier, em Chaillot; fábricas têxteis e especialmente de telas pintadas na Alsácia e em Jouy-

em-Josas, onde se instalou Oberkampf; de produtos químicos, por exemplo, a de Chaptal em Montpellier" 

(LEFEBVRE, 1989,  p. 47). 
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faculdade de enobrecer seus servidores; se, para aumentar seus recursos, ele delegava a peso 

de ouro sua participação na administração, na magistratura, nas finanças, no exército, 

associava a nobreza a alguns destes cargos, a fim de elevar seu valor" (LEFEBVRE, 1989, p. 

55). O motivo para tal inclusão era ter essa rotina se tornado uma fonte de renda para o 

Estado: "Nesse sentido, a compra de cargos representava um investimento tão lucrativo que o 

capital era perpetuamente atraído das aventuras mercantis para um conluio de usura com o 

Estado absolutista" (ANDERSON, 2004, p. 96). Anderson entende isso como um fator de 

atraso no desenvolvimento burguês na França, que somente foi reivindicar autonomia no final 

do século XVIII, quando o Estado não mais conseguia atender plenamente seus interesses 

(idem, p. 96). 

Em virtude desse novo panorama desenvolveu-se na França uma série de ordens 

na nobreza - a administrativa, a de toga, a municipal e a tradicional, transmitida pela 

hereditariedade. Não podemos esquecer que entre esses grupos também se estabeleciam laços 

engendrados pelo casamento e por outros acordos. Lefebvre observa que os novos integrantes 

da nobreza agiam como os antigos, reforçando seus estereótipos e lutando por seus valores: 

"Por sua fortuna e influência, cimentavam o poder da ordem cujos costumes, arrogância e 

exclusivismo esposavam apaixonadamente" (1989, p. 55). O verbete "Privilégio", de autoria 

desconhecida, fala sobre isso:  

 

Um burguês que vive bem e que, sozinho, poderia pagar a metade da talha 

de toda uma paróquia se fosse obrigado a pagar impostos nessa proporção, 

durante um ano ou dois, e às vezes por menos tempo, sem nascimento, sem 

educação e sem talentos, compra um cargo numa secretaria de eleições, ou 

num depósito de sal, ou um cargo inútil e de nenhuma serventia para o rei ou 

para um príncipe que pertence a uma família, cargo cujo título quase sempre 

é ignorado pelo senhor, e do qual ele não faz nenhum uso, ou então faz que 

lhe deem um pequeno emprego na fiscalização, cujos produtos não são 

outros senão a própria isenção ligada à comissão, vem usufruir, diante do 

público, de todas as isenções usufruídas pela nobreza e pela alta 

magistratura. [...] (ENCICLOPÉDIA ..., 2015, p. 260). 

 

 

 

 

O desenvolvimento econômico se chocava com a estrutura política e social 

vigente na França, principalmente em relação às práticas defendidas pelo governo, 

representadas pelo mercantilismo. Um dos pontos cruciais dessa discussão diz respeito à 

participação do Estado na economia. Esse debate encontrará eco nas páginas da Enciclopédia, 

o que não significa que os enciclopedistas tivessem um posicionamento único sobre o tema 
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(LEFEBVRE, p. 52). Dois trechos da Enciclopédia que discutem o tamanho da participação 

estatal na economia exemplificam a reverberação desse novo panorama econômico em suas 

páginas. No primeiro, um autor anônimo define "Privilégio" e discute os critérios utilizados 

pelo Estado para a concessão de privilégio exclusivo: "Damos esse nome ao direito que o 

príncipe concede a uma companhia ou a um particular de exercer um certo comércio ou de 

fabricar e distribuir determinada espécie de mercadoria, à exclusão de todos os outros" (2015, 

p. 262). Segundo o autor, a concessão de privilégios prejudicava o desenvolvimento do "bem 

geral do Estado" (idem, p. 262) e a solução para tal situação seria o estabelecimento de regras 

que estimulassem a proteção estatal a todos os setores dedicados ao comércio e à indústria, 

com o objetivo "de protegê-las e torná-las mais úteis" (idem, p. 262). Já no verbete "Imposto", 

Jaucourt discorre sobre a possibilidade de se transformar a França em uma nação rica e 

próspera com a participação de todos na riqueza produzida pelo Estado: "Fazer que cada um 

de seus membros participe das riquezas do Estado não seria tornar uma nação rica e poderosa" 

(2015, p. 210)? O próprio filósofo responde à sua questão propondo dez medidas em prol do 

objetivo almejado. No primeiro princípio, Jaucourt destaca a importância de o Estado 

favorecer "a agricultura, a população e o comércio, fontes de riquezas para o súdito e o 

soberano" (idem, p.210), indicando que ignorar as necessidades do campo e do comércio é 

comprometer também o governo, uma vez que a renda deste depende do arrecadado com a 

produção. Para estimular a produção, o filósofo propõe uma revisão e até a abolição dos 

privilégios, impostos e obrigações que pesavam sobre os produtores, como os monopólios, os 

pedágios e os privilégios exclusivos, e defende a liberdade dos feudos (idem, p, 211). Ele 

também propõe alterações na estrutura do governo, como a restrição de cargos "inúteis", do 

uso imoderado das riquezas e propõe cortes nas festas bancadas pelo Estado (idem, p. 211), 

além de uma cobrança mais justa dos impostos, distribuídos por toda a sociedade: "Enfim, 

aliviar os impostos e reparti-los segundo os princípios da justiça distributiva, pela qual os reis 

são representantes de Deus na terra" (idem, p. 211). Ciente dos obstáculos para a implantação 

das suas ideias, o filósofo questiona: "Mas a aurora de um dia tão bonito assim estará por vir" 

(Idem, p. 211)? 

Ao compararmos os dois excertos, observamos que os autores apresentam 

posições diferentes sobre o papel do Estado na economia. O primeiro defende uma 

intervenção maior em defesa do crescimento econômico; o segundo, visando o mesmo 

objetivo, propõe uma redução da sua participação. Essas divergências estão presentes em 

todas as áreas da obra e são resultado da nova postura proposta pelos enciclopedistas frente ao 

conhecimento. Não se trata mais de algo definitivo e inquestionável, mas do fruto de muita 
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pesquisa, experiência e discussão. Mas, para que o conhecimento tivesse essa nova face, foi 

necessário travar uma batalha épica e, por que não dizer gloriosa, para publicar uma obra que 

propunha a popularização do conhecimento e o estímulo à autonomia e ao questionamento da 

ordem socioeconômica vigente. É essa história, liderada por Diderot, que contaremos agora. 
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Figura 6 – Busto de Luís XIV por François Girardon. Museu do Louvre, Paris, França 

 

 

Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 7: O luxuoso salão de espelhos do Palácio de Versalhes. Versalhes, França 

 

 

Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 8 – Aposentos da Madame Victorie, no palácio de Versalhes explicitam a imponência 

do e o luxo que cercavam a nobreza francesa 

 

Fonte: Fotografia da autora 

 

Figura 9 - Aposentos da Madame Victorie, no palácio de Versalhes, França 

 

Fonte: Fotografia da autora 
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1.2 HISTÓRIA DA ENCICLOPÉDIA 

 

1.2.1  Os primeiros passos 

 

Em 1745 o impressor parisiense André François Le Breton obteve autorização 

para a publicação de um dicionário sobre artes e ciências. Seu objetivo era traduzir para o 

francês a obra inglesa Cyclopaedia de Chambers, publicada em Londres, em 1728, inspirada 

na obra Lexicon Technicum, de John Harris, publicada em 1704 (VÉRAIN, 2013, p. 123). 

Para conduzir a empreitada, Le Breton se associa a três editores: Briasson, Durant e David, e 

contrata como editor-chefe o abade e matemático Jean-Paul de Gua de Malves.  

O abade Gua de Malves dirige o projeto até agosto de 1747, quando tem seu 

contrato rompido por conta de divergências com os editores. Para substituí-lo, D’Alembert e 

Diderot
15

, que já participavam da obra como colaboradores, são contratados. Nesse momento 

o projeto inicial de tradução é abandonado e transforma-se na ambiciosa ideia de reunir em 

uma só obra todo o conhecimento
16

. Sobre a empreitada, esclarece Vèrain: "[...] escrever um 

Dicionário fundamentado das Artes, Ciências e Comércio, com uma ambição sem 

precedentes: reunir em oito volumes de texto e dois de placas, uma planilha detalhada de todo 

o conhecimento humano" (VÈRAIN, 2013, p. 124). 

Esse projeto estava em perfeita sintonia com o novo papel do filósofo, que agora 

tomava para si a tarefa de produzir estudos que possibilitassem mudanças no modo de pensar 

e consequentemente alterações na sociedade, como Diderot deixa claro neste trecho do 

verbete "Enciclopédia":  

 

Com efeito, a finalidade de uma enciclopédia é reunir os conhecimentos 

dispersos pela superfície da Terra, expor seu sistema geral aos homens com 

que vivemos e transmiti-los aos que virão depois de nós, a fim de que os 

trabalhos dos séculos passados não tenham sido inúteis para os séculos 

                                                 
15

 Segundo Wilson, a segurança financeira proporcionada pela participação na Enciclopédia foi um fator 

determinante para o filósofo aceitar participar da empreitada: “Para Diderot, o contrato de 1747 representava 

independência e segurança. Embora a soma de 144 libras ao mês fosse modesta, ele agora contaria com uma 

renda constante pelos próximos quarenta e um meses, além de dois terços do salário de um ano pagos de uma 

vez quando o primeiro volume fosse publicado. Saber que ele teria o que comer por pelo menos quatro ou cinco 

anos, isso de fato significava alguma coisa para quem vivera de modo tão precário" (2012, p. 106). 
16

 Wilson destaca, na biografia de Diderot, que não se pode afirmar com certeza de quem foi a ideia de o projeto 

deixar de ser uma simples tradução e assumir a configuração que o consagrou, porém, afirma que tanto Gua de 

Malves quanto Diderot tinham capacidade comprovada para tal feito: “[...] que tanto Gua de Malves quanto 

Diderot, sendo pessoas eruditas e imaginativas, eram capazes de conceber a ideia, sozinhos ou em conjunto, de 

expandir o projeto; e que Diderot, tenha ou não tenha tido a ideia antes, sem sombra de dúvidas demonstrava a 

amplitude intelectual necessária para sair-se bem em seu cumprimento” (2012, p. 105). 
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vindouros, que nossos descendentes, tornando-se mais instruídos, sejam 

virtuosos e mais felizes, e que não morramos indignos do gênero humano 

(2015, p. 158).  

 

Para os enciclopedistas, portanto, só havia um caminho possível para promover a 

emancipação humana: a instrução. Para Souza, ao eleger a instrução como caminho, a obra 

expressa em suas páginas os ideais iluministas: "A instrução, libertando os homens da 

ignorância, libertando-os também do preconceito, do fanatismo, da superstição e da violência" 

(2015, p. 25). 

Imbuída desse espírito iluminista, a instrução como elemento de emancipação está 

diretamente ligada ao exercício da razão e ao questionamento dos sistemas filosóficos e das 

verdades dogmáticas, como lemos neste outro trecho do verbete "Enciclopédia": 

 

Hoje, quando a Filosofia avança a grandes passos, submetendo ao seu 

império todos os objetos de sua competência, quando seu tom é o dominante, 

e ela começa a sacudir o jugo da autoridade e do exemplo, apoiando-se nas 

leis da razão, não há quase obra elementar e dogmática que possa nos 

satisfazer plenamente. O que encontramos são produções calcadas sobre a 

verdade dos homens, não da natureza. Aristóteles e Platão são questionados, 

e chegou o tempo em que obras que ainda gozam da mais alta reputação 

perderão parte dela ou cairão totalmente no esquecimento; certos gêneros de 

literatura que, por falta de uma vida real e de costumes subsistentes que lhes 

sirvam de modelos, não podem ter uma poética invariável e sensata, serão 

negligenciados; e os que permanecerem, cujo valor intrínseco será mantido, 

tomarão uma forma inteiramente nova. Tudo isso é efeito do progresso da 

razão, que derruba todas as estátuas e reergue algumas das que foram 

derrubadas; aquelas dos homens raros, que ultrapassaram o seu século. 

Encontramos, se é permitido falar assim, contemporâneos nossos no século 

de Luís XIV (DIDEROT, 2015, p. 167). 

 

Nessa nova maneira de pensar o saber, a razão é concebida como um processo 

para a elaboração do conhecimento e não mais como um fim. O conhecimento da natureza, 

por exemplo, agora assume caráter parcial. O novo filósofo concebe o conhecimento como 

passível de transformações constantes, e se afasta da pretensão de estabelecer verdades 

inquestionáveis. O verbete "Arte", de autoria de Diderot, fala dessa limitação humana:  

 

O homem nada mais é do que um ministro ou intérprete da natureza: só 

entende e age na medida em que tem conhecimento, experimental ou 

refletido, dos seres que o rodeiam. Sua mão nua, por robusta, infatigável e 

flexível que seja, só pode produzir um pequeno número de efeitos, só 

realizar grandes coisas com o auxílio de instrumentos e regras. O mesmo 

vale para o entendimento. Os instrumentos e as regras são como músculos 

acrescentados aos braços, como recurso acessório aos do espírito. A 

finalidade de toda arte em geral, ou de todo sistema de instrumentos e regras 
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que conspiram para um mesmo fim, é imprimir certas formas determinadas 

numa base dada pela natureza; e essa base pode ser ou matéria ou espírito, 

uma função qualquer da alma ou uma produção qualquer da natureza (2015, 

p. 49). 

 

Em sua análise, Diderot também adverte que os métodos devem auxiliar na busca 

do conhecimento da natureza e não produzir verdades inquestionáveis sobre ela:  

 

Não hesitamos em nos entregar a essas aparências enganosas; longe de 

meditar sobre a validade dos princípios desses métodos, abandonamo-nos 

cegamente a esses guias infiéis, e acreditamos ter chegado a um 

conhecimento exato e completo das produções da natureza, quando não 

temos senão uma ideia muito imperfeita de algumas de suas qualidades ou 

propriedades, quase sempre as menos importantes. Negligencia-se, assim, o 

verdadeiro meio de se instruir, que é observar cada coisa em todas as suas 

partes, examinar tanto quanto for possível todas essas qualidades, e 

determinar todas as suas propriedades (2015, p. 237). 

 

Foi com esse espírito que os enciclopedistas desenvolveram a Enciclopédia, 

defendendo que todo conhecimento deveria passar pelo crivo da razão. Outra inovação 

promovida por eles foi a de se dedicarem às artes mecânicas, uma vez que não estabeleciam 

uma hierarquia entre os saberes e consideravam que todos deveriam ser objeto de estudo, 

como lemos nas palavras de Diderot, ao apresentar os efeitos nocivos da distinção entre as 

artes liberais e mecânicas, no verbete "Arte": 

 

Essa distinção, embora tenha fundamento, produziu um efeito nocivo ao 

degradar pessoas valorosas e prestimosas e reforçar certa preguiça natural, 

que incute em nós a crença de que uma aplicação constante e contínua a 

experiências e a objetos particulares, sensíveis e materiais, seria derrogatória 

da dignidade do espírito humano, e que praticar ou mesmo estudar as artes 

mecânicas seria se rebaixar a coisas cuja investigação é laboriosa, a 

meditação, ignóbil; a exposição difícil; o comércio, vergonhoso; o número, 

inesgotável, e o valor, mínimo (2015, p .48). 

 

Para o desenvolvimento de um projeto tão abrangente, Diderot e D’Alembert 

defendiam a realização de uma obra coletiva, uma vez que julgavam ser impossível um único 

homem estabelecer um sistema de conhecimento capaz de abranger todas as nuances 

presentes na natureza e na sociedade. Podemos verificar esta postura no verbete 

"Enciclopédia", redigido por Diderot:  

 

Um único homem, diria alguém, pode ser mestre de tudo o que existe, e 

dispor à vontade de todas as riquezas que os outros acumularam. Não posso 

concordar com esse princípio; não creio que seja dado a um só homem 
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conhecer tudo o que pode ser conhecido, fazer uso de tudo o que existe, ver 

tudo o que pode ser visto, compreender tudo o que é inteligível. Mesmo que 

um dicionário razoado das ciências e das artes fosse uma combinação 

metódica de seus elementos, e se a exposição elementar dos princípios 

fundamentais de uma ciência ou de uma arte pode ser um exercício de 

estudante ou a obra-prima de um mestre (2015, p. 159). 

 

A obra contou com mais de 140 colaboradores identificados (PIMENTA; 

SOUZA, 2015, p.334). Entre eles se destacaram alguns nomes como Voltaire, Rousseau, 

Montesquieu, Fontenelle, Buffon, Mallet, Quesney, Tourgot, D´Holbach e Jaucourt. Este 

último foi o maior colaborador, produzindo 17.390 verbetes (idem, p. 334). Mas não podemos 

nos esquecer dos artistas anônimos que contribuíram principalmente para a redação dos 

artigos técnicos, ligados às artes mecânicas (CHAGNOT, 1988, p. 144). Com esse elevado 

número de colaboradores encontramos naturalmente uma divergência quanto a inúmeros 

pontos de vista, porém não podemos deixar de destacar que em comum todos compartilhavam 

de uma crítica sistemática à sociedade do seu tempo (CARPENTIER; LEBRUN, 2000, p. 

223). Costa Santos ainda aponta outro traço que une os autores, a utilização de uma 

linguagem acessível, facilitadora da popularização da obra: "Apesar de ser uma obra coletiva, 

todos os autores (mais de cem) optaram por estilo simples, próprio do discurso científico, que 

assegurava clareza na exposição de inúmeras matérias" (SANTOS, 1989, p. 13). 

O início da obra agitou a República das Letras. Tanto os círculos parisienses 

quanto as academias provinciais manifestaram interesse em participar da grande empreitada. 

Contribuir com a obra significava reiterar e chancelar um lugar junto à comunidade filosófica 

(CHAGNOUT, 1988, p. 144). Paralelamente ao trabalho de redação e edição da obra, Diderot 

se dedica a outras publicações, que acabam por levá-lo à prisão, contribuindo com o aumento 

da vigilância sobre a Enciclopédia. 

 

 

1.2.2. A produção paralela e "perigosa" de Diderot 

 

Essas obras, em conjunto com a Enciclopédia, representam a segunda e a terceira 

etapas do pensamento diderotiano, que pode ser dividido em quatro fases. A primeira, ligada 

ao cristianismo católico, que vem da sua formação familiar e educacional; a segunda, 

classificada como deísta e inspirada na obra de Shaftesbury; a terceira é definida como um 

ceticismo moderado; e a última como a adesão ao materialismo ateu (PIVA, 2003, p. 111). 
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Durante o início dos trabalhos da Enciclopédia, Diderot produziu quatro obras. Na 

primeira delas, Pensamentos Filosóficos, escrita de forma anônima entre 1746 e 1747, para 

evitar a repressão, o filósofo, em seu momento deísta, faz duras críticas à caracterização do 

Deus associado a superstições e crendices. 

 

O que é Deus? – pergunta que se faz às crianças, e à qual os filósofos têm 

grande dificuldade em responder. Sabe-se com que idade uma criança deve 

aprender a ler, a cantar, a dançar, o latim, a geometria. Só em matéria de 

religião não se consulta o seu alcance: assim que tem entendimento logo lhe 

perguntam: "O que é Deus?" É no mesmo instante, é da mesma boca que a 

criança aprende que há espíritos maliciosos, fantasmas, lobisomens e um 

Deus. Inculcam-lhe uma das mais importantes verdades de uma maneira 

capaz de a desacreditar um dia perante o tribunal da sua razão. Com efeito, 

que haverá de surpreendente se, descobrindo aos vinte anos de idade a 

existência de Deus confundida na sua cabeça com uma massa de 

preconceitos ridículos, acaba por a não reconhecer e a tratar como os nossos 

juízes tratam um homem de bem que por acidente se acha no meio de um 

bando de malandros (DIDEROT, 2013, p. 24). 

 

 O livro faz sucesso, porém, Guinsburg comenta: "[...] pelo vago cristianismo e 

forte deísmo com que o autor parece sustentar os direitos da razão e da crítica em face da 

crença e da revelação" (2001, p. 20). A obra é condenada pelo Parlamento. Na obra seguinte, 

O Passeio do Cético, também de 1746, de forma anônima, Diderot volta a questionar a ordem 

vigente. Nela, o filósofo apresenta três discursos ou caminhos, que representam as três 

concepções - de Deus, da natureza e das questões morais - mais comuns na sociedade. No 

primeiro caminho é retratado o devoto, caracterizado pela fé cega e pela constante 

preocupação com a possibilidade de suas ações em vida causarem seu tormento após a morte. 

Já na próxima alameda, são retratados os volúveis e libertinos, que dedicam a vida à busca 

constante do prazer. O último é o caminho dos filósofos, que vivem entre uma diversidade de 

doutrinas e sistemas, porém, motivados pela tolerância. Existe o respeito pela individualidade, 

e as divergências ocorrem apenas no campo das ideias e palavras (SOUZA, 2005, p. X). O 

excerto abaixo é do primeiro caminho, o da fé cega, e nele o filósofo critica as incoerências 

entre o Antigo e o Novo Testamento: 

 

Dois espessos volumes, repletos de maravilhas e mandamentos, ora bizarros 

ora razoáveis, encerram suas vontades. Esses livros são escritos de uma 

maneira tão desigual que parece que o chefe não foi muito cuidadoso ao 

escolher seus secretários ou que estes abusaram frequentemente de sua 

confiança. O primeiro livro contém regulamentos singulares, com uma longa 

série de prodígios operados para sua confirmação; o segundo revoga os 

primeiros privilégios e estabelece novos que são igualmente apoiados em 

maravilhas: daí vem os conflitos entre os privilegiados. Aqueles da nova 
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criação pretendem-se exclusivamente favorecidos em relação aos da antiga, 

que desprezam como se fossem cegos, enquanto estes amaldiçoam os 

primeiros como intrusos e usurpadores (DIDEROT, 2015, p. 29). 

 

Mesmo antes da sua publicação, a obra e o comportamento "suspeito" do autor 

foram denunciados em uma carta escrita para o tenente geral da polícia pelo padre da paróquia 

em que Diderot vivia, transcrita na biografia de Diderot, de autoria de Wilson:  

 

[...] Os propósitos de Diderot, às vezes, na casa, mostram bem que ele é, no 

mínimo, deísta. Ele dirige contra Jesus Cristo e contra Nossa Senhora 

blasfêmias que não ouso escrever. [...] Em um de seus colóquios, ele se 

confessou autor de uma das duas obras condenadas pelo parlamento e 

queimadas há cerca de dois anos. Asseguraram-me que ele trabalhava havia 

mais de um ano em outra obra ainda mais audaciosa contra a religião (2012, 

p. 86). 

 

As denúncias foram aceitas, os manuscritos apreendidos, e a obra somente foi 

publicada após a morte de Diderot, em 1830. Mesmo com o aumento da observação e da 

repressão, Diderot continuou a produzir obras que desafiavam a estrutura vigente, como Joias 

Indiscretas, publicada em 1748. Dessa vez, por meio de uma novela, o filósofo critica o rei 

Luís XV e sua amante oficial, Madame de Pompadour, além de fazer referências a Paris, à 

ópera e aos personagens em destaque na época (WILSON, 2012, p. 110). O enredo fala de um 

rei entediado que recebe um anel mágico que, quando dirigido a uma mulher, tem o poder de 

fazer sua vagina contar seus segredos. Em uma clara referência ao rei francês e sua amante, 

Diderot fala dos motivos que levam o soberano a buscar diversão: 

 

A favorita, que possuía em grau soberano o talento tão necessário e tão raro 

de saber contar histórias, havia esgotado a crônica escandalosa de Banza. 

Como era pouco lúbrica, nem sempre estava disposta a aceitar as carícias do 

sultão, e este nem sempre estava com vontade de propor-lhe carícias. Enfim, 

dias havia em que Mangogul e Mirzoza tinham poucas coisas para dizer, 

quase nada para fazer e em que, embora não se amassem menos, não se 

divertiam nem um pouco. Estes dias eram raros; mas existiam, e veio um 

deles (1999, p. 17). 

 
 

A obra, pelo seu tom frívolo e obsceno, tornou-se um sucesso, mas novamente 

colocou Diderot no radar da polícia, que passou a monitorar com mais afinco sua produção, 

que chegará ao ápice em 1749, com sua prisão. Wilson aponta este ano como um ano-chave 

na produção intelectual francesa: "1749 foi um ano de transição na França. Marcou a época 

em que o prestígio intelectual transferia seu quartel-general para outro campo, enquanto temas 

até então vistos como mistérios quase intocáveis começavam a ser matéria de comentário 
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crítico" (2012, p. 121). No caso de Diderot, encontramos essa crítica na obra Carta Sobre os 

Cegos, que, segundo Souza, marca a transição do filósofo para o materialismo: "É por 

intermédio do discurso do cego agonizante que Diderot, abandonando a discussão 

epistemológica inicial, elabora uma série de argumentos que permitem recusar a pretensão 

deísta de demonstrar a existência de Deus pela observação da natureza" (2002, p. 28). A 

pesquisadora entende que nessa obra Diderot apresenta uma origem do mundo desvinculada 

de uma ideia divina: "[...] ao mesmo tempo em que propõe uma nova explicação da origem e 

da estrutura do mundo abandona com clareza a ideia da criação e do desígnio divino" (2002, 

p. 28). Romano acrescenta que a obra tem um peso no questionamento da metafísica e da 

estrutura social que dela recorre: "Diderot recusa ao mesmo tempo o símile óptico para o 

conhecimento e a ideia de ordem para o mundo físico e humano. Segundo ele, no princípio e 

no fim do conhecimento e da ação reside o caos" (2009, p. 26. Dois trechos da obra de 

Diderot ilustram os argumentos de Souza e Romano. No primeiro, encontramos, nas palavras 

do cego Saunderson, o porta-voz de Diderot, uma reflexão sobre a impossibilidade de 

explicarmos os fenômenos naturais pela existência de um ser divino: 

 

- Senhor Holmes, replicou Saunderson, eu vos repito, tudo isso não é tão 

belo para mim quanto o é para vós. Mas se o mecanismo animal fosse tão 

perfeito como vós o pretendeis, e como eu quero de fato acreditar, pois sois 

um homem honesto incapaz de me iludir, o que tem ele de comum com um 

ser soberanamente inteligente? Se ele vos espanta, é talvez porque tendes o 

hábito de tratar por prodígio tudo o que vos pareça acima de vossas forças. 

[...] Atraí do fundo da Inglaterra pessoas que não conseguiam compreender 

como eu fazia geometria; deveis convir que essa gente não dispunha de 

noções muito exatas da possibilidade das coisas. Um fenômeno está, a nosso 

ver, acima do homem? Então dizemos de pronto: é obra de um Deus, nossa 

vaidade não se contenta com menos. Não poderíamos pôr em nossos 

discursos um pouco menos de orgulho e um pouco mais de filosofia? Se a 

natureza nos oferece um nó difícil de desatar, deixemo-lo pelo que ele é; e 

não empreguemos para cortá-lo a mão de um ser que se torna em seguida 

para nós um novo nó mais indissolúvel que o primeiro (1979, p. 18). 
 

 

No segundo, Saunderson propõe uma nova cosmologia, em que defende a 

evolução da matéria como origem da ordem natural: 

 

 

Considerai, senhor Holmes, acrescentou, quanto é preciso para que eu tenha 

confiança em vossa palavra e na de Newton. Eu não vejo nada, entretanto 

admito em tudo uma ordem admirável; mas conto que não exigireis mais do 

que isso. Eu vos concebo quanto ao estado atual do universo, para obter de 

vós em compensação a liberdade de pensar o que me aprouver sobre o seu 

antigo e primeiro estado, a cujo respeito não sois menos cego do que eu. Vós 
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não tendes aqui testemunho a opor-me; e vossos olhos não vos são de 

nenhum auxílio. Imaginai, pois, se quiserdes, que a ordem que vos 

impressiona sempre subsistiu; mas deixai-me crer que não é assim; e que se 

remontássemos ao nascimento das coisas e dos tempos, e se sentíssemos a 

matéria mover-se e o caos desembrulhar-se, reencontraríamos uma multidão 

de seres informes para alguns seres bem organizados (1979, p. 19). 

 

Os questionamentos levantados por Diderot na Carta sobre os cegos, acrescidos 

dos pontos discutidos nas outras obras aqui citadas, levaram o governo francês a emitir uma 

lettre de cachet contra Diderot, determinando sua prisão em 24 de julho de 1749 (WILSON, 

2012, p. 131). Devido ao excesso de prisioneiros na Bastilha, prisão oficial destinada aos 

inimigos do Estado, Diderot foi encaminhado ao Castelo de Vincennes
17

. Ficou preso por três 

meses, incomunicável durante um mês. Os editores e a sua esposa rogaram às autoridades sua 

liberdade. Após esse isolamento, Diderot recebe autorização para circular pelo castelo e 

receber as visitas da esposa, dos amigos
18

 e dos editores. Sua liberdade, concedida em 

novembro de 1749, é resultado da intervenção dos seus editores e de uma promessa de 

mudança de postura. Diderot assume a autoria das obras atribuídas a ele e faz uma promessa - 

que não cumprirá - de não escrever contra a religião e os bons costumes
19

 (WILSON, 2012, p. 

140). Novamente livre, Diderot volta a se dedicar à Enciclopédia.  

                                                 
17

 O Castelo de Vincennes teve sua construção iniciada durante o século XII, quando os soberanos capetianos 

criaram um pavilhão de caça nos bosques de Vincennes. A obra foi concluída por Carlos V, por volta de 1370. 

Nos séculos XVI e XVII, o castelo era utilizado como refúgio nos períodos de crise, e Luís XIV residiu nele 

antes da construção de Versalhes.  
18

 Uma dessas visitas foi de Rousseau, e deu origem a uma polêmica entre os dois filósofos, pois os dois 

reivindicavam a ideia do primeiro discurso rousseauista, como lemos no trecho a seguir: “Desse período, 

setembro de 1749, procede a famosa resposta de Rousseau à Academia de Dijon, o Discurso sobre as Artes e as 

Ciências, cujo germe residiria numa sugestão de Diderot. Pelo menos é a versão deste, pois a de Rousseau é que 

a ideia lhe ocorrera no caminho de Vincennes. Seja qual for a sua origem, o fato é que deu origem ao futuro 

rompimento entre os dois amigos” (GUINSBURG, 2001, p. 22). 
19

Wilson observa que a realização dessa promessa formal levou Diderot a tomar maior precaução com suas 

publicações: “[...] isso pode explicar por que tantos de seus escritos subsequentes foram cuidadosamente 

escondidos numa gaveta e nunca publicados durante a sua vida” (2012, p. 140).  Mas o autor ainda teve uma 

intensa produção paralela durante esse período, em que se destacam a Carta sobre os Mudos, Da Interpretação 

da Natureza e A Religiosa. 
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Figura 10 – Castelo de Vincennes, onde Diderot ficou preso em 1749. Vincennes, França 

 

 

Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 11 – A torre do Castelo de Vincennes onde Diderot esteve preso e incomunicável por 

um mês 

 

Fonte: Fotografia da autora 

 

Figura 12 – Detalhe da parte interna da torre onde Diderot ficou preso. Vincennes, França 

 

Fonte: Fotografia da autora  
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Figura 13 - Detalhe da parte interna da torre onde Diderot ficou preso. Vincennes, França 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora  
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1.2.3. Os primeiros volumes 

 

Em 1750, Diderot redige o Prospecto, que provocou reações acaloradas na 

sociedade francesa. O Journal de Trévoux, editado pelos jesuítas, acusa a Enciclopédia de ser 

um plágio da obra de Bacon. A resposta dos enciclopedistas vem de Diderot, que faz uma 

defesa pública dos ideais da obra. A discussão entre os jesuítas e o enciclopedista foi o 

primeiro evento de uma série de discussões entre os filósofos e os membros da Companhia de 

Jesus, que marcou todo o desenvolvimento da Enciclopédia (WILSON, 2012, p. 156). Já 

como reconhecimento pelo seu trabalho, em 1751, Diderot foi admitido como membro da 

Academia Real Prussiana de Ciências e de Belas-Artes
20

 (idem, p. 156). 

Em 1752, precisamente no dia 01 de julho, é publicado o primeiro tomo da 

Enciclopédia, e D´Alembert, no "Discurso Preliminar", discorre sobre os motivos que o 

levaram a editar a obra: 

 

Julgamos, portanto, que seria importante ter um dicionário que pudesse ser 

consultado a respeito de todas as matérias relativas às artes e ciências e que 

servisse tanto para guiar os que têm a coragem de se empenhar para instruir 

os outros quanto para esclarecer os que se instruem por si mesmos (2015, p. 

211). 

 

Wilson afirma que o objetivo enunciado da Enciclopédia era reunir o 

conhecimento e utilizá-lo para transformar o homem e a sociedade: "De suas linhas reluz a fé 

em que o conhecimento fará os homens melhores, mais mestres de si mesmos, como de seu 

ambiente, lhes dará luz" (2012, p. 160). Os excertos seguintes, de autoria de D'Alembert e 

Diderot, denotam claramente essa intenção. No "Discurso Preliminar", D´Alembert é enfático 

sobre a importância da experiência e da observação como princípios epistemológicos do 

conhecimento, valorizados pela Enciclopédia: 

 

Todas as propriedades que observamos nesses corpos têm entre si relações 

mais ou menos sensíveis para nós. O conhecimento ou a descoberta dessas 

relações é quase sempre o único objetivo que nos é permitido atingir e o 

único, por conseguinte, a que deveríamos nos propor. Portanto, não é por 

                                                 
20

 Esse foi um dos poucos reconhecimentos acadêmicos recebidos por Diderot. Wilson considera ter sido entrave 

para maior reconhecimento a ousadia das suas ideias: “Mesmo num século pululante de toda espécie de 

academias, foi sua primeira e quase derradeira distinção. É ridículo, ainda que verdadeiro, que o homem com 

uma das mentes mais seminais do século tenha recebido direito de ingresso a não mais academias além da 

Prussiana, duas Russas e da Sociedade dos Antiquários da Escócia. Não foi por ele ter recusado convites, pois a 

prova de que ele ingressou em cada academia ou sociedade culta que o convidou é muito clara. O fato é que o 

pensamento de Diderot era radical demais, e chegou demasiado perto de ser abertamente ateísta para qualificá-lo 

a integrar os círculos mais respeitáveis e tranquilos” (2012, p. 156). 
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meio de hipóteses vagas e arbitrárias que podemos esperar conhecer a 

natureza, mas pelo estudo refletido dos fenômenos, pela comparação que 

faremos entre uns e outros, pela arte de reduzir, tanto quanto possível, um 

grande número de fenômenos a um único, que possa ser considerado o seu 

princípio (D'ALEMBERT, 2015, p. 71). 

 

 

Diderot ratifica as afirmações de D'Alembert no verbete "Anatomia", descrevendo 

sua importância para o desenvolvimento da medicina. Tal afirmação pode soar estranha para o 

mundo contemporâneo, no qual é impensável o estudo da medicina desvinculado das análises 

anatômicas. Porém, como estudaremos no quarto capítulo deste trabalho, essa separação era 

algo natural na Idade Média e voltou a ser praticada na Idade Moderna. Sobre a importância 

dos estudos anatômicos, Diderot diz:  

 
O fim imediato da anatomia, no primeiro sentido, ou seja, considerada como 

arte de dissecar, é o conhecimento das partes sólidas que entram na 

composição dos corpos dos animais. O fim mais distante é a vantagem de 

poder, com a ajuda desse conhecimento, conduzir-se seguramente no 

tratamento de doenças que são o objeto da medicina e da cirurgia (1989, p. 

100). 

 

O mesmo espírito que regia o estudo de anatomia se fazia presente no estudo dos 

elementos da natureza. A leitura do verbete "Aço", de Diderot, evidencia essa similaridade. 

Na primeira passagem, o autor descreve as concepções já aceitas sobre o assunto: "Foi 

opinião concebida genericamente, até hoje, que o aço era um ferro mais duro que o ferro 

comum; que não passava da mesma substância do ferro refinada pelo fogo [...]. Este 

sentimento é muito antigo, mas, pelo que se segue, julgar-se-á se é o mais verdadeiro" (1989, 

p. 97).  Após levantar essa primeira hipótese sobre o tema, Diderot propõe quais seriam as 

condições físicas e químicas para que ela fosse válida:  

 

Por ferro puro ou por aço, entende-se um metal extraído das partes 

heterogêneas que o envolvem e que o arruínam; um metal pleno de partes 

metálicas que constituem seu ser num mesmo volume. Se tal fosse a única 

diferença entre o aço e o ferro, se o aço fosse apenas um ferro que 

contivesse, num mesmo volume, uma quantidade maior de partes metálicas, 

a definição precedente seria exata; seguiria-se disso um método bastante 

simples de converter o ferro em aço, que consistiria em batê-lo com grandes 

golpes sobre uma bigorna e em moldar suas partes (1989, p. 97). 

 

Levantadas as condições ideais para acatar a definição genericamente aceita, 

Diderot apresenta os motivos da sua invalidade: 
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Contudo, se este ferro puro ou aço for menos despojado das partes estranhas, 

de modo que os ferros de uma outra espécie não resultem em aço; se houver 

necessidade de partes heterogêneas a fim de que se possa transformá-lo em 

aço; se o ferro forjado tem necessidade de ser despojado, não é verdade que 

o aço seja apenas o ferro mais puro, o ferro mais compacto, não é verdade 

que ele contenha num mesmo volume várias partes metálicas. Ora, 

demonstrarei pelo que vou dizer sobre a natureza do ferro e do aço que o aço 

natural encontra-se num estado mediano entre o ferro em fusão e o ferro 

forjado; que, quando se põe em fusão o ferro no fogo (entendo o ferro que a 

natureza destinou a ser aço natural), ele se torna aço antes de ser ferro 

forjado. Este último estado é a perfeição da arte, isto é, do ferro e do 

trabalho; além desse estado, só há o da destruição (1989, p. 98). 

 

  

Para demonstrar sua nova definição de aço, Diderot primeiramente esclarece que 

o estado vigente da química ainda não permitia uma descrição exata de todos os elementos 

químicos que o compunham. Em seguida, descreve a qualidade do aço produzido na 

Alemanha e na Inglaterra e os meios práticos para a distinção entre o bom e o mau aço (1989, 

p. 98-99). Importante observar que essa postura enciclopédica carrega em si elementos da 

filosofia de Francis Bacon, visto como o precursor da ciência empírica, e assim definido por 

D'Alembert: "Tudo nele, até mesmo os títulos, anuncia o homem de gênio, o espírito que vê 

grande. Nele recolhem-se fatos, comparam-se experiências, indicam-se que estão por realizar, 

convida-se os sábios a estudar e aperfeiçoar as artes" (2015, p. 163). Ainda buscando a origem 

das ideias iluministas, D´Alembert cita a contribuição de outros inúmeros pensadores como 

Descartes, Newton, Locke, Galileu, Harvey, Pascal, Malebranche, Boyle, Vesálio, Sydenham, 

Boerhaave e Leibniz (idem, p. 181), reforçando o conceito de que o conhecimento não é finito 

e definido por sistemas, pelo contrário, trata-se de uma obra coletiva e em constante 

desenvolvimento: "Foram necessários séculos para começar; serão necessários muitos outros 

para terminar; mas estaremos satisfeitos, se tivermos contribuído para deitar os alicerces de 

uma obra útil" (2015, p. 243). Encontramos aqui evidenciada a alteração do papel do filósofo 

no século XVIII, que busca, por meio dos seus estudos, promover mudanças na estrutura 

socioeconômica em que vive.  

 Ao assumir publicamente tal postura, os iluministas têm consciência da batalha 

que estão enfrentando. O poder político aliado ao religioso cerceava toda manifestação 

contrária aos seus pressupostos, como lemos neste fragmento do "Discurso": "E assim o abuso 

da autoridade espiritual, unida à temporal, forçava a razão ao silêncio; e pouco faltou para que 

se proibisse o gênero humano de pensar” (D`ALEMBERT, 2015, p. 161).  Mesmo cientes do 

risco, eles não hesitaram em criticar o conhecimento produzido na Idade Média e ainda 

amplamente defendido naquele momento pela Igreja e pelo Estado. Para eles, tratava-se de 
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um período que impediu o desenvolvimento do conhecimento racional, como fica claro neste 

outro trecho do "Discurso": 

 

[...] Que se acrescente a essa desordem o estado de escravidão em que quase 

toda a Europa estava mergulhada, a devastação da superstição que nasce da 

ignorância e por sua vez a reproduz, e ver-se-ão os obstáculos que impediam 

a volta da razão e do gosto; somente a liberdade de agir e de pensar pode 

produzir grandes coisas, e ela não precisa senão de luzes para precaver-se 

contra os excessos (D`ALEMBERT, 2015, p. 139). 

 

Wilson afirma que essa batalha estabelecida contra a religião e a autoridade tinha 

que "ser excessivamente oblíqua e indireta" (2012, p. 160). O risco de revogação do direito de 

publicar a obra e mesmo de prisão era uma ameaça real e bastante presente para os 

iluministas. Para enfrentar esse verdadeiro duelo, principalmente no campo religioso, os 

enciclopedistas adotaram algumas táticas, como expor as heresias da Igreja, condenar práticas 

pagãs com estreita analogia com o cristianismo, levantar dúvidas sobre o Antigo Testamento, 

estimular discussões sobre a alma (idem, p. 174-177-179) e apontar os limites do 

conhecimento religioso. O trecho abaixo, do "Discurso", faz uma "defesa" da religião 

revelada e fala sobre sua "importância": 

 

Portanto, nada mais necessário para nós do que a religião revelada que nos 

instrua sobre tantos assuntos diversos. Destinada a servir de suplemento ao 

conhecimento natural, ela nos mostra uma parte do que nos era ocultado, 

mas limita-se ao que nos é absolutamente necessário conhecer, o resto está 

vedado para nós e, aparentemente, sempre estará. Algumas verdades em que 

se deve acreditar, um pequeno número de preceitos que devem ser 

praticados, eis a que se reduz a religião revelada (D'ALEMBERT, 2015, p. 

77). 

 

        

Não é somente a autoridade religiosa que recebe críticas no primeiro volume da 

obra, o Estado também. No verbete "Aritmética Política" Diderot discorre sobre a importância 

do estabelecimento de cálculos precisos para a administração do governo, e sobre estes serem 

ignorados pelos ministros:  

 

Aritmética política é aquela cujas operações têm por finalidade as pesquisas 

úteis à arte de governar os povos, tais como as do número de homens que 

habitam um país, da quantidade de alimento que devem consumir, do 

trabalho que podem fazer, do tempo que têm a viver, da fertilidade das 

terras, da frequência dos naufrágios, etc. Vê-se facilmente que dessas 

descobertas e muitas outras da mesma natureza, adquiridas por cálculos 

fundados em algumas experiências bem constatadas, um ministro hábil 

tiraria uma grande quantidade de consequências para perfeição da 
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agricultura, para o comércio tanto interno quanto externo, para as colônias, 

para o curso e o emprego do dinheiro, etc. Mas, quase sempre, os ministros 

(abstenho-me de falar sem exceção) creem que não têm necessidade de 

passar por combinações e sequências de operações aritméticas: muitos 

imaginam ser dotados de um grande gênio natural que os dispensa de uma 

marcha tão lenta e tão penosa, sem contar que a natureza dos negócios não 

permite nem exige quase nunca a precisão geométrica. Entretanto, se a 

natureza dos negócios o exigisse e o permitisse, não duvido que não se 

chegasse à convicção de que o mundo político, tanto quanto o mundo físico, 

pode ser regulado, em muitos aspectos, pelo peso, número e medida (2015, 

p. 32). 

 

Como já dissemos anteriormente, Diderot questiona, no verbete "Autoridade 

política", a intolerância religiosa e o governo absolutista, e no verbete dedicado à agricultura, 

a ausência do Estado na resolução dos problemas ligados à ineficiência da produção agrícola 

no país (2015, p. 25). D´Alembert, por sua vez, destaca, no "Discurso", que, mesmo que os 

soberanos não tenham plena consciência dos seus atos, não escaparão do tribunal da História, 

que os julgará, destacando assim que os seus atos não estão tão isentos de juízo quanto o 

poder absolutista pressupunha: 

        

Os soberanos, esses homens suficientemente infelizes para que tudo conspire 

para esconder deles a verdade, podem se julgar a si mesmos, de antemão, 

nesse tribunal incorruptível e terrível: o testemunho da História a respeito de 

seus predecessores que a eles se assemelham, é a imagem do que a 

posteridade dirá deles (2015, p. 95).  

 

 

Não podemos deixar de citar a valorização das artes mecânicas nesse primeiro volume. 

Além da publicação do verbete "Arte", encontramos, no "Discurso Preliminar", uma enfática 

defesa do seu estudo: 

 

O desprezo pelas artes mecânicas parece ter afetado, em certos casos, seus 

próprios inventores. Os nomes desses benfeitores do gênero humano são 

quase todos desconhecidos, enquanto a história de seus destruidores, isto é, 

dos conquistadores, não é ignorada por ninguém. Mas talvez entre os 

artesãos que se deve procurar pelas provas mais admiráveis da sagacidade do 

espírito, de sua paciência e de seus recursos. Reconheço que a maioria das 

artes só foi inventada pouco a pouco, e que foi necessária uma longa 

sequência de séculos para levar os relógios, por exemplo, ao ponto de 

perfeição em que os encontramos. Mas, e com as ciências, não se dá o 

mesmo (D`ALEMBERT, 2015, p. 107)? 

  

A publicação desperta críticas acaloradas, tanto positivas quanto negativas, como 

destaca Wilson: "Amigos e inimigos se voltaram prontamente ao primeiro volume para 

aprender o que a Enciclopédia diria com respeito às complexas matérias relativas à fé 
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religiosa." (2012, p. 173) No Journal des Sçavants, as críticas se dirigem ao "Discurso 

Preliminar", principalmente por defender as sensações como o ponto de partida do 

conhecimento e pelas lacônicas defesas à religião. (idem, p. 183). Já no Journal de Trévoux, 

dirigido pelos jesuítas, as apreciações foram mais abrangentes. Em outubro de 1751, suas 

observações eram direcionadas às críticas presentes no "Discurso" contra a retórica, base do 

sistema educacional jesuíta. Também se sentiram incomodados com o artigo "Aristotelismo", 

que julgaram ter como objetivo atingi-los. Nos meses subsequentes continuaram a dirigir sua 

artilharia contra os enciclopedistas. Criticavam a estrutura da obra, os lapsos de editoração e 

tipografia, a falta de crédito de alguns artigos e alguns pequenos plágios. O conteúdo de uma 

forma geral também foi criticado, em especial a falta de biografia de santos e reis, a presença 

de divindades pagãs e a defesa da liberdade de expressão. Já o verbete "Autoridade Política" 

foi entendido como uma afronta ao Estado e à Igreja (WILSON, 2012, p. 184-185).  

No mesmo ano - 1752 - é publicado o segundo volume e novamente Diderot está 

envolvido com uma polêmica que repercutirá diretamente na obra. Em novembro de 1751 o 

abade Jean-Martin de Prades apresenta a tese "Na Jerusalém Celeste" à Faculdade de Teologia 

da Universidade de Paris, em que se propõe a responder a questão: "Quem é este sobre cuja 

face Deus espalhou o sopro da vida" (BEILIN, 2011, p. 11)?  A tese questionava os dogmas 

católicos como os milagres de Cristo e a veracidade das leis de Moisés; defendia a separação 

da lei natural e sobrenatural, bem como do conhecimento proveniente destas fontes, por crer 

não haver conhecimento definitivo, uma vez que a fonte de todo o conhecimento eram as 

sensações, que todas as religiões arrogavam o direito de serem detentoras da verdade e que as 

ideias da escolástica deviam passar pelo crivo da razão (idem, p. 12). A tese foi considerada 

uma afronta aos princípios cristãos e no prazo de quatro meses foi condenada pelo conselho 

da faculdade, pelo arcebispo de Paris, pelo Parlamento e pelo Papa. Seu autor foi obrigado a 

fugir da cidade e somente foi absolvido em 1754. Como o Abade Prates era colaborador da 

Enciclopédia, os efeitos da condenação da sua tese repercutiram sobre os editores. Wilson 

conta que começaram a circular rumores de que a tese na verdade tinha sido escrita por 

Diderot e D´Alembert e fazia parte de uma trama para derrubar a religião
21

. O boato foi 

divulgado em dois panfletos de origem religiosa, Les Nouvelles eclésiastique e Reflexions 

d'un franciscain (WILSON, 2012, p. 188-190). Como efeito da discussão, o censor real, 

Malesherbes, suspendeu a distribuição da obra para que fosse feita uma averiguação dos 

                                                 
 
21

 O pesquisador diz ser impossível comprovar se os boatos eram verdadeiros ou não. O que pode se afirmar com 

certeza é que, devido à ligação entre os elementos envolvidos, os editores tenham encorajado o autor a publicar a 

sua tese e talvez testar a reação das ideias que guiam a Enciclopédia (WILSON, 2012, p. 188). 
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verbetes suspeitos. Nesse episódio, os enciclopedistas haviam ganhado um opositor influente 

na corte, Boyer, o tutor do Delfim, que se dirigiu diretamente ao rei, queixando-se de que a 

obra estava contribuindo para que a religião fosse arruinada em seu reino (idem, 2012, p. 190-

191). Com a intervenção de Malesherbes, a proibição atingiu somente o terceiro volume. 

Diderot foi obrigado a entregar os manuscritos. Quanto aos dois primeiros tomos não houve 

efeito prático, pois já haviam sido impressos e distribuídos. Malesherbes
22

, apesar de ser 

responsável pela censura real, era defensor da liberdade de imprensa e, mesmo com os limites 

impostos pelo seu cargo, em muitas ocasiões interveio em favor dos enciclopedistas, 

tornando-se personagem importante para o desenvolvimento da Enciclopédia. Diderot 

considerava que sem a sua participação a obra não seria viabilizada (WILSON, 2012, p. 195). 

Os jesuítas tentaram aproveitar-se da situação propondo-se a assumir a direção da 

obra, o que lhes permitiria imprimir seu ponto de vista na condução do empreendimento. Não 

se sabe por qual motivo a tentativa não logrou êxito, mas uma das hipóteses é de que isso 

tenha ocorrido graças à intervenção da Sra. Pompadour, amante do rei, que era opositora dos 

jesuítas e declarada defensora das artes (WILSON, 2012, p. 196).  

Em 1753, novamente com o auxílio de Malesherbes, a proibição contra a obra foi 

suspensa, a despeito de pesar sobre ela uma permissão tácita e de não ter se efetivado uma 

homologação pública e explícita. Os editores, buscando responder às críticas recebidas, 

redigem uma advertência aos leitores, assinada por D´Alembert, mas que também representa a 

opinião de Diderot, onde se defendem das acusações sobre a relação com o Abade Prates: 

  

Algumas passagens fornecidas à Enciclopédia pelo autor de uma tese de 

Teologia da qual muito se falava na ocasião bastaram para que nos 

atribuíssem essa tese, que nem sequer tínhamos lido durante o tempo em que 

se serviram dela para tentar nos desacreditar (D´ALEMBERT, 2015, p. 292). 

 
 

Os autores também buscaram responder às críticas referentes ao plágio ou à 

presença de outros textos nos artigos da Enciclopédia, esclarecendo que cada autor era 

responsável pela autoria do seu trabalho e que a existência de textos de outras obras se 

justificava pelo próprio caráter de composição da obra, como lemos a seguir: 

 

                                                 
22

 Malesherbes assumiu o cargo de censor real em 1750 e nele permaneceu até 1763. Em 1775 assumiu um cargo 

de ministro de Luís XVI, do qual se retirou em 1776. O seu último trabalho foi como o principal advogado de 

defesa de Luís XVI, nos anos 1792/93. Apesar de não ter salvo o rei, a sua intercessão foi considerada brilhante. 

O ardor da defesa custou-lhe a vida: durante o Período de Terror, Malesherbes foi guilhotinado, em 1794. A 

posteridade reconheceu a glória do censor com uma estátua à frente do Palácio da Justiça de Paris (WILSON, 

2012, p. 195). 
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A tradução de Chambers forneceu à Enciclopédia alguns materiais. Ora, 

Chambers havia recorrido não somente aos dicionários franceses, mas 

também a outras obras, em que os próprios dicionários franceses haviam 

bebido; seria fácil dar exemplos. Nesse caso, não seria de modo algum com 

outros dicionários que a Enciclopédia se pareceria diretamente, mas com as 

fontes comuns entre ela e esses outros dicionários. É ainda por essa razão 

que diversos verbetes do Dicionário de Medicina se encontram nos 

primeiros volumes da Enciclopédia, pois esses verbetes são extraídos 

inteiros de nossas obras francesas sobre a Medicina, e, além disso, a 

descrição de uma planta, a receita de um remédio, supondo que sejam bem-

feitas, não têm duas maneiras de ser. O mesmo ocorre com um grande 

número de verbetes, tais como a avaliação das moedas, a explicação das 

diferentes peças e diferentes mecanismos de um navio, e outros semelhantes 

(D'ALEMBERT, 2015, p. 308). 

 
 

No final da advertência, D´Alembert afirma, sobre a continuidade da obra: 

"Ignoramos qual será a sua sorte e não procuramos prevê-la. Pelo menos nada parece se opor 

à continuação da Enciclopédia, e certamente nada se oporá a isso, não de nossa parte" 

(D´ALEMBERT, 2015, p. 322). As palavras do filósofo foram válidas para a publicação dos 

três tomos seguintes, mas os problemas enfrentados até aquele momento seriam pequenos 

frente à grande tempestade que cairia sobre os enciclopedistas, em especial os seus editores, 

em 1757. 

 

 

1.2.4. A glória ameaçada 

 

Vários fatores ameaçaram a conclusão da obra. Os primeiros dizem respeito à 

conjuntura política. Em janeiro de 1757 ocorre um atentado contra Luís XV: Robert - 

François Damiens, um soldado dispensado das tropas reais, fere o rei com uma navalha e, por 

esse motivo, é interrogado e morto. A princípio, a filiação política e os objetivos de Damiens 

foram postos em dúvida, e o que se segue ao atentado é uma troca de acusações mútuas entre 

jesuítas e jansenistas, que naquele momento disputavam a hegemonia religiosa e a influência 

política na França (COMBEAU, 2016, p. 153-154).  Mas, após a execução, os dois grupos 

deixam de se acusar e escolhem um novo alvo que lhes interessa - os filósofos -, que passam a 

ser acusados de influenciadores do agressor por meio de seus "escritos subversivos e sua 

detestável doutrina" (BADINTER, 2007, p. 214), não respeitando a religião nem o rei. A 

reação do governo não tardou: no dia 16 de abril de 1757, Luís XV baixa um decreto 

estabelecendo pena de morte aos que escrevessem, imprimissem ou vendessem textos que 
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atacassem a religião e a autoridade estabelecida e que, assim, perturbassem a ordem do Estado 

(idem, p. 214). Os problemas dos enciclopedistas estavam somente começando.  

Importante lembrar que outro evento político em curso à época afetou os 

enciclopedistas: a Guerra dos Sete Anos (1756-1763). Nesse momento, a Prússia integrava a 

aliança inglesa e, portanto, era inimiga declarada dos franceses. A grande questão era o fato 

do soberano prussiano, Frederico, o Grande, ser um grande incentivador da Enciclopédia e 

dos seus editores, inclusive com aceitação de D´Alembert e Diderot em sua academia e com a 

impressão do rosto dos dois nas edições da obra no país (BOMBART, 2008, p. 218). Os 

enciclopedistas também eram efusivos em relação a Frederico. D´Alembert o chamava de 

"Rei filósofo". Durante o período de guerra, pesou sobre os enciclopedistas a acusação de 

serem sensíveis às ideias estrangeiras em um momento de reforço dos ideais nacionais 

(BEILIN, 2011, p. 71). 

No mesmo ano é publicado o sétimo volume da Enciclopédia. D´Alembert é 

responsável pelo verbete "Genebra", no qual não se limita a uma descrição sobre a cidade-

estado calvinista, mas também faz elogios e críticas ao seu governo. O trecho a seguir se 

refere à proibição que a cidade impunha aos espetáculos:  

 

A comédia não é permitida em Genebra. Não tanto por se reprovarem os 

espetáculos em si mesmos quanto por se recear, segundo se diz, o gosto por 

adereços, pela dissipação e pela libertinagem, que as trupes de comediantes 

disseminam entre a juventude. Mas não seria possível remediar esse 

inconveniente com leis severas e bem executadas, sobre a conduta dos 

comediantes? Desse modo, Genebra teria espetáculos e costumes, e gozaria 

da vantagem de ambos: as representações teatrais formariam o gosto dos 

cidadãos e lhes dariam uma fineza de tato, uma delicadeza de sentimentos 

que dificilmente poderia ser adquirida sem esse auxílio; a literatura 

prosperaria, sem que a libertinagem progredisse, e Genebra reuniria à 

sabedoria da Lacedemônia a polidez de Atenas (2015, p. 158). 

 

D´Alembert também critica indiretamente Calvino: "Calvino, jurisconsulto hábil e 

teólogo tão esclarecido quanto é possível para um herético, elaborou, juntamente com os 

magistrados [...]" (2015, p. 154 – grifo nosso) Além disso, afirma serem os calvinistas filiados 

ao socinianismo, como lemos no trecho a seguir: 

  

Em suma, muitos pastores de Genebra têm por religião um perfeito 

socinianismo, rejeitam por completo os chamados mistérios e imaginam que 

o principal princípio de uma verdadeira religião é não conceder à crença 

nada que possa ferir a razão. Pressionados em relação à necessidade da 

revelação, dogma tão essencial ao cristianismo, muitos substituem essencial 

por útil, termo que lhes parece mais suave. Quanto a isso, se não são 
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ortodoxos, ao menos são consequentemente em relação aos seus princípios 

(2015, p. 162). 

 

Na visão D´Alembert, a associação entre a religião calvinista e a razão constituía 

um elogio e um reconhecimento. Em algumas passagens o filósofo faz uma série de 

observações positivas sobre a cidade. Mas o governo de Genebra considera tal associação 

uma ofensa à sua condição religiosa e ameaça formalizar uma queixa ao governo francês, o 

que não se concretiza. Em lugar disso, apenas foram enviadas duas cartas aos editores, 

solicitando-lhes uma retificação. D´Alembert lhes responde que os pastores o entenderam mal 

e que em nenhum momento deixara de associá-los ao cristianismo. Diderot afirma não ser 

autor do verbete, mas diz solidarizar-se com as queixas dos genebrinos e aceitá-los como 

representantes do cristianismo (BADINTER, 2007, p. 234). 

Entretanto, as reações não se restringiram ao governo genebrino. Rousseau, 

membro influente da República das Letras, nascido na cidade de Genebra, decide se 

posicionar quanto às observações do editor da Enciclopédia, escrevendo um documento 

conhecido como Carta a D´Alembert. Nela, refuta a definição da religião genebrina como um 

socinianismo, questionando quais fontes D'Alembert usara para chegar a tal afirmação: "Ouso 

perguntar a V.Sa. como ficou sabendo disso. Só pode ter sido através de suas próprias 

conjecturas, ou através dos testemunhos de outrem, ou pela palavra dos pastores em questão" 

(2015, p. 38). Rousseau rejeita conjecturas a respeito de dogmas, por considerar ser assunto 

entre cada homem e sua crença e afirma que, muitas vezes, o estabelecimento de rótulos pode 

levar a perseguições e condenações desnecessárias. Em seu argumento cita a perseguição que 

os próprios filósofos sofrem:  

 

Que, depois de ter tirado dos discursos ou dos escritos de um homem de bem 

consequências sofísticas e destemidas, um padre teimoso persiga o autor em 

razão dessas consequências, isso é a sua profissão e não espanta a ninguém; 

mas devemos honrar as pessoas de bem quando um patife as persegue; e 

imitará o filósofo os raciocínios capciosos de que tantas vezes foi vítima 

(2015, p. 36)? 
 

 

O documento ganha força por conta da discussão sobre o teatro, anunciada já na 

apresentação como seu objetivo principal. O filósofo genebrino defenderá veementemente a 

proibição da exibição de espetáculos em sua cidade natal e, como destaca Franklin de Matos, 

assim estabelece "mais um de seus estarrecedores paradoxos" (2015, p. 08). Para ilustrar o 

posicionamento de Rousseau, citaremos uma de suas críticas:  
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Lançando um primeiro olhar sobre essas instituições, vejo inicialmente que 

um espetáculo é um entretenimento; e se é verdade que o homem precisa de 

entretenimentos, V. Sa. há de convir pelo menos que eles só são permitidos 

enquanto necessários, e que toda diversão inútil é um mal, para um ser cuja 

vida é tão curta e cujo tempo é tão precioso. A condição de homem tem seus 

prazeres, que derivam de sua natureza, e nascem dos trabalhos, dos 

relacionamentos, das necessidades; e esses prazeres, tanto mais doces quanto 

mais sã é a alma de quem os frui, tornam aquele que deles sabe gozar pouco 

sensível a todos os outros prazeres. Um pai, um filho, um marido, um 

cidadão têm deveres tão caros a cumprir que não lhes deixam nada a subtrair 

ao aborrecimento (2015, p. 44). 

 

Em 1759 D´Alembert publica sua resposta a Rousseau e a discussão se transforma 

em uma cisão pública entre os iluministas. Rousseau era um enciclopedista, responsável por 

inúmeros verbetes e, ao criticar abertamente seus pares, ajudava a alimentar o clima hostil 

contra os filósofos e abria espaço para especulações sobre o rompimento dos laços que os 

uniam (WILSON, 2012, p. 349). 

Em 1757 Diderot iniciara sua incursão no mundo do teatro, com o lançamento da 

peça O Filho Natural e, no ano seguinte, com O Pai de Família. As duas foram representadas 

em ordem inversa à de sua criação - O Pai de Família em 1761 e O Filho Natural em 1771 - e 

representavam um gênero teatral inédito, denominado "comédia lacrimosa", não inventado 

por Diderot
23

, mas do qual ele se apropriara (WILSON, 2012, p. 300). Além de lançar um 

novo gênero, as peças também encarnavam os valores, a moralidade e as verdades da 

burguesia em ascensão (idem, p. 301). O filósofo reforçava o papel do teatro como um agente 

de transformação social. Badinter afirma que, para Diderot, o teatro precisava "comover o 

povo e sacudir sua sensibilidade, para modificá-la” (2007, p. 220). Sobre esta questão é 

importante observar que Diderot pensa exatamente o oposto de Rousseau, o que aumenta a 

tensão entre os dois amigos e se torna um dos motivos de seu rompimento, além de reforçar 

pontos de discórdia entre outros filósofos.  

As incursões de Diderot no teatro causam polêmica. O fato de encenar um novo 

gênero provoca um debate acirrado entre seus críticos e seus apoiadores. Ainda maior 

repercussão tem a acusação de plágio que pesa sobre a obra O Filho Natural. Wilson destaca 

que a obra diderotiana havia sido inspirada, até sua metade, pela obra O verdadeiro Amigo, do 

dramaturgo veneziano Carlos Goldoni, encenada pela primeira vez em 1750. Apesar da 

similaridade, Wilson ressalta que os gêneros são diferentes, a condução da história e os 

objetivos também e que, inclusive, à época, era sabido que o próprio Goldoni havia se 

                                                 
23

 Segundo Wilson, a criação desse novo gênero teatral deve ser atribuída a Nivelle de la Chaussée. (2012, p. 

300) 
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inspirado nos personagens de Molière (2012, p. 313). O biógrafo esclarece que o plágio tinha 

um peso diferente do de hoje nos séculos XVII e XVIII e conta que o próprio Goldoni se 

ressentiu mais por Diderot ter chamado sua peça de farsa do que por ter se utilizado dos seus 

personagens (2012, p.314).  Porém, o episódio alimentou a oposição aos enciclopedistas. 

Entre seus maiores opositores está Élie-Catherine Fréron (1718-1776), autor do Année 

Littéraire. Motivado por causas pessoais e ideológicas, dedicou grande parte da sua produção 

intelectual à crítica dos filósofos e dos seus princípios. Nesse episódio de plágio, Fréron 

utiliza toda sua artilharia para atingi-los. Num primeiro momento, com o objetivo de 

denunciar o plágio, redige uma carta em nome de Goldini, elogiando a adaptação da peça, 

mas reclamando da alteração do título (BADINTER, 2007, p. 222). O procedimento é barrado 

pelo censor Malesherbes e Frerón, então, adota uma nova tática, a de publicar os dois textos 

em sua sequência original - primeiro O Filho Natural e depois O Verdadeiro Amigo (idem, p. 

222). Os efeitos são devastadores. Badinter escreve, sobre o acontecido: "A Revelação de 

Fréron é um presente inesperado para os inimigos da Enciclopédia. Ao desmascarar um dos 

seus diretores, ele justifica a posteriori todas as críticas de mesma ordem feitas ao dicionário" 

(2007, p. 223).  

Fréron também incentiva fortemente Charles Palissot de Montenoy (1730-1814) a 

publicar, em novembro de 1757, Pequenas cartas sobre grandes filósofos, obra em que acusa 

os enciclopedistas de formarem uma "seita de fanáticos insuportáveis" e de não produzirem 

conhecimento e somente se apoderarem de velhas ideias, além de declarar considerar todos 

eles, com exceção de Voltaire e Montesquieu, charlatões. As quatro cartas foram devidamente 

destacadas por Fréron e fortaleceram a campanha negativa contra os filósofos. 

A aliança entre Fréron e Palissot contra os filósofos também se faz presente na 

montagem da peça Os Filósofos Modernos, encenada em abril de 1760, verdadeira obra de 

zombaria. O personagem baseado em Rousseau entra em cena de quatro, mascando alface, e o 

inspirado em Diderot é um desonesto. Nem as mulheres são poupadas: a Sra. D´Epinay e a 

Sra. Geoffrin são retratadas como tolas que recebem em seus salões
24

 (BADINTER, 2007, p. 

269). 

Aos ataques de Fréron se unem outros, constituindo uma verdadeira campanha 

contra os enciclopedistas, que conta também com a adesão dos jansenistas - descontentes 

desde 1755 por conta do quinto tomo da obra -, com as Nouvelles ecclésiastiques. 

                                                 
24

 A resposta dos filósofos, nas palavras de Voltaire (BADINTER, 2007, p. 276-277). 
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Em 1757 os jesuítas abrem uma nova frente com a publicação de um periódico 

dedicado ao Delfim - A Religião Vingada ou Refutação dos Autores Ímpios -, obra que 

objetiva denunciar os inimigos do trono e do altar. Na lista dos seus maiores inimigos 

constava Rousseau, Diderot, D´Alembert, Voltaire e os demais filósofos iluministas.  

Surgem inúmeros panfletos e documentos em oposição aos escritores da Enciclopédia. 

Entre eles, o panfleto humorístico Cacouacs, nome formado pela palavra grega "kakos" e a 

sílaba humorística "couac", que pode ser traduzido como "sofistas ridículos", e que aparece, 

pela primeira vez, em outubro de 1757, no jornal Mercure de France, em um texto anônimo 

denominado "Informação útil", em que os filósofos são apresentados como uma nova tribo 

selvagem que, por trás dos traços civilizados, espalham veneno com o objetivo de disseminar 

o mal, a covardia e a corrupção (BADINTER, 2007, p. 217). Mais tarde o advogado Jacob-

Nicolas Moreau incorpora o termo na obra Nova Dissertação para servir à história dos 

Cacouacs, que deu continuidade à exposição e condenação dos enciclopedistas, tratando 

Rousseau, Diderot, D´Alembert e Voltaire como criaturas caricatas e ridículas (idem, 2007, p. 

218). 

Pressionado pelo clima hostil e pelas críticas, em janeiro de 1758 D´Alembert 

decide abandonar a Enciclopédia, assim como outros colaboradores, entre eles Rousseau e 

também Voltaire, que pede a devolução dos seus manuscritos (WILSON, 2012, p. 329). 

Diderot segue com a obra, apesar de toda a oposição e perigo que isso significava. Em uma 

carta para Voltaire, o enciclopedista diz: "O que convém à gente de coragem: desprezar os 

inimigos, persegui-los, e nos aproveitar, como fizemos, da imbecilidade de nossos censores. 

[...] É honesto enganar a esperança de quatro mil assinantes, e não termos obrigações 

nenhumas com os livreiros” (DIDEROT, apud WILSON, 2012, p. 330)?  

A persistência de Diderot ainda enfrentaria mais obstáculos. O primeiro, a 

condenação pelo Parlamento da obra O Espírito, de Helvétius, em 1758. Apesar do autor não 

ter nenhuma ligação direta com os enciclopedistas, a publicação da obra foi ligada 

diretamente aos filósofos, inclusive com acusações de que os editores da Enciclopédia eram 

responsáveis por alguns trechos, provocando a fúria da Igreja e do Estado (BADINTER, 

2007, p. 255). Os motivos dessa reprovação estão diretamente ligados à sua defesa de uma 

moral sem Deus, construída sobre as ideias da psicologia experimental (BEILIN, 2011, p. 71-

72). Para exemplificar o impacto das ideias de Helvétius, selecionamos alguns trechos da 

obra. Já no prefácio o autor declara a "novidade" do seu estudo: "O objeto que me proponho 

examinar nesta obra é interessante e até novo. Não se considerou, até hoje, o espírito a não ser 

sob alguns aspectos" (HELVÉTIUS, 1973, p. 179). Na sequência, ele explica sua 
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metodologia, diretamente ligada à física experimental, para o estudo do espírito: "Os 

princípios que estabeleci sobre este assunto estão, penso, de acordo com o interesse geral e a 

experiência. Foi pelo fato que cheguei às causas. Julguei que se devia tratar a moral como 

todas as outras ciências, e fazer uma moral como uma física experimental" (idem, p. 179). 

Com base em suas análises, Helvétius declara que o conhecimento sobre o tema não se 

desenvolveu como as demais áreas estudadas por seus contemporâneos:  

 

[...] é evidente que a civilização não chegou, em sociedade alguma, ao grau 

da perfeição que hoje ela atingiu. Não há nação alguma que, em relação ao 

espírito, tenha ficado muito inferior a algumas nações selvagens que não têm 

duzentas ideias, duzentas palavras para exprimir suas ideias e cuja língua, 

consequentemente, estaria reduzida, como as dos animais, a cinco ou seis 

sons ou gritos, se se suprimisse desta mesma língua as palavras arcos, 

flechas, armadilhas, etc., que supõem o uso das mãos. De onde concluo que, 

sem uma certa organização exterior, a sensibilidade e a memória seriam em 

nós, apenas faculdades estéreis (1973, p. 182). 

  
 

Para contribuir com a polêmica, Helvétius ainda critica o conhecimento produzido 

pela Igreja sobre o tema:  

 

Antes de proceder a qualquer exame neste tema, perguntar-se-me-á talvez se 

estas duas faculdades são modificações de uma substância espiritual ou 

material. Esta questão, outrora discutida pelos filósofos, debatida pelos 

Doutores da Igreja e atualizada em nossos dias, não entra necessariamente 

no plano de minha obra. O que tenho a dizer sobre o espírito está igualmente 

de acordo com cada uma das duas hipóteses. Observarei apenas a este 

respeito que se a Igreja não houvesse fixado nossa crença sobre este ponto, e 

se devesse, unicamente pelos esclarecimentos da razão, elevar-se até o 

conhecimento do princípio pensante, não se poderia deixar de convir que 

nenhuma opinião deste gênero é suscetível de demonstração (HELVÉTIUS, 

1973, p. 183). 

 

 

As proposições de Helvétius causam reações imediatas após a publicação da obra. 

Em agosto de 1758 o Conselho do Rei revoga o privilégio e proíbe a venda do livro. No mês 

de novembro a obra é condenada pelo bispo de Paris, a Sorbonne e o Parlamento preparam 

suas acusações e o assunto chega ao Vaticano, que também organiza a sua condenação. Como 

forma de defesa, Helvétius apresenta três retratações, que são consideradas humilhantes pelos 

iluministas e em nada modificam a sua situação (CHAGNIOT, 1988, p. 443). No início de 

1759 a obra é condenada pelo Parlamento, pela Sorbonne e pelo Papa, que determina que ela 

deve ser queimada, o que acontece em 10 de fevereiro. Além da condenação, a obra foi 
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incluída no Index, o que significava que os católicos que fossem detentores da obra poderiam 

ser condenados à excomunhão (BOMBART, 2008, p. 218-219).  

Como afirmamos anteriormente, mesmo sem ligações diretas, a condenação da 

obra de Helvétius atinge a Enciclopédia. Em 08 de março Malesherbes revoga o privilégio da 

obra e proíbe a venda dos exemplares já lançados. No decorrer do ano, Malesherbes, que 

sempre atuara em defesa da obra, mantém sua postura: avisa Diderot de que a polícia 

promoveria uma busca em sua casa atrás de papéis suspeitos, então libera uma autorização 

tácita para a publicação dos últimos volumes, desde que fossem lançados de uma única vez. 

Também aprova a publicação dos volumes dedicados a gravuras (BOMBART, 2008, p. 220). 

 

1.2.5. O término de uma saga  

 

Os últimos volumes são preparados de forma silenciosa e para a conclusão da 

tarefa Diderot conta com a ajuda inestimável de dois colaboradores que não o abandonaram: o 

cavaleiro de Jaucourt e o Barão de Holbach. Há uma última tentativa vã de fazer com que 

D´Alembert participe novamente, mas ele se compromete somente com a parte da 

matemática.  

Os filósofos retomam seu prestígio com a volta de Voltaire à Paris, em 1760. 

Além de publicar panfletos, entre eles o célebre Pobre Diabo, que ataca os principais 

inimigos do partido dos filósofos, ele também usa o teatro para impor a Fréron e Palissot uma 

humilhação pública com a montagem da peça A Escocesa, uma tradução e adaptação de uma 

obra inglesa. Voltaire cria um personagem com o nome de Frélon, que é retratado como um 

jornalista frívolo que por dinheiro difama e elogia, além de atuar como espião da polícia 

(BADINTER, 2007, p. 278). Para Badinter, a peça foi uma defesa pública dos filósofos: 

"Caricatura do traidor mais odioso, o personagem é a réplica dos que haviam sido levados ao 

palco por Palissot. Como o prefácio do texto publicado põe nas nuvens Diderot e a 

Enciclopédia, todo mundo entende que Voltaire é o vingador dos filósofos"(2007, p. 278). 

Ainda na conclusão da obra, Diderot enfrentará uma última decepção, em 1764, 

ao descobrir que Le Breton, um dos livreiros responsáveis pela obra, fizera uma censura 

prévia nos últimos dez volumes sem o seu conhecimento, para obter a aprovação da censura 

(BOMBART, 2008, p. 221). O duro golpe teve que ser assimilado pelo enciclopedista. 

Em 1766 são entregues os últimos volumes e em 1772 os últimos volumes de 

pranchas, e assim chega ao fim o grande empreendimento do século das Luzes. Isso, 

entretanto, não encerra a produção do filósofo, que continuará a escrever sobre os mais 
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variados temas, sempre de um ponto de vista vanguardista, como podemos constatar em obras 

como Diálogo entre D´Alembert e Diderot, O Sonho de D´Alembert, Continuação do 

Diálogo, Sobre as Mulheres, Suplemento à viagem de Bougainville ou Diálogo entre A e B e 

Colóquio com a Marechala.  

A conclusão da obra significou, para Diderot, o encerramento de um ciclo, 

marcado por todas as espécies de vicissitudes, como ele expressa neste trecho da nota dos 

editores, de 1763: 

 

De todas as perseguições que, em todos os tempos e em todos os povos, 

foram sofridas pelos que se dedicaram à sedutora e perigosa emulação de 

inscrever seus nomes na lista de benfeitores do gênero humano, não há quase 

nenhuma que não tenha sido dirigida contra nós. Experimentamos tudo o que 

a história nos transmitiu sobre a perfídia da inveja, da mentira, da ignorância 

e do fanatismo. No espaço de vinte anos consecutivos, quase não pudemos 

contar com alguns instantes de repouso. Após jornadas inteiras consumidas 

num trabalho ingrato e contínuo, quantas noites passadas na expectativa dos 

males que a maldade procurava nos causar! Quantas vezes nos levantamos 

sem saber se, cedendo aos gritos de calúnia, não deveríamos nos separar de 

nossa família, de nossos concidadãos, e ir para um céu estrangeiro procurar a 

tranquilidade da qual tínhamos necessidade e a proteção que nos ofereciam! 

Mas nossa pátria era-nos cara, e sempre havíamos esperado que a prevenção 

cederia o lugar para a justiça. Esse é, aliás, o caráter daquele que visa ao bem 

e que dá ele mesmo o testemunho disto, que se irrita com os obstáculos que 

se lhe opõem, enquanto sua inocência lhe esconde ou o faz desprezar os 

perigos que o ameaçam. O homem de bem é suscetível de um entusiasmo 

que o mau não conhece (2015, p. 327). 

  

 

Ao avaliar os resultados da empreitada, Diderot destaca os anos dedicados a ela: 

"Se somarmos os anos de nossas vidas que se passaram desde que projetamos nossa obra aos 

que consagramos à sua execução, ver-se-á que vivemos mais do que nos resta viver" (2015, p. 

331). Ele deposita nas mãos da História a avaliação da sua dedicação e o valor do seu 

trabalho: "Mas teremos obtido a recompensa que esperávamos de nossos contemporâneos e de 

nossos descendentes, se um dia disserem que não vivemos inutilmente" (idem, p. 331).  

Nós, testemunhas dos efeitos produzidos pelos esforços dos enciclopedistas, em 

especial de Diderot, temos certeza de que é merecida a glória que hoje lhes é rendida. 
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2. A ENCICLOPÉDIA E A PRODUÇÃO E A DIFUSÃO DO SABER  

 

D’Alembert, na obra Ensaio sobre os elementos de filosofia, publicada em 1759, 

defende que desde o século XV, com o Renascimento, ocorreram revoluções no espírito 

humano que modificaram a forma de conceber o conhecimento. Ele cita, por exemplo, a 

influência da Reforma Protestante, no século XVI, que estabeleceu novos dogmas “[...] por 

um lado sustentados e por outro combatidos com esse calor que somente os interesses de 

Deus, bem ou mal entendidos, podem inspirar nos homens, obrigaram da mesma forma seus 

partidários e seus adversários a instruírem” e assim “fez multiplicar os conhecimentos de todo 

tipo” (D’ALEMBERT, 1994, p. 03). No século XVII, D’Alembert destaca o pensamento 

cartesiano, que lançou base para uma nova filosofia. Cabe ressaltar que para o filósofo, 

somente os conhecimentos produzidos após o Renascimento contribuíram para o 

desenvolvimento da Filosofia no século das Luzes; a Idade Média representava um momento 

de “barbárie” e atraso, perpetuados pela divulgação dos dogmas religiosos, como lemos em 

suas palavras no “Discurso”: 

 

Que se acrescente a essa desordem o estado de escravidão em que quase toda 

a Europa estava mergulhada, a devastação da superstição que nasce da 

ignorância e por sua vez a reproduz, e ver-se-ão os obstáculos que impediam 

a volta da razão e do gosto; somente a liberdade de agir e de pensar pode 

produzir grandes coisas, e ela não precisa senão de luzes para precaver-se 

contra os excessos (D’ALEMBERT, 2015, p. 139). 

 

 

Quando analisa o século XVIII, declara que mesmo para os mais desatentos é 

impossível não perceber que “houve uma notável mudança em nossas ideias; mudanças estas 

que, pela rapidez, parece nos prometer uma outra, ainda maior” (D’ALEMBERT, 2015, p. 

04), inclusive o filósofo defende que seu tempo vive uma “fermentação nos espíritos” que 

atinge todas as áreas do saber: 

 
Assim, 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 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 



83 

 

do refluxo do oceano levam ao rio certas matérias e dele afastam outras 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 05). 

 

Para D’Alembert, essa “fermentação” que atingiu a todas as áreas do 

conhecimento, concedeu ao século XVIII o título de Século da Filosofia, opinião 

compartilhada por Diderot, no verbete “Enciclopédia”: “Hoje, quando a Filosofia avança a 

grandes passos, submetendo ao seu império todos os objetos de sua competência, quando o 

seu tom é o dominante, ela começa a sacudir o jugo da autoridade e do exemplo, apoiando-se 

nas leis da razão” (DIDEROT, 2015, p. 167).   Assim, os iluministas rejeitam os sistemas 

filosóficos e valorizam o conhecimento construído a partir da experiência e da observação da 

natureza, como lemos neste outro trecho do verbete: 

 

Aristóteles e Platão são questionados, e chegou o tempo em que obras que 

ainda gozam da mais alta reputação perderão parte dela ou cairão totalmente 

no esquecimento; certos gêneros de literatura que, por falta de uma vida real 

e de costumes subsistentes que lhes sirvam de modelos, não podem ter uma 

poética invariável e sensata, serão negligenciados; e os que permanecerem, 

cujo valor intrínseco será mantido, tomarão uma forma inteiramente nova. 

Tudo isso é efeito do progresso da razão, que derruba todas as estátuas e 

reergue algumas das quais foram derrubadas; aquelas dos homens raros, 

contemporâneos nossos no século de Luís XIV (DIDEROT, 2015, p. 167). 

 

Nos trechos apresentados encontramos nas palavras dos editores da Enciclopédia 

o espírito que motivou a filosofia no século XVIII. Como ressalta Boto (1996, p.34), tal 

período explicita “uma confiança no futuro e na possibilidade de aperfeiçoamento do gênero 

humano [e] parecia ser a matriz de entusiasmo da intelectualidade.” Como ainda acrescenta a 

historiadora, a Enciclopédia representa nesse contexto a “crença no potencial ilimitado das 

conquistas do homem sobre o Universo natural e as relações intrínsecas entre a aquisição da 

cultura elaborada e o progresso da civilização” (1996, p. 34).  

Israel, ao analisar a noção de progresso para os iluministas, ressalta que ela era 

concebida para todas as áreas sociais: “A ideia iluminista de progresso, então, era 

invariavelmente concebida como ‘filosófica’, uma revolução da mente. Mas também foi, sem 

dúvida, econômica, tecnológica, política, médica e administrativa, além de legal, moral, 

educacional e estética” (ISRAEL, 2013, p. 21). Como completa o historiador, a noção do 

progresso para os iluministas poderia assumir várias formas e contestar ou afirmar noções já 

presentes na sociedade, como destaca em relação à religião: “Pois é evidente que o progresso 

iluminista poderia tomar uma forma especificamente cristã, deísta ou ateia, fato que poderia 

ser entendido como endosso ou oposição à ordem existente da sociedade, como reversível ou 
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irreversível, ordenada por Deus ou natural” (2013 p. 21). Mas essa concepção de progresso 

não era ingênua, como evidencia o pesquisador:  

 

Na verdade, o progresso iluminista tinha uma nítida percepção da grande 

dificuldade em propagar a tolerância, conter o fanatismo religioso e, de 

maneira distinta, melhorar a organização humana, a ordem e o estado geral 

da saúde; e nunca deixou de utilizar uma impressionante base empírica. Seu 

otimismo relativo pairava na óbvia e crescente capacidade do homem de 

criar riqueza, inventar tecnologias capazes de aumentar a produção e 

conceber instituições legais e políticas estáveis, bem como, deve ser 

mencionado, o desaparecimento da peste bubônica (ISRAEL, 2013, p. 17). 

 

 

Cabe também destacar, como lembra Wilson (2012, p. 98), que a obra também 

representa a possibilidade de reunir do todo o conhecimento produzido nos séculos anteriores: 

“Tendo em vista a expansão contínua do conhecimento e da educação na Europa ocidental, 

exigia-se uma obra de referência compreensiva que informasse seus leitores de numerosas 

descobertas científicas feitas durante o século XVII.” Ainda segundo o pesquisador, a obra 

também tinha como objetivo: “guiar seu entendimento do todo por meio de algum plano ou 

esquema sinóptico das interrelações entre os diversos ramos do conhecimento” (2012, p. 98).  

Para os iluministas, o conhecimento também era responsável pela promoção da 

autonomia, como destaca Tedorov: “Pela primeira vez na História, os seres humanos decidem 

tomar nas mãos seu destino e colocar o bem-estar da humanidade como objetivo principal dos 

seus atos” (TEDOROV, 2008, p. 09). Essa autonomia é dividida em duas fases: a primeira 

adota uma postura crítica, principalmente frente à religião, às autoridades impostas e o 

conhecimento, nada mais é considerado sagrado; já a segunda é construtiva, os homens são 

estimulados a orientar a sua vida em busca de um plano futuro (TEDOROV, 2008, p. 16). 

Para alcançar a autonomia do conhecimento é necessário construí-lo, como já dito, com base 

em duas fontes, a razão e a experiência.  Em consequência da valorização da autonomia, 

encontramos também no pensamento iluminista o reforço da vontade do indivíduo, visto 

como detentor de direitos inalienáveis, entre eles o da liberdade de expressão política e 

religiosa.  

Cabe destacar que a vida social também ganha outros contornos. Para os 

iluministas, ela é o espaço onde o homem manifesta sua liberdade dentro dos limites 

estabelecidos pelas leis, estas não mais frutos da vontade absoluta de um rei ou apoiadas na 

divindade, mas sim, resultado da soberania popular. Neste sentido, não podemos deixar de 

considerar a Enciclopédia também como um manifesto político, como reforça Wilson: “Era 
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uma obra que, veiculando informações, ajuda a transformar os valores dos homens. Era uma 

obra que ajudava a tornar os homens favoráveis às mudanças” (WILSON, 2012, p. 159). 

Ainda como acrescenta o pesquisador esse processo estava diluído em toda a obra: 

 

A Enciclopédia era como um grande jornal moderno de política editorial 

fortemente definida, nem sempre confessa, a qual, porém longe de confinar-

se à página editorial, perpassa desde as reportagens até as matérias principais 

e os quadrinhos. Havia boa dose de habilidade editorial nas colunas da 

Enciclopédia. Para usar um termo de conotação desagradável, devemos 

admitir com justiça que os autores da Enciclopédia eram propagandistas. 

Mas, em seu favor, pode-se dizer também que eles eram propagandistas não 

no sentido tão corrente de sofistas tentando, deliberada e engenhosamente 

fazer com que a pior causa pareça ser a melhor, mas no sentido, mais 

gracioso, de propagandistas que não reconhecem autoridade mais alta de que 

a verdade, que estão convencidos de estar em seu encalço, e que têm a 

certeza de propagandear aquilo que há de esclarecer e beneficiar a 

humanidade (WILSON, 2012, 159). 

 

Neste capítulo analisaremos como a Enciclopédia concebe o conhecimento, o 

desenvolvimento das ciências e também a estrutura da obra para difundir o saber.  Para isso, 

tomaremos como base o Discurso Preliminar, escrito por D’Alembert, considerado uma das 

obras mais completas sobre o tema, bem com diversos verbetes da obra, em especial os 

escritos por Diderot, demonstrando que ele compartilha das mesmas concepções de seu 

companheiro inicial de edição. Na primeira parte seguiremos a ordem de exposição tomando 

como base os dois princípios enunciados por D’Alembert, como objetivos da obra. Aqui, 

dedicaremo-nos “a ordem e o encadeamento dos conhecimentos humanos” (D`ALEMBERT, 

2015, p. 47), tarefa para a qual o filósofo propõe examinar “a genealogia e filiação de nossos 

conhecimentos” (2015, p. 47), ou seja, “remontar até a origem e formação de nossos 

conhecimentos” (2015 p. 47) e ao estudo da origem e desenvolvimento das ciências e das 

artes, liberais e mecânicas. Após presentaremos como os editores da obra conceberam sua 

estruturação para que o projeto de difusão do saber alcançasse o grande público.  
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2.1. A GENEALOGIA E A FILIAÇÃO DE NOSSOS CONHECIMENTOS 

 

2.1.1. A origem e o desenvolvimento do conhecimento 

 

D´Alembert, no Discurso Preliminar, inicia o seu texto descrevendo a origem do 

conhecimento, buscando estabelecer a maneira como o homem conhece e de que maneira o 

saber evoluiu historicamente. Essa preocupação, como destaca Souza (2015, p. 25), atende 

uma das finalidades da Enciclopédia: “[...] no entender de seus editores é preservar do 

esquecimento os conhecimentos humanos, guardar na memória o patrimônio que o gênero 

humana produziu em sua história”. Essa intenção dos editores estará presente tanto no 

Discurso Preliminar como na edição dos verbetes.  

Iniciando esta retrospectiva, D’Alembert classifica o conhecimento humano em 

dois tipos. O primeiro denominado como diretos, cuja origem são os sentidos, destacando que 

as sensações levam a comprovação da nossa existência e do mundo que nos cerca. Já o 

segundo tipo diz respeito ao “fruto das primeiras ideias refletidas ocasionadas por nossas 

sensações” (D’ALEMBERT, 2015, p. 59). Esse ponto também é defendido por Diderot no 

verbete “Inato”:
1
 

 
Inato, que nasce conosco. Só é inata a faculdade de sentir e de pensar, todo o 

resto é adquirido. Suprimis o olho, suprireis ao mesmo tempo todas as ideias 

que pertencem à vista. Suprimi o nariz, suprimireis ao mesmo tempo todas 

as ideias que pertencem ao olfato, e assim para o gosto, a audição e o tato. 

Suprimidos todas as ideias e todos os sentidos, não restará nenhuma noção 

abstrata, pois é através do sensível que somos conduzidos ao abstrato 

(DIDEROT, 2015, p. 361). 

 

 

O filósofo inclusive retornará à questão no verbete “Intelecto”: “Se uma 

substância é capaz de sensação, ela compreende, tem ideias. A experiência a ensinará em 

seguida a ligar essas ideias, a raciocinar, a amar, a odiar, a querer” (DIDEROT, 2015, p. 362). 

Inclusive as percepções diretas e indiretas se refletem nas três faculdades em que podemos 

dividir o conhecimento humano: a memória, a razão e a imaginação. A primeira está ligada às 

informações diretas: “coleção puramente passiva e maquinal desses conhecimentos” 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 121). Já as outras duas estão ligadas ao conhecimento reflexivo, 

porém, com a razão predominando sobre a imaginação: “[...] a imaginação é uma faculdade 

                                                 
1
 D´Alembert também destaca que as sensações podem assumir algumas características, como a evidência, a 

certeza, a probabilidade, o sentimento e o gosto, que podem influenciar no nosso julgamento sobre as ideias 

(D´ALEMBERT, 2015, p. 123).  
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criadora, e o espírito, antes de pensar em criar, começa por raciocinar sobre o que vê e o que 

conhece” (D’ALEMBERT, 2015, p. 121). Pela divisão apresentada por D’Alembert e 

compartilhada por Diderot, cada uma destas faculdades é ligada a uma área de conhecimento: 

a memória associa-se à História; a imaginação às Belas Artes; e a razão é o objeto de estudo 

da Filosofia. Para os iluministas, a razão pode ser definida como uma operação, ou seja, como 

um processo, como ressalta Cassirer: 

 
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 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 uma energia, uma força 

que só pode ser plenamente percebida em sua ação e em seus efeitos 

(CASSIRER, 1991, p. 33). 

 

Encontramos essa posição descrita por Cassirer, nas palavras de Diderot, no 

verbete “Enciclopédia”, quando o mesmo define o papel da Filosofia no seu tempo: “A 

comparação entre os fenômenos se chama Filosofia. A Filosofia é prática ou especulativa, 

toda noção é de sensação ou indução, todo ser está no entendimento ou na natureza. A 

natureza se serve de órgão nu ou auxiliado pelo instrumento” (DIDEROT, 2015, p. 173). Para 

Diderot, isso inclusive muda o método de estudo da natureza, como podemos ler na sua obra 

da Interpretação da Natureza: “A observação recolhe os fatos, a reflexão os combina e a 

experiência verifica o resultado da combinação. É preciso que a observação da natureza seja 

assídua, que a reflexão seja profunda e que a experiência seja exata” (DIDEROT, 1989, p. 

174). Ainda sobre a questão, Diderot, no verbete “Ecletismo”, exemplifica a postura que o 

filósofo que age mediante as sensações e a razão deve ter perante a tradição: 

 
O eclético é um filósofo que despreza o preconceito, a tradição, a 

antiguidade, o consentimento universal, a autoridade, em suma, tudo o que 

subjuga a multidão dos espíritos, que ousa pensar por si mesmo, remontar 

aos princípios gerais mais claros, examiná-los, discuti-los, não admitir nada 

a não ser pelo testemunho de sua experiência e de sua razão. De todas as 

filosofias que analisou, sem escrúpulos e sem parcialidade, ele faz para si 

uma outra, particular e caseira, que lhe pertença (DIDEROT, 2015, p. 131). 

 

Além de produzir um novo saber, o conhecimento produzido com base na razão e 

na experiência possibilita a quebra de preconceitos e superstições, como lemos nesta 

passagem do verbete “Arte”, sobre a invenção da pólvora: 
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Se disséssemos, há alguns séculos, a essas pessoas que medem a 

possibilidade das coisas pelo alcance de seu próprio gênio e nada imaginam 

para além do que conhecem, que há um pó que demole rochedos, que 

derruba as mais espessas muralhas a distâncias impressionantes, que muitos 

metros abaixo do solo é capaz de fazê-lo tremer, de irromper através de 

enormes massas que a cobrem, e de abrir um buraco tão grande que engoliria 

uma cidade inteira, tais homens não deixariam de comparar esses efeitos à 

atuação de roldanas, polias, alavancas, contrapesos e outras máquinas então 

conhecidas; declarariam que um pó como esse é uma quimera, que somente 

um raio ou um tremor de terra poderiam produzir tais efeitos prodigiosos e 

que seu mecanismo é inimitável (DIDEROT, 2015, p. 52). 

   

O espírito pela busca do novo sempre impulsionou o homem durante a sua 

história, uma vez que em sua trajetória evolutiva sempre houve necessidades que se 

multiplicaram ser cessar na busca pela sobrevivência e na tentativa de remediar os males que 

o atingiam, como descreve D´Alembert:  

 
Os primeiros homens, ao auxiliarem-se mutualmente com suas luzes, isto é, 

com seus esforços, individuais ou em conjunto, conseguiram, talvez em 

pouquíssimo tempo, descobrir uma parte dos usos que poderiam obter de 

seus corpos. Ávidos de conhecimentos úteis, primeiro tiveram de afastar 

toda especulação ociosa para considerar rapidamente, uns após os outros, os 

diferentes seres que a natureza lhes apresentava e combiná-los, por assim 

dizer, materialmente, a partir de suas propriedades mais impressionantes e 

mais palpáveis. A essa primeira combinação deve ter sucedido outra, mais 

aprimorada, mesmo assim relativa às suas necessidades, e que teria 

consistido principalmente num estudo mais aprofundado de propriedades 

menos sensíveis, na alteração e decomposição dos corpos, e em sua eventual 

utilidade (D’ALEMBERT, 2015, p. 61). 

  

Mas ao se deparar com os fenômenos naturais, percebidos pelas sensações, o 

homem apreende que o estudo da natureza tem limites: “[...] mesmo excitados por um objeto 

tão premente quanto sua própria conservação, encontraram, pela experiência e pela 

observação deste vasto Universo, certos obstáculos que seus maiores esforços não puderam 

vencer” (D’ALEMBERT, 2015, p. 61), ou seja, para os enciclopedistas é impossível 

estabelecer um conhecimento total da natureza, como era proposto pelos sistema filosóficos: 

 

Raros são os sábios que não situam, de bom grado, no centro de todas as 

ciências, aquela de que se ocupam, um pouco como os primeiros homens 

situavam-se no centro do mundo, persuadidos de que o Universo havia sido 

feito para eles. A pretensão de vários desses sábios, vista como um olhar 

filosófico, encontraria talvez, mesmo excetuando o amor-próprio, razões 

suficientemente boas para ser justificadas (D’ALEMBERT, 2015, p. 115). 
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Essa rejeição aos sistemas filosóficos
2
 e a última afirmativa de Diderot sobre a 

necessidade de questionar a tradição, poderia nos dar a impressão equivocada que o 

iluminismo rejeita o conhecimento produzido anteriormente. Porém como cita Tedorov, esta é 

uma “época de conclusão, recapitulação, síntese e não de inovação radical” (TEDOROV, p. 

13). Um exemplo desta postura encontramos nas palavras D’Alembert, na obra Ensaio Sobre 

os Elementos de Filosofia, ao se referir ao pensamento cartesiano: “Descartes, em meados do 

século XVIII, fundou a base de uma nova filosofia, que foi inicialmente perseguida com fúria, 

em seguida abraçada com superstição e hoje reduzida ao que de útil e verdadeiro contém” 

(D’ALEMBERT, 1994, p. 03). Encontramos a mesma postura no decorrer do Discurso, nas 

referências feitas aos diversos filósofos que contribuíram para a formação das ideias 

iluministas. Citemos algumas a título de exemplo. 

As contribuições de Bacon são amplamente divulgadas, tanto por Diderot, no 

verbete “Enciclopédia”, quanto no Discurso. Neste último, D’Alembert declara: “Bacon, 

nascido no seio da mais profunda noite, sentiu que a Filosofia ainda não existia, embora 

muitas pessoas, sem dúvida, se orgulhassem de serem exímios filósofos” (D’ALEMBERT, 

2015, p. 161). Para os enciclopedistas, Bacon, ao defender a necessidade da ciência 

experimental, abriu caminho para a evolução da ciência nos próximos séculos. Para o filósofo 

inglês, a natureza era um “livro aberto” a ser explorado, como podemos ler em seu Novum 

Organum, onde faz em verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza: “Todos 

aqueles que ousaram proclamar a natureza como assunto exaurido para o conhecimento, por 

convicção, por vezo professoral ou por ostentação, infligiram grande dano à filosofia quanto 

às ciências” (BACON, 1973, p. 11). Já em outro trecho da mesma obra, o filósofo aponta os 

limites do conhecimento humano: “O homem ministro e intérprete da natureza, faz e entende 

tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da 

natureza; não sabe nem pode mais” (1973, p. 19). Além dos estudos científicos, os 

enciclopedistas elogiam a preocupação de Bacon em produzir conhecimentos que fossem 

úteis à sociedade e colaborassem para a felicidade humana, reconhecem também que a Árvore 

Enciclopédica - que apresentaremos no próximo item - foi inspirada no pensamento 

baconiano e sofreu alterações que a adequaram ao seu tempo (D’ALEMBERT, 2015, p. 165). 

                                                 
2
 Podemos citar como exemplo de um sistema filosófico o método da demonstração e da dedução rigorosa, que 

conforme Cassirer: “são mediatamente ligadas à certeza primordial de outras preposições, a fim de se percorrer, 

por meio dessa conexão mediata, toda a cadeia do cognoscível e de a encerrar sobre si mesma. Nenhum elo dessa 

cadeia pode ser separado do conjunto, nenhum deles se explica nem se conclui por si mesmo. A única explicação 

de que é suscetível consiste em sua dedução rigorosa e sistemática, a qual o reconduz à causa primeira do ser e 

da certeza, permitindo assim avaliar a distância a que se encontra em relação a essa causa primeira e ao número 

de elos intermediários que o separam daquela” (CASSIRER, 1992, p. 24). 
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Entretanto, dizem também sobre o filósofo que o único senão sobre o seu pensamento foi o 

não rompimento com os escolásticos, uma vez que ainda usava alguns de seus princípios e 

divisões. Conforme diz D’Alembert: “Esse grande homem, após ter rompido tantos grilhões, 

continuava preso por algumas correntes que ele não conseguiu ou não ousou quebrar” (2015, 

p. 163).  

Após Bacon, D’Alembert cita Descartes o qual define como: “Esse homem raro, 

cuja fama tanto oscilou em menos de um século, tinha tudo o que era necessário para 

transformar a face da Filosofia” (2015, p. 165). Segundo o enciclopedista, isso seria possível 

pois o filósofo francês tinha “uma imaginação forte, um espírito de grande coerência, 

conhecimentos extraídos mais de si mesmo que dos livros, muita coragem para combater os 

preconceitos geralmente aceitos, e nenhuma espécie de dependência que o forçasse a poupá-

los” (2015, p. 165). D’Alembert cita as contribuições de Descartes na área da geometria, se 

destacando pela aplicação da Álgebra à Geometria, que considera como uma “ideia das mais 

vastas e das mais felizes que o espírito humano já teve, e que será para sempre a chave das 

mais profundas pesquisas, não apenas na Geometria sublime como em todas as ciências 

físico-matemáticas” (2015, p. 167). O filósofo também cita suas contribuições na área 

filosófica, não pelo desenvolvimento de um método que tudo explicava, mas sim por iniciar 

as suas reflexões lançando dúvida sobre tudo, como podemos ler nesta passagem da Primeira 

Meditação cartesiana: 

 

Já faz bastante tempo em que me dei conta de que, a partir da minha 

infância, considerara verdadeiras muitas opiniões equivocadas, e de que 

aquilo que, mais tarde, estabeleci em princípios tão mal fundamentados só 

podia ser deveras suspeito e impreciso; de maneira que era preciso que eu 

tentasse com seriedade, uma vez em minha vida, livrar-me de todas as 

opiniões nas quais até aquele momento acreditara, e começar tudo 

novamente a partir dos fundamentos, se pretendesse estabelecer algo sólido e 

duradouro nas ciências (DESCARTES, 1999, p. 249). 

 

 

Essa posição cartesiana, segundo D’Alembert, possibilitou a adoção de uma 

postura crítica sobre todas as formas de saber: “Descartes ousou mostrar, aos espíritos 

predispostos a aceitá-lo, como sacudir o jugo da escolástica, da opinião, da autoridade, numa 

palavra, dos preconceitos e da barbárie” (D’ALEMBERT, 2015, p. 169). Esta atitude de 

Descartes foi, na opinião do enciclopedista, essencial para a construção da filosofia do século 

das Luzes: “Podemos considerá-lo como um chefe de conjurados, que teve a coragem de ser o 
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primeiro a levantar-se contra um poder despótico e arbitrário, e que, ao preparar uma 

revolução brilhante, deitou os alicerces de um governo mais justo e mais feliz” (2015, p. 169). 

Não podemos deixar de citar a influência do pensamento de Newton (1643-1727), 

que ao desenvolver o conhecimento físico possibilitou estabelecer uma nova forma de 

produzir filosofia, como destaca D’Alembert (2015, p. 173): “Esse grande gênio viu que era 

tempo de banir da Física as conjeturas e as hipóteses vagas, ou pelo menos de tomá-las apenas 

pelo que valiam, e que essa ciência deveria ser submetida unicamente aos experimentos e à 

Geometria.” Já Cassirer ressalta que o pensamento newtoniano forneceu o método filosófico 

do século XVIII: 

 

A via newtoniana não é a dedução pura, mas a da análise. Newton não 

começa por definir certos conceitos e axiomas universais, a fim de 

percorrer passo a passo, por meio de raciocínios abstratos, o caminho 

que leva ao conhecimento do particular, dos simples “fatos”. É na 

direção inversa que se move seu pensamento. Os fenômenos são o 

dado, os princípios, o que é preciso descobrir (CASSIRER, 1992, p. 

25). 

 

Ainda completa Cassirer sobre o tema: “[...] essa legalidade significa que os fatos, 

como tais, não são um material simples, uma incoerente massa de detalhes, mas que se pode 

demonstrar, nos fatos e pelos fatos, a existência de uma forma que os penetra e os une” 

(CASSIRER, 1992, p. 25). Cabe destacar que o paradigma metodológico newtoniano não 

ficou restrito às ciências físico-matemáticas, mas atingiu todas as áreas do conhecimento 

durante o século XVIII (CASSIRER, 1992, p. 30).   

D´Alembert também evidencia as contribuições de Locke (1632-1704) e Leibniz 

(1646-1716), os dois relacionados aos estudos metafísicos. Quanto ao primeiro, o 

enciclopedista equipara seus estudos metafísicos às contribuições newtonianas: “reduziu a 

Metafísica ao que ela deve ser de fato, uma Física experimental da alma, espécie de Física 

muito diferente daquela dos corpos, não somente por seu objeto como também pela maneira 

de considerá-lo” (D’ALEMBERT, 2015, p. 177). Já o segundo, compara-o com Descartes: 

“[...] parece ter reconhecido a insuficiência de todas as soluções até então dadas às questões 

mais elevadas, como a união do corpo e da alma, a Providência, a natureza da matéria” (2015, 

p. 181) - a ressalva de D’Alembert em relação a Leibniz acaba dirigindo-se ao princípio da 

razão suficiente, recurso que, tal como o método cartesiano, buscava tudo explicar (2015, p. 

177).  
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O editor da Enciclopédia completa a lista de contribuições à formação do 

pensamento do século XVIII com uma lista de pensadores e somente lamenta que por falta de 

espaço não pode especificar suas contribuições, somente citá-las: 

 

Fazem parte desse rol Galileu, a quem a Geografia deve tanto por suas 

descobertas astronômicas e a Mecânica por sua teoria da aceleração; Harvey, 

imortalizado pela descoberta da circulação do sangue; Huyghens, [...] que, 

com obras cheia de força e de gênio, tornou-se benemérito da Geometria e 

da Física; Pascal, autor de um tratado sobre a cicloide, que deve ser 

considerado um prodígio de sagacidade e penetração, e de um tratado sobre 

equilíbrio dos fluídos e do peso do ar, que abriu para nós o campo de uma 

nova ciência, gênio universal e eminente, dotado de talentos cuja perda 

jamais poderia ser lamentada em demasia pela Filosofia, se a religião não 

tivesse se apropriado deles; Malebranche, que tão bem distinguiu os erros 

dos sentidos e conheceu os da imaginação, como se nunca tivesse sido 

enganado pela sua; Boyle, o pai da Física experimental; vários outros, enfim, 

entre os quais devem ser contados, com distinção, Vessálio, Sydenham, 

Boerhaave e uma infinidade de anatomistas e físicos celebres 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 181). 

 

D’Alembert ainda completa a sua análise destacando que vários destes pensadores 

não receberam o reconhecimento por suas contribuições em vida: “É assim que os 

personagens ilustres, que muitas vezes estão muito acima de seu século, trabalham quase 

sempre inutilmente para esse mesmo século; cabe às épocas subsequentes colher o fruto de 

suas luzes” (2015, p. 189). O século XVIII, e em especial a Enciclopédia, é o momento de se 

reparar esta injustiça: “A Filosofia, que forma o gosto dominante de nosso século, parece 

querer reparar, pelo progresso que faz entre nós, o tempo perdido e vingar-se da espécie de 

desprezo que lhe fora mostrado por nossos antepassados” (2015, p. 189).  

Devemos ainda acrescentar que os iluministas, apesar de valorizarem os 

conhecimentos passados, tratavam-nos de forma crítica, buscando evitar repetir o que 

D’Alembert definia como uma forma de adoração que os medievais tinham em relação aos 

pensadores clássicos, como lemos nesta passagem: “Assim, devorou-se indistintamente tudo o 

que os antigos nos haviam legado em cada gênero. Eles foram traduzidos e comentados com 

uma espécie de gratidão, foram adorados sem que se conhecesse, longe disso, o que valiam” 

(2015, p. 141). Para os enciclopedistas era necessário conceber o conhecimento como uma 

obra coletiva, no qual fosse possível conciliar o passado com o presente, buscando o 

desenvolvimento para o futuro.  

 

 

2.1.2. A Enciclopédia como uma obra coletiva  
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Diderot é enfático ao defender a necessidade da produção do conhecimento ser 

algo coletivo, como podemos ler neste trecho do verbete “Enciclopédia”: “[...] não creio que 

seja dado a um só homem conhecer tudo o que pode ser conhecido, fazer uso de tudo o que 

existe, ver tudo o que pode ser visto, compreender tudo que é inteligível” (DIDEROT, 2015, 

p. 159). Como forma de exemplificar o seu argumento, o filósofo destaca que a Academia 

Linguística de Crusca,
3
 em Florença, levou quarenta anos para fazer o seu vocabulário e que 

na França o processo também levou cerca de sessenta anos para ser concluído (2015, p. 159). 

Ainda aprofundando o tema, o filósofo destaca que os próprios dicionários correm o risco de 

serem incompletos, uma vez que muitos termos necessitam de especialistas para alcançar a 

sua melhor definição: “Quem definirá com precisão a palavra conjugado, se não um 

geômetra? A palavra conjugação, se não um gramático? A palavra azimute, se não um 

astrônomo? A palavra epopeia, se não um literato? A palavra câmbio, se não um comerciante 

(2015, p. 161)?” 

Para ele, somente este espírito poderia alimentar a Enciclopédia, como podemos 

também ler no verbete com o mesmo nome: “Um dicionário universal e razoado das ciências 

e das artes não pode, portanto, ser obra de um só homem” (2015, p. 161). O pensador também 

destaca que a defesa de uma obra coletiva evita que ela morra com o seu autor, uma vez que 

“é um trabalho que pede para ser continuado com tenacidade” (2015, p. 164). Lembremos que 

mesmo nos piores momentos da elaboração da Enciclopédia, Diderot sempre contou com a 

colaboração de fiéis companheiros, como o cavaleiro de Jaucourt
4
 e o Barão d’Holbach, como 

ressaltamos no primeiro capítulo.  

Diderot destaca que a Enciclopédia não podia também ser dirigida pelo Estado: 

“Se o governo se imiscui numa obra assim, ela não pode ser feita. Sua influência deve se 

limitar a favorecer a sua realização” (2015, p. 164). Essa limitação da participação do Estado 

é justificada por Diderot para evitar o excesso de burocracia; evitar a frivolidade da corte, 

sempre empolgada inicialmente com as novidades, mas que são substituídas por uma nova 

moda; além da possibilidade de perder a sua finalidade e utilidade de promover a 

emancipação (2015, p. 165). 

Diderot ainda completa: “Digo mais. Não creio que possa ser obra de nenhuma 

das sociedades literárias ou eruditas que existem, tomadas separadamente ou como corpo” 

                                                 
3
 A Accademia dela Crusca foi fundada em 1583, na cidade de Florença, e ao publicar o Vocabolario dela língua 

italiana, em 1612, se transformou em um exemplo lexicográfico para as línguas francesa, alemã e espanhola.  
4
 Somente a título de complemento, Jaucort foi responsável pela elaboração de 17.390 verbetes e barão 

d’Holbach 1058 (PIMENTA, SOUZA, 2015, p. 334). 
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(2015, p. 161). A tarefa de produzir uma Enciclopédia, não deve ser uma obra exclusiva de 

uma academia ou uma sociedade, não se trata aqui de rejeitar a contribuição valorosa destas 

instituições, porém, devido as suas especializações, correr-se-ia o risco de não abordar de 

forma profunda todos os assuntos abarcados pela obra (2015, p. 163). Mas, cabe destacar, que 

Diderot idealiza a participação das academias e associações como instituições que aprimoram 

os conhecimentos apresentados na obra, como afirma no verbete: “Sem dúvida, o que se 

pudesse obter de cada sociedade em particular seria mais útil, e o que todas fornecessem faria 

avançar rapidamente o dicionário universal na direção de sua perfeição” (2015, p. 162). 

Segundo ele, essa contribuição ocorreria de forma efetiva “se as sociedades espalhadas pela 

Europa se ocupassem em recolher os conhecimentos antigos e modernos, encadeá-los, e 

publicar tratados completos e metódicos, [assim] as coisas só poderiam melhorar” (2015, p. 

163). 

Portanto, para Diderot, a elaboração da Enciclopédia deve ser o fruto do trabalho 

de uma “sociedade de homens de letras e artistas dispersos, cada um ocupado com sua parte, 

ligados pelo interesse geral pelo gênero humano e por um sentimento de benevolência 

recíproca” (DIDEROT, 2015, p. 163). Esse sentimento que anima a execução da Enciclopédia 

é defendido por Diderot como o que deve guiar a produção de todo o conhecimento. Para ele, 

trata-se de uma obra coletiva e em constante movimento. Para reforçar seu argumento, o 

enciclopedista cita Bacon: 

 

[...] as coisas suscetíveis de serem executadas devem ser consideradas 

possíveis; não por qualquer um, mas por alguém; não por alguém sozinho, 

mas por muitos trabalhando juntos; não na medida de uma vida humana, mas 

na sequência dos séculos; certamente não pelo esforço privado, mas pelo 

compromisso público (BACON apud DIDEROT, 2015, p. 159). 

 

 

Nesse espírito, a Enciclopédia será o resultado do trabalho de 140 colaboradores, 

com um total de 72 mil verbetes, distribuídos entre 17 volumes de verbetes e 11 volumes de 

pranchas (PIMENTA; SOUZA, 2015, p. 334). Como tantos autores influenciaram na 

produção da obra, sua leitura “é uma experiência que pode ser desconcertante ou mesmo 

vertiginosa: estilos e registros alternam-se, alguns verbetes são muito longos, outros são muito 

curtos, obras-primas são acompanhadas por peças medíocres” (PIMENTA, 2015, p. 15). 

Essas oscilações em nada diminuem o valor da obra e inclusive refletem um dos principais 

pontos do Iluminismo, como destaca Tedorov: “As Luzes foram uma época mais de debate do 

que de consenso, de assustadora multiplicidade, aliás” (TEDOROV, 2008, p. 14). Porém, 
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apesar da multiplicidade de interpretações, os enciclopedistas dividiam a ideia de que estavam 

promovendo a democratização do conhecimento, como ainda destaca o historiador: “Os 

promotores desse novo pensamento queriam levar luzes a todos, pois estavam convencidos de 

que serviriam ao bem de todos. O conhecimento é libertador, eis o postulado” (TEDOROV, 

2008, p. 17).  

Diderot ressalta constantemente em sua vasta obra esse aspecto de multiplicidade 

e da possibilidade de uma constante mudança, como lemos em suas palavras, no encerramento 

do Plano de Uma Universidade, uma das suas últimas obras, escrita em 1775: “Cabe à Sua 

Majestade Imperial acrescentar a este plano o que de necessário eu possa ter omitido e tirar 

daí o que de inútil reparar” (DIDEROT, 2000a, p. 392). Além desta possibilidade de 

mudança, o filósofo utilizou largamente em sua obra as contribuições de outros pesquisadores 

para construir a sua teoria materialista, como apresentaremos no decorrer deste capítulo.  

Diderot e os demais iluministas também estabeleciam um constante diálogo com 

os pensadores do passado, reforçando essa ideia de comunidade do saber. Além de resgatar 

suas ideias, os iluministas buscavam no passado uma forma de ressaltar suas ideias e seus 

princípios. Um exemplo disso encontramos no verbete “Hobbesianismo ou Filosofia de 

Hobbes”, no qual Diderot reforça suas críticas ao atraso das instituições escolares - assunto 

que abordaremos de forma pormenorizada nos capítulos três e quatro - nas observações sobre 

a vida acadêmica de Hobbes: 

 

De volta à Inglaterra, entregou-se inteiramente à cultura das letras e às 

meditações de Filosofia. Havia desenvolvido aversão às coisas que eram 

ensinadas nas escolas e à maneira de ensiná-las. Não via nelas nenhuma 

aplicação para a conduta geral ou particular dos homens. A Lógica e a 

Metafísica dos peripatéticos lhe pareciam ser um tecido de tolices difíceis; 

sua moral, um objeto de disputas vazias de sentido, e sua Física, fantasias 

sobre a natureza e os fenômenos (DIDEROT, 2015, p. 174). 

 

 

Neste mesmo verbete, Diderot também não deixa de manifestar-se sobre uma 

questão latente na política do século XVIII, principalmente em relação à situação do homem 

no estado de natureza, onde encontramos uma oposição entre Hobbes
5
 e Rousseau, como 

lemos no trecho a seguir: 

                                                 
5
 Para Diderot, as ideias sobre o estado de natureza no pensamento de Hobbes, foram profundamente 

influenciadas pelas guerras civis inglesas, como podemos ler nesta passagem do verbete “Hobbesianismo”: 

“Entretanto, o Parlamento estava separado da Corte, e o fogo da guerra civil era ateado por toda parte. Hobbes, 

defensor da majestade soberana, foi alvo do ódio dos democratas. Vendo então as leis pisoteadas, o trono 

cambaleante, os homens arrastados como se fosse por uma vertigem geral para as ações mais atrozes, pensou que 
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[...] A filosofia do senhor Rousseau de Genebra é quase inversa à de Hobbes. 

Um crê que o homem é por natureza bom, o outro, que o homem é 

naturalmente mau. Segundo o filósofo de Genebra, o estado de natureza é 

um estado de paz. Segundo o filósofo de Malmesbury, é um estado de 

guerra. Se acreditarmos em Hobbes, são as leis e a formação da sociedade 

que tornam o homem melhor. Se acreditarmos em Rousseau, são as leis e a 

sociedade que o depravam. Um tinha nascido no meio do tumulto e das 

facções; o outro vivia no mundo e no meio de sábios. [...] Ambos 

exageraram. Entre o sistema de um e de outro, talvez haja um outro que seja 

verdadeiro; é que, embora o estado da espécie humana esteja numa 

vicissitude perpétua, sua bondade e sua maldade são sempre as mesmas, sua 

felicidade e sua desventura são circunscritas por limites que o homem não 

pode ultrapassar (DIDEROT, 2015, p. 199). 

 

 

Somente como complemento, cabe destacar que para Diderot não existia estado de 

natureza, como lemos neste trecho do Sobre as Mulheres:
6
 “[...] O homem nasceu para a 

sociedade; separai-o, isolai-o, suas ideias desunir-se-ão, seu caráter transfigurar-se-á, mil 

afeições ridículas elevar-se-ão em seu peito; ideias extravagantes germinar-lhe-ão no espírito, 

como espinheiros em terra selvagem” (DIDEROT, 2000b, p, 245).  

Segundo os enciclopedistas somente o trabalho coletivo teria a oportunidade de 

reverter o atraso da ciência, principalmente provocado pela propagação dos dogmas e 

preconceitos religiosos, como veremos a seguir.  

 

2.1.3. A Enciclopédia e a religião revelada 

 

Ao nos depararmos com a defesa entusiástica dos editores da Enciclopédia na 

defesa das sensações como a origem do conhecimento, cumpre recordar que que o momento 

vivido por eles era altamente repressivo. Por questionarem a estrutura social vigente, 

incluindo o domínio exercido pelos dogmas da Igreja Católica, os pensadores iluministas 

eram duramente perseguidos, sendo que o próprio Diderot amargou três meses de prisão. 

                                                                                                                                                         
a natureza humana era má, e daí vem toda a sua fábula ou sua história do estado de natureza e tornou-se o 

agressor da humanidade e apologista da tirania (DIDEROT, 2015, p. 177). 
6
 Essa explanação diderotiana é apresentada em sua defesa contra as instituições dos claustros, que para o 

filósofo eram um atentado contra a natureza e provocavam efeitos colaterais que poderiam desarranjar a “frágil 

máquina humana”, como ele também destaca no romance A Religiosa: “Jesus Cristo instituiu frades e freiras? A 

Igreja não pode absolutamente prescindir deles? Que necessidade tem o esposo de tantas virgens loucas? E a 

espécie humana de tantas vítimas? Não se sentirá jamais a necessidade de constringir as entradas desses abismos 

onde as raças futuras vão perder-se? Todas as orações de rotina que aí se fazem valem o óbolo que a 

comiseração dá um pobre? Deus, que fez o homem sociável, aprovará que o segreguem? Deus, que o criou tão 

inconstante, tão frágil, pode autorizar a temeridade de semelhantes votos? (DIDEROT, 1973, p. 110).  
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Considerando tal contexto, podemos nos questionar como os enciclopedistas tratavam o tema 

da religião revelada. Encontramos esta resposta no Discurso: 

  

Não é necessário aprofundar muito a natureza do nosso corpo e a ideia que 

temos dele para reconhecer que ele não poderia ser essa substância, visto que 

as propriedades que observamos na matéria nada tem em comum com a 

faculdade de querer e de pensar. Do que resulta que este chamado nós é 

formado por dois princípios de diferente natureza, de tal forma unidos que 

reina, entre os movimentos de um e as afeições de outro, uma 

correspondência que não poderíamos suspender nem alterar e que os mantêm 

numa dependência recíproca. Essa escravidão, tão independente de nós, 

unidas às reflexões que somos forçados a fazer sobre sua imperfeição, eleva-

nos à contemplação de uma Inteligência toda poderosa a quem devemos o 

que somos e que exige, por conseguinte, o nosso culto (D’ALEMBERT, 

2015, p. 59). 

 

 

Como lemos nas palavras de D’Alembert, por meio da percepção e das ideias 

diretas ou refletidas chegamos à conclusão da existência de uma Inteligência divina, isso cria 

dois limites para o conhecimento concedido “às nossas luzes naturais”. A primeira “a ideia de 

nós mesmos, que conduz à do Ser todo-poderoso e às de nossos principais deveres” 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 77) e a segunda estabelecida pelo conhecimento racional (2015, p. 

77).  O filósofo ainda  diz que “entre esses dois termos, há um intervalo imenso, em que a 

Inteligência suprema parece zombar da curiosidade humana tanto pelas inumeráveis nuvens 

que espalhou quanto por alguns raios de luz que parecem brilhar aqui e ali, para nos atrair” 

(2015, p.77), ou seja, apesar de reconhecermos por meio da percepção e das ideias refletidas a 

existência de Deus, responsável pela totalidade, não conseguimos acessar todo o seu saber, 

ficamos limitados ao que conseguimos acessar pela nossa percepção.   

Portanto, como destaca D’Alembert, a religião revelada serve como um 

“suplemento ao conhecimento natural, ela nos mostra uma parte do que nos era ocultado, mas 

limita-se ao que nos é absolutamente necessário conhecer; o resto está vedado para nós e, 

aparentemente, sempre estará” (D’ALEMBERT, 2015, p. 77). O filósofo ainda completa: 

“Algumas verdades em que se deve acreditar, um pequeno número de preceitos que devem ser 

praticados, eis o que se reduz a religião revelada” (2015, p. 77).  

D’Alembert, ao defender a separação entre o conhecimento provido dos sentidos e 

a religião, advoga em prol de uma das causas mais difundidas pelo Iluminismo, a separação 

entre filosofia e religião, a qual também vai atingir os campos da política. Tomemos alguns 

exemplos do tema. No próprio Discurso o pensador retoma a questão quando analisa a 

estrutura do ensino de Teologia: 
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A ciência de Deus, chamada Teologia, tem dois ramos. A Teologia natural 

tem como único conhecimento de Deus o que é fornecido apenas pela razão, 

conhecimento cuja extensão não é muito grande; a Teologia revelada extrai 

da história sagrada um conhecimento muito mais perfeito desse ser. Dessa 

mesma Teologia revelada resulta a ciência dos espíritos criados. [...] Assim, 

separar a Teologia da Filosofia seria arrancar do tronco um rebento que a ele 

se uniu espontaneamente (D´ALEMBERT, 2015, p. 125). 

 

Apesar do tom leve adotado por D’Alembert no Discurso, provavelmente 

motivado pela intensa perseguição que a obra sofreu, podemos perceber o tom de crítica à 

associação da Filosofia com a Teologia em um escrito clandestino,
7
 de autoria anônima e que 

circula em Paris, denominado Giordano Bruno redivivo ou Tratado dos erros populares: 

 

Não é preciso mais do que um pouco de boa-fé para convir que a experiência 

é o único guia ao qual nos podemos fiar. Sim a experiência das coisas que 

queremos tratar, não fazemos mais do balbuciar. Daí essa multidão de erros 

que vemos reinar, nas obras de metafísica. Aquele que trata dos pretensos 

assuntos que acredita ver fora da natureza é bastante semelhante a uma 

criança que gagueja as palavras “amizade”, “amor”, “respeito”, “dever” etc, 

sem nenhum conhecimento do valor desses termos. Um raciocina de acordo 

com os preconceitos de seus pais ou com os seus, outro repete as palavras 

que ouvia de seu preceptor. Se todos os homens quisessem empregar suas 

luzes naturais, a simples leitura das obras místicas sobre Deus, a alma e os 

dogmas em geral, bastaria para demonstrar-lhes a falsidade de todas essas 

vãs hipóteses que a paixão formulou. Que se examinem os livros dos quais 

eu falo e se verá, com espanto, que não se tem prestado bastante atenção aos 

termos das demonstrações que eles apresentam. Todos giram em torno da 

maneira como a coisa pode ser, mas nunca sobre a maneira como ela é 

(ENCICLOPÉDIA, 2015, p. 82). 

 

 

Outro exemplo sobre o tema encontramos no verbete “Intolerância”, escrito por 

Diderot, no qual o filósofo apresenta uma série de citações de líderes religiosos cristãos para 

demonstrar a importância da tolerância religiosa. Várias são ligadas aos evangelhos, como 

vemos nestas passagens: “O que Cristo recomendou a seus discípulos quando os enviou às 

nações? Matar ou morrer? Perseguir ou sofrer?” (DIDEROT, 2015, p. 214). Em outro trecho 

novamente evoca Jesus: “Ele disse: ‘bem-aventurados os bons, os pacíficos, os 

misericordiosos’. Sondai vossa consciência e vede se mereceis essa benção; sois bons, 

pacíficos, misericordiosos?” (2015, p. 215). Após apresentar os motivos religiosos para a 

defesa da tolerância, o enciclopedista aponta os motivos políticos: “Num Estado intolerante, o 

                                                 
7
 Segundo Darton (1987, p. 08), a escrita clandestina teve um importante papel para difundir as ideias 

iluministas: “A clandestinidade teve especial importância no século XVIII: a censura, a polícia e uma corporação 

monopolista de livreiros tentavam sujeitar a palavra escrita aos limites impostos pelas ortodoxias oficiais. Ideias 

heterodoxas só podiam circular através dos canais da clandestinidade”. 
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príncipe seria tão somente um carrasco pago pelos padres. O príncipe é o pai de seus súditos e 

seu apostolado é o de tornar todos felizes” (2015, p. 215). E o filósofo termina demonstrando 

que um governo que mistura religião e política pode ser inclusive considerado ilegítimo: 

 

Se o príncipe diz que o súdito descrente é indigno de viver, não se deve 

temer que o súdito lhe diga que o príncipe infiel é indigno de reinar? 

Intolerantes, homens sanguinários, vede o séquito de vossos príncipes e 

temei. Homens que amo, quaisquer que sejam vossas opiniões, é para vós 

que recolhi esses pensamentos, sobre os quais vos conjuro a meditar. Meditai 

sobre eles e abdicareis de um sistema atroz que não convém à retidão do 

espírito nem à bondade do coração (2015, p. 217). 

 

 

Como já discutimos anteriormente, a Enciclopédia não era uma obra neutra. 

Como ressalta Wilson, os embates entre a religião e os iluministas eram quase “inescapáveis”, 

pois de um lado “existia um elaborado e firme sistema de fé autoritária, que manifestava 

constantemente extrema sensibilidade a qualquer coisa que pudesse ser interpretada como 

contrária a ele” (WILSON, 2012, p. 173); já o lado dos iluministas, representados pela 

Enciclopédia, “procurava liberdade para buscar a verdade mesmo a expensas de modificar ou 

desarranjar artigos de fé aceitos” (WILSON, 2012, p. 173). Ao assumir tal postura, os 

iluministas buscavam não somente influenciar na forma de conceber o conhecimento, mas 

defendiam que o conhecimento fosse usado como agente de transformação social, defendendo 

bandeiras como a liberdade religiosa e política.   

 

 

2.1.4. A Enciclopédia e a vida em comum 

 

A experiência e razão não são somente fonte do conhecimento material; para os 

enciclopedistas elas também são responsáveis por estabelecer as noções que guiam a vida 

social, como vício, virtude, princípio, necessidade de leis, espiritualidade da alma, a 

existência de Deus e os seus deveres para com ele, ou seja, “ as verdades de que temos a mais 

pronta e indispensável necessidade” (D’ALEMBERT, 2015, p. 59).  Para demonstrar este 

argumento, D’Alembert, no Discurso, ilustra o surgimento das leis naturais e para isso 

examina a questão da lei do mais forte. Para o filósofo, uma vez que naturalmente não temos 

todos os homens com “o mesmo quinhão nas vantagens, embora todos tenham direito a ele” 

(2015, p. 55) a situação gera consequências como “a força dada pela natureza a certos 

homens, e que eles, sem dúvida, deveriam usar apenas para apoiar e proteger os fracos, é pelo 

contrário, a origem da opressão desses últimos” (2015, p. 55). Mas, como acrescenta o 
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enciclopedista, a opressão gera a indignação e a resistência, estabelecendo assim as primeiras 

leis, como descreve: 

 

Porém, mais a opressão é violenta, mais é suportada com impaciência, pois 

sentem que aquilo que os sujeita não é razoável. Daí a noção do injusto e, 

por conseguinte, do bem e do mal, de que tantos filósofos procuraram o 

princípio e que o grito da natureza, que ecoa em todo homem, faz ouvir 

mesmo entre os povos mais selvagens. Daí também essa lei natural que 

encontramos dentro de nós, fonte das primeiras leis que os homens devem 

ter formulado e que mesmo sem o auxílio destas é por vezes suficientemente 

forte, se não para aniquilar a opressão, ao menos para contê-la dentro de 

certos limites (D´ALEMBERT, 2015, p. 55). 

 

 

Diderot, no verbete “Direito Natural”, reforça o argumento de D’Alembert, 

quando declara que o único caminho possível para definir o justo e injusto é a consulta à 

vontade geral, fruto do conhecimento humano acumulado, como lemos neste trecho: “Mas, se 

tiramos do indivíduo o direito de decidir sobre a natureza do justo e do injusto; é a ele que 

cabe decidi-la, porque o bem de todos é sua única paixão. As vontades particulares são 

suspeitas, [...] mas a vontade geral é sempre boa, nunca se engana” (DIDEROT, 2015, p. 

105). Inclusive, não podemos deixar de destacar que tanto nos textos D’Alembert, como nos 

de Diderot, encontramos por trás de uma discussão sobre a origem do conhecimento uma 

ideia de igualdade, que estando presente na natureza, consequentemente deve estar presente 

na vida social, como fica explicitado no verbete “Igualdade Natural”, de Jaucourt, que a 

define da seguinte maneira: “A igualdade natural ou moral, é, pois, fundada sobre a 

constituição da natureza humana, comum a todos os homens, que nascem, crescem, subsistem 

e morrem da mesma maneira” (JAUCORT, 2015, p. 201). Jaucourt ainda destaca que se os 

homens são naturalmente iguais essa condição deve ser replicada na vida social: 

 
Que, apesar de todas as desigualdades produzidas no governo político pelas 

diferenças de condição, pela nobreza, pelo poder, pela riqueza etc., os que 

são elevados acima dos outros devem tratar seus inferiores como lhe sendo 

naturalmente iguais, evitando qualquer ultraje, não exigindo nada além do 

que é devido e exigindo com humanidade o que é devido do modo mais 

incontestável (JAUCOURT, 2015, p. 202). 

 

Jaucourt, também retoma o tema no verbete “Governo”, tomando a Polônia como 

exemplo: “Outros defeitos de um governo ocorrem quando a constituição das leis 

fundamentais só é vantajosa para os grandes [...]. Tais são as leis que devem ser reformadas 

na Polônia, onde [...] aquele que matou um camponês fica livre pagando uma multa” 
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(JAUCOURT, 2015, p. 171). Cabe destacar que a igualdade reivindicada pelos iluministas 

tinha como pano de fundo uma sociedade hierárquica, com amplos benefícios e privilégios 

para a nobreza e para a Igreja, na qual a desigualdade era valorizada e demarcava o papel 

social de cada um, como descrevemos no capítulo um. Ainda devemos acrescentar que a 

questão da igualdade era um tema caro para Diderot, que a reivindicará publicamente para as 

áreas da educação e da saúde - como apresentaremos nos próximos capítulos - e será um tema 

constante em seus escritos políticos do fim da vida. 

 

  

2.1.5. A origem e a ligação entre as ciências   

 

Completando a análise da história da evolução do conhecimento, citaremos como 

os enciclopedistas definem a origem das ciências e como eles demonstram as ligações entre 

estas, o que também era um dos objetivos da obra, como lemos nas palavras de D’Alembert:  

 

Quanto a nós, espectadores de seus progressos e seus historiadores, ocupar-

nos-emos tão somente de transmiti-las à posteridade. Que ela possa dizer, ao 

abrir as páginas de nosso Dicionário: tal era o estado das ciências e das belas 

artes. Que acrescente suas descobertas às que teremos registrado, e que a 

história do espírito humano e de suas produções possa chegar, ao longo dos 

tempos, até os séculos mais longínquos. Que a Enciclopédia se torne um 

santuário, em que os conhecimentos dos homens estejam ao abrigo dos 

tempos e das revoluções (D’ALEMBERT, 2015, p. 233). 

 

 

Como vimos no decorrer do capítulo, o conhecimento foi se aperfeiçoando com o 

surgimento das necessidades de sobrevivência e defesa das ameaças externas. Essa também 

foi a origem das ciências, como descreve D’Alembert no verbete Elementos das Ciências:  

 

A maioria das ciências foi inventada aos poucos. Alguns homens dotados de 

gênio, em diferentes momentos do tempo, descobriram um após o outro, 

certo número de verdades; estas levaram à descobertas de outras, até que o 

número de verdades conhecidas se tornasse bastante considerável 

(D´ALEMBERT, 2015, p. 143). 

 

Para exemplificar o seu argumento o filósofo cita a origem da agricultura e da 

medicina. Sobre a primeira, declara Diderot no verbete dedicada a ela: “A agricultura, como a 

própria palavra indica, é a arte de cultivar a terra. É a primeira, mais útil, mais extensa e, 

talvez, a mais essencial das artes” (DIDEROT, 2015, p. 25). Na sequência, o filósofo aponta 

que todos os povos antigos valorizavam a agricultura, e a elegiam como uma área prioritária, 
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porém com o decorrer do tempo, houve uma espécie de “desprezo” por esta atividade tão 

essencial o que provocou problemas na produção de alimentos. Ainda completa sua 

argumentação, mostrando que os decretos dos reis em benefício da agricultura são necessários 

e demonstram que cuidar da produção de alimentos é obrigação do Estado: “Mas não são eles 

todos muito justos? Existiria alguém disposto a se cansar e fazer todas as despesas necessárias 

à agricultura, e a dispensar sobre a terra o grão que enche o seu celeiro, se não esperasse a 

recompensa de uma boa colheita (DIDEROT, 2015, p. 29).  

Para os enciclopedistas, a medicina, área tão essencial para preservação do ser 

humano como a agricultura, havia sido extremamente negligenciada durante a Idade Média
8
. 

Um exemplo disso, segundo os enciclopedistas, foi o abandono do princípio da experiência, 

fundamental para os avanços neste campo, como apresenta D’Alembert, no verbete dedicado 

ao assunto: 

 

Experiência [...] conhecimento adquirido por observações assíduas e pelo 

uso prolongado de tudo o que possa contribuir para a conservação da saúde 

ou para a cura de doenças. 

Experiência se diz também da aplicação ao corpo humano, ou ao de um 

animal qualquer, de um instrumento, de uma operação, de uma droga que, 

por boas razões, acredita-se que possa ser utilizada no tratamento de uma 

doença ou cujo efeito se busca determinar (D’ALEMBERT, 2015, p. 278). 

 

Este princípio da experiência ou da exploração da natureza guiou os homens para 

a construção do conhecimento e consequentemente dos objetos que possibilitavam a melhoria 

da condição humana, como podemos observar neste trecho do verbete “Invenção”, de autoria 

de Jaucourt, quando ele descreve o processo de criação da bússola, imprensa, relógio, moinho 

e telescópio (JACOURT, 2015, p. 364). Descreveremos aqui o processo da criação da 

bússola, para ilustrar como os iluministas concebiam que a partir da experiência e de 

sucessivas intervenções sobre o conhecimento acumulado era possível melhorar a condição 

humana: 

 

Pouco importa se quem estabeleceu o uso da bússola no século XII foi um 

marinheiro chamado Goya, nativo de Melfi, ou os ingleses, franceses ou 

portugueses. [...] No começo, não se fez mais do que dispor uma agulha 

imantada sobre um pivô, numa tigela suspensa: por fim, foi fixada sobre uma 

rosa de papelão, sobre a qual foi traçado um círculo dividido em 32 partes 

iguais para marcar os 32 airs, e outro círculo concêntrico, dividido em 360 

graus, para medir os ângulos e oscilações da bússola (JAUCOURT, 2015, p. 

364). 

                                                 
8
 No quarto capítulo apresentaremos uma descrição detalhada sobre a situação dos estudos médicos, a partir das 

observações de Diderot sobre a Faculdade de Medicina da Sorbonne.  
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Jaucourt também cita sobre os moinhos: “A invenção dos moinhos veio logo 

depois [...], mas só teve fortuna brilhante quando a geometria aperfeiçoou essa máquina, que 

depende inteiramente da teoria dos movimentos compostos” (JAUCOURT, 2015, p. 365). 

Aqui, ao citar a geometria como disciplina que auxiliou no desenvolvimento do moinho, 

retomamos a ideia de D´Alembert no Discurso, segundo a qual no decorrer da história os 

homens observaram que os corpos apresentam um grande número de propriedades em 

comum, como “mover-se ou permanecer em repouso”, “comunicar o movimento” e 

“impenetrabilidade”, por meio das quais foi possível definir o conceito de espaço e definir as 

formas da matéria.
9
 

Para o estudo da forma foi desenvolvida a geometria que “através de operações e 

abstrações sucessivas de nosso espírito, despojamos a matéria de quase todas as suas 

propriedades sensíveis, para considerar, de certa maneira, apenas seu fantasma” 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 65) - ou seja, o seu estudo da geometria se dedica a despojar os 

corpos da sua qualidade da impenetrabilidade. Os estudos geométricos são completados pela 

aritmética e pela álgebra, porém são limitados quando devem ser aplicados aos seres reais 

percebidos pelas sensações, como lemos na passagem a seguir: “Esses seres, imediatamente 

relativos à nossas necessidades, são também os que mais nos importa estudar. As abstrações 

matemáticas facilitam o seu conhecimento, mas só são úteis se não nos limitarmos a elas” 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 67). Assim para conhecer os corpos é também necessário aliar a 

física de modo a completar as análises possíveis: 

 

[...] esgotadas as especulações geométricas e as especulações geométricas as 

propriedades da extensão figurada, começamos por devolver-lhe a 

impenetrabilidade que constitui o corpo físico e a última qualidade sensível 

da qual a havíamos despojado. Essa nossa consideração traz a da ação dos 

corpos uns sobre os outros, pois os corpos só agem enquanto impenetráveis. 

Deduzem-se disso as leis do equilíbrio e do movimento, objeto da Mecânica 

(D´ALEMBERT, 2015, p. 71). 

 

Segundo D’Alembert, ao aliar o conhecimento matemático ao físico é possível 

estudar os corpos terrestres e estabelecer uma série de princípios que permitem estabelecer um 

sistema para estudar a natureza: 

                                                 
9
 Quanto ao estudo das formas da matéria destaca que estas poderiam ser estudadas pela forma e pela cor, as 

duas são variáveis, porém o estudo da forma tem algumas vantagens como ser mais intelectual, mais familiar, é 

mais fácil considerar um corpo sem cor do que sem forma e também pode ser sentido pelo tato.  

 



104 

 

 

O uso dos conhecimentos matemáticos não é menor no exame dos corpos 

terrestres que nos rodeiam. Todas as propriedades que observamos nesses 

corpos têm entre si relações e quase sempre o único objetivo que nos é 

permitido atingir e o único, por conseguinte, a que deveríamos nos propor. 

Portanto, não é por meio de hipóteses vagas e arbitrárias que podemos 

esperar conhecer a natureza, mas pelo estudo refletido dos fenômenos, pela 

comparação que faremos entre uns e outros, pela arte de reduzir tanto quanto 

possível, um grande número de fenômenos a um único, que possa ser 

considerado o seu princípio. [...] Essa redução, que os torna, aliás, mais 

fáceis de aprender, dá continuidade ao verdadeiro espírito sistemático, que 

não deve ser confundir com o espírito do sistema, com o qual nem sempre se 

identifica (D’ALEMBERT, 2015, p. 71). 

 

D’Alembert ressalta, entretanto, que diante da impossibilidade de compreender a 

natureza em sua totalidade o que resta é “acumular o maior número possível de fatos, dispô-

los na mais natural das ordens, e ligá-los a um certo número de fatos principais, dos quais os 

outros sejam apenas consequências” (D’ALEMBERT, 2015, p. 73). Inclusive isso define a 

relação entre a Filosofia e a Física: 

 

[...] a única verdadeira maneira de filosofar, em Física, consiste na aplicação 

da análise matemática às experiências ou na simples observação, esclarecida 

pelo espírito de método, amiúde auxiliada por conjeturas, quando estas 

possam fornecer ideias, mas decididamente isenta de toda hipótese 

arbitrária” (D’ALEMBERT, 2015, p. 75). 

 

Ao lado dos conhecimentos físicos e matemáticos, o homem desenvolveu outros 

estudos paralelos que contribuíram para o entendimento da natureza e da relação entre os 

homens. entre eles o enciclopedista menciona a Lógica, a Gramática, a Retórica, a História, a 

Cronologia, a Geografia e a Política, destacando que são as principais “partes dos 

conhecimentos humano que consistem nas ideias diretas que recebemos pelos sentidos ou na 

combinação e na comparação dessas ideias, combinação que em geral é chamada de 

Filosofia” (D’ALEMBERT, 2015, p. 97).  O enciclopedista também destaca que existem 

ciências que tratam da imitação da natureza, destacando a pintura, a escultura, a poesia e a 

música (2015, p. 99). 

Conforme ressalta D´Alembert, a ordem apresentada da sucessão das disciplinas 

não é algo definitivo e muitas vezes o conhecimento já está presente mesmo antes dela ser 

definida, como exemplifica com a lógica: “A arte de raciocinar é uma dádiva que a natureza 

oferece espontaneamente a espíritos diletos, e pode-se dizer que os livros que tratam dela só 

são úteis àqueles que podem passar sem eles ele” (2015, p. 87). O filósofo ainda acrescenta: 

“Fez-se um grande número de raciocínios justos, muito antes que a Lógica, reduzida a 
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princípios, ensinasse a distinguir os maus ou mesmo a dissimulá-los, algumas vezes com uma 

forma sutil e enganadora” (2015, p. 87).  

Ainda podemos acrescentar que de todas as ciências e artes apresentadas, 

D’Alembert considera a política a que apresenta o maior grau de dificuldade em seus estudos, 

pois se trata de uma “espécie de moral particular e superior, à qual os princípios da moral 

comum às vezes não podem adaptar-se, a não ser com muita sutileza, e que, penetrando nas 

principais molas do governo dos Estados, distingue o que pode conservá-los, enfraquecê-los 

ou destruí-los” (2015, p. 95).  Não podemos aqui de deixar de citar novamente o papel 

político da Enciclopédia e a esperança dos iluministas de que era possível por meio da difusão 

e discussão das teorias políticas promover mudanças na estrutura de um país.  

Em sua categorização, D’Alembert afirma que existe a necessidade de toda 

ciência apresentar um conjunto de elementos claramente definidos, como lemos no verbete 

dedicado ao tema:  

 

Chamam-se em geral elementos de um todo as partes primeiras e originárias 

de que esse todo supostamente é formado. Para transpor essa noção para as 

ciências gerais em geral e saber que ideia devemos formar dos elementos de 

uma ciência qualquer, suponhamos que essa ciência seja tratada 

integralmente numa obra, de sorte que tenhamos simultaneamente, diante 

dos olhos, as proposições gerais e as proposições particulares que formam o 

seu conjunto, dispostas que essas proposições formem uma sequência 

perfeitamente contínua, de sorte que cada proposição dependa única e 

imediatamente das precedentes e não pressuponha em absoluto outros 

princípios além dos contidos nas proposições precedentes (D’ALEMBERT, 

2015, p. 142). 

 

Mas ele também completa que as ciências ainda não chegaram a esse grau de 

perfeição: “Se cada uma das ciências de que nos ocupamos estivesse na situação que 

descrevemos, seus elementos seriam tão fáceis de encontrar quanto de explicar” 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 142), e ainda complementa: “e se pudéssemos perceber sem 

interrupção a cadeia invisível que liga cada um dos objetos de nossos conhecimentos, os 

elementos de todas as ciências se reduziram a um princípio único, cujas consequências 

principais seriam os elementos de cada ciência particular” (D’ALEMBERT, p. 142). A 

questão pode ser complementada com o verbete “Arte”, de Diderot:   

 

A finalidade de toda arte em geral, ou de todo sistema de instrumentos e 

regras que conspiram para um mesmo fim, é imprimir certas formas 

determinadas numa base dada pela natureza; e essa base pode ser ou matéria 

ou espírito, uma função qualquer da alma ou uma produção qualquer da 

natureza (DIDEROT, 2015, p. 49).  
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Diderot ainda acrescenta que estabelecer esse conjunto de regras que resultaram 

em um sistema para uma ciência é muito diferente dos sistemas filosóficos que eram 

idealizados por um pensador com o objetivo de explicar todo o funcionamento do universo ou 

o comportamento humano: “Não se trata aqui, em absoluto, de um sistema, não se trata das 

fantasias de um homem, mas sim, de decisões da experiência e da razão, dos fundamentos de 

um edifício imenso” (DIDEROT, 2015, p. 51). 

D’Alembert ainda acrescenta que para o estabelecimento das regras gerais é 

necessário estabelecer os princípios de partida e ilustra alguns: “Os fatos simples, bem 

atestados e devidamente ratificados: na Física, a observação do universo; na Geometria, as 

propriedades principais da extensão; na Mecânica, a impenetrabilidade dos corpos; na 

Metafísica e na Moral, o estudo de nossas almas e suas afecções” (D’ALEMBERT, 2015, p 

146). 

Após definir em linhas gerais como deve ser definida a origem e os princípios de 

uma ciência, D’Alembert descreve quais métodos devem ser usados para o estudo dos 

elementos que compõem uma ciência. Ele propõe a utilização de dois métodos: o primeiro é o 

analítico, que deve “principalmente ser empregado nas ciências cujo objetivo não se encontra 

fora de nós e cujo progresso depende unicamente da meditação” (D’ALEMBERT, 2015, p. 

153); já o segundo é o sintético, “que descende dos princípios às consequências, das ideias 

abstratas às compostas, [...], mesmo porque os fatos, neste caso, são os verdadeiros 

princípios” (2015, p 154). O filósofo ainda complementa a sua descrição comparando a 

aplicação dos dois: 

 

Em geral, o método analítico é mais apropriado para encontrar verdades ou 

mostrar como foram encontradas. O método sintético é mais apropriado para 

explicar de modo compreensível as verdades encontradas. Um ensina a lutar 

contra dificuldades, remetendo à fonte; o outro coloca o espírito na fonte 

mesma, a partir da qual ele deve seguir o curso natural. 

Pergunta-se, em segundo lugar, qual dessas duas qualidades deve ser 

privilegiada nos elementos, a facilidade ou o rigor exato. Respondo que essa 

questão repousa sobre uma suposição falsa, de que o rigor exato poderia 

existir sem facilidade, quando é o contrário; quanto mais rigorosa uma 

dedução, mais fácil compreendê-la, pois o rigor propriamente dito acarreta 

necessariamente o método mais natural e direto. Quanto mais os princípios 

estiverem dispostos na ordem conveniente, mais rigorosa a dedução 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 154).  
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Além da aplicação nas ciências, esses princípios podem ser aplicados também à 

outras duas áreas de conhecimento: a História e as artes liberais e mecânicas. Quanto à 

História, cita que tal aplicação é possível devido aos objetos estudados por ela, a natureza ou 

o pensamento e as ações dos homens (D´ALEMBERT, 2015, p. 154). Já em relação às artes, 

afirma: “os princípios fundamentais das artes mecânicas estão fundados sobre os 

conhecimentos matemáticos e físicos dos homens, quer dizer, sobre os dois ramos mais 

consideráveis da Filosofia” (2015, p. 155) e completa sobre as liberais “têm por base o estudo 

fino e delicado de nossas sensações” (2015, p. 155). Esse destaque sobre as artes mecânicas 

foi uma das grandes novidades da Enciclopédia, pois pela primeira vez as atividades 

produtivas eram estudadas com o olhar científico, como veremos a seguir.  

 

2.1.6. As artes mecânicas   

 

Diderot, no verbete “Arte”, aponta os efeitos negativos na separação entre as artes 

liberais e as mecânicas:  

 

Essa distinção embora tenha fundamento, produziu um efeito nocivo, ao 

degradar pessoas valorosas e prestimosas e reforçar certa preguiça natural, 

que incute em nós a crença de que uma aplicação constante e contínua a 

experiências e a objetos particulares, sensíveis e materiais seria derrogatória 

da dignidade do espírito humano, e que praticar ou mesmo estudar as artes 

mecânicas seria se rebaixar a coisas cuja investigação é laboriosa, a 

meditação ignóbil, a exposição difícil, o comércio, vergonhoso, o número, 

inesgotável, e o valor, mínimo (DIDEROT, 2015, p. 48). 

 

 

As duras palavras de Diderot ilustram o descaso com o estudo das artes mecânicas 

em seu tempo, momento que vivíamos uma intensa Revolução Industrial na Inglaterra, que 

começava a se intensificar na França, como apresentamos no primeiro capítulo. Para o 

filósofo, uma das principais consequências deste abandono das artes mecânicas são os efeitos 

sociais, como ele evidencia em outro trecho do verbete: “Esse preconceito apinhou as cidades 

com raciocinadores vãos e especuladores inúteis, e os campos com tiranetes ignorantes, 

ociosos e desleixados” (DIDEROT, 2015, p. 48) e ainda completa em outro trecho sobre o 

tema: “celebraram-se muito mais os homens ocupados em nos fazer crer que somos felizes do 

que os outros que se ocupam efetivamente de nossa felicidade. Que bizarrice, a do nosso 

juízo! Exigimos que os homens se ocupem de algo útil, e desprezamos os homens úteis!” 

(2015, p. 49) 
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Segundo Diderot, o estudo das artes mecânicas significa superar séculos de 

estagnação, que para o filósofo representam: “[...] séculos escoados sem que os homens 

percebessem coisas importantes, que estavam, por assim dizer diante de seus olhos, como a 

arte de imprimir ou a de gravar. Como é bizarro o espírito humano” (DIDEROT, 2015, p. 52). 

Para promover esse estudo é necessário estudar as duas áreas envolvidas nas artes mecânicas, 

os elementos físicos e matemáticos com a prática dos artesãos. Isso, porque, como salienta o 

enciclopedista, os artistas utilizam os conhecimentos matemáticos e físicos sem terem noção 

da sua aplicação, e por outro lado, aqueles que desconhecem a prática e somente se dedicam a 

teoria para a produção de máquinas também não obtém resultados positivos (2015, p. 54). Ao 

conciliar os dois é possível que os conhecimentos físico-matemáticos possibilitem a correção 

e o aperfeiçoamento da prática dos artistas, como ressaltado nesta passagem: “[...] uma 

multidão de conhecimentos físicos pode corrigir os preceitos na prática: conhecimentos de 

lugares, de posições, de figuras irregulares, de materiais, das qualidades destes, da 

elasticidade, da dureza, das fricções, da consistência, da duração [...]” (2015, p. 54). 

D’Alembert descreve no Discurso a metodologia empregada para o estudo das 

artes mecânicas:  

 

Dirigimo-nos aos mais hábeis de Paris e do reino; tivemos o trabalho de ir 

até suas oficinas, de interrogá-los, escrever o que ditavam, desenvolver seus 

pensamentos, extrair deles os termos de suas profissões, estabelecer os 

índices destes, defini-los, conversar com aqueles de quem havíamos obtido 

memórias, e, precaução quase indispensável, retificar, em longas e 

frequentes conversas com alguns, o que outros haviam explicado de maneira 

imperfeita, obscura e por vezes infiel (D’ALEMBERT, 2015, p. 237). 

 

 

O enciclopedista ainda acrescenta que muitos ofícios eram tão singulares que os 

próprios filósofos muitas vezes construíram a máquina e puderam vivenciar, se tornar um 

aprendiz, com o objetivo de “fazer pessoalmente obras más, para ensinar aos outros como se 

fazer as boas” (D´ALEMBERT, 2015, p. 235). O filósofo completa a sua explanação sobre os 

estudos nas oficinas sobre o método utilizado para o estudo das artes mecânicas, que 

descrevemos a seguir: 

 

1) Da matéria, dos locais em que ela se encontra, da maneira pela qual é 

preparada, de suas boas e más qualidades, de suas diferentes espécies, das 

operações às quais é submetida antes de ser utilizada ou ao ser trabalhada. 

2) Das principais obras que com ela são feitas, e da maneira de fazê-las. 
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3) Forneceram-se o nome, a descrição e a figura das ferramentas e das 

máquinas, por peças isoladas e por peças reunidas, o corte dos moldes e de 

outros instrumentos dos quais é preciso conhecer o interior, os perfis etc. 

4) Explicaram-se e foram representados o trabalho e as principais operações 

em uma ou em várias pranchas, onde se veem ora somente as mãos do 

artista, ora o artista inteiro em ação, trabalhando na obra mais importante de 

sua arte. 

5) Recolheram-se e se definiram, o mais exatamente possível, os termos 

próprios da arte (DIDEROT, 2015, p. 237). 

 

 

O enciclopedista ainda destaca a importância dos desenhos feitos para os estudos 

das artes mecânicas, segundo ele um complemento importante para apresentar de forma 

completa os ofícios, as máquinas e as ferramentas utilizadas. Neste sentido, complementa 

D’Alembert (2015, p. 237): “Um olhar sobre o objeto ou sua representação diz mais do que 

uma página inteira de exposição.”. 

E Diderot conclui as observações sobre as artes mecânicas, demonstrando que o 

seu estudo também tem vínculos com o desenvolvimento da nação: 

 

Realizem experiências, que nessas experiências cada um mostre afinco, que 

o artista trabalhe para a obra, o acadêmico para as luzes e os conselhos, o 

homem opulento para a obtenção dos materiais, dos meios e do tempo, e 

nossas artes e manufaturas não demorarão a ter, em relação às dos 

estrangeiros, toda a superioridade que desejamos (DIDEROT, 2015, p. 57). 

  

Agora nos deteremos aos aspectos práticos de como foi estruturada a obra para 

alcançar o seu objetivo de difundir o conhecimento ao maior número possível de pessoas e 

assim promover, como defendia Diderot, “uma mudança no modo de pensar”.   
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A sequência de imagens a seguir é extraída da Enciclopédia como ilustrações das 

artes mecânicas. 

 

Figura 14 - Fabricação de seda. Calandra vista de perspectiva do calandrista. 

 

Fonte: DIDEROT, D.; D´ALEMBERT, J. R. Enciclopédia ou Dicionário razoado das ciências, das 

artes e dos ofícios. São Paulo: Editora Unesp, 2015. 

 

 

Figura 15 - Fabricação de seda. Tecidos brocados. Elevação lateral do tear para fabricar 

tecidos brocados. 

 

Fonte: DIDEROT, D.; D´ALEMBERT, J. R. Enciclopédia ou Dicionário razoado das ciências, das 

artes e dos ofícios. São Paulo: Editora Unesp, 2015.  
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Figura 16 -  Ilustração de fabricantes de baralho. 

 

Fonte: DIDEROT, D.; D´ALEMBERT, J. R. Enciclopédia ou Dicionário razoado das ciências, das 

artes e dos ofícios. São Paulo: Editora Unesp, 2015.  
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Figura 17 – Impressão. Prensa vista pelo lado de fora. 

 

 

 

 

 

Fonte: DIDEROT, D.; D´ALEMBERT, J. R. Enciclopédia ou Dicionário razoado das ciências, das 

artes e dos ofícios. São Paulo: Editora Unesp, 2015.  
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Figura 18 – Postura da mão e do canivete. Diferentes tipos de corte da pluma. Proporções de 

uma pluma apontada. 

 

 

Fonte: DIDEROT, D.; D´ALEMBERT, J. R. Enciclopédia ou Dicionário razoado das ciências, das 

artes e dos ofícios. São Paulo: Editora Unesp, 2015.  
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2.1.7. A difusão do saber – a organização prática da Enciclopédia 

 

Para alcançar os seus objetivos de expor a ordem e o encadeamento dos 

conhecimentos humanos e apresentar os princípios que guiam as ciências, os enciclopedistas 

adotaram alguns critérios para a sua exposição. O primeiro deles  foi definir que a 

apresentação enciclopédica não estaria submetida a origem e a genealogia do conhecimento 

proposta no Discurso, no qual temos a divisão em três faculdades: a História, a Filosofia e a 

Imaginação, uma vez que:  

 

O sistema geral das ciências e das artes é uma espécie de labirinto de 

caminho tortuoso, em que o espírito se enreda sem conhecer muito bem a 

trilha que deve seguir. Instado por suas necessidades e pelas do corpo a que 

está unido, começa por estudar os primeiros objetos que se lhe apresentam, 

penetra o mais profundamente possível no conhecimento deles, encontra 

breves dificuldades que o detêm, e, seja pela esperança ou mesmo pelo 

desespero de vencê-las, lança-se numa nova estrada. Em seguida volta atrás, 

ultrapassa às vezes as primeiras barreiras para encontras outras [...]. Mal tal 

desordem, por filosófica que seja por parte da alma, desfiguraria ou antes 

aniquilaria inteiramente uma árvore enciclopédica pela qual quiséssemos 

representá-la” (D’ALEMBERT, 2015, p. 113). 

 

Ainda como complementa o enciclopedista, essa pluralidade de interesses 

dificulta estabelecer na obra uma única ordem para a apresentação dos vários ramos do 

conhecimento. Por isso, o critério adotado foi “reuni-los no menor espaço possível e em, por 

assim dizer, posicionar o filósofo acima do vasto labirinto, num ponto de vista 

suficientemente elevado para que ele possa perceber ao mesmo tempo as ciências e artes 

principais” (D’ALEMBERT, 2015, p. 115) e também “ver, num relance, os objetos de suas 

especulações e as operações que pode realizar sobre eles, distinguir os ramos gerais dos 

conhecimentos humanos, os pontos que os separam  ou que os unem, e mesmo entrever, os 

caminhos secretos que os interconectam”(2015, p. 115). Assim, o papel da Enciclopédia é 

funcionar como: 

 

[...] uma espécie de mapa-múndi, que deve mostrar os principais países, sua 

posição e sua dependência mútua, o caminho em linha reta entre um e outro, 

frequentemente entrecortado por mil obstáculos que, em cada país, só podem 

ser conhecidos pelos habitantes ou pelos viajantes, e que só os mapas mais 

detalhados poderiam indicar. Tais mapas particulares são os diferentes 

verbetes de nossa Enciclopédia; a árvore, o seu sistema figurado, é o seu 

mapa-múndi (D’ALEMBERT, 2015, p. 115). 
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O filósofo ainda indica que três coisas formam a ordem enciclopédica. A primeira 

é o nome da ciência à qual pertence o verbete, a próxima é a posição dessa ciência na árvore 

do conhecimento e a terceira é a ligação do verbete com outros da mesma ciência, o que pode 

ocorrer por remissões diretas ou não. Por exemplo, podemos citar dois enunciados de verbetes 

para demonstrar essa classificação. O primeiro é o verbete “Língua”, da autoria de Beauzée, 

classificado como Gramática e que apresenta ligação com o verbete “Dicionário” 

(BEAUZÉE, 2015, p. 372-380). O segundo é o verbete “Método”, escrito por D´Alembert, 

ligado a área matemática e apresenta ligações com os verbetes “Fórmula” e “Descoberta” 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 121). 

D’Alembert ainda faz duas observações sobre a ordem enciclopédica. A primeira 

é que não se deve esperar que “todas as ciências dependam diretamente uma das outras” 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 135), o elo de ligação entre elas está no fato de que todas as 

ciências e áreas de conhecimento “[...] partem de um mesmo tronco, o entendimento 

humano.” Muitas vezes, tais ramos não têm nenhuma ligação imediata, e vários são exemplo 

deste tipo de ligação:  

 

Assim, Seção cônica pertence à Geometria, a Geometria conduz à Física 

particular, esta à Física geral, a Física Geral à Metafísica, esta muito próxima 

da Gramática, à qual pertence a palavra Acusativo. Mas, quando chegamos a 

este último termo pelo caminho que acabamos de indicar, encontramo-nos 

tão longe daquele de que partimos que o perdemos completamente de vista 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 135). 

 

 

Outro ponto destacado pelo filósofo é que “não se deve atribuir à nossa árvore 

enciclopédica uma vantagem maior do que pretendemos dar a ela” (D’ALEMBERT, 2015, p. 

135), ou seja, o empreendimento se trata de divisões gerais do conhecimento que abarcam um 

número grande de objetos, o que deve ser considerados um início para um estudo mais 

aprofundado. Ele completa: “Um único verbete razoado sobre um objeto particular de ciência 

ou de arte tem mais substância do que todas as divisões e subdivisões que se possam fazer em 

termos gerais” (2015, p. 135). Não podemos inclusive deixar de citar que a divisão em três 

grandes áreas foi inspirada na obra de Bacon, porém sofreu modificações frente às 

concepções de conhecimento desenvolvidas pelos enciclopedistas. Portanto, podemos notar 

que para eles a classificação era um caminho indicativo, mas nunca definitivo - caso 

assumissem tal posição teriam criado um sistema filosófico algo que duramente criticavam. 

Um exemplo de como a pluralidade da natureza apresenta dificuldades para estabelecer uma 

divisão exata se mostra nas observações de Diderot sobre o tema no verbete “Enciclopédia”: 
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Portanto, deve-se afirmar, sem risco de errar, que a grande divisão das 

produções da natureza em animais, vegetais e minerais não contêm todos os 

seres materiais. Existem corpos organizados [...] que não estão incluídos 

nessa divisão. Dissemos que a marcha da natureza se faz por graus 

nuançados e muitas vezes imperceptíveis; por nuances imperceptíveis ela 

passa do animal ao vegetal, mas do vegetal ao mineral a passagem é brusca, 

e essa lei de proceder apenas por nuances parece se desmentir (DIDEROT, 

2015, p. 144). 

 

No Discurso também é destacado que a opção por escrever na forma de um 

dicionário tem como objetivo “trazer algumas luzes àqueles que, sem o seu auxílio, não 

teriam coragem para obtê-las” (D’ALEMBERT, 2015, p. 209), adicionando-se que esta 

espécie de obra não substitui “os livros, para os que buscam por instrução, pois os dicionários, 

por sua própria forma, servem apenas para serem consultados e são refratários a uma leitura 

continuada” (2015, p. 209).  

Outro ponto de destaque é que a obra foi concebida tanto para ser consultada para 

instrução própria como para aqueles que pretendem instruir os outros, reforçando o seu 

compromisso com a difusão da educação. Ou seja, por meio da Enciclopédia, qualquer pessoa 

alfabetizada tinha a oportunidade de consultar sobre o assunto que desejava (D’ALEMBERT, 

2015, p. 219). Com esse mesmo objetivo é que a obra adotou a ordem alfabética, para facilitar 

a consulta: “Pareceu-nos mais cômoda e mais fácil para nossos leitores, que, desejando 

instruir-se sobre a significação de uma palavra, encontrá-la-iam mais facilmente num 

dicionário alfabético do que em qualquer gênero” (2015, p. 219).  

Diderot também acrescentou a preocupação com a importância da língua neste 

processo de difusão do conhecimento, para ele, deveria haver um rigor para que não houvesse 

prejuízos na transmissão do saber: “Cada ciência tem seu nome, cada noção na ciência tem o 

seu. Tudo o que é conhecido na natureza é designado, assim como tudo o que é inventado nas 

artes, os fenômenos, os procedimentos, os instrumentos” (DIDEROT, 2015, p. 172).  

Diderot e D’Alembert, como editores da Enciclopédia tinham consciência que a 

sua obra representava o início de um novo processo, que tomava o conhecimento - concebido 

por meio da experiência e da razão, e consciente dos seus limites - como elemento 

fundamental para libertar os homens dos dogmas e preconceitos. Ainda assim, os autores 

também tinham consciência que este processo era ininterrupto, como podemos ler nesta 

constatação de D’Alembert (2015, p.243): “Foram necessários séculos para começar; serão 

necessários muitos outros para terminar; mas estaremos satisfeitos, se tivermos contribuído 

para deitar os alicerces de uma obra útil.” Se pudéssemos nos comunicar com o passado, com 
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certeza poderíamos afirmar aos editores da Enciclopédia que seus esforços não foram em vão 

e que ainda continuamos a usar o conhecimento para romper barreiras e tentar construir por 

meio dele uma sociedade mais justa. 
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3. A EDUCAÇÃO COMO PROJETO DE ESTADO 

 

No Verbete o “Filósofo”, encontramos uma defesa entusiasmada dos efeitos 

da associação do filósofo com o rei: “Moldai um soberano a um filósofo dessa têmpera, 

e tereis um soberano perfeito” (DUMARSAIS, VOLTAIRE, DIDEROT, 2015, p. 294). 

Os autores ainda completam o argumento citando o imperador romano Antonino: 

“Como serão felizes os povos, quando os reis forem filósofos ou os filósofos forem 

reis”
1
 (2015, p. 294). Surge assim o movimento denominado despotismo esclarecido,

2
 

no qual se cria a expectativa de que um príncipe ilustrado, devidamente aconselhado ou 

educado por um filósofo, empreenda uma série de medidas reformistas
3
 e se transforme 

em um agente civilizador, inimigo dos privilégios absurdos, das superstições e da 

influência do clero (FALCON, 1986, p. 16). Apesar das divergências características do 

pensamento iluminista, alguns traços são comuns nas propostas reformistas dos 

filósofos. Apresentemos algumas. 

 A primeira delas era a necessidade de combater a intolerância religiosa e 

para isso, os filósofos advogavam a separação das jurisdições da Igreja e do Estado 

(SOUZA, 2015, p. 19). O próximo traço compartilhado era repudiar a tortura, as prisões 

arbitrárias, o tráfico negreiro, a censura e “tudo que atinge a vida e a liberdade” 

(SOUZA, 2015, p. 19). Os iluministas também defendiam a ampliação da atuação do 

Estado, principalmente na educação, por meio da promoção de reformas e da ampliação 

do acesso à escola.  Ainda discutiam como reformular a burocracia estatal, herdeira de 

                                                 
1
 Os pensadores do século XVIII retomam a ideia platônica do rei-filósofo. Para Platão, os regimes 

políticos degradados ou corrompidos, ou seja, longe das suas formas ideias, eram conduzidos por 

governantes que desconheciam os princípios da ciência política.  Para reverter tal situação, Platão defende 

que a ciência política poderia ser ensinada; portanto, era possível moldar o governante para que ele visse 

o poder político não como um exercício de poder, mas sim como uma realização da justiça para o bem 

comum da cidade. O ideal para Platão era que o filósofo exercesse esse papel de formação do rei 

(CHAUI, 2002, p. 302).  
2
 Sobre a origem do termo: “A expressão despotismo esclarecido à primeira vista parece ter sido 

inventada pelos historiadores alemães do século XIX para designar um fato histórico próprio de uma certa 

época (segunda metade do século XVIII) e de certos países (da Europa central, oriental e mediterrânea) 

(FALCON, 1986, p. 05), porém o autor ainda cita que a expressão já era usada no século XVIII, e cita 

como exemplo as cartas de Diderot enviadas ao abade Raynal e os textos dos fisiocratas (FALCON, 1996, 

p. 06). O historiador também destaca que o movimento pode ser chamado de absolutismo ilustrado 

(FALCON, 1996, p. 06). 
3
 Sobre esse caráter reformista defendido pelos iluministas, já encontramos na obra de Tocqueville, 

escrita no século XIX, uma boa definição de como esses filósofos acreditavam ser a atuação do governo: 

“[...] o Estado não deve unicamente comandar a nação, também deve formá-la de uma certa maneira; 

cabe-lhe moldar o espírito dos cidadãos em acordo com um determinado modelo que se propôs de 

antemão; é seu dever enchê-lo com certas ideias e fornecer ao seu coração certos sentimentos que julga 

necessário (TOCQUEVILLE, 1997, p. 157). 
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uma estrutura ultrapassada, fincada na herança medieval (FALCON, 1986, p. 26).  Já 

economicamente, a maior expressão do despotismo esclarecido foram os fisiocratas.
4
 Os 

economistas
5
 desta escola defendiam medidas para superar o mercantilismo.

6
 política 

econômica que já dava sinais de esgotamento durante o século XVIII. Defendiam, por 

exemplo, o aumento da produção por meio da redução das taxas e dos impostos 

(FALCON, 1986, p. 21).  

 Os filósofos assim assumem um papel atuante como agentes de 

transformação social. Entre os iluministas, Voltaire e Diderot são os exemplos mais 

representativos desta atuação, como ressalta Cambi (1999, p. 325): “Eles usam a pena 

como uma arma, para atacar preconceitos e privilégios, para denunciar intolerâncias e 

injustiças, mas, ao mesmo tempo, delineiam um novo panorama do saber [...] útil para o 

homem e para a sociedade.” Ele ainda completa: “São intelectuais socialmente 

engajados que dialogam criticamente com o poder político, do qual ambicionam tornar-

se conselheiros [...] para promover amplos projetos de reformas em todos os campos da 

vida social” (1999, p. 325). Além de colocarem suas obras em defesa de mudanças 

sociais, os dois atuaram diretamente junto ao poder estabelecido, buscando com a 

aproximação aos déspotas esclarecidos, como Frederico II, da Prússia, e Catarina II, da 

                                                 
4
 Podemos definir assim fisiocracia: “Os que na história do pensamento político são chamados fisiocratas 

eram conhecidos dos contemporâneos apenas como économistes. O termo phisiocratie [...] aparece pela 

primeira vez em 1767, quase a dez anos do começo do movimento, numa antologia que, sob esse título, 

reunia os escritos mais importantes da escola. Para os adeptos, a Fisiocracia era “a ciência”; para os 

adversários, “uma seita”. O neologismo refletia a aspiração a uma visão científica, universal, da história 

acontecida e por acontecer, a confiança num modelo natural que era preciso descobrir; o melhor possível, 

por ser o único capaz de propiciar a máxima e harmoniosa satisfação dos interesses da autoridade 

soberana e das classes que compõem o país. Mas foram justamente as pretensões universais, a convicção 

de poder dar uma resposta a todos sobre todas as coisas, a forma catequética dos seus ensinamentos, a 

linguagem para iniciados e o culto da personalidade de François Quesnay que tornaram mais fácil a 

acusação de sectarismo contra os fisiocratas, que coarctava suas ambições de objetividade científica” 

(BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1995, p. 500). 
5
 Como destaca Tocqueville, para um dos principais representantes da fisiocracia, Quesnay: “o 

despotismo é impossível numa nação esclarecida” (TOCQUEVILLE, 1997, p. 156). 
6
 Definição de Mercantilismo: “[...] linha de pensamento e de ação que se revela durante dois séculos pelo 

menos (séculos XVI e XVII), unindo política e economia na teoria e na prática. Não se pode pedir 

unidade e plena coerência em seu desenvolvimento; nem a quem tente acompanhar a sua evolução, se 

pode pedir uma visão tão abrangente que não se torne fragmentária, ou, ao invés, uma visão sintética que 

não peque por generalidade ou por estreiteza de perspectivas (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 

1995, p. 745). Apesar das divergências em suas definições, é possível encontrar algumas características 

em comum, como destacam os pesquisadores: “formação e consolidação do Estado unitário nacional, fim 

das aspirações e um poder supranacional; sobrevivência de ideias e instituições de natureza particularista; 

quebra de monolitismo religioso e eclesiástico; vitória total do capitalismo comercial; descobertas 

geográficas e abertura de novos mercados de monopólio e absorção; desvio das correntes de tráfico 

internacional; consolidação de políticas e estruturas monopólicas e imperialistas; introdução de grande 

quantidade de moeda circulante metálica e modificação dos sistemas monetários; agressividade dos 

Estados nacionais; aumento incessante das despesas públicas; tendência à planificação no campo 

econômico (pense-se no colbertismo na França)” (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1995, p. 746). 
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Rússia, empreenderem mudanças que acreditavam ser necessárias para ampliar o 

alcance das ideias iluministas.  

Já para os reis, a associação com os filósofos dava-lhes o aval e o 

reconhecimento para os seus governos, como destaca Badinter (2009, p. 19): “[...] todo 

déspota deve pretender-se esclarecido. Para isso, é necessário a benção dos filósofos, 

cuja aprovação e mesmo os aplausos constituem uma espécie de nova forma de 

legitimidade.” Ainda como completa a pesquisadora, os reis para obter esse 

reconhecimento “oferecem aos filósofos, à parte as facilidades de praxe, a dignidade e 

consideração do soberano, que tanto lhes fazem falta em Paris. Melhor ainda, dão-lhes a 

ilusão do poder, na expectativa da aplicação de suas ideias (BADINTER, 2009, p. 19). 

Ainda que este movimento tenha obtido alguns efeitos pontuais, o resultado 

da associação dos monarcas aos filósofos não alterou as estruturas sociais, pois ao 

aplicar na íntegra os princípios iluministas os déspotas estariam declarando o seu 

próprio fim, como destaca Hobsbawm (2002, p. 42): “[...] o iluminismo implicava a 

abolição da ordem política e social vigente na maior parte da Europa. Era demais 

esperar que os anciens régimes
7
 se abolissem voluntariamente.” Ainda como completa 

Fortes, dentro deste contexto “pode-se perguntar se haveria mesmo, afinal, uma 

diferença assim tão grande a atuação dos chamados ‘déspotas esclarecidos’ e a dos 

outros monarcas – o da França, por exemplo” (FORTES, 2004, p. 80). Inclusive, 

reforçando o argumento, podemos destacar que conforme ressalta Falcon, nos governos 

esclarecidos houve um “fortalecimento da autoridade monárquica, que assume 

diferentes formas políticas e administrativas” (FALCON, 1986, p. 65), sempre com o 

objetivo de aumentar “a riqueza do país, o aumento dos recursos à disposição do tesouro 

e o fortalecimento militar” (1986, p. 65).  

Encontramos em vários reinos europeus a presença do despotismo 

esclarecido. Podemos citar entre eles os reinados de Maria Tereza (1740-1780) e José II 

(1780-1790), na Áustria; Cristiano VII (1766-1808), na Dinamarca; Gustavo III (1771-

1792), na Suécia; nos reinos italianos das Duas Sicílias, no Ducado de Parma, Grão-

Ducado de Toscana e Ducado de Milão; Filipe V (1700-1746) e Carlos III (1759-1788), 

na Espanha; e no reino de José I (1750-1777), principalmente na atuação de Marques de 

                                                 
7
 As características do anciens régimes, principalmente da sua vivência na França, foram detalhadas no 

primeiro capítulo. 
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Pombal (1699-1782), em Portugal;  mas seus dois principais representantes seriam 

Frederico II, da Prússia e Catarina II, da Rússia.  

Frederico II (1712-1786), durante os seus quarenta e seis anos de governo, 

promoveu uma intensa troca de correspondências com Voltaire, incentivou e protegeu 

artistas, filósofos e literatos, deu asilo aos perseguidos políticos e religiosos, produziu 

obras de cunho político,
8
 além de abolir a tortura e a corveia e incentivar a fundação de 

escolas elementares e a instrução pública. Porém, apesar de todos esses avanços 

reforçou o absolutismo, como fica evidente em seu Código, no qual concentra os 

poderes nas mãos do imperador e proíbe aos servos mudarem de profissão ou casarem 

sem a autorização dos senhores (FORTES, 2004, p. 81).  

Além de Frederico II, Catarina II (1729-1796), a imperatriz da Rússia, 

também passou à história como uma déspota esclarecida. Leitora assídua dos 

iluministas, Catarina se aproxima dos filósofos após o golpe de Estado que a levou ao 

poder, em 1762, quando propôs a Diderot e D’Alembert, que terminassem a 

Enciclopédia em território russo. Não obteve êxito, contudo, devido aos vínculos dos 

enciclopedistas com os editores. Frente a uma nova tragédia ligada ao seu nome, a 

morte de Ivan VI, em 1764, busca novamente se ligar aos filósofos iluministas. Desta 

vez consegue estreitar os laços com Diderot, uma vez que adquire a sua biblioteca - 

ainda que somente aceite recebê-la após a morte do filósofo - e o remunera anualmente 

para preservar e comprar novos livros. O gesto arrebata toda a República das Letras, que 

passa ver na imperatriz uma agente modernizadora das terras do Leste.  

Imbuída pelo espírito reformista, Catarina II empreende algumas mudanças, 

como secularizar as terras da Igreja, transformar os membros do clero em funcionários 

do Estado, inicia uma reforma educacional e propõe reformar o código de leis russo. 

Para isso, escreve o Nazak, no qual estabelece orientações para dirigir a assembleia 

convocada para tal evento. Mas as intenções esclarecidas da imperatriz são suplantadas 

por seu absolutismo; mostras claras desta posição são o cancelamento da assembleia 

para o novo código de leis, o tratamento dado aos servos e sua postura em relação aos 

territórios conquistados. 

                                                 
8
 As obras de Frederico II foram Anti-Machiavel, 1740; História do Meu Tempo, 1746; Testamento 

Político, 1752; e Ensaio sobre as Formas de Governo e sobre os Deveres dos Soberanos, 1752 

(FORTES, 2004, p. 77). 
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Diderot, que no início da relação estava encantado com a possibilidade de 

instruir Catarina II, em se transformar num dos “professores dos senhores do mundo” 

(BADINTER, 2009, p. 19), toma consciência em sua estadia na Rússia que os filósofos 

“não passavam de peões no jogo de seus protetores” (2009, p. 19). Frente a esta dura 

constatação, o filósofo escreverá duas importantes obras, onde demonstra sua análise 

sobre o despotismo esclarecido: a primeira em 1774, Observações sobre Nazak, na qual 

analisa e critica as orientações da imperatriz sobre a Assembleia para a criação do 

código de leis; e a segunda, escrita em 1778 e ampliada em 1782, Ensaio sobre os 

reinados de Claudio e Nero e sobre a vida e os escritos de Sêneca, uma obra 

autobiográfica. Nas duas percebemos o tom de descontentamento e desilusão da 

avaliação da relação com a imperatriz e o papel limitado do filósofo em promover 

mudanças - inclusive Diderot demonstra em seus últimos anos ser um entusiasta da 

democracia e da soberania popular.  

Mas entre as duas obras, Diderot teve um último sopro de esperança de 

produzir algo relevante por meio da amizade com Catarina II. Admirador das suas 

reformas educacionais, Diderot aceitou em 1775, o convite da imperatriz para traçar o 

projeto para uma universidade na Rússia. A obra foi escrita em cinco meses, e se 

transformou no projeto mais completo sobre educação pública escrita durante o 

Iluminismo. Diderot, que desde a Enciclopédia, defendia o poder transformador do 

conhecimento, apresenta neste plano a maneira de divulgar o saber e fazê-lo a chegar a 

todos os cidadãos, caminho que para ele passa indubitavelmente pela atuação efetiva do 

Estado. Para que pudesse atuar de forma efetiva neste sentido, era necessário garantir 

que o ensino atingisse todos os cidadãos, sem distinção de classe, fosse administrado 

pelo governo e houvesse uma atualização no currículo, que deveria tornar-se compatível 

como os avanços e as novas concepções do conhecimento.  

Neste capítulo, na primeira parte, abordaremos a trajetória da relação de 

Diderot e Catarina, enfatizando a relação desta com o Iluminismo e também com o 

enciclopedista em particular. E na segunda parte, analisaremos a parte política da 

proposta do Plano de Uma Universidade, no qual destacaremos o papel da educação no 

processo de transformação social. Cabe destacar que as críticas ao currículo e as 

propostas de alterações serão apresentadas no último capítulo, encerrando o nosso 

trabalho.  
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3.1. A DÉSPOTA E O ILUMINISMO  

 

3.1.1 – Ascensão de Catarina ao governo da Rússia 

 

Em 28 de junho de 1762, Catarina
9
  foi proclamada Soberana Autocrata

10
 de 

Todas as Rússias, com cerimônia realizada na catedral de Kazan, em São Petersburgo. 

A cerimônia era o desfecho de um golpe de Estado que derrubou o seu marido, Pedro 

III
11

 (1717-1786), num movimento que contou com o apoio do exército e da Igreja 

Ortodoxa, que se consideravam traídos pelo czar. Ao assumir o poder, seis meses antes, 

Pedro III, apesar das suas primeiras medidas serem consideradas “liberais e populares”, 

como diminuir a taxação dos impostos sobre o sal, liberar os nobres do serviço militar 

obrigatório e colocar fim à política secreta, tomou medidas que se chocavam 

diretamente com as estruturas tradicionais do poder russo. Primeiro, propôs mudanças à 

Igreja Ortodoxa, pois, como afirma Massie, classificava aquela forma de cristianismo 

como “doutrinas e dogmas de pura superstição, os cultos ridículos, os padres 

desprezíveis, e sua riqueza obscena” (MASSIE, 2012, p. 292). Para reverter esse 

quadro, inspirado em Frederico II, da Prússia, exigia uma reforma nos moldes luteranos: 

                                                 
9
 Catarina II, cujo nome de batismo era Sophie, era princesa de Anhalt-Zerbst, para reforçar os laços entre 

a Prússia e a Rússia. Frederico ofereceu uma esposa para o herdeiro de Isabel, imperatriz russa, Pedro III. 

Além da aliança política pesou na decisão da imperatriz o fato de Sophie ser sobrinha do único homem 

pelo qual ela se interessou casar, o príncipe-bispo de Lübeck, mas o enlace não se concretizou devido a 

morte precoce do noivo. Em 1744, Sophie chega a São Petersburgo, aprende russo e se converte à Igreja 

Ortodoxa. A futura imperatriz era luterana de nascimento e no momento do batismo recebe o nome de 

Catarina. No mesmo ano, no mês de agosto, casou com Pedro, futuro herdeiro do trono russo 

(MONTEFIORE, 2016, p. 249). O nome Catarina foi escolhido pela imperatriz Elizabeth, em 

homenagem à sua mãe Catarina I (1684-1727), que governou entre os anos de 1725 e 1727 (STREETER, 

2007, p. 14).  
10

 Podemos definir autocracia e autocrata como:  “Uma autocracia é sempre um Governo absoluto, no 

sentido de que detém um poder ilimitado sobre os súditos. Além disso, a autocracia permite que o chefe 

do Governo seja de fato independente, não somente dos súditos, mas também de outros governantes que 

estejam rigorosamente submetidos. O chefe de um Governo absoluto é um autocrata sempre que suas 

decisões não possam ser eficazmente freadas pelas forças intra-governativas (BOBBIO,MATTEUCCI, 

PASQUINO, 1995, p. 372). 
11

 O golpe foi iniciado com a prisão do comandante da guarda russa Passek, um dos líderes da 

conspiração, em 27 de junho. A prisão levou Catarina a dirigir-se a ao quartel da guarda, Izmailovsky, e 

declarar que a sua vida e a de seu filho Paulo estavam em perigo, e que haviam ameaças contra o país, de 

modo que a Igreja solicitou a proteção do exército. Neste momento, o líder do batalhão e aliado da 

imperatriz, Kyril Razumovsky dobrou o joelho e jurou lealdade, gesto seguido pelo capelão do regimento; 

todos então fizeram um juramento de lealdade à nova czarina (MASSIE, 2012, p. 307). Neste momento, 

Pedro III encontrava-se treinando a milícia em Oranienbaum, cidade distante da capital, se preparando 

para uma guerra contra a Dinamarca (MASSIE, 2012, p. 304).   
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proibiu a adoração dos ícones, exceto os de Jesus Cristo; decretou a secularização das 

terras da Igreja; determinou que os padres seriam funcionários remunerados do Estado; 

exigiu que o clero russo raspasse suas barbas e adotasse batinas pretas, como os pastores 

protestantes; e cancelou as festividades de Páscoa. Em relação ao exército, também 

implantou mudanças radicais, novamente inspirado no imperador prussiano: 

reorganizou o exército seguindo o seu modelo; alterou os uniformes, disciplina, 

treinamento, táticas de batalha; também modificou o tradicional corpo de guarda-costas 

pessoais do soberano, uma unidade fundada por Pedro, o Grande; e pretendia dissolver a 

Guarda Imperial Russa (MASSIE, 2012, p. 292). A sua admiração por Frederico II não 

se limitava a religião e ao exército; no momento em que assumiu o poder, cessou uma 

guerra praticamente vencida pela Rússia
12

 contra os prussianos, inclusive aceitando 

perder territórios para os inimigos - alegava que agia em nome da paz, mas para os 

russos a impressão generalizada era de adoração e subordinação.  

Cabe destacar também que Pedro III durante o seu curto reinado assumiu 

algumas posturas que também contribuíram para o desgaste da sua imagem pública. 

Entre elas podemos destacar o desrespeito e a zombaria durante o enterro da czarina 

Elizabeth,
13

 sua antecessora, e as humilhações públicas à Catarina.
14

 Pedro III não 

                                                 
12

 Massie descreve a situação da guerra entre a Rússia e a Prússia no momento da ascensão ao poder de 

Pedro III: “No momento em que Pedro foi proclamado imperador, em dezembro de 1761, Frederico da 

Prússia se via numa posição precária. Quase um terço de seus domínios estava nas mãos de inimigos. Os 

russos tinham ocupado o Leste da Prússia e parte da Pomerânia; os austríacos haviam reconquistado a 

maior parte da Silésia, e Berlim, sua capital, tinha sido saqueada e metade estava em ruínas. A maior 

parte de seu exército se compunha agora de jovens recrutas, e o próprio rei mais parecia um ‘espantalho 

demente’. Para se livrar da Rússia como inimiga, ele tinha se preparado para assinar um tratado 

sacrificando permanentemente o Leste da Prússia. Então veio a morte da imperatriz Elizabeth e a 

ascensão de Pedro ao trono. Ao saber que o novo imperador tinha ordenado cessar as hostilidades, 

respondeu mandando libertar imediatamente todos os prisioneiros russos e enviou a São Petersburgo o 

barão Bernhard von Goltz, um oficial de 26 anos de idade, para negociar a paz (MASSIE, 2012, p. 295). 
13

 Massei descreve o comportamento de Pedro III nas cerimônias fúnebres da sua tia: “O comportamento 

de Pedro na presença do corpo de Elizabeth (Isabel) era de total contraste. Em todas as semanas de luto 

coletivo, o novo imperador manifestou sua alegria por estar livre de 18 anos de prisão cultural e política. 

Embriagado de liberdade, resistiu a agir conforme os ritos da Igreja Ortodoxa ligados à morte. Recusou-se 

a permanecer em respeitosa vigília e a se ajoelhar ao lado do caixão. Nas poucas ocasiões em que foi à 

catedral, ficou andando sem parar, falando alto, fazendo piadas, brincadeiras, apontando e até mostrando 

a língua aos padres. Permanecia a maior parte do tempo em seu apartamento, bebendo e gritando, numa 

excitação que ele parecia incapaz de controlar (MASSEI, 2016, p. 289). 
14

 Dois episódios ilustram o desprezo do imperador pela sua esposa. O primeiro foi quando na cerimônia 

do seu aniversário obrigou a esposa a condecorar a amante com a faixa da Ordem de Santa Catarina, 

honraria somente concedida a imperatrizes e grã-duquesas (MASSEI, 2016, p. 300) e o segundo quando a 

chamou de “Dura”, o equivalente russo para boba, durante um banquete, na presença de quatrocentos 

convidados (2016, p. 302). Ainda como argumenta o historiador, os episódios contribuíram para arruinar 

a imagem pública de Pedro III e fortalecer a de Catarina, que sofreu tudo calada (2016, p. 302). Cabe 

destacar que no início do ano 1762, a imperatriz evitou a vida pública devido a gravidez do seu filho 

Alexei, fruto do seu relacionamento como Gregório Olov; somente após ao o nascimento da criança em 

10 de abril, retomou as suas atividades (STREETER, 2007, p. 35).  
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escondia de ninguém o seu desejo eminente de se separar da imperatriz e de se casar 

com a sua amante Elizabeth Vorontsova (MASSIER, 2012, p. 202-203). Como salienta 

Montefiore (2016, p. 264), esse conjunto de enfrentamentos de Pedro III significou o 

seu fim político e fomentou o golpe: “Ofender a Igreja era insensato; zombar de velhos 

cortesãos e cortesãs era imprudente, insultar Catarina era tolice, e ultrajar a guarda era 

simplesmente insano – mas fazer tudo isso era suicida.”  

 Catarina, portanto, aparece como a possibilidade de resgatar a ordem e 

orgulho russo, papel que desempenhará brilhantemente, inclusive liderando 

pessoalmente a marcha que prenderia Pedro. Para tal evento, proclamou-se coronel da 

Guarda Preobrazhensky, guarda pessoal do imperador fundada por Pedro, o Grande, e 

vestiu o traje tradicional dos soldados. Neste momento, todos já tinham abandonado os 

uniformes inspirados no exército prussiano e já tinham retomado novamente os modelos 

russos. Messei descreve a ocasião:  

 

Às 11 horas, a imperatriz, montando o seu cavalo branco e com o 

uniforme da Guarda Preobrazhensky, chegou a Peterhof e desmontou 

em meio a um mar de homens dando vivas. Entre meio-dia e uma 

hora, a carruagem trazendo Pedro entrou no pátio. Houve um 

profundo silêncio. Pedro tinha sido advertido de não se mostrar nem 

falar uma palavra sequer com os homens enfileirados no caminho da 

carruagem. Quando Pedro saiu da carruagem, seu primeiro pedido foi 

ter permissão para ver Catarina. Foi recusado. [...] O ex-imperador foi 

conduzido por uma escada para um quartinho no palácio, onde 

entregou a espada e a faixa azul da Ordem de Santo André. Foram 

tiradas as altas botas pretas, o uniforme verde da Guarda 

Preobrazhensky, e lá ficou ele, em roupas de baixo e meias, uma 

figura trêmula, patética. Depois lhe trouxeram um roupão e chinelos 

(MASSEI, 2012, p. 315). 

 

Assim, sob a liderança de Catarina, Pedro III, assina a abdicação do seu 

trono e torna-se prisioneiro do Estado russo, mas a situação durará poucos dias. Apesar 

do golpe ter sido promovido sem o derramamento de uma gota de sangue e o czar ter 

abdicado do trono, este seria assassinado em 06 de julho por um dos irmãos Orlov,
15

 

aliados da nova imperatriz. Pedro III seria estrangulado, mas Catarina II lançaria um 

comunicado oficial informando que a causa da morte tinha sido uma cólica hemorroidal, 

                                                 
15

 Os irmãos Orlov participaram do golpe que derrubou Pedro III. Gregory Orlov (1734-1783) foi amante 

de Catarina durante muito tempo e inclusive pai do seu segundo filho Alexey. A morte de Pedro III foi 

executada por Alexei Orlov (1737-1807), que tinha a alcunha de cicatriz. sSegundo relatos o imperador 

foi estrangulado. Apesar de ter abdicado do trono, os irmãos Orlov defendiam que a existência do antigo 

imperador significava uma sombra ao poder de Catarina (MONTEFIORE, 2016, p. 271). 
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que como destaca Montefiore causou repercussões: o “diagnóstico absurdo [...] iria se 

tornar um eufemismo humorístico para assassinato político” (MONTEFIORE, 2016, p. 

272). 

Há dúvidas entre os historiadores sobre o envolvimento de Catarina II no 

crime, mas mesmo se as ordens não partiram dela, a morte de Pedro foi benéfica aos 

planos da nova czarina. Para Catarina, a morte do marido era a prova que o seu governo 

representava os designíos divinos, como podemos ler neste trecho de uma carta enviada 

a Stanislaus Poniatowski, amigo pessoal da imperatriz, duas semanas depois do 

ocorrido: “Assim, finalmente Deus fez com tudo se passasse de acordo com os Seus 

desígnios. Tudo isso é mais um milagre do que um plano pré-combinado, pois tantas 

circunstâncias propícias não teriam coincidido se não fosse pela mão de Deus” 

(CATARINA II apud MASSIE, 2012, p. 324). 

Apesar da versão oficial sobre a morte de Pedro III, circulavam duras 

críticas à imperatriz. Jornais e publicações afirmavam que a Rússia havia mergulhado 

novamente nos tempos sombrios do primeiro czar, Ivan IV (1530-1584), conhecido 

como O Terrível - perpetuado pela história pelas sucessivas guerras, repressões em 

massa e pelos rumores de ter matado o seu próprio filho, também chamado Ivan, em um 

acesso de fúria (MASSIE, 2012, p. 324). Para reverter essa imagem negativa, Catarina 

II, admiradora dos filósofos franceses,
16

 convidou D’Alembert e Diderot para concluir a 

Enciclopédia na Rússia; apesar do pedido ter provocado reações entusiastas na 

República das Letras francesa, foi declinado pelos enciclopedistas devido aos 

compromissos assumidos com os editores (BADINTER, 2009, p. 68).  

Internamente, Catarina II buscou recompensar os grupos que apoiaram o 

golpe. Em relação ao exército, cancelou as ordens disciplinares e os ataques contra a 

Dinamarca estabelecidos por Pedro III e cancelou a aliança com Frederico II, porém não 

tinha intenção de promover uma nova guerra contra o país, uma vez que a Rússia ainda 

enfrentava os efeitos financeiros provocados pelos conflitos anteriores (MASSEI, 2012, 

p. 339). Já em relação à Igreja, a czarina também cancelou as ordens dadas pelo ex-czar, 

mas como Pedro III, ela considerava que a riqueza da Igreja deveria ser destinada ao 

Estado. Utilizando da sua reconhecida habilidade política, por meio de um decreto de 

1764, ela transforma a Igreja em uma instituição do Estado e o clero em funcionários 

                                                 
16

 Montefiore destaca que Catarina já se dedicava às leituras iluministas na juventude e antes de se tornar 

imperatriz (MONTEFIORE, 2016, p. 249). 
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públicos e consequentemente passa a administrar todas as suas terras e os camponeses 

ligados a elas, estimados em mais de dois milhões de russos (MASSEI, 2012, p. 344-

345). Assim, além de controlar a religião, a czarina encontrou uma maneira de reforçar 

as finanças do Estado, abaladas pelos sucessivos confrontos dos governantes anteriores.  

Em setembro de 1762, precisamente no dia vinte e dois, na catedral de 

Anunciação, em Moscou, Catarina II se corou, mantendo uma tradição inaugurada por 

Elizabeth
17

 e que foi um costume dos Románov
18

 até 1896 (MONTEFIORE, 2016, p. 

240). Catarina II no início do seu reinado tinha consciência da fragilidade do seu poder; 

ela não era uma Románov de nascimento e os súditos não se esqueciam que um membro 

legítimo da família real era prisioneiro desde os dois anos de idade
19

, Ivan VI, filho de 

Anna, imperatriz deposta por Elizabeth no golpe de 1741. Mas Catarina tinha se 

precavido quanto a sombra que Ivan representava para o seu governo e tinha renovado 

as ordens de Elizabeth e Pedro, que determinavam que frente qualquer tentativa de 

resgate do príncipe prisioneiro, este deveria ser executado imediatamente. Em 05 de 

julho de 1764, a ameaça se concretizou. Um grupo de oficiais liderados por Vassili 

Mirovitch, tentou libertar Ivan VI e transformá-lo em imperador; quando chegaram em 

sua cela encontraram o herdeiro morto, com inúmeras facadas e tiros (MONTEFIORE, 

2016, p. 282).   

                                                 
17

 Como destaca Montefiore, Elisabeth tomou o poder em um golpe de Estado contra a imperatriz Anna, 

em uma comemoração que durou dois meses e teve como ato final uma mudança de protocolo na 

coroação, como descrito pelo historiador: “[...] em 25 de abril, quando a imperatriz, usando um vestido de 

brocados de ouro, surgiu na Catedral da Anunciação. Mas havia uma mudança; fora o pai dela quem 

coroara a mãe pessoalmente em 1724, mas agora Elizaveta [Isabel] colocou a coroa de Anna na própria 

cabeça, um ritual repetido por todos os Romávov até 1896” (MONTEFIORE, 2016, p. 240). 
18

 Os Románov foram uma dinastia que governou a Rússia por 304 anos, de 1613 até a derrubada do 

regime czarista pela Revolução Socialista de 1917. Como destaca Montefiore “Sua ascensão começou no 

reinado de Ivan, o Terrível, e terminou na época de Raspútin. Cronistas românticos da tragédia do último 

tsar gostam de sugerir que a família era amaldiçoada, mas na verdade a dinastia dos Románov está entre 

os mais espetaculares e bem-sucedidos construtores de império desde os mongóis. Estima-se que o 

Império Russo aumentou cerda de 140 quilômetros por dia desde que os Románov chegaram ao trono, em 

1613, ou mais de 520 mil quilômetros quadrados por ano. No final do século XIX, eles governavam um 

sexto da superfície da Terra – e continuavam em expansão. A construção de impérios estava no sangue 

dos Románov” (MONTEFIORE, 2016, p. 19). 
19

 Massie descreve as condições do herdeiro do trono, Ivan VI, mantido em cativeiro desde os dois anos 

de idade pela imperatriz Elizabeth. O relato era de uma visita feita por Pedro III, em março de 1762: “Em 

março, Pedro visitou a sombria fortaleza de Schlüsselburg, onde o ex-imperador Ivan VI, deposto pela 

imperatriz Elizabeth, estava confinado havia 18 anos. Certo de que seu lugar no trono estava garantido, 

Pedro pensou em dar a Ivan uma vida melhor, talvez até a liberdade e um posto militar. A condição do 

homem que ele encontrou tornava esses planos impossíveis. Agora com 22 anos, Ivan era magro, alto, 

com os cabelos até a cintura. Analfabeto, gaguejava frases desconexas e não tinha certeza de sua própria 

identidade. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, a cama era um catre estreito, o ar na cela era pesado, e 

a única luz vinha de uma janelinha com barras no alto da parede. Quando Pedro lhe ofereceu ajuda, Ivan 

perguntou se podia ter mais ar fresco. Pedro lhe deu uma camisola de seda, que o ex-imperador escondeu 

embaixo do travesseiro. Antes de deixar a fortaleza, Pedro ordenou a construção de uma casa, onde o 

prisioneiro pudesse ter mais espaço para caminhar” (MASSEI, 2012, p. 291). 
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Eliminadas as ameaças ao seu poder, Catarina II se mostrou uma hábil 

governante e uma “trabalhadora incansável”. Acordava por volta de seis da manhã, 

preparava o seu próprio café e já se debruçava sobre os assuntos públicos. Além de se 

dedicar pessoalmente aos negócios do Estado,
20

 exigia relatórios completos sobre as 

questões estatais e mantinha uma vigília constante sobre as atividades do Senado;
21

 

também controlava e neutralizava seus inimigos por meio de uma Expedição Secreta. 

Inclusive a imperatriz alegava que tinha consciência dos limites da sua autocracia e 

declarava que suas medidas eram obedecidas pois eram coerentes e tinham sido tomadas 

após a consulta de vários grupos sociais (MONTEFIORE, 2016, p. 279). Cabe destacar, 

porém, que esta postura “conciliadora” defendida pela imperatriz não aceitava ser 

questionada. Seus críticos recebiam em um primeiro momento um alerta para mudar o 

discurso, caso não surtisse efeito eram ameaçados de serem “transferidos para um lugar 

onde os corvos não conseguiriam encontrar seus ossos” (MONTEFIORE, 2016, p. 279).  

Catarina também tinha uma grande preocupação com a sua imagem no 

exterior. A morte de Ivan VI, tão conveniente aos seus planos de poder, repercute mal e 

reforça a imagem negativa que cerca a imperatriz russa. Mesmo o seu manifesto sobre a 

questão publicada no Jornal Enciclopédico é visto como uma tentativa de justificar 

publicamente seus atos e apagar as manchas de sangue que a cercavam (BADINTER, 

2009, p. 69). A czarina precisava de uma ação de impacto para reverter a situação 

negativa que a envolvia e como afirma Badinter: “Sem se dar conta, é Diderot que lhe 

oferece essa oportunidade” (BADINTER, 2009, p. 69). Neste momento Diderot, 

preocupado com o futuro da sua família, busca formas de aumentar o seu patrimônio e 

garantir o dote de sua filha
22

 (WILSON, 2012, p. 508) uma vez que o seu contrato pela 

edição da Enciclopédia estava próximo ao fim.  Com esse objetivo, tentou em 1762 

negociar a sua biblioteca estimada em 13 mil libras, mas como os compradores 

                                                 
20

 Massei relata algumas ações de Catarina que demonstram a sua participação atuante nas decisões do 

governo. A primeira delas foi acompanhar pessoalmente as seções do Senado, nas quais tomou 

consciência da crise financeira que abalava o império. Para reverter tal situação, abriu mão da sua receita 

correspondente a 1/13 da arrecadação para os cofres do Estado, além de interferir nas exportações de 

grãos para baixar o preço e abolir monopólios, como o do sal e do tabaco, para ampliar a concorrência. 

Em uma das seções percebeu que os senadores não tinham conhecimento das extensões geográficas do 

império. Para sanar tal dificuldade, encomendou e entregou aos senadores um atlas produzido pela 

Academia de Ciência Russa (MASSEI, 2012, p. 340). 
21

 A função do Senado russo era a de administrar as leis do império, garantindo que os decretos do 

autocrata fossem cumpridos. 
22

 As preocupações de Diderot com a sua situação financeira também envolviam uma disputa com seus 

irmãos pelo espólio do pai. Estes alegavam que a sua herança deveria ser menor devido a ajuda paterna 

constante ao filósofo em sua vida em Paris.  O enciclopedista negava a situação e em 1863 rompeu com 

seus irmãos (WILSON, 2012, p.508). 
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ofereciam 3 mil a menos para fechar a compra, o negócio não se concretizou. Três anos 

mais tarde, Diderot retoma a ideia de vender a biblioteca e seguindo o conselho de seu 

amigo Grimm, que se torna o intermediário do negócio, a oferece à imperatriz russa 

pelo valor de 15 mil libras. A imperatriz aceita o negócio e acrescenta duas condições: 

que a biblioteca somente seja entregue após a morte do filósofo e que o mesmo receba 

mil libras por ano, para conservar e aumentar o acervo
23

 (WILSON, 2012, p. 519). Em 

1766, Catarina toma conhecimento que houve um atraso no pagamento da taxa anual 

dirigida ao filósofo. Como forma de remediar a situação ordena que sejam quitados 

cinquenta anos adiantados,
24

 o que resolverá em definitivo a situação financeira do 

filósofo e possibilitará que ele se dedique aos assuntos que lhe interessam (BADINTER, 

2009, p. 72). 

As ofertas de Catarina II provocam reações acaloradas na República das 

Letras. Os filósofos manifestam a sua satisfação e o seu encantamento com o gesto da 

imperatriz, inclusive Voltaire e D´Alembert dirigem cartas de agradecimento à czarina. 

Ao elogiarem a solicitude de Catarina II, os filósofos também demonstram o pouco 

reconhecimento que recebem em sua pátria, principalmente do seu rei, indiferente às 

obras e propostas dos iluministas. O preço da indiferença será caro no futuro para o 

governo francês; vinte anos depois as ideias rejeitadas ajudaram a colocar um ponto 

final no governo absolutista (BADINTER, 2009, p. 72).  

Ao se aproximar de Diderot e consequentemente dos demais iluministas, 

Catarina II recupera sua imagem e inclusive reverte uma visão negativa que espreitava 

seu reinado, como sublinha Badinter:  

À espera do julgamento da posteridade, Catarina deu um golpe de 

mestre. Mediante algumas dezenas de milhares de libras, não só pôs 

fim a uma detestável reputação de sanguinária – nunca mais se volta a 

falar do pobre Ivã – como conseguiu suscitar a devoção das melhores 

penas da Europa (BADINTER, 2009, p. 73). 

 

Além do contato com Diderot, Catarina II também se aproximou dos demais 

pensadores iluministas. Grande admiradora de Voltaire, após assumir o trono em 1763, 

                                                 
23

 Como destaca Wilson, a negociação se transformou em uma questão de Estado, inclusive com a 

autorização de Luís XV (WILSON, 2012, p. 520). 
24

 Wilson aponta que o acréscimo de renda proveniente do pagamento realizado por Catarina significava 

uma renda estimada de 6500 libras por ano. Para estabelecer uma comparação informa que a renda de um 

trabalhador era em média 255 libras por ano, já os membros da Comédie-Française ganhavam 11.132 

anuais (WILSON, 2012, p. 571). 
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enviou uma carta ao iluminista, na qual demonstrava admiração e respeito por suas 

ideias. Voltaire, ciente que o governo da czarina era sólido, via nela uma candidata à 

desposta esclarecida, capaz de defender uma monarquia amparada pelos princípios de 

justiça e tolerância. A troca de correspondência durou até a morte do filósofo, em 1778, 

porém a admiração da czarina pelo filósofo continuou, tanto que ela comprou sua 

biblioteca, com mais de seis mil volumes e a instalou no museu Hermitage, juntamente 

com uma estátua de Voltaire, em São Petersburgo. A biblioteca e a estátua ainda 

permanecem disponíveis para visitação até hoje (MASSEI, 2012, p. 382).  

Catarina II também estabeleceu vínculos com Grimm, responsável pela 

Correspondance Littéraire Este visitou São Petersburgo no mesmo momento que 

Diderot e também foi constantemente recebido pela imperatriz; compartilhavam dos 

mesmos interesses e gostos e desenvolveram uma amizade na qual compartilhavam 

assuntos íntimos e confidências. A imperatriz chegou a oferecer dois cargos públicos a 

Grimm, que recusou devido desconhecer profundamente a língua e a corte russa, mas 

aceitou atuar como seu agente oficial cultural em Paris (MASSEI, 2012, p. 391). 

A aproximação de Catarina II com o iluminismo não ficou somente no 

mecenato diderotiano ou na troca de correspondências. Durante seu governo tomou uma 

série de medidas alinhadas às ideias defendidas pelos filósofos das Luzes, como aponta 

Anderson: “Aspirando a uma reputação europeia por seu iluminismo político, 

promulgou um novo sistema educacional, secularizou as terras eclesiásticas e fomentou 

o desenvolvimento mercantilista da economia russa” (ANDERSON, 2004, p. 342).   

Além das medidas práticas, Catarina mostrará seu apreço pelo 

desenvolvimento da ciência. Em 1768, aceitou receber a vacina contra a varíola. Neste 

momento, a vacina ainda se encontrava em fase de testes e despertava discussões 

acaloradas sobre sua eficácia - Frederico II, da Prússia, inclusive escreve à imperatriz 

para que não aceitasse a vacinação. Mas movida pelo medo da doença e pela crença no 

avanço científico, em 1768, toma a vacina, atitude seguida por 140 nobres, tanto em 

Moscou, como em São Petersburgo. A partir desta primeira vacinação publica-se uma 

versão do trabalho de Dimsdale, responsável pela criação da vacina, em São 

Petersburgo, surgindo várias clínicas de vacinação, tanto na capital como em outras 

cidades. O exemplo de Catarina surtiu efeitos: já em 1780, 20 mil russos tinham sido 

vacinados, e na virada do século a vacinação já tinha alcançado a marca de 2 milhões de 

pessoas (MASSIE, 2012, p. 436).  Catarina também investiu em saúde pública. Além da 
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criação de uma Faculdade de Medicina, fundada em 1763, e da criação de um hospital 

para cuidar de doenças venéreas, que atendiam tanto homens quanto mulheres, a 

imperatriz criou um hospital para crianças abandonadas ligadas à Maternidade de 

Moscou. Nesta instituição as mães podiam doar as crianças e manter o anonimato, 

independente da classe social. O hospital contava com cinco andares e duzentos leitos e, 

como descreve Massie, os internos eram bem tratados: “Cada criança tinha sua própria 

cama, camisolas, e lençóis limpos, e uma mesinha de cabeceira com jarro de água, um 

copo e uma campainha para pedir ajuda” (MASSIE, 2012, p. 432). O modelo 

implantado em Moscou se estendeu à outras cidades e também houve a preocupação da 

czarina em garantir que as crianças internas nessas instituições fossem consideradas 

livres, ou seja, não sujeitas à servidão (MASSIE, 2012, p. 432).  

Outra medida influenciada pelas ideais iluministas, mas adaptada à 

necessidade da imperatriz, foi a proposta de reformular as leis russas. O código vigente 

era de 1649 e tinha sido promulgado pelo czar Alexis (1629-1676), pai de Alexandre, o 

Grande (MASSIE, 2012 p. 392). Para criar esse novo código de leis, Catarina decide 

convocar uma Assembleia Geral, com o objetivo de fornecer informações para 

estabelecer um novo código de leis, mas todos estavam devidamente informados que as 

decisões finais seriam dela. Além das aspirações “iluministas”, Catarina também 

buscava com a convocação da Assembleia anular as pretensões de parte da aristocracia 

russa, que pretendia estabelecer um pequeno conselho imperial como forma de limitar 

os poderes de Catarina (FALCON, 1986, p. 72). Ainda como destaca Massei sobre o 

tema: “Durante toda a vida, Catarina nunca oscilou em sua convicção de que a 

monarquia absoluta era mais adequada às necessidades do Império Russo do que ser 

governado por pequeno grupo de funcionários permanentes” (MASSEI, 2012 p. 344).  

Para instruir os participantes sobre seus objetivos escreve o Nazak ou 

Instruções de Sua Majestade Imperial Catarina II para a comissão encarregada de 

preparar um projeto de um novo código de leis. O documento foi preparado entre os 

anos de 1765 e 1767 e era composto 526 artigos, dispostos em 20 capítulos. Nele, 

utilizou principalmente as ideias políticas de Locke (1632-1704), a obra Espírito das 

Leis, de Montesquieu (1689-1755) e os ensaios Dos Delitos e das Penas, de Beccaria 

(1738-1794). Inclusive, como destaca Massie, 294 artigos são plagiados de 

Montesquieu e 108 de Beccaria. Em uma carta dirigida à D’Alembert ela relata a 

situação e completa que tinha certeza que Montesquieu a perdoaria pela cópia sem a 
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devida citação, uma vez que o objetivo era auxiliar vinte milhões de pessoas. Também 

cabe ressaltar que a imperatriz não reivindicou a autoria do documento e o apresentou 

como uma coletânea de princípios para um bom governo e uma boa sociedade 

(MASSEI, 2012, p. 398-399). Podemos tomar por exemplo, as orientações da imperatriz 

sobre o papel do juiz e consequentemente do judiciário: “O poder do juiz consiste 

apenas na devida execução das leis, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da 

liberdade e da segurança do cidadão” (CATARINA II, 2011, p. 228).  

A imperatriz ainda reforça que para administrar a justiça, desde o período de 

Pedro, o Grande, foram estabelecidos órgãos como o Senado, os colégios e os tribunais 

inferiores, que administram a justiça em nome do reino, o que torna a Rússia um país 

peculiar. Ou seja, para Catarina, a estrutura judiciária russa era uma forma exemplar do 

exercício da justiça, na medida em que garantia que “uma lei nunca fosse violada” 

(CATARINA II, 2011, p. 228). Cabe destacar que todos esses elogios tecidos ao sistema 

judiciário russo demonstram uma situação de dependência da justiça do poder central 

que, como as demais estruturas administrativas russas, tinham na imperatriz o comando 

central; suas ordens eram leis, decretos e decisões que comandavam conforme a sua 

vontade o vasto império. Esse poder centralizado nas mãos da imperatriz era sustentado 

pela aristocracia, a primeira beneficiária das suas ações, como podemos ver a seguir na 

discussão sobre a servidão.   

Mesmo antes da sua publicação definitiva, o documento gerou reações entre 

a nobreza e os membros do Senado russo, com o principal ponto de crítica recaindo nas 

observações da imperatriz sobre a servidão. Catarina, influenciada pelas ideais 

iluministas, defendia a extinção gradual da servidão, e para isso propunha que cada vez 

que uma propriedade fosse vendida, os servos ligados a ela seriam libertos; e também 

propunha o fim do uso da violência contra os servos, situação bastante comum no 

território russo
25

 (MONTEFIORE, 2016, p.283). A instituição da servidão na Rússia 

                                                 
25

 Montefiore relata como exemplo da violência contra os servos o caso de Dária Saltikova, uma nobre 

que, abandonada pelo seu amante, foi presa em 1762, acusada da provável morte de 138 servos, na 

maioria mulheres, que eram espancadas e torturadas com água fervente, marretas e pregos. Das acusações 

foram comprovados 38 casos. A acusada, por ser pertencente à nobreza, não foi condenada à morte, mas 

punida com a exposição pública e depois presa pelo resto da vida (MONTEFIORE, 2016, p. 283). Além 

destes casos drásticos, o cotidiano dos servos também era marcado pela violência. As servas grávidas, por 

exemplo, trabalhavam praticamente até o dia do parto e depois eram destinadas às atividades consideradas 

leves, como colher frutas e cogumelos, mas não tinham direito de comê-los ou guardá-los (MASSIE, 

2012, p. 356). Até os servos que trabalhavam no mundo da arte eram submetidos a duros castigos, como 

relata o historiador: “Um nobre agarrou de repente uma cantora que estava fazendo o papel de Dido. Deu-

lhe um tapa no rosto, dizendo que, quando sua performance acabasse, ela seria devidamente espancada no 
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remontava ao século XVI, precisamente no reinado de Ivan, o Terrível, que para barrar 

o êxodo rural provocado por uma crise no campo estabeleceu que os camponeses eram 

servos permanentes da terra à qual pertenciam, sob a responsabilidade dos senhores, 

nobres proprietários. Durante os séculos XVII e XVIII essa situação foi se deteriorando 

e os servos se transformaram em propriedades, sendo inclusive negociados livremente, 

como atestam os anúncios nos jornais de Moscou e São Petersburgo,
26

 ou como observa 

Montefiore: “como gado, não faziam mais o voto de obediência e agora podiam ser 

vendidos e comprados” (2016, p. 251).  Além da escravidão nos campos, esta prática 

também estava presente nas indústrias russas, localizadas nos Urais e no Baixo Volga, 

onde os trabalhadores faziam parte do ativo das empresas. O trabalho forçado também 

atingia as atividades domésticas e artísticas: vários nobres mantinham músicos, atores e 

dançarinos servos, prontos para atender aos seus caprichos e vontades. Tanto no campo, 

quanto na cidade, os trabalhadores enfrentavam péssimas condições de trabalho e eram 

constantemente punidos com castigos corporais por mínimas falhas (MASSIE, 2012, p. 

351-361).  

O Nakaz foi revisado pelo Senado e pelos nobres, sendo reduzido para um 

quarto do documento oficial. Os temas referentes a servidão foram sintetizados em um 

parágrafo, no qual a imperatriz sugere que se deve evitar a escravidão e que as leis 

deveriam prevenir abusos, também foram alterados. Apesar de pessoalmente condenar a 

servidão, Catarina aceitou as alterações, pois como alerta Montefiore, “ela era 

extremamente cuidadosa em contestar os privilégios da nobreza, particularmente dos 

proprietários de servos” (MONTEFIORE, 2016, p. 283), uma vez que ela tinha 

consciência das alianças que sustentavam o seu poder. Segundo Montefiore, o império 

sustentava-se numa convergência de interesses: estatais, militares e nobres, sustentados 

pela exploração do trabalho servil.  (2016, p. 282).  

Entre o despotismo e o esclarecimento, na questão da servidão ganhou a 

déspota. Como aponta Anderson, Catarina II “revelou-se o governo ideologicamente 

                                                                                                                                               
estábulo. Com a face vermelha do tapa, a moça tinha de continuar cantando. [...] Um convidado, visitando 

os bastidores do teatro de um príncipe, encontrou um ator usando uma pesada coleira de metal pontilhada 

de pregos. Ao menor movimento, ele sofria dores horríveis. ‘É punição’, o príncipe explicou, ‘para que 

ele faça melhor o papel do rei Édipo na próxima vez’” (MASSIE, 2012, p. 358). 
26

 Exemplos destes anúncios: “Vendo um barbeiro e também quatro suportes de baldaquim e outras 

pessoas de mobília” [...]; “Quem quiser comprar uma família inteira ou um rapaz e uma moça 

separadamente pode se informar no lavador de prata em frente à igreja de Kazan”; [...] “À venda 

domésticas e hábeis artesãos de bom comportamento. Dois alfaiates, um sapateiro, um relojoeiro, um 

cozinheiro, um fabricante de coches, um fabricante de rodas, um gravador, um dourador e dois cocheiros, 

que podem ser inspecionados e o preço confirmado... na casa do proprietário” (MASSIE, 2012, p. 351). 
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mais consciente da Rússia e o mais amplamente generoso com a sua classe” 

(ANDERSON, 2004, p. 342). Após a supressão da questão da servidão do Nazak, 

Catarina continuou a dar provas de fidelidade às classes que a sustentavam no poder, 

principalmente quando autorizou a conversão dos homens livres das terras conquistadas 

em servos e garantiu aos nobres privilégios irrestritos e inquestionáveis, com a 

publicação da Carta da Nobreza,
27

 em 1785 (ANDERSON, 2004, p. 343-344). Neste 

documento, Catarina determina uma série de medidas que reafirmam a existência 

corporativa da nobreza, dentre as quais podemos destacar: a reafirmação da dispensa do 

serviço militar; a isenção das taxas pessoais; a proibição de castigos corporais; 

julgamento de crimes envolvendo nobres seria feito pelos seus pares; privilégios 

econômicos, como o direito de possuir bens imóveis na cidade e nas vilas de explorar 

livremente o solo e subsolo e exclusividade de explorar indústrias; e, ainda a 

manutenção dos nobres como representantes da imperatriz, zelando para que os servos 

pagassem impostos e prestassem o serviço militar (FALCON, 1986, p. 66-67).  Cabe 

incluir também que todo os órgãos de administração local e provincial
28

 eram ocupados 

por nobres. Segundo Falcon, essa situação era constante: “em todos os setores sociais 

era reproduzida a hierarquia rígida e o autocratismo típico do Estado czarista (1986, p. 

73).”  

Os trabalhos da Assembleia tiveram início em Moscou, no dia 30 de julho 

de 1767, com a presença de quinhentos delegados eleitos entre os nobres, moradores da 

cidade, camponeses e estrangeiros. “se encontraram na Catedral da Anunciação (os 

muçulmanos ficaram esperando do lado de fora), depois caminharam até ao Palácio das 

Facetas para lançar Instruções para o Sentido da Assembleia de Catarina” 

(MONTEFIORE, 2016, p. 283). A Assembleia enfrentou várias dificuldades de ordem 

técnica, como a dificuldade de entendimento do documento orientador, e também 

políticas; devido a heterogeneidade dos grupos e assuntos envolvidos não havia 

consenso sobre as leis e os assuntos que seriam discutidos. Na prática o evento se 

                                                 
27

 A Carta da Nobreza, colocou um ponto final às pretensões iniciadas por Pedro, o Grande, de promover 

mudanças nas obrigações da nobreza, como a obrigação de prestar serviços militares e também de 

incorporar as camadas superiores da burguesia mercantil urbana. Tanto Elizabeth, quanto Catarina, foram 

anulando as medidas tomadas por Pedro, fortalecendo a nobreza russa e sua associação com o poder 

(FALCON, 1986, p. 66). 
28

 Em 1775, Catarina promoveu uma reforma administrativa, na qual criou quatro instâncias: o Senado era 

a primeira, seguida pela Gubernia, que correspondia a divisão do território russo em 50 territórios; dentro 

destas divisões ainda haviam os uyezdi e voevodi, responsáveis pela administração local. Todos estes 

órgãos eram fiscalizados por quinhentos fiscais, que funcionavam como promotores e espiões - cargos 

totalmente ocupados por nobres, como já destacamos (FALCON, 1986, p. 87). 
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tornou uma sucessão de petições que representavam interesses de classe e regionais. 

Após cinco meses, as seções foram suspensas e retomadas em fevereiro de 1768, em 

São Petersburgo. Nesta segunda rodada de discussões, os debates políticos se tornaram 

mais acalorados e o principal tema das discussões era a servidão. A assembleia se 

dividiu em dois partidos, uma maioria defensora da sua prática e uma minoria que 

lutava pelo seu fim. Frente ao impasse, que colocava em xeque a posição da imperatriz, 

ela aproveitou um conflito com a Turquia para encerrar os trabalhos da Assembleia em 

janeiro de 1769, e prometeu que esta seria convocada em um momento mais oportuno, 

fato que nunca aconteceu. O único resultado concreto das 203 seções realizadas foi a 

concessão à Catarina do título de a Grande. 

No campo econômico, Catarina também passou longe das discussões que 

ocorriam na Europa Ocidental, principalmente na Inglaterra, onde a Revolução 

Industrial estava no auge. A imperatriz deu pouca importância às manufaturas em sua 

política, destinando o seu monopólio à nobreza, que as administravam utilizando o 

trabalho servil que, como já citamos, fazia parte do passivo da empresa. A política de 

Catarina inclusive representou um retrocesso para a economia russa, pois durante o 

reinado de Pedro, o Grande, houve uma intensa política de fomento industrial, 

principalmente ligada ao atendimento das necessidades militares: tecidos, metais e 

munições, administradas por burgueses ou nobres e que tinham como seu principal 

cliente o próprio Estado (FALCON, 1986, p. 79), limitando-se as importações e 

favorecendo a produção nacional. Essa tendência foi revertida por Elizabeth, com a 

eliminação dos monopólios e das barreiras à exportação e no governo de Catarina se 

concretizou o processo, favorecendo a produção agrícola e centrando a industrialização 

nas mãos da nobreza (FALCON, p. 79).  

  

3.2. DA ILUSÃO À FRUSTRAÇÃO – A RELAÇÃO DE MECENATO ENTRE 

CATARINA II E DIDEROT 

 

Diderot ao aceitar vender a sua biblioteca para a imperatriz se ligou a 

Catariana II de forma definitiva, como destaca Wilson: “[...] ficou identificado a ela na 

imaginação do público e, sutil, mas seguramente, também em sua própria. Para o 

melhor e para o pior, era uma sombra que daí por diante ia onde ele ia” (WILSON, 
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2012, p. 363).  Avaliando a relação entre os dois, Wilson a compara a uma relação 

amorosa: ÉE como um caso amoroso que por fim termina em repugnância mútua, mas 

seus princípios foram ensolarados e aprazíveis” (2012, p. 363). Apresentaremos a seguir 

o desenrolar deste mecenato.  

Um dos primeiros atos desta relação foi a indicação de Falconet
29

 (1716-

1791) para realizar a escultura de Pedro, o Grande
30

, em São Petersburgo. O 

estreitamento das relações entre o escultor e o filósofo ocorreu após o Salão de 1765. 

Neste texto Diderot dedicou extensos comentários às esculturas, destacando além das 

obras de Falconet, as de Le Moyne, Pajou e Caffieri (WILSON, 2012, p 568).  Além das 

questões estéticas, uma extensa troca de correspondências sobre a posteridade, um dos 

temas mais caros aos intelectuais e artistas do século XVIII, aproximou o escultor do 

filósofo. Em 1766, quando a czarina por meio do seu embaixador procurou por um 

escultor na capital parisiense para a realização do monumento, Diderot sentiu segurança 

em recomendar o artista, indicação que foi decisiva para a escolha da imperatriz 

(WILSON, 2012, p. 568). Mas Falconet não retribuiu com gratidão o gesto do filósofo, 

pelo contrário; constantemente agiu para desabonar a imagem de Diderot junto à 

czarina, como veremos a seguir.  

Após a indicação do escultor, coube a Diderot atuar como representante de 

Catarina II para recrutar o economista Le Mercier de La Rivière (1719-1801). O 

administrador tinha obtido uma reputação favorável como intendente de Martinica e 

aguardava autorização para publicar a sua obra Ordem Natural e Essencial das 

Sociedades Políticas, na qual discutia os princípios dos fisiocratas. A intenção de 

Catarina era contar com a participação de La Rivière para a elaboração do seu Nazak ou 

Instruções aos Deputados para a Confecção de um Novo Código de Leis, publicado em 

1767. A participação de Diderot foi decisiva para a ida do economista à Rússia, porém o 

saldo da visita foi nulo - La Rivière não teve nenhum encontro com a Catarina, que 

estava em Moscou. Ao que tudo indica, a imperatriz se arrependeu do convite, como 

medo que as propostas feitas para o seu Nazak fossem associadas ao economista, o que 

lhe privaria da celebridade esperada pelo documento. Apesar da aparente desistência de 

Catarina, Falconet usou o evento para condenar Diderot, acusando-o de ter promovido 

uma indicação errônea para a imperatriz – o que teria posto a perder o prestígio do 

                                                 
29

 Diderot já tinha avaliado a obra do escultor Vassé, em 1765, fato que o credenciou para indicar um 

escultor para a imperatriz  (WILSON, 2012, p. 553). 
30

 A estátua não era uma homenagem ao seu marido, mas sim ao imperador Pedro, o Grande (1762-1725).  
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economista junto a ela. O filósofo em resposta reitera a sua posição e o prestígio de La 

Rivière (WILSON, 2012, p. 576).  

Em janeiro de 1767, Diderot foi nomeado membro estrangeiro da Academia 

de Belas Artes de São Petersburgo. Neste mesmo período, o filósofo idealiza uma obra 

para expressar a sua gratidão à Catarina II, a denominada “Pirâmide”. Seu objetivo era 

criar um dicionário filosófico, no qual seriam corrigidos o uso inexato e vazio das 

palavras, e assim, contribuir para o desenvolvimento de uma nação. Diderot acreditava 

que a experiência adquirida com a redação e edição da Enciclopédia seriam 

fundamentais para a realização do projeto, que seria traduzido para o russo, a partir do 

latim. O entusiasmo de Diderot pela obra, entretanto, não era compartilhado pelos 

russos. Ao apresentar a sua proposta percebeu que o interesse era sobre ele e não sobre 

suas ideias (WILSON, 2012, p. 575). O filósofo começa a sofrer pressões para visitar a 

Rússia, e devido a sua relutância será chamado de “galinha” -  expressão utilizada no 

sentido de frouxo ou covarde, por Falconet,
31

 que expressará o “elogio” diretamente 

para a imperatriz. Esta também demonstra insatisfação com a situação, como lemos 

neste trecho de uma correspondência dirigida à Diderot: 

 

Falemos claro. Se Denis Diderot, penetrado de reconhecimento e 

sensível à bela glória, passasse seis semanas fazendo a viagem de 

Paris a Petersburgo, demorasse aqui dois ou três meses, pusesse seis 

outras semanas para voltar ao seu lar, isto daria cinco ou seis meses, 

Diderot não viria domiciliar-se na Rússia, ele faria bem melhor; ele 

viria unicamente para dizer em pessoa sua gratidão a essa soberana 

que teria tanto prazer em fazê-lo feliz (CATARINA II, apud, 

WILSON, 2012, p. 578). 

 

Para a imperatriz, além da possibilidade conhecer o iluminista também se 

tratava de promover-se politicamente, tanto para os seus súditos como para toda a 

Europa. Porém Diderot demorou seis anos para cumprir a obrigação de agradecer 

pessoalmente Catarina II pela sua generosidade. Em 1773 o filósofo partiu para a 

Rússia; ao voltar, a possibilidade aventada no verbete o “Filósofo” de transformar uma 

déspota em filósofo tinha se tornado um sonho distante para o enciclopedista.  

                                                 
31

 A decepção final de Diderot com Falconet foi durante sua viagem à Rússia. O filósofo esperava 

hospedar-se com o escultor durante a sua estadia em São Petersburgo. Porém, quando chegou à cidade 

Falconet alegou que recebeu visitas não previstas e não tinha espaço para acomodar Diderot, que então foi 

recebido por Narishkin. O fato, segundo relato da filha de Diderot, provou mágoa e tristeza para o 

enciclopedista (WILSON, 2012, p. 695). 
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3.2.1. O encontro com as Luzes  

 

Em 1773 Diderot
32

 decide cumprir a sua obrigação de viajar à Rússia para 

agradecer pessoalmente à Catarina II, acreditando que seus conselhos poderiam 

influenciar a soberana (BADINTER, 2009, p. 263). Com esse intuito, Diderot preparou 

65 inscrições para discutir com a imperatriz. Os assuntos versavam sobre vários temas, 

como livre concorrência no comércio e no governo, a comissão legislativa de 1767, 

educação pública, luxo, divórcio, academias, justiça, entre outros (GORBATOV, 2007, 

p. 218). Inclusive no período que esteve em São Petersburgo, Diderot manteve 

encontros diários com Catarina, no qual discutiam as pautas preparadas pelo filósofo, 

tratadas muitas vezes de maneira informal. Isso não significava que se tratava de 

conversas despretensiosas, como salienta Wilson; os diálogos foram registrados pelo 

filósofo e revisados pela imperatriz, sendo denominados “Miscelâneas Filosóficas, 

históricas etc. Ano 1775 de 15 de out. a 3 de dezembro” (WILSON, 2012, p. 698).  

Durante a sua estadia Diderot foi admitido à Academia de Ciências russa, 

honraria também concedida à Grimm. Não fugindo do seu estilo eloquente e 

naturalmente curioso, propôs durante a sua posse, em novembro de 1773, uma série de 

questionamentos sobre a Sibéria e outras questões sobre características do império 

russo, como população, comércio, aspectos geográficos e históricos. Sua intenção 

provável com tal questionamento era obter informações para a edição de uma nova 

Enciclopédia, em estilo russo. A Academia respondeu às questões sobre a Sibéria
33

 em 

dezembro do mesmo ano, porém, foi decidido que somente seriam enviadas para o 

filósofo após a aprovação do diretor da instituição, conde Vladimir Olov, fato que nunca 

aconteceu e que já fornece uma pequena ilustração do desencantamento de Diderot com 

o governo de Catarina II (WILSON, 2012, p. 699). Como os estudos diderotianos 

ultrapassavam as esferas científicas e filosóficas, o enciclopedista também aproveitou a 

visita para estudar o teatro russo e analisar como as peças francesas eram encenadas no 

                                                 
32

 O governo francês viu na presença de Diderot em território russo a possibilidade estreitar os laços 

diplomáticos entre os dois países, porém o tema se tornou uma questão delicada e sem sucesso 

(WILSON, 2012, p. 701). 
33

 Como destaca Peter Burke, as informações sobre a Sibéria e as possibilidades de exploração do seu 

território foram objetos de expedições patrocinadas tanto no governo de Pedro, o Grande, quanto no 

reinado de Catarina. Tratava-se para o governo da exploração de uma área estratégica (BURKE, 2003, p. 

118-119). 
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país. Em sua natural posição entusiástica, prometeu adaptar as peças de Moliére para 

que fossem encenadas para as jovens mulheres
34

 e apresentar as peças de Racine na 

capital russa (GORBATOV, 2007, p. 221).  

O projeto de uma nova Enciclopédia era um sonho antigo do filósofo. Para 

ele uma nova edição era a possibilidade de corrigir os erros da primeira versão e de 

publicar os verbetes modificados pela censura empreendida pelo editor Le Breton, 

conforme destacamos no primeiro capítulo, além de homenagear a sua bem feitora, a 

imperatriz (GORBATOV, 2007, p. 219).   Mas o sonho de Diderot rapidamente se torna 

uma dura realidade; mesmo com a intervenção de Betzki, o embaixador russo para os 

assuntos artísticos e intelectuais na França, Catarina não desejava endossar uma obra 

sobre a qual não teria total controle.  

Diderot também presenciou durante a sua estadia nas terras russas dois 

acontecimentos políticos que reforçaram a imagem autoritária da imperatriz. Como 

destaca Massei este conjunto de ocasiões “despertou Catarina para as paixões que 

fervilhavam nos campos, levando-a a decidir que seu primeiro dever como imperatriz 

era reforçar a autoridade da coroa. Ela o fez chamando soldados, e não filósofos” 

(MASSEI, 2012, p. 440). O primeiro deles foi a rebelião de servos conhecida como 

Pugachevshchina. (MASSEI, 2012, p. 440). Os rumores de mudança, principalmente 

provocados pela convocação da Assembleia, despertaram nos servos a esperança de 

melhoria em suas condições de vida, fato que não se comprovou no decorrer do governo 

de Catarina II - inclusive a czarina aumentou as obrigações dos servos e incorporou 

homens livres a esta condição nas terras que conquistou. Tal situação fermentou uma 

revolta de camponeses em 1773, liderada por Emiliano Pugachev, que somente foi 

vencida com extrema violência no ano posterior (FALCON, 1986, p. 76-77).  Diderot 

também testemunhou o último ano da guerra russa contra a Turquia, que ampliou o 

domínio russo sobre o Mar Negro e garantiu aos navios mercantes russos tráfegos 

irrestritos pelo Bósforo e o Dardanelos até o Mediterrâneo (MASSIE, 2012, p. 430). 

Além das grandes questões políticas, o filósofo acrescentou como fruto de uma 

personalidade autoritária a recusa que a imperatriz dirigiu à D´Alembert, em um pedido 

para libertar oito soldados voluntários franceses presos pelos russos no Ártico 

(GORBATOV, 2007, 219). 

                                                 
34

 Não podemos deixar de citar que Diderot via o teatro como uma forma de discutir assuntos morais.  
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Realmente o momento político da viagem de Diderot à Rússia não era o 

mais propício para as reformas que ele propunha, tanto que os relatos das reuniões de 

entre a imperatriz e o filósofo cessaram no início de dezembro e o mesmo só voltou a 

Paris em março de 1774. Em uma carta endereçada à Voltaire, datada de janeiro de 

1774, Catarina II elogia o conhecimento e o temperamento de Diderot, destaca que ele 

possuía uma “cabeça extraordinária” e “um coração que deveria ser de todos os 

homens”, mas que suas ideias só pertenciam ao “mundo de possibilidades” e que a sua 

divulgação “eram pretensões inúteis” (CATARINA, 2011, p. 194) 

Cabe também destacar que Diderot não foi muito bem recebido pela corte 

russa; suas exposições sobre o ateísmo chocavam os nobres, além da proximidade com 

a imperatriz ter provocado ciúmes entre a nobreza. Para agravar a situação, circulava 

por São Petersburgo, uma crítica publicada nas Nouvelles Littéraires, de Berlim, de uma 

recente edição não autorizada das obras reunidas de Diderot. Em suas páginas, o autor 

criticava os verbetes escritos por Diderot para a Enciclopédia, os classificando como 

simples e previsíveis; definia Joias Indiscretas, como insensata e indecente; Da 

Interpretação da Natureza, como um emaranhado de ideias; e as peças de teatro não 

mereciam nem ser lidas ou encenadas. Apesar do autor se manter anônimo, havia fortes 

indícios que o texto tinha sido escrito por Frederico II ou inspirado por ele e distribuído 

em São Petersburgo pelo embaixador prussiano. Frente às suspeitas, Diderot se recusou 

a voltar para Paris pela rota que passava por Berlim e provocou a indignação do 

imperador da Prússia.  

O fato que significou o ponto final do encantamento de Diderot com a corte 

russa e com a imperatriz foi o episódio da prova matemática da existência de Deus. 

Durante uma reunião da corte, o matemático suíço Euler (1707-1783), propõe à Diderot 

que resolva a seguinte equação: a mais b dividido por n é igual a x, portanto, Deus 

existe. A conta na verdade era uma piada, que virou uma humilhação pública, e que 

segundo consta foi aprovada por Catarina.  Há discussões se o fato foi verídico ou 

criado, mas a verdade é que ilustra o desencantamento de Diderot com a sua proposta de 

transformar a déspota em uma esclarecida.  

Mas podemos dizer que a reciproca também era verdadeira. Catarina via 

com admiração as ideias do filósofo, mas para ela a sua aplicação significava uma 

mudança radical em seu governo, como podemos ler nesta carta que ele dirigiu ao conde 

de Ségur: “Eu conversei amiúde e longamente com ele, mas com mais curiosidade que 



141 

 

 

 

proveito. Se eu tivesse acreditado nele, tudo teria sido desarranjado em meu império; 

[...], eu teria revirado tudo para substitui-lo por teorias impraticáveis” (CATARINA II 

apud WILSON, 2012, p. 705). Na continuação da carta, Catarina demonstra o teor da 

relação entre eles, ou melhor, caracteriza de forma exemplar o despotismo esclarecido, 

como a sua franqueza sobre a situação ilustra: 

 

Entretanto, como eu escutava mais que falava, uma testemunha que 

sobreviesse nos teria tomado, ambos, ele por um pedagogo severo, e 

eu por uma humilde escolar. Provavelmente, até ele acreditou nisso, 

pois ao fim de algum tempo, vendo que não se operava em meu 

governo nenhuma das grandes inovações que ele me havia 

aconselhado, ele me mostrou sua surpresa como uma espécie de 

altivez descontente. 

Então, falando-lhe francamente, eu lhe disse: Senhor Diderot, eu ouvi 

com o maior prazer tudo o que vosso brilhante espirito vos inspirou; 

mas com todos os vossos grandes princípios, que eu compreendo 

muito bem, faríamos belos livros e um mau trabalho. Vós esqueceis 

em todos os vossos planos de reformas a diferença entre nossas duas 

posições; vós, vós não trabalhais a não ser sobre o papel, que suporta 

tudo; ele é bem coeso, leve, e não opõe obstáculos nem à vossa 

imaginação nem à vossa pena; enquanto que eu, pobre imperatriz, eu 

trabalho sobre a pele humana, que é, bem de outro modo, irritável e 

suscetível (CATARINA II apud WILSON, 2012, p. 705).  

 

Não é de estranhar que frente à franqueza de Catarina, Diderot concluiu que 

a sua visita fora um fracasso.
35

 Já na sua viagem de retorno, em uma parada na cidade 

de Haia, o filósofo escreve Observações sobre Nazak. Neste documento, o 

enciclopedista analisa as preposições do documento original e sugere temas para a sua 

complementação. O enciclopedista tinha consciência do teor crítico da sua obra, tanto 

que declara que teve a “insolência de ler com a pena nas mãos” (WILSON, 2012, p. 

717). Nasce o que Badinter, classifica como “lucidez tardia” de Diderot, momento no 

qual o filósofo toma consciência sobre a impossibilidade de reformar o despotismo e 

assume uma postura claramente democrática (BADINTER, 2009, p. 267). 

                                                 
35

 Apesar de não admitir publicamente, Diderot deu sinais que se desiludiu com a sua estadia. Uma das 

provas de tal foi que vendeu todos os livros que adquiriu durante a viagem, cerca de 60, inclusive uma 

Bíblia em caracteres cirílicos, que hoje se encontra na Biblioteca oficial francesa (GORBATOV, 2007, p. 

222). Como destaca o comentador, a venda dos livros foi motivada pela certeza que não teria a 

possibilidade de editar uma nova edição da Enciclopédia (2007, p. 2002). Além da desilusão com o 

despotismo, Diderot teve um agravamento em seus problemas de saúde decorrentes da viagem 

(BADINTER, 2009, p. 266).  
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3.2.2 A “lucidez tardia” de Diderot 

 

Como já apresentamos no decorrer deste trabalho, Diderot nunca se furtou a 

se posicionar sobre vários temas e questões - sua vasta obra apresenta temas como 

moral, ciência, artes, política e educação - sempre imbuído do espírito do dever do 

filósofo como agente da transformação social, o que é bem representado no verbete o 

“Filósofo”
36

. 

Vimos que durante o estreitamento da sua relação com Catarina II, Diderot 

foi um entusiasta do despotismo esclarecido. Para ele, o rei devidamente esclarecido 

seria capaz de estabelecer as mudanças necessárias para estabelecer um governo guiado 

pelas luzes da razão e da justiça social. Mas sua visita à Rússia demonstrou para o 

enciclopedista o quanto esse ideal de transformação estava distante da realidade, e que 

apesar de Catarina II tomar algumas medidas de cunho iluminista, estas eram 

superficiais, e não mudavam a estrutura despótica do seu poder. Dentro deste contexto, 

Diderot escreverá as últimas obras da sua carreira, nas quais podemos perceber que ele 

aprofunda as ideias apresentadas no verbete “Autoridade Política” e se transforma em 

um entusiasta defensor da liberdade e da democracia (WILSON, 2012, p. 745).   

Na obra Observações sobre Nazak, documento no qual analisa e critica as 

orientações dadas por Catarina II para guiar a Assembleia, que tinha um papel limitado 

de levantar problemas e não elaborar as leis, Diderot declara de forma categórica: “A 

imperatriz russa certamente é uma déspota” (DIDEROT, 1994, p. 508) e em outro 

trecho volta a reafirmar quando avalia o documento: “Encontramos linhas, onde, sem 

perceber, ela representa o governo que havia condenado no início [referência ao 

despotismo]” (1994, p. 533). Tal afirmação, profundamente influenciada pela estadia 

diderotiana em terras russas, demonstra que o filósofo tinha clareza do caráter do poder 

exercido pela czarina e não restava dúvidas quanto suas intenções. Podemos inclusive 

definir a visão de Diderot tomando emprestado as palavras de Jacourt, no verbete que o 

define: “Despotismo é o governo tirânico, arbitrário e absoluto de um só homem. O 

                                                 
36

 Proust, Badinter, Strugnell, Souza entre outros apontam a relevância do verbete para a apresentação das 

ideias políticas de Diderot. Em relação aos seus escritos políticos, apontamos que o verbete “Autoridade 

Política” pode ser considerado o seu primeiro documento de peso nesta área - cabe destacar que quanto a 

essa posição dividimos a posição apontada pelos seus principais comentadores 
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princípio dos Estados despóticos é que um só príncipe os governe segundo sua própria 

vontade, não tendo absolutamente outra lei que o dirija a não ser a de seus caprichos” 

(JACOURT, 2015, p. 95). Inclusive, para Diderot os governos despóticos somente se 

sustentariam por meio da violência e por não serem legítimos acabavam sendo 

contestados, conforme apresenta no verbete “Autoridade Política”:  

 

O poder adquirido pela violência não é senão usurpação, e só dirá 

enquanto a força daquele que comanda for maior do que a daqueles 

que obedecem. De sorte que, se estes últimos, por sua vez, se tornarem 

mais fortes e sacudirem o jugo, fá-lo-ão com tanto direito e justiça 

quanto o outro se lhes havia imposto. A mesma lei que fez a 

autoridade a desfaz: é a lei do mais forte (DIDEROT, 2015, p. 38). 

 

Mas para o filósofo, estava nas mãos da imperatriz alterar esta condição: 

“Sua intenção é manter o despotismo e transmiti-lo aos seus sucessores ou abdicá-lo? 

(DIDEROT, 1994, p. 508). Já no verbete “Autoridade Política”, Diderot aponta as 

condições para que um monarca alcance um governo ilustrado: “A observação das leis, 

a conservação da liberdade e o amor pela pátria são as fontes de todas as grandes coisas 

e todas as belas ações. É nisso que residem a felicidade dos povos e a verdadeira 

ilustração dos príncipes que a governam” (DIDEROT, 2015, p. 41).   

Quanto às leis, Diderot sustenta que a soberania popular deve ser a 

responsável pela sua elaboração: “Não existe mais as vontades arbitrárias de uma única 

pessoa, mas as de vários homens que consagram entre si a sua felicidade e a segurança 

de todos” (DIDEROT, 1994, p. 507). Essa ideia tinha sido defendida no verbete 

“Autoridade Política”: “O poder que vem do consentimento dos povos supõe 

necessariamente condições que tornem seu uso legítimo, útil à sociedade, vantajoso para 

a República, e que o fixem e restrinjam dentro de certos limites” (DIDEROT, 2015, p. 

38). Cabe destacar que para os pensadores iluministas era possível o estabelecimento de 

um governo republicano em uma monarquia, como podemos ler neste trecho que define 

república, no verbete de mesmo nome, escrito por Jaucourt: “República, forma de 

governo na qual o povo, ou somente uma parte dele, detém o poder soberano” 

(JAUCORT, 2015, p. 275). Inclusive, no verbete dedicado a definir monarquia escrito 

pelo mesmo autor, encontramos novamente a necessidade do poder real ser limitado por 

leis fundamentais e não somente pela sua vontade: 
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A natureza da monarquia consiste no fato de o monarca ser a fonte de 

todo o poder político e civil e reger sozinho o Estado por meio de leis 

fundamentais. Pois, se houvesse no Estado apenas a vontade 

momentânea e caprichosa de um só, sem as leis fundamentais, seria 

um governo despótico, no qual um só homem arrastaria tudo por sua 

própria vontade. Mas a monarquia governa por leis, que estão como 

em depósito nas mãos dos corpos políticos, que as anunciam quando 

são feitas e fazem que se lembre delas quando são esquecidas 

(JAUCORT, 2015, p. 232). 

 

 

Além de defender a soberania popular, Diderot sustenta que o monarca está 

submetido às leis do Estado, ou seja, ele não tem autoridade para sozinho rompê-las ou 

modificá-las, como lemos neste trecho do “Autoridade”: “Uma das condições é que o 

príncipe, não tendo poder sobre os súditos a não ser pela escolha e pelo consentimento 

destes últimos, nunca pode empregar sua autoridade para romper o contrato ou o ato 

pelo qual ela lhe foi conferida” (DIDEROT, 2015, p. 39). Ele ainda completa que caso o 

príncipe agisse sem o consentimento da nação os seus atos seriam nulos e, portanto, 

seria possível estabelecer a sua substituição (2015, p. 40). Nas Observações Diderot irá 

aprofundar essa necessidade do monarca agir conforme as leis estabelecidas e propõe 

que a cada cinco anos os representantes da nação
37

 deveriam se reunir para avaliar a 

atuação do soberano. Caso ele não tenha agido conforme as leis, poderia sofrer 

punições; em caso de aprovação, seria renovado o juramento para um novo período de 

governo (DIDEROT, 1994, p. 507). Devemos lembrar que para o filósofo o governo 

“não é um bem particular, mas um bem público, que, consequentemente, nunca pode ser 

tirado das mãos do povo, a quem pertence exclusiva e essencialmente e com plena 

propriedade” (DIDEROT, 2015, p. 40). 

Para Diderot, com o estabelecimento de um Estado no qual é firmado um 

contrato claro entre o príncipe e seus súditos é possível preservar a liberdade individual. 

Esse é um ponto caro para os iluministas, como podemos exemplificar com o trecho do 

                                                 
37

 Infelizmente não encontramos na obra de Diderot, uma determinação clara de como seriam definidos os 

integrantes desta assembleia. Porém consideramos que seriam o mesmo grupo composto por Catarina II 

para a elaboração da Assembleia, uma representação bastante heterogênea e que era um bom retrato da 

sociedade russa. Podemos também adotar a definição de representantes de d’Holbach, no verbete sobre o 

tema: “Os representantes de uma nação são cidadãos escolhidos, que num governo moderado são 

encarregados pela sociedade de falar em seu nome, estipular seus interesses, impedir a opressão, 

contribuir para a administração” (d’HOLBACH, 2015, p. 264). 
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verbete “Poder”, de autoria anônima: “Ao estabelecer a sociedade, os homens só 

renunciaram a uma parte da independência na qual a natureza os havia criado para obter 

as vantagens que resultam da submissão a uma autoridade legítima e de acordo com a 

razão” (ENCICLOPÉDIA ..., 2015, p. 250). E o autor ainda completa: “Por mais 

ilimitado que seja o poder dos soberanos, jamais lhes será permitido violar as leis, 

oprimir os povos, pisotear a razão e a equidade” (2015, p, 251).  

Outro ponto de destaque das Observações é o questionamento sobre a 

necessidade de desvincular o poder político do religioso. Uma vez que a imperatriz 

abriu o seu documento em nome de Deus, para Diderot somente “Os reis perversos 

precisam de deuses cruéis para encontrar o exemplo da tirania” (DIDEROT, 1994, p. 

509) e que “teriam feito melhor começando com a necessidade das leis, os fundamentos 

da felicidade dos homens, um contrato estipulado para nossa liberdade e nossa 

propriedade” (1994, p. 510). O filósofo acrescenta que dentro de um contexto de 

soberania popular “o homem justo e livre reivindica senão o Deus que é seu pai, os 

iguais que o apreciam e as leis que o protegem” (1994, p 509).  Segundo Diderot, cabe 

ao monarca estabelecer um ambiente pacífico e aberto à tolerância religiosa, isso com 

certeza reforça “a felicidade dos povos e a verdadeira ilustração dos príncipes que os 

governam” (DIDEROT, 2015, p. 41), como apontamos acima como uma das obrigações 

do monarca. Inclusive, para reforçar o seu argumento, podemos citar o exemplo dado 

pelo filósofo no verbete “Pacificação”, sobre os efeitos da revogação do Edito de 

Nantes, por Luís XIV, em 1685: 

 

Os protestantes se queixaram com amargura da revogação do Édito de 

Nantes e suas queixas se fortaleceram com as de todas as pessoas de 

bem católicas, que toleram tanto mais facilmente o apreço dos 

protestantes a suas opiniões quanto teriam mais dificuldade em 

suportar que fossem perturbados na profissão das suas próprias 

opiniões; foram também fortalecidas pelas queixas dos filósofos, que 

sabem o quanto nossa maneira de pensar a religião depende pouco de 

nós e que sem cessar pregam aos soberanos a tolerância geral, e aos 

povos o amor e a concórdia; também pela opinião de todos os bons 

políticos, que sabem as perdas imensas do Estado provocadas por esse 

édito de revogação que exilou do reino uma infinidade de famílias e 

mandou nossos artesãos e manufaturas para o estrangeiro (DIDEROT, 

2015, p. 241). 
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Diderot também aponta nas Observações uma série de temas que não foram 

abordados, essenciais, em sua opinião, de serem discutidos por uma assembleia de 

representantes para promover o bem-estar de uma nação.  Entre eles o filósofo destaca 

os elementos de coesão do governo, as condições para o exercício da soberania, a 

propriedade, a sucessão do trono e a educação do futuro rei, a afinidade entre as leis 

civis e penais, as finanças, os estados sacerdotais, a agricultura, os impostos e a nobreza 

(DIDEROT, 1994, p.535). Além destes aspectos, o filósofo também destaca a ausência 

dos temas relacionados à educação pública que, para o enciclopedista, estavam 

diretamente ligados às condições de desenvolvimento da nação (1994, p. 535) e a 

servidão. Quanto a este tema Diderot questiona: “A imperatriz não falou nada sobre a 

libertação dos servos. Foi, no entanto, um ponto muito importante” (1994, p. 534). 

Insistindo no ponto, o filósofo lembra que a servidão é o sofrimento da nação russa e 

que a ausência de liberdade praticamente invalida as demais conquistas: “Ignore-a que 

não há verdade, polícia, leis, população, agricultura, comércio, riqueza, ciência, gosto, 

arte, onde não há liberdade” (1994, p. 534)? 

Todas as observações de Diderot sobre o despotismo de Catarina II, 

somente chegaram ao seu conhecimento após a morte do pensador, no momento em que 

a soberana recebeu sua biblioteca. Pelo que consta, a imperatriz ficou furiosa com o seu 

conteúdo, o que se pode concluir pelo fato do filósofo não ter pudores de evidenciar a 

sua verdadeira face despótica escondida sob um verniz iluminado (WILSON, 2012, p. 

699). 

Mesmo desiludido com o despotismo de Catarina, ele aceita em 1775 o 

convite da imperatriz para criar um plano educacional para a Rússia, pedido também 

feito a Grimm. O diretor da La Correspondance Littéraire redige algumas páginas de 

forma displicente, porém Diderot abraça com empenho e dedicação a tarefa, além de 

reconhecer a gratidão para com a imperatriz: “Estarei satisfeito com meu trabalho, se ela 

reconhecer nele o testemunho do meu inteiro devotamento às suas ordens e da duração 

de meu reconhecimento por seus benefícios” (DIDEROT, 2000a, p. 392). Para Diderot 

era a possibilidade de interferir de forma direta, exercer na prática o papel de filósofo. 

Percebemos isso quando declara: “Suplico-lhe somente considerar que muitas das 

coisas que poderão lhe parecer supérfluas no momento tornar-se-ão necessárias com o 

tempo, antes mesmo do fim do seu reinado” (2000a, p. 392).  Em apenas cinco meses, 

envia a Catarina Plano de Uma Universidade, no qual detalha os objetivos, as 
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disciplinas e o funcionamento de uma universidade para a Rússia. Para Diderot, era 

fundamental que o Estado assumisse o controle da educação, rompendo com a 

influência e o domínio da Igreja. Analisaremos de forma pormenorizada este documento 

no decorrer deste e do próximo capítulo.  Apesar de todo empenho de Diderot, a 

imperatriz sequer acusa o recebimento do documento, novamente reforçando para o 

filósofo a certeza que ela estava interessada nos efeitos que a presença do filósofo 

causava e não em suas ideias (BADINTER, 2009, p. 265). 

Na sua última obra, Ensaio sobre os reinados de Claudio de Nero e sobre a 

vida e os escritos de Sêneca - cuja primeira versão é de 1778, e a segunda de 1882 -   

sua relação com Catarina II volta a ser explorada, como destaca Romano: “[Diderot] 

explora o drama dos pensadores éticos e políticos na conturbada história filosófica. 

Trata-se do conúbio entre o filósofo e o governante, seja o último legítimo ou tirânico” 

(ROMANO, 2017, p. 19). Ainda como argumentam os comentadores, o filósofo no final 

da sua vida se encontrava em um momento de revisão da sua história e buscava avaliar 

sua relação com o poder estabelecido (BADINTER, 2009, p. 265) e os efeitos dos 

governos absolutistas na França (WILSON, 2012, p. 773).  Esse ponto de vista também 

é defendido por Lepape, que vê na obra “um acerto de contas do filósofo com a sua má 

consciência”, o que o leva a “assumir” o papel Sêneca
38

 e destinar aos despostas o papel 

de Nero (LEPAPE, 1991, p. 404). Analisemos aqui algumas passagens que demonstram 

como Diderot e avaliava a sua relação com o despotismo. 

O primeiro ponto que nos chama a atenção é o preço pago pelos filósofos 

por se aproximarem do poder político. Lembremos que para Diderot e para os filósofos 

do século XVIII, era importante o envolvimento com as questões sociais. O filósofo não 

é um ser fora da sociedade e é uma obrigação contribuir com os seus conhecimentos, 

mas isso significa ser julgado, e na opinião de Diderot sempre de forma negativa, como 

lemos na passagem a seguir: 

[...] A cena vai mudar e nos mostrar o filósofo ao lado do pior dos 

príncipes, na cruel alternativa de expor-se à desconfiança de 

pusilanimidade, de avareza, de ambição e vaidade, se permanecer na 

                                                 
38

 Uma das provas desta associação podemos encontrar nesta passagem do texto, no momento em que 

Diderot compara os problemas enfrentados por Sêneca com os filósofos que são seus contemporâneos, 

como lemos a seguir: “Na conduta, nos discursos e escritos de Sêneca, vê-se um homem, um filósofo que, 

fortificado pelo testemunho de sua consciência, caminha com desdenhoso orgulho em meio aos ruídos 

caluniadores de alguns cidadãos que atacam sua virtude e seus talentos com uma inveja baixa, sofrendo 

com sua riqueza com as honras com as quais é galardoado e a consideração geral de que usufrui: em que 

tempo isso não acontece?” (DIDEROT, 2017, p. 199). 



148 

 

 

 

corte; ou à censura de ter faltado ao seu aluno, ao seu príncipe, à 

pátria, ao dever, e ter sacrificado inutilmente sua vida, caso se afaste. 

Por qualquer partido que tome, será repreendido (DIDEROT, 2017, p. 

95). 

 

Mas acrescenta em outra passagem que o filósofo deve ter consciência do 

seu papel, como novamente lemos em uma alusão a Sêneca: “[...] um homem célebre 

por seus talentos, seus hábitos, sua família, suas dignidades e laços de amizade! De 

resto, o que lhe importariam as intenções do vulgo? Cabia à sua consciência aconselhá-

lo, acusá-lo ou absolvê-lo” (DIDEROT, 2017, p.111).  

Ele apresenta o quanto o trabalho do filósofo junto ao poder estabelecido de 

forma despótica é limitado. Observamos isso quando ele descreve as etapas do trabalho 

de Sêneca com Nero: 

É preciso distinguir três épocas no transcorrer da instituição de 

Sêneca, assim como na alma de seu aluno. O mestre nele concebe as 

mais altas esperanças; ele vê seus costumes se corromperem e com 

isso se aflige; quando seus vícios, a crueldade, a depravação e seus 

furores se desenvolveram, quer retirar-se (2017, p. 103). 

 

Não se precisa de um grande esforço de imaginação para lermos nessa 

descrição a trajetória da relação entre Catarina e Diderot. O início motivado pelo apoio 

da imperatriz com sua oferta do término da Enciclopédia em solo russo, bem como a 

compra da biblioteca e uma intensa troca de correspondências sobre diversos temas. A 

realidade vivida após a estadia em São Petersburgo, na qual Diderot toma consciência 

que Catarina admira suas ideias, mas não tem a mínima pretensão em colocá-las em 

prática. E o fim marcado pela desilusão, no qual o filósofo tem a certeza das limitações 

do despotismo esclarecido e do caráter imutável das tiranias.  Essa constatação da pouca 

influência do filósofo sobre o déspota é uma dura realidade para Diderot, como lemos 

nesta outra passagem da obra: “O homem perspicaz sente o inoportuno de sua presença 

e de seus conselhos: o homem firme mantém sua posição, vê aproximar-se sua perda e a 

desafia; não recobra sua liberdade senão no momento de uma desgraça evidente, à 

véspera da morte” (2017, p. 109). Ainda nesta outra passagem, o enciclopedista 

demonstra a desilusão do reconhecimento desta situação:  
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Quando o filósofo perde as esperanças de fazer o bem, ele se retrai e 

se afasta dos assuntos públicos. Renuncia à função inútil e perigosa 

de defender os interesses de seus concidadãos ou de discutir suas 

recíprocas pretensões para se ocupar, no silêncio e na obscuridade do 

retiro, das dissensões de sua própria razão e suas tendências; ele se 

exorta à virtude e aprende a enrijecer-se contra a torrente dos maus 

costumes que assalta e arrasta a massa da população (2017, p. 72). 

 

Mas apesar da desilusão, Diderot não deixa de defender o papel que a 

filosofia pode exercer sobre um soberano. Ele faz isso de maneira irônica, no momento 

em que apresenta as razões para Agrepina, mãe de Nero, tê-lo proibido de estudar 

filosofia: “A arte de moderar suas paixões, de conhecer seus deveres e de cumpri-los, de 

exercer a clemência e a justiça, de conhecer os limites do poder e respeitá-los; esta arte, 

digo, é prejudicial a um soberano e não deve entrar no plano de educação de um 

príncipe” (2017, p. 215). E demonstra continuar a acreditar que os valores que guiam o 

soberano e seu povo estão presentes em vários momentos históricos e devem ser 

destacados e ressaltados:  

De onde nos vem, a nós, que não temos qualquer interesse em discutir 

com os grandes homens da antiguidade, a estranha mania de 

desacreditar suas virtudes? E então, a justiça, a benevolência, a 

humildade, a paciência, a moderação, o heroísmo não são dignos de 

nossa admiração e de nossos elogios em quaisquer lugares que se 

mostrem, em Constantinopla, Pequim, Londres, na antiga Atenas ou 

na Roma moderna? O que temos de melhor a desejar senão 

reencontrá-las? O que é mais consequente para nossa segurança e 

felicidade do que encorajá-las? (2017, p. 205). 

 

Ele também avalia de forma positiva os enfrentamentos promovidos pela 

filosofia, principalmente na forma de defender abertamente as críticas à religião, o 

governo e os costumes, pois foi por meio destas críticas que foram possíveis avanços 

importantes, como ressalta sobre a religião: “Parece-me que se até hoje houvessem 

guardado silêncio sobre a religião, os povos ainda estariam mergulhados nas 

superstições as mais grosseiras e perigosas” (2017, p. 283).  O mesmo ponto de vista se 

apresenta em relação à política e os costumes: 

 

Parece-me que se até hoje houvessem guardado segredo sobre o 

governo, gemeríamos ainda sob os entraves do governo feudal; a 

espécie humana estaria dividida em um pequeno número de senhores e 

uma multidão de servos; ou não teríamos leis ou só teríamos as ruins. 

Sidney não teria escrito, Locke e Montesquieu tampouco; seria preciso 
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contar entre o número de maus cidadãos aqueles que se ocupam com 

mais sucesso do objeto mais importante para a felicidade das 

sociedades e o esplendor dos Estados.  

Enfim, parece-me que se até hoje houvessem guardado silêncio sobre 

os costumes, estaríamos ainda para saber o que é a virtude, o que é 

vício. Proibir todas essas discussões, as únicas dignas de ocupar um 

bom espírito, é eternizar o reino da ignorância e da barbárie 

(DIDEROT, 2017, p. 283). 

 

 

Portanto, quando lemos as palavras de Diderot em sua última obra, 

percebemos que apesar do tom sombrio utilizado para descrever a relação ao 

despotismo esclarecido, o filósofo continua acreditando no poder do conhecimento para 

transformar o mundo, posição que defendeu desde a Enciclopédia e transformou em 

política de Estado, nos últimos anos da sua vida, no Plano de Uma Universidade. 

 

3.3. A PROPOSTA DE ENSINO DE DIDEROT: ASPECTOS POLÍTICOS E 

ORGANIZAÇÕES  

 

3.3.1. Um breve panorama da educação europeia no século XVIII 

 

No século XVIII foi intenso o debate sobre a educação. As discussões 

giravam em torno do papel do Estado no processo educacional e da eleição da melhor 

prática pedagógica. Em relação aos aspectos pedagógicos, como destacamos no capítulo 

dois, o século da Luzes defendia a crença no poder ilimitado da educação, tanto no 

âmbito individual, quanto no coletivo, no aperfeiçoamento infinito na conduta humana. 

Esse ponto ficará evidente no quarto capítulo, no qual analisamos a proposta pedagógica 

diderotiana para as faculdades.  

Quanto ao papel do Estado, podemos citar como as reformas empreendidas 

pelos déspotas esclarecidos buscaram empreender medidas para instruir o povo, 

secularizar a educação e estabelecer a sua subordinação ao Estado.
39

 Citemos 

resumidamente as reformas empreendidas na Prússia e na Áustria.  

                                                 
39

 Conforme destaca Luzuriaga, o século XVIII, pode ser dividido em dois modelos de educação pública. 

O período compreendido entre os três primeiros quartos do século dominado pelo modelo “educação 

estatal” e somente após a Revolução Francesa, um modelo focado em uma “educação cidadã” 
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Na Prússia, desde o advento da Reforma Religiosa, no século XVI, liderada 

por Lutero
40

 (1483-1546), encontramos a implantação de uma educação pública 

religiosa, na qual encontramos a fundação de escolas mantidas com recursos públicos, 

frequência obrigatória e com um conteúdo essencialmente religioso. Cabe destacar que 

para a realização destas mudanças foi estabelecida uma legislação escolar estatal, que 

pode ser considerada o princípio da educação pública (LUZURIAGA, 1959, p. 06). O 

processo iniciado no século XVI foi sendo aperfeiçoado e no século XVIII, além dos 

aspectos religiosos a educação passa a ser vista como um instrumento essencial para a 

formação de um Estado forte, com bons súditos e funcionários. Para alcançar esse 

objetivo, Frederico Guilherme I (1688-1740) irá intensificar a participação do Estado na 

educação, estabelecendo em 1736, a Principia regulativa ou Plano geral de escolas, no 

qual transforma todas as paróquias em sociedades escolares; ou seja, cada Igreja tinha a 

obrigação de construir uma escola, contribuir para o salário do mestre, em parceria com 

os alunos, e a comunidade deveria fornecer as provisões necessárias para o 

funcionamento do estabelecimento escolar. Ainda como parte do plano, estabelecia um 

fundo público para financiar as escolas de localidades pobres e estabelecia o Estado 

como fiscalizador das instituições privadas de ensino (LUZURIAGA, 1959, p. 26). 

 Já no governo de Frederico II, se completa o processo de centralização da 

educação nas mãos do Estado. Por meio General-Land-Schul-Reglement o monarca 

esclarecido implantará a secularização da educação, que apesar de não ser mais dirigida 

pela Igreja, manterá as bases religiosas. Frederico II afirmava que o processo escolar 

obrigatório para todas as crianças entre 5 e 14 anos, além de ensiná-las a ler e escrever, 

deveria ensinar também o cristianismo para desenvolver um “racional e cristão temor a 

Deus” (LUZURIAGA, 1959, p. 29). Ele completou sua reforma com a criação de uma 

escola normal para a formação de mestres e também a criação de um seminário de 

mestres em Berlim e instituiu o exame supletivo para a conclusão do ensino secundário 

(LUZURUAGA, 1959, p. 31). O processo de reforma educacional foi concluído pelo 

sucessor de Frederico II, Frederico Guilherme III, que estabeleceu o Código Geral 

Civil, em 1794, no qual declarou que todas as escolas e universidades eram instituições 

                                                                                                                                               
(LUZURIAGA, 1959, p. 25). Cabe destacar que neste trabalho, estamos analisando o desenvolvimento da 

educação estatal.  
40

 Ainda como afirma Luzuriaga, Lutero foi “O primeiro a chamar a atenção, de modo insistente, para a 

necessidade de criar escolas por meio das autoridades públicas [...], [e é Lutero] que em 1524 escreve 

uma Carta aos regedores de todas as cidades da nação alemã, para que estabeleçam e mantenham escolas 

cristãs” (LUZURIAGA, 1959, p. 06). 
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do Estado, que tinham por finalidade instruir os jovens nos conhecimentos úteis e 

científicos, o ensino religioso deixava de ser obrigatório e todas as instituições seriam 

fiscalizadas pelo Estado (LUZURIAGA, 1959, p. 31).  

Na Áustria, a reforma educacional foi conduzida pela rainha católica Maria 

Tereza (1717-1780) e aprovada em 1774.  As escolas eram destinadas a ambos os sexos 

e o seu objetivo principal era, conforme declarado por José II, que todos tivessem 

consciência do seu papel de servir o Estado e adquirir saber e bons costumes. Para 

alcançar esse objetivo o sistema educacional austríaco foi constituído de algumas 

etapas. A primeira era denominada Trivial ou Deutsche Schule, durava dois anos e era 

destinada para jovens entre seis e doze anos, na qual aprendiam o Trivium (gramática, 

lógica, dialética e retórica) - a esta etapa poderia ser acrescentado um ano de aula de 

latim. A sequência dos estudos poderia ocorrer na Hauptschulen, escolas destinadas a 

formação profissional ou na Normalschulen, destinadas à formação dos mestres, as duas 

com duração de quatro anos. Também estava previsto o Gymnasiumn, escolas 

intermediárias de latim, com o objetivo de preparar para o ensino universitário, última 

etapa da formação e estruturada conforme o modelo tradicional, o qual descreveremos 

detalhadamente no quarto capítulo. A reforma ainda previa algumas escolas 

diferenciadas, como a academia de equitação, a academia oriental, a escola de desenho 

manufatureiro para a indústria têxtil e a escola de comércio (MANACORDA, 1989, p. 

248).  

Para situarmos a posição de Diderot e dos demais pensadores iluministas 

devemos apresentar o quadro da educação francesa no século XVIII, que forneceu o 

pano de fundo das suas discussões e suas propostas. Não havia um sistema educacional 

público estabelecido, a educação pública e particular estava nas mãos dos particulares e 

das congregações religiosas. O ensino primário se encontrava principalmente com os 

membros da ordem dos Irmãos da Doutrina Cristã e o ensino secundário estava nas 

mãos da Companhia de Jesus.
41

 O Estado tinha pouco controle sobre as instituições; 

                                                 
41

 Boto destaca sobre a educação jesuíta no território francês: “Seja como for, o século XVII e o século 

XVIII na França foram impregnados pelos corolários da pedagogia jesuítica. Se o problema do método de 

ensino inquietava vários teóricos da educação nesse período já caracterizado como a ‘renascença 

pedagógica’, os jesuítas na Europa desenvolviam, ao largo, procedimentos educativos que, 

sistematizados, ofereceriam, posteriormente, algumas das principais balizas do que chamamos hoje 

ensino tradicional. A partir da aliança paradoxal entre o que se supunha ser a inocência e a 

corruptibilidade típica das almas infantis, esse modelo pedagógico opera com dois pressupostos básicos: a 

desconfiança em relação ao mundo adulto e a criação de um ambiente educativo dele dissociado. Nesse 

movimento de formação da criança pautado por isolamento rigoroso e vigilância intermitente, havia um 
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mesmo após a expulsão dos jesuítas, em 1762, o governo não assumiu o controle da 

educação (CAMBI, p. 335). O movimento que atingiu os países administrados pelo 

despotismo esclarecido pouco influenciou o território francês. Na França encontramos 

uma série de propostas que serão discutidas no âmbito teórico, as quais somente 

ganharam um aspecto prático após a Revolução Francesa, com a possibilidade da 

instituição de uma educação nacional. 

O primeiro grupo de teóricos dedicados a pensar tais propostas é ligado à 

política. À frente deste grupo está La Chalotais (1701-1785), que na Essai d`education 

national, defende que a educação seja conduzida pelo Estado, voltada para o bem civil 

dos cidadãos e secularizada, porém impõe restrições a formação das classes populares, 

que deveria ser restrita às suas ocupações. Rolland d’Erceville (1734-1794), presidente 

do parlamento francês, apresenta, em 1768, um relatório no qual defende a 

universalização da aprendizagem da leitura e da escrita, a secularização dos professores, 

a criação de uma instituição para formar mestres, a criação do cargo de Diretor superior 

da Educação, cargo subordinado ao Ministério da Justiça, mas também mantém as 

restrições impostas por La Chalotais. O último político foi Turgot (1727-1781), que 

denuncia a insuficiência da instrução dada pelas congregações religiosas e defende que 

o objetivo da educação era a formação do cidadão devidamente informado sobre suas 

obrigações sociais; também destaca que as escolas estejam instaladas em cada paroquia, 

e que devem ensinar a ler, escrever, contar e princípios da mecânica; também defende a 

criação de um conselho de Instrução Nacional (LUZURIAGA, 1959, p. 34-35).  

Já entre os pensadores iluministas, quanto ao princípio da instituição da 

educação pública, encontramos a declaração de Montesquieu, na obra do Espírito das 

Leis, na qual defende que as leis relativas à educação devem ser determinadas pelo 

Estado e que o um governo monárquico estimula o conhecimento do mundo e da vida, e 

um governo despótico reduz a educação ao temor, pois tem consciência do perigo 

provocado pelo saber. 

Para D’Alembert, como lemos no verbete “Colégio”, os jovens recebem 

uma educação deficitária, em desacordo com os avanços promovidos pela ciência e que 

em nada contribuem para a sua formação moral e religiosa: 

                                                                                                                                               
mundo da pedagogia, que paulatinamente ia se construindo por exclusão do contato com o mundo 

exterior (BOTO, 1996, p. 49). 



154 

 

 

 

[...] um jovem que passou dez anos de sua vida no colégio, anos que 

estão entre os mais preciosos, deixa essa instituição com 

conhecimentos imperfeitos de uma língua morta, com preceitos de 

Retórica e de Filosofia que seria melhor esquecer, muitas vezes com 

os costumes tão corrompidos que a degradação de sua saúde é o 

menor dos males, porventura com princípios de uma devoção 

equivocada, e no mais das vezes com conhecimentos de religião tão 

superficiais que sucumbem à primeira conversação ímpia ou à 

primeira leitura perigosa (D’ALEMBERT, 2015, p. 66). 

 

Segundo o enciclopedista, tal situação somente poderia ser revertida com o 

Estado assumindo o papel de dirigente da Educação e a atualização do currículo 

conforme os ditames iluministas. D´Alembert também se posiciona contra a educação 

gratuita e defende a valorização dos professores, que segundo ele, na França: “costuma-

se fazer pouco dos que se dedicam a cumprir seu dever público; prefere-se que sejam 

frívolos” (D´ALEMBERT, 2015, p. 71). 

Já Rousseau apresentou as suas reflexões sobre educação em duas obras: 

Emílio e Considerações sobre o Governo da Polônia. A primeira o consagrou como o 

“pai da pedagogia contemporânea”, no momento em que o filósofo coloca a criança 

como centro da sua teoria, como destaca Cambi: 

  

[...] opôs-se a todas as ideias correntes (da tradição e do seu século) 

em matéria educativa, uma vez que questionou desde o uso das fraldas 

até o “raciocinar” com as crianças e o primado da instrução e da 

formação moral; elaborou uma nova imagem da infância, vista como 

próxima do homem por natureza, bom e animado pela piedade, 

sociável mas também autônomo, como articulada em etapas 

sucessivas (da primeira infância à adolescência) bastante diversas 

entre si por capacidades cognitivas e comportamentos morais; teorizou 

uma série de modelos educativos (um destinado ao homem e outro ao 

cidadão) colocados, ao mesmo tempo, como alternativos e 

complementares e como vias possíveis para operar a renaturalização 

do homem, isto é, a restauração de um homem subtraído à alienação e 

à desorientação interior que assumiu nas sociedades “opulentas”, ricas 

e dominadas por falsas necessidades (CAMBI, 1999, p. 343). 

 

Já a educação pública é abordada pelo filósofo genebrino na obra 

Considerações sobre o Governo da Polônia.  Nesta obra, Rousseau ressalta que a 

educação pública deve ter como principal objetivo estimular o amor à pátria e valorizar 

as práticas republicanas, como podemos ler no trecho a seguir: 
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É a educação que deve dar às almas a forma nacional e dirigir de tal 

forma suas opiniões e seus gostos, que elas sejam patriotas por 

inclinação, por paixão, por necessidade. Uma criança, abrindo os 

olhos, deve ver a pátria e até à morte não deve ver nada além delas. 

Todo verdadeiro republicano sugou com o leite de sua mãe o amor de 

sua pátria, isto é, das leis e da liberdade. Esse amor faz toda sua 

existência; ele não vê nada além da pátria e só vive para ela; assim que 

está só, é nulo; a partir do momento em que não tem mais pátria, não 

existe mais, e se não está morto, é pior do que isso (ROUSSEAU, 

1982, p. 36). 

 

Rousseau ainda cita que não há possibilidade do estabelecimento de uma 

educação pública totalmente gratuita e por isso defende que as mensalidades devem ser 

acessíveis aos pobres ou que haja o estabelecimento de um sistema de bolsas. Para se 

criar as condições para a concessão de bolsas seriam analisados os serviços que os pais 

prestaram à pátria. Inclusive defende que sejam aplicadas uma série de jogos públicos, 

tanto para os alunos educados nos colégios, como para os que recebem uma educação 

doméstica, com o objetivo de “acostumá-los desde cedo à regra, à igualdade, à 

fraternidade, às competições, a viver sob os olhos de seus concidadãos e a desejar a 

aprovação pública” (1982, p 38). Ele também ressalta a necessidade de estimular as 

crianças à prática de exercícios físicos, que possuem um duplo sentido na formação, 

como destaca o filósofo genebrino: “não somente para formar temperamentos robustos e 

sadios, mas ainda tendo em vista o objeto moral, que se negligencia ou que não se 

preenche a não ser em virtude de um monte de preceitos pedantescos e vãos que são 

palavras perdidas” (1982, p. 38).  

O filósofo genebrino ainda completa sua análise sobre a educação pública, 

dizendo que suas observações são “ideias mal desenvolvidas” (1982, p. 39) e que os 

modernos desconheciam o caminho que levavam os antigos a desenvolver o “vigor da 

alma, a esse zelo patriótico, a essa estima pelas qualidades verdadeiramente pessoais” 

(1982, p. 39). Portanto, para Rousseau, o modelo de educação pública ideal era aquele 

que desenvolvia uma formação que valorizasse o espírito cívico e desenvolvesse acima 

de tudo o compromisso do indivíduo para com a pátria.  

Além de Rousseau, há claro Diderot, figura central do nosso trabalho, que 

desde a edição e redação de artigos da Enciclopédia, bem como a elaboração para 

Catarina II de Planos e estatutos dos diferentes estabelecimentos ordenados pela 
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Imperatriz Catarina II para a educação da juventude, também conhecido como Plano 

de Uma Universidade, elegeu a educação como a ferramenta essencial para transformar 

o indivíduo e a sociedade, por meio do estabelecimento de uma educação pública e do 

desenvolvimento de um currículo de inspiração iluminista.  

 

 

 

3.3.2. Diderot e a defesa da educação pública 

 

No Plano de Uma Universidade, Diderot expõe nos mínimos detalhes o que 

ele considera uma universidade ideal, descrevendo seus princípios, o seu funcionamento 

e a ordem dos estudos das quatro faculdades que compõem a universidade: Belas Artes, 

Medicina, Direito e Teologia. A obra também apresenta uma crítica contundente à 

presença da religião no sistema educacional, que para Diderot, representa a perpetuação 

do obscurantismo, da preservação da intolerância religiosa; o filósofo também aponta o 

descompasso entre os conteúdos ensinados em seu tempo, ainda vinculados a uma 

tradição medieval, e os avanços científicos que são uma realidade desde o 

Renascimento. O documento representa, como afirma Badinter: “[...]o projeto 

universitário mais elaborado saído da pena de um dos ‘filósofos’; também continuaria 

sendo o mais concreto e o mais documentado” (BADINTER, 2009, p. 264). Ainda 

como completa Wilson: “[...] é um livro estimável, concreto, útil e judicioso” 

(WILSON, 2012, p. 745). Portanto, mesmo que o plano não tenha sido implantado por 

Catarina II, como afirmamos anteriormente, ele representou de forma concreta como 

Diderot defendia a educação nos moldes iluministas, complementando assim o seu 

projeto de difusão das luzes iniciada com a Enciclopédia. A seguir apresentaremos os 

aspectos políticos relacionados no Plano e no último capítulo analisaremos as críticas 

ao currículo tradicional e as propostas para modificá-lo levando em conta os avanços 

científicos e a necessidade de adequar o conhecimento à utilidade social.  

Para Diderot, a educação representava a possibilidade real de 

desenvolvimento da nação: “Instruir uma nação é civilizá-la. Extinguir nela os 

conhecimentos é reduzi-la ao estado de barbárie” (DIDEROT, 2000a, p. 263). Para 
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reforçar o seu argumento, o filósofo recorre à história e cita os gregos, os romanos, os 

egípcios e africanos,
42

 que viveram o apogeu e experimentaram a decadência após se 

afastarem do conhecimento (2000a, p. 263). 

O enciclopedista na continuação da sua explanação destaca que a educação 

promove a emancipação do indivíduo: “A ignorância é do escravo e do selvagem. A 

instrução dá ao homem dignidade e o escravo não tarda a sentir que ele não nasceu para 

a servidão” (2000a, p. 263). Portanto, como lemos nas palavras de Diderot, a educação 

tem o poder de conscientizar o homem da sua condição de opressão e mobilizar a sua 

luta para revertê-la. Neste ponto, não podemos deixar de citar que Diderot discutia uma 

questão sensível no território russo, como já apresentamos anteriormente: a servidão. 

Com características muito próximas da escravidão, era uma prática recorrente no país e 

que o governo de Catarina não reverteria, pelo contrário: houve uma ampliação no 

número de servos durante o seu reinado.  

O filósofo segue apontando as vantagens de instruir o indivíduo: “O 

selvagem perde essa ferocidade das florestas que não reconhece nenhum senhor, e 

assume em lugar dela uma docilidade refletida que o submete e o prende às leis feitas 

para a sua felicidade” (2000a, p. 263), e novamente reforça o aspecto político do 

processo educacional: “Sob um bom soberano é o melhor dos súditos; é o mais paciente, 

sob um soberano insensato” (2000a, p, 263). Ou seja, a educação aprimora as 

habilidades dos cidadãos em julgar um governo, o torna consciente em avaliar as 

decisões tomadas pelo soberano. Não podemos esquecer que este documento foi escrito 

após Observações sobre Nazak, no qual Diderot abertamente critica Catarina pelo 

caráter arbitrário do seu governo e afirma o quanto era essencial o estabelecimento de 

um governo baseado na soberania popular, no qual todos, inclusive o monarca, fossem 

submetidos às leis.  

Além dos aspectos individuais, Diderot também atribui à educação o 

desenvolvimento da sociedade: 

 

Depois das necessidades do corpo que reuniram os homens para 

lutar contra a natureza, sua mãe comum e sua infatigável inimiga 

nada os aproxima mais e não os estreita mais apertadamente do que 

                                                 
42

 Cabe destacar que apesar do Egito se localizar na África, Diderot os destacou em separado dos demais 

povos africanos. Por rigor ao texto, decidimos manter a separação proposta pelo filósofo. 
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as necessidades da alma. A instrução adoça os caracteres, aclara os 

deveres, sutiliza os vícios, os sufoca ou os vela, inspira o amor à 

ordem, à justiça e às virtudes, e acelera o nascimento do bom gosto 

em todas as coisas da vida (2000a, p. 264). 

 

Para ele também, a educação também é responsável pelo aprimoramento 

moral da sociedade: “Eu ousaria assegurar que a pureza da moral seguiu os progressos 

das vestimentas, desde a pele do animal, até o tecido de seda” (2000a, p. 264). 

Ilustrando o seu argumento, Diderot destaca: “Se havia quem acreditava que essas 

virtudes, frutos do tempo e das luzes, são convenções, enganava-se. Elas dependem da 

ciência dos costumes, como a folha depende da árvore que ela embeleza” (2000a, p. 

264). Ainda em outra passagem retoma a questão e afirma: “Sim, a virtude, porque é 

preciso mais razão, mais luzes e força do que se supõe comumente para ser 

verdadeiramente homem de bem. É possível ser homem de bem sem justiça? E tem-se 

justiça sem luzes” (2000a, p. 267). Cabe destacar que além da moral, também nasce da 

educação as ideias de honra e glória: “sentimentos que elevam a alma e engrandecem ao 

mesmo tempo uma ponta de delicadeza sobre os costumes, os procedimentos e os 

discursos” (2000a, p. 264).  

O resultado de uma nação educada se traduz em um cidadão consciente e 

cumpridor dos seus múltiplos papéis sociais, como lemos no trecho a seguir: 

 

Trata-se de dar ao soberano súditos fiéis, ao império, cidadãos úteis; à 

sociedade, indivíduos instruídos, honestos e mesmo amáveis; à família 

bons maridos e bons pais, à república das letras, alguns homens de 

grande gosto, e à religião, ministros edificantes, esclarecidos e pacíficos 

(2000a, p. 266). 

  

Mas no entender de Diderot para que a educação cumpra a sua tarefa 

iluminista, ela precisa antes ser laica e universal. E no entender do filósofo isso somente 

seria possível por meio da intervenção do Estado, que seria o responsável por promover 

as mudanças essenciais para alcançar objetivos tão fundamentais para o 

desenvolvimento do indivíduo e da nação. Parte dessas responsabilidades residia em 

reverter a interferência da Igreja, que desde a Idade Média havia estabelecido uma 

aliança com o Estado e provocava atraso em todas as áreas do governo, como declara: 

“A tolice ou o interesse do grande Constantino, que abandonou quase todas as funções 
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importantes do Estado aos padres cristãos, deixou traços tão profundos que estes jamais 

se apagarão” (2000a, p. 269). 

Além dos aspectos organizacionais, a interferência do Estado seria 

fundamental para eliminar ou minimizar a presença da Igreja no currículo e nos estudos 

desenvolvidos pelas universidades, fortemente influenciadas pelas doutrinas episcopais, 

que mantiveram estas organizações longe de seu desenvolvimento possível: “O que era 

França sob Carlos Magno, a Inglaterra sob Alfredo. Este fundou as escolas de Oxford e 

Cambridge que sucessivamente se aperfeiçoaram, mas que estão ainda longe do que 

poderiam ser” (2000a, p. 269). Ainda cita sobre o tema o espanto que lhe causa a defesa 

da presença dos jesuítas, mesmo após a comprovação dos problemas promovidos pelos 

seus métodos educacionais, e que tal postura somente demonstra como as comunidades 

escolares são fechadas às luzes por “uma barreira levantada durante séculos” (2000a, p. 

277), tendo se transformado em um “asilo de disputas ruidosas de inutilidades” (2000a, 

p. 277). Mas reforça que há possibilidade de mudança, e cita por exemplo que ao lado 

de instituições “bárbaras e góticas”, como a Sorbonne, que estuda escolástica e direito 

romano, funcionam na França três célebres academias, que se dedicam a estudos 

relevantes e fundados nos novos parâmetros científicos.  

O modelo educacional universitário proposto por Diderot resume-se, 

poderíamos dizer, na seguinte frase: “Universidade é uma escola cuja porta está aberta 

indistintamente a todos os filhos de uma nação e onde os mestres estipendiados pelo 

Estado os iniciam no conhecimento elementar de todas as ciências” (2000a, p. 267). 

Diderot relaciona, portanto, três pontos fundamentais para garantir que a escola fosse ao 

mesmo tempo laica e universal: o acesso irrestrito à educação; o pagamento dos mestres 

e a fiscalização das instituições pelo Estado; e a atualização do currículo, adequando as 

descobertas dos novos tempos (DIDIER, 1995, p. 83). Exploremos então as duas 

primeiras características defendidas por Diderot a seguir e analisaremos a última no 

quarto capítulo. 

 

3.3.3. Universalidade do ensino, democratização da educação 

  

Atingir todos os indivíduos de uma nação é para Diderot uma condição 

fundamental para que o processo educacional alcance seus objetivos: “Eu digo 
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indistintamente, porque seria tão cruel quanto absurdo condenar à ignorância as 

condições subalternas da sociedade” (DIDEROT, 2000a, p. 267). Ele reitera essa 

posição em uma troca de correspondências com a imperatriz russa, publicadas em 

Mélanges pour Catherine II, no qual é destacada a necessidade de investimentos no 

ensino básico público e não somente nas instituições universitárias, pois em todo 

império haveria indivíduos que por sua constituição estavam destinados a grandes 

feitos: 

 

Sua majestade estabeleceu duas casas, onde se prepara indivíduos de 

mérito raro. Mas estes dois não podem conter todos os seus filhos, e 

entre aqueles que permanecem dispersos e esquecidos no império, e 

que perpetuam na ignorância e no preconceito, não há dúvida de que a 

natureza destinou para grandes coisas (DIDEROT, 1994, p. 282). 

 

Para Diderot inclusive, se tratava de uma questão matemática. No Plano ele 

destaca que o número de choupanas é muito maior do que os edifícios particulares e 

palácios, em uma relação de dez mil para um, portanto, a possibilidade de que os gênios 

e homens de virtude podem ter uma origem humilde é muito maior do que a proveniente 

das classes mais abastadas. Ainda acrescenta que a população de origem mais modesta 

tem mais consciência do valor da educação para a possibilidade de alterar a sua 

condição social, e por isso costuma se dedicar com mais afinco e rigor (DIDEROT, 

2000a, p. 267-268). 

Essa defesa diderotiana da educação universal ou, em outros termos, da 

democratização da educação, impõe-se como um grande avanço, mesmo entre os 

pensadores iluministas, pois poucos eram os que compartilhavam do valor de que a 

educação deveria atingir a todos os franceses. Voltaire, por exemplo, sustentava uma 

posição aristocrática sobre o assunto, como bem assinala Carlota Boto:  

 

Havia, em Voltaire, como em outros expoentes da própria 

Enciclopédia, o medo de que a instrução esparramada por camadas 

distintas do tecido social desorganizasse os afazeres e os ofícios 

manuais, prejudicando – com isso – a economia pública e fomentando 

rebeliões populares (BOTO, 2003, p. 739). 
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Diderot via a questão de forma mais ampla. Para Didier, por exemplo, a 

proposta diderotiana de uma escola popular, ou seja, que fosse acessível à toda 

população, seria um reflexo dos anseios de igualdade da burguesia, classe social à qual 

pertencia (DIDIER, 1995, p. 83). Mas também podemos considerar que para o filósofo 

o conceito de cidadania estava intimamente ligado ao conceito de igualdade de direitos, 

como podemos ler no verbete “Cidadão”: “Quanto mais os cidadãos estiverem próximos 

do ponto de vista de igualdade de pretensões e de fortuna, mais tranquilo será o Estado” 

(DIDEROT, 2015, p.71). Inclusive neste mesmo verbete ele se apoia em Hobbes, para 

defender que não existem diferenças entre os súditos e os cidadãos: “Hobbes não 

estabelece nenhuma diferença entre um súdito e um cidadão. O que é verdadeiro, se 

tomarmos o termo súdito e o termo cidadão no sentindo mais amplo, considerando este 

em relação às leis e aquele em relação ao soberano” (2015, p. 70).  

Dentro deste contexto, para Diderot, a preocupação maior do Estado é 

buscar o desenvolvimento e o progresso das nações absolutistas e, sobretudo, 

obscurantistas. Observamos esse princípio na proposta diderotiana que contempla a 

igualdade por talento e não por hierarquia social, condição que fica explícita quando o 

filósofo descreve o que seria a condição ideal para a concessão de bolsas de estudos: 

“Mas não deve ocorrer em absoluto que tais lugares ou bolsas sejam ocupadas por 

nomeação de seus fundadores. [...] Essas bolsas serão postas a concurso público, ou 

concedidas a um mérito constatado por um exame rigoroso” (DIDEROT, 2000a, p. 

385). O filósofo inclusive já trata a educação como um dever, algo do qual nenhum 

homem pode ser impedido de ter acesso, e para garantir isso propõe que os pais sejam 

obrigados a manter os seus filhos na escola; mesmo os que fossem mais pobres tinham 

que ter material e alimentação fornecidos pelo Estado (LUZURIAGA, 1959, p. 36), 

conforme lemos neste trecho da obra: 

 

As escolas primárias abertas a todas as crianças do povo, desde o 

momento em que podem falar e andar. Aí, elas devem encontrar 

mestres, livros e pão. Mestres que lhes ensinem a ler, a escrever e os 

primeiros princípios da religião e da aritmética; livros de que a maior 

parte não estaria talvez em situação de prover-se; pão que autoriza o 

legislador a forçar os pais mais pobres a enviar a elas seus filhos 

(DIDEROT, 2000a, p. 379).  
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 Diderot era, portanto uma entusiasta da educação pública, como destaca 

Jean-Marie Dolle, em Diderot Politique et Éducation (1973). No momento em que os 

pensadores oscilavam entre a educação particular, dirigida por preceptores, e a educação 

coletiva, o enciclopedista via na segunda modalidade uma possibilidade maior de 

interação e crescimento pessoal e da nação (DOLLE, 1973, p. 176). 

  

3.3.4. O financiamento e a administração da educação pelo Estado 

 

Para Diderot, a educação formal divide-se em duas etapas: a primeira 

destinada à educação primária ou elementar e a segunda desenvolvida na universidade. 

Na fase inicial, as lições deveriam enfocar a leitura e a escrita e os princípios da religião 

e aritmética, sendo obrigação do Estado fornecer os professores, os livros e a 

alimentação (DIDEROT, 2000a, p. 379). Ao término desta primeira fase, os jovens 

poderiam escolher entre dois caminhos, aprender um ofício ou encaminhar-se para as 

universidades para prosseguir seus estudos (2000a, p. 379). Cabe destacar que não havia 

necessidade de uma idade mínima para a continuação dos estudos, como era regra na 

época, bastava que houvesse a comprovação das capacidades mínimas compreendidas 

pelo currículo da escola primária (2000a, p. 379). Para Diderot, caberia ao Estado 

administrar e fiscalizar tanto a educação primária quanto a universitária. Vejamos 

alguns exemplos de como Diderot concebe esse controle.  

O primeiro ponto é a fiscalização e administração dos membros do corpo 

docente e discente de uma universidade. Para Diderot essa tarefa é exclusiva do Estado, 

como lemos em suas palavras: “Não haverá nenhum outro inspetor absoluto da 

educação pública exceto o Estado. Compete ao Estado nomear, manter ou mudar o 

reitor e os diretores, destituir professores, mandar embora os repetidores ou mestres de 

alojamento, e excluir da escola os alunos ineptos ou viciosos” (2000a, p. 389). O 

filósofo ainda ressalta que não cabe ao Estado ser indulgente, inclusive deve insistir nos 

exercícios públicos, pois assim é possível manter a qualidade e o controle das atividades 

educacionais (2000a, p. 387). Ainda em relação aos docentes, Diderot defende que 

sejam realizados concursos públicos para os postos de ensino e que sejam concedidas 

remuneração e aposentadoria generosas, como forma de atrair os melhores profissionais 

(2000a, p. 390). Ele também ressalta que a remuneração dos professores deve ser 
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responsabilidade do Estado, evitando qualquer possibilidade de intervenção externa no 

controle das bases educacionais (DIDEROT, 1966, p. 133). 

 O outro ponto de destaque diz respeito ao fornecimento de bolsas de estudo 

para estudantes carentes. O critério a ser adotado não seria a indicação, mas sim uma 

seleção pública que garantiria que os mais bem preparados recebessem o benefício 

(2000a, p. 385), como declara em termos que chocariam os educadores da atualidade: 

“Não se deve perder tempo e cuidados em cultivar os espíritos tapados de uma criança a 

quem a natureza deu apenas braços que seriam arrebatados a trabalhos úteis” (2000a, p. 

385).  

Ainda sobre o financiamento das bolsas, cabe destacar que Diderot aponta 

os aristocratas e a própria imperatriz, ou seja, o Estado, como financiadores dos alunos, 

ressaltando que todos têm interesse em uma nação desenvolvida e devem colaborar para 

tal situação (2000a, p. 389). Outro ponto de destaque sobre a questão dos bolsistas onde 

o filósofo é enfático é que não deveria haver nenhuma diferença entre os alunos 

motivadas pelo critério de pagamento da escola; todos deveriam estar submetidos às 

mesmas normas e cobranças. O único critério de diferenciação apontada pelo filósofo 

diz respeito aos uniformes utilizados pelos alunos internos e externos, que devido a 

“bagunça” no horário da saída deveriam ser identificados evitando saídas não 

autorizadas. O filósofo também ressalta em uma carta dirigida à Catarina, que os alunos, 

independente da sua origem social, deveriam frequentar alojamentos mistos, 

favorecendo a integração e troca de ideias e evitando qualquer privilégio motivado por 

posição hierárquica (DIDEROT, 1966, p. 131).  

Segundo Diderot, também era responsabilidade do Estado estabelecer uma 

rígida rotina de estudos para os jovens. Em seu programa eram previstas tarefas 

detalhadas para todos os dias da semana, inclusive com a previsão de atividades 

recreativas e físicas. A título de exemplo, citemos como o filósofo descreve a 

necessidade do tempo dedicado às atividades físicas: 

As classes estarão fechadas e haverá suspensão de trabalho para os 

mestres e para os alunos, na quarta-feira e no sábado, somente depois 

do meio-dia, e até as seis horas.  

[...] Essas duas meias jornadas serão empregadas em toda a sorte de 

jogos. O repouso é necessário aos mestres, e o exercício, aos alunos. 

Entre os alunos, os filhos do campo são mais robustos que os da 

cidade; entre os filhos da cidade, os do povo e dos artesãos são mais 
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vigorosos que os dos ricos burgueses. Os mais fracos e os menos 

saudáveis são os filhos dos notáveis. Tudo se compensa. 

A vida sedentária do homem de estudo, a meditação, exercício dos 

mais contrários à natureza, são ao mesmo tempo fontes de doenças 

particulares. A estagnação dos humores leva à sua alteração e o corpo 

se corrompe, enquanto a alma se depura. Isso é triste (DIDEROT, 

2000a, p. 383). 

 

  

Essa necessidade de planejamento reflete as dificuldades que se encontram 

no processo educacional. Segundo o filósofo “Seria preciso zombar da simplicidade 

dessas boas pessoas que pretenderam formar honrados e hábeis cidadãos, homens úteis, 

grandes homens, passeando, conversando ou gracejando” (2000a, p. 266). Ainda 

completa sobre o seu ponto de vista: “Não atormentemos o homem inutilmente; mas 

não procuremos arrancar todos os espinhos do caminho que conduz à ciência, à virtude 

e à glória. Não teríamos êxito nisso” (2000a, p. 266). Portanto, para Diderot, somente a 

dedicação era capaz de produzir os efeitos pessoais e coletivos propostos para o sistema 

educacional: “Não dissimulemos em absoluto a nós próprios e aos nossos alunos que 

seus progressos só podem ser frutos da obstinação” (2000a, p. 266).  

Para Diderot, o planejamento detalhado e a exigência de dedicação aos 

estudos, devido à consciência das dificuldades enfrentadas para obter bons resultados, 

deveriam ser valorizadas por meio de recompensas que serviriam de estímulo ao 

trabalho bem feito - e não deveriam ser admitidos nenhum castigo arbitrário ou corporal 

em casos de faltas disciplinares.  Segundo Diderot, para evitar estas situações, bastava 

“Um pequeno código das faltas contra a disciplina, os costumes e os estudos obviria a 

parcialidade e a severidade deslocadas, e pouparia aos mestres o ódio dos culpados 

punidos pela lei” (2000a, p. 386).  

Cabe destacar que apesar de defender que haja padronização nos conteúdos 

oferecidos para cada disciplina e uma rotina rígida de estudo, o filósofo destaca a 

necessidade de ofertar uma gama variada de objetos de estudo, como poderemos ver na 

grade proposta no quarto capítulo, assim atendendo às mais variadas aptidões:  

 

Os estudantes não têm uma igual aptidão para tudo. Um, dotado de 

uma memória prodigiosa, fará progressos rápidos em história e 

geografia. Um outro, mais refletido, combinará com facilidade 

números e espaços, e se instruirá, quase sem trabalho, em aritmética e 

em geometria. Se o ensino durante toda a sua duração tiver apenas um 

só e único objeto, o estudante a quem a natureza não tiver dado senão 

pouca ou nenhuma aptidão para esses estudos, será constantemente 

humilhado e desencorajado (2000a, p. 387). 
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Inclusive para Diderot, valorizar as aptidões naturais de cada aluno 

possibilitaria estabelecer uma condição de igualdade entre eles: “No curso da jornada de 

estudos, se cada aluno exibir sua aptidão natural, não haverá nenhum que guarde 

constantemente a superioridade, e eles terão todos um motivo de se estimular 

reciprocamente” (2000a, p. 387). 

Diderot ainda argumenta ser responsabilidade do Estado a produção de 

livros para seriam utilizados nas aulas. Na descrição que faz dos cursos, Diderot cita 

uma série de livros clássicos que poderiam ser utilizados em cada disciplina, mas 

argumenta que existe a necessidade de produção de obras atualizadas e em consonância 

com os avanços científicos. Cita por exemplo, que para a disciplina de geometria 

deveria ser aproveitado o vasto conhecimento de D’Alembert para elaborar a obra 

(2000a, p. 391). 

Não podemos deixar de citar a preocupação de Diderot com o 

desenvolvimento da educação em todas as áreas. Apesar de não detalhar no Plano, ele 

indica a necessidade de investir em áreas como negócios públicos, engenharia, marinha, 

agricultura e comércio (DIDEROT, 2012, p. 286). Encontramos no verbete “Arte”, uma 

análise do filósofo sobre os prejuízos do não investimento em pesquisas voltadas ao 

desenvolvimento das artes mecânicas:  

 

O que deve acima de tudo encorajar nossas pesquisas e nos determinar 

a considerar com atenção o que se encontra ao nosso redor são os 

séculos escoados sem que os homens percebessem coisas importantes, 

que estavam, por assim dizer, diante de seus olhos, como a arte de 

imprimir ou a de gravar. Como é bizarro o espírito humano! 

(DIDEROT, 2015, p. 52). 

 

Para Diderot, o Estado só tinha a ganhar investindo na educação, pois além 

do desenvolvimento do indivíduo, havia a possibilidade do aprimoramento geral da 

sociedade. Nota-se tal argumento no momento em que o filósofo defende que o governo 

deveria aproveitar os melhores alunos em seus postos: “Cumpre sobretudo criar 

esperanças para o futuro, designando para os postos públicos, à saída dos cursos, 

aqueles que tiverem se distinguido” (DIDEROT, 2000a, p. 387). Essa posição é 

destacada por Boto: “O Estado era o maior interessado na formação dos indivíduos, até 

para que viessem a público os sujeitos mais meritórios; os talentos, as aptidões de cada 

um – o que conduziria a um aprimoramento geral da sociedade” (BOTO, 2003, p. 07).  
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Mas para Diderot, além do Estado garantir as condições estruturais para o 

estabelecimento da educação pública, assumindo o protagonismo neste processo, era 

necessário que fossem adotadas mudanças significativas nos conteúdos, refutando a 

presença religiosa e imprimindo a presença das ideias iluministas, como veremos no 

próximo capítulo.  
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Figura 19 -  Catarina II, a Grande, pintada por Vigílius Erichsen pronta para Marchar 

para Peterhof, onde obrigaria Pedro III a abdicar. Museu des Beaux-Arts, França.  

 
 

 

Fonte: MASSEI, R. K. Catarina, a Grande: retrato de uma mulher. Rio de Janeiro: Editora 

Rocco, 2012. 

 

Figura 20 - Estátua construída por Falconet, a pedido de Catarina II – o artista fora 

indicado por Diderot 
 

 

Fonte: MASSEI, R. K. Catarina, a Grande: retrato de uma mulher. Rio de Janeiro: Editora 

Rocco, 2012.  
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Figura 21 – Retrato da coroação de Catarina II. 

 

 

 

Fonte: MASSEI, R. K. Catarina, a Grande: retrato de uma mulher. Rio de Janeiro: Editora 

Rocco, 2012. 
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4 AS LUZES EM MOVIMENTO: A PROPOSTA CURRICULAR DE 

DIDEROT 

 

Em 1732, Diderot concluiu o bacharelado em Belas Artes
1
 na Universidade 

de Paris. Ao avaliar sua experiência estudantil, na obra “Plano de uma Universidade”, o 

filósofo declara: “À exceção dos primeiros princípios da aritmética, da álgebra e da 

geometria, cujo ensino se deveu a um dos meus antigos mestres, quase nada que valha 

pena ser retido e não se aprendesse muito melhor em quatro vezes menos tempo” 

(DIDEROT, 2000a, p. 272). Ainda sobre o tema, o filósofo destaca que a única 

vantagem obtida era o “hábito de aplicar-se, e de aplicar-se constantemente a coisas 

frívolas, mas difíceis; hábito que dá uma maravilhosa facilidade para objetos mais 

importantes em todas as funções da sociedade” (DIDEROT, 2000a, p. 272), porém 

ressalta que tal recompensa era pequena para “o fruto de sete a oito anos de penoso 

trabalho e de uma prisão contínua” (DIDEROT, 2000a, p. 272).  

Ainda para o filósofo, os efeitos deste currículo desatualizado ultrapassavam 

a esfera individual e atingiam toda a sociedade, como podemos ler nesta outra passagem 

do texto: 

 

Mas todos aqueles que seguiram a avenida das artes até o fim, entram 

em uma das três faculdades? – Não. – O que se tornam pois? – 

Preguiçosos, ignorantes, demasiado idosos para começar a se instruir 

em alguma arte mecânica, eles se tornam comediantes, soldados, 

gatunos, jogadores, velhacos, escroques e vagabundos. – E aqueles 

que a deixam em seu trajeto? – Eles perderam menos tempo; não 

sabem nada, mas nada de tudo que possa servir-lhes. Entretanto não 

são incapazes de algumas profissões úteis; e é o seu recurso 

(DIDEROT, 2000a, p. 274). 

 

                                                 
1
 Segundo Wilson, o principal biógrafo do filósofo, os passos seguintes de Diderot após a obtenção do 

grau de mestre na Universidade de Paris são incertos, como lemos em suas palavras: “O que Diderot fez 

imediatamente após receber o grau de mestre em artes não é menos incerto. Embora geralmente se 

presuma que ele interrompeu sua educação formal em seguida, nada nos testemunhos exija que seja 

assim. O relato de suas aventuras dado por sua filha implica que, nesse período, Diderot, se acaso tinha 

intenção de estudar para o sacerdócio, desistiu. [...] Documentos mostram que, durante este período 

crepuscular de sua vida, ele considerou duas vezes estudar Direito” (WILSON, 2012, p. 49). Ainda como 

destaca Wilson, devido a indecisão de Diderot em optar por uma profissão formal, o seu pai cortou a sua 

mesada e durante os próximos dez anos, antes da publicação da sua primeira obra, o filósofo exerceu uma 

série de atividades, como preceptor e tradutor (WILSON, 2012, p.50-51). 
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As palavras de Diderot representam uma crítica ácida e contumaz ao 

currículo desenvolvido pela Universidade de Paris. Para o filósofo, a união entre a 

Igreja e o Estado era responsável por tal situação, uma vez que insistiam em um 

currículo propagador de dogmas religiosos, distante dos avanços científicos e das 

necessidades de desenvolvimento da nação.  

Portanto, para que a educação alcance o seu papel transformador, Diderot 

defendia que houvesse transformações na esfera política, na qual se destaca a adoção da 

escola pública, laica e aberta a todos os cidadãos, conforme apresentamos no capítulo 

três, e também era necessário repensar o currículo escolar. Para o filósofo, o conteúdo 

ministrado pela universidade e pela educação pública em geral deveria atender aos 

interesses pessoais e coletivos, sempre visando o desenvolvimento de ambos. Inclusive 

essa preocupação, segundo destaca Cambi, ilustra o pensamento pedagógico do século 

XVIII, na medida que é orientada por “valores sociais e civis, crítica em relação a 

tradições, empenhada em reformar a sociedade também na vertente educativa, sobretudo 

a partir da vertente educativa” (CAMBI, 1999, p. 330). A proposta curricular 

diderotiana é considerada como uma das mais completas referentes ao período das 

Luzes, como sublinha Badinter: “É um trabalho considerável, que desce aos mínimos 

detalhes daquilo que deveria ser a universidade ideal aberta a todos: recrutamento dos 

profissionais, conteúdos do ensino, horários” (BADINTER, 2009, p. 264).  

Para alcançar esse objetivo transformador, Diderot propõe que o currículo 

deveria ser guiado pelo princípio da utilidade do conhecimento, assim atendendo os 

interesses individuais e coletivos, como lemos neste trecho do “Plano”: “[...] a ordem do 

ensino prescrito pela idade, e pela utilidade mais ou menos geral dos alunos, a única que 

é praticável em uma educação pública é também a única que se harmoniza com o 

interesse geral e particular” (DIDEROT, 2000a, p. 284). Em outro trecho, o filósofo 

destaca a possibilidade de atender com esta proposta todos os cidadãos de uma nação: 

“[...] seria bem singular, para não dizer nada a mais, que uma escola pública, uma escola 

onde seriam recebidos indistintamente todos os súditos de um império, se abrisse por 

um estudo, por uma ciência que não conviesse senão a uma mínima parte dentre eles” 

(DIDEROT, 2000a, p. 278). Segundo Diderot, a utilidade do conhecimento era 

determinada pela aplicação decorrente do seu aprendizado. Para ilustrar o seu 

argumento, o filósofo recorre a classificação dos animais proposta por Buffon:  
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Ele falou primeiro do boi, o animal que mais nos importa conhecer 

bem; em seguida, do cavalo; depois do asno, do mulo, do cão. O lobo, 

a hiena, o tigre, a pantera, ocupam, segundo o seu método, uma 

posição tanto mais afastada na ciência quanto mais longe estão de nós 

na natureza, e que nós temos ou menos vantagens a tirar ou menos 

danos a temer deles (DIDEROT, 2000a, p. 279). 

  

 

Partindo desta premissa, a proposta diderotiana busca diferenciar os 

conhecimentos classificados como essenciais ou primitivos daqueles denominados 

como de conveniência. Os primeiros são definidos pelo filósofo como “todos os estados 

(misteres); se não adquiridos na juventude, será preciso adquiri-los em uma idade mais 

avançada, sob a pena de nos enganarmos ou de apelarmos a todo momento para auxílio 

estrangeiro” (DIDEROT, 2000a, p. 279). Além disso, como sublinha Diderot, o 

aprofundamento dos estudos essenciais forneceria a base do conhecimento profissional, 

que também são aperfeiçoados conforme a área escolhida, como lemos na passagem a 

seguir: 

 

As profissões não exigem todas a mesma porção de conhecimentos 

primitivos ou elementares que formam a longa corrente do curso 

completo dos estudos de uma universidade. Eles são mesmos 

necessários ao trabalhador braçal ou por jornada do que ao 

manufatureiro do que ao comerciante; menos ao comerciante do que 

ao militar; menos ao militar do que ao magistrado ou ao eclesiástico; 

menos a estes do que ao homem público (DIDEROT, 2000a, 279). 

 

 

Ao examinarmos a proposta diderotiana, podemos citar a matemática como 

exemplo de um conhecimento essencial, a respeito do qual o filósofo declara: “em todas 

as condições da vida, desde a mais elevada até a última das artes mecânicas, tem-se 

necessidade destes conhecimentos” (DIDEROT, 2000a, p. 289). Sendo assim, a 

matemática, em suas diversas áreas, terá prioridade no programa de Diderot, sendo a 

primeira disciplina a ser ensinada no curso de Belas Artes, etapa inicial da formação 

universitária. Essa proposta inverte radicalmente a ordem das disciplinas do curso, que 

devido a tradição escolástica privilegia o estudo das línguas clássicas e da metafísica, 

em detrimento das ciências da natureza e da matemática.  

Já os conhecimentos classificados por Diderot como de conveniência são os 

considerados como os restritos a um grupo específico da sociedade, como por exemplo, 
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os poetas. Para exercer bem o seu ofício, o poeta deve ter em sua formação uma gama 

variada de conhecimentos, como descrevemos abaixo: 

 

Tomemos um outro exemplo, menos importante: o poeta. Qual é o 

objeto na arte ou na natureza que não seja de sua alçada? Pode alguém 

ser um grande poeta e ignorar as línguas antigas e algumas das línguas 

modernas? Pode alguém ser um grande poeta, sem uma forte tintura 

de história, de física e de geografia? Pode alguém ser um grande 

poeta, sem o conhecimento dos deveres do homem e do cidadão, de 

tudo o que depende das leis das sociedades entre si, das religiões, dos 

diferentes governos, dos mores e dos usos das nações, da sociedade de 

que se é membro, das paixões, dos vícios, das virtudes, dos caracteres 

e de toda a moral (DIDEROT, 2000a, p. 280)? 

 

 

Como podemos ver, a formação de um poeta exige um aprofundamento em 

diversas áreas, segundo Diderot, mas nem todas elas são necessárias à formação básica 

dos alunos; sendo assim, deveriam ser apresentadas no final do curso ou em disciplinas 

complementares.   

A utilidade também é o critério para determinar a distinção entre o 

conhecimento escolar e científico, como lemos neste trecho: “Saber geometria ou ser 

geômetra são duas coisas muito diversas. É dado a poucos homens ser geômetra. É dado 

a todos aprender aritmética e geometria” (DIDEROT, 2000a, p. 289). Em outra 

passagem Diderot reforça esse alerta: 

  

O escritor ou se deixará conduzir pelo fio natural que encadeia todas 

as verdades, que as liga em seu espírito e as traz à sua pena; mas seu 

método não pode convir a um ensino público; ou ele referirá todo o 

conhecimento da Enciclopédia, dispondo todos os fatos sob a 

memória; todas as ciências sob a razão; todas as artes de imitação sob 

a imaginação; todas as artes mecânicas sob as nossas necessidades ou 

os nossos prazeres; mas esta percepção que é vasta e grande, excelente 

numa exposição geral de nossos trabalhos, seria insensata, se a 

aplicassem às lições de uma escola onde tudo se reduziria a quatro 

professores e a quatro classes, um mestre de história, um mestre de 

razão, uma classe de imitação, uma outra da necessidade. Aqui se 

formariam somente historiadores ou filósofos; lá, somente oradores e 

poetas; ou operários (DIDEROT, 2000a, p. 283). 

 

 

Para estabelecer essa distinção, Diderot propõe que o ambiente escolar 

forneça os conhecimentos que atendam às relações do homem com a natureza e seus 

interesses individuais e coletivos (DIDEROT, 2000a, p. 283), fornecendo uma base 
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comum na qual se possa despertar os mais variados estudos e funções: “[...] eu vejo 

eclodir em confusa mistura físicos, naturalistas, médicos, [...], historiadores, moralistas, 

[...], jurisconsultos, políticos; a ciência da beca, da espada e da Igreja! Mas quantos 

estudos preliminares essenciais e comuns a todas essas ocupações” (DIDEROT, 2000a, 

p. 284)!  

Além de diferenciar os estudos escolares e científicos, a utilidade também é 

o critério para determinar a ligação entre as disciplinas: “[...] a ciência que o 

encadeamento dos conhecimentos conduz a um lugar de onde o motivo da utilidade a 

transpõe não é de um longo estudo, e seus elementos servem de base a várias condições 

importantes” (DIDEROT, 2000a, p. 284). Como exemplo, podemos citar novamente o 

programa proposto para o curso de Belas Artes, iniciado pelo conhecimento 

matemático, que tem como sequência as aulas de mecânica e hidráulica, no qual o autor 

demonstra a ligação e a utilidade como princípio de escolha: “Aqui a ligação das 

ciências e sua utilidade concorrem para fixar a posição que eu dei à mecânica e à 

hidráulica, após a aritmética, a álgebra e a geometria” (DIDEROT, 2000a, p. 296).  

 Para expor o currículo diderotiano, dividiremos o nosso capítulo em duas 

partes. Na primeira, focaremos nas críticas dirigidas ao sistema educacional francês, 

principalmente nos efeitos decorrentes dos laços entre Igreja e educação. No segundo 

momento, apresentaremos por ordem as críticas dirigidas às faculdades de Belas Artes, 

Medicina, Direito e Teologia e na sequência de cada uma o detalhamento do programa 

idealizado por Diderot.  
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3.1 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FRANCESA E A AFIRMAÇÃO DOS LAÇOS 

ENTRE A RELIGIÃO E O ESTADO. 

 

3.1.1 Carlos Magno e a educação francesa 

 

A educação francesa em vigor no século XVIII tinha raízes medievais.  

Segundo Diderot, a educação oferecida pela Universidade de Paris ainda vivia presa ao 

passado e funcionava mais como um centro de difusão de dogmas religiosos do que um 

centro produtor de conhecimento:  

 

Carlos Magno,
2
 nascido em um tempo em que ler, escrever e balbuciar 

mau latim não era um mérito comum, fundou nossa pobre 

universidade: ele a fundou gótica; ela permaneceu gótica, tal como ele 

a fundou; e malgrado seus vícios monstruosos, contra os quais os 

homens instruídos destes dois últimos séculos não têm cessado de 

reclamar e que subsistem sempre, se lhe deve o nascimento de tudo o 

que se fez de bom desde sua origem até agora. (DIDEROT, 2000a, p. 

270) 

 

 
  

Para Diderot, a educação implantada por Carlos Magno é marcada por 

“vícios monstruosos”, que podemos deduzir sejam os vínculos com a religião, os quais 

para Diderot, provocaram atrasos incalculáveis para o desenvolvimento francês, uma 

vez que estava amparada em dogmas religiosos. Para ilustrar o quadro criticado por 

Diderot, apresentaremos resumidamente algumas das reformas propostas por Carlos 

Magno, que mostram como se estruturou a aliança entre religião e conhecimento na 

França.  

Até o governo de Carlos Magno, a principal fonte educacional eram os 

monastérios, responsáveis por formar os "meninos monges" e os bispados e abadias, 

responsáveis pela formação dos religiosos. Cabe destacar que desde a proibição das 

escolas de filosofia pagã, imposta pelo imperador Justiano, em 529, a Igreja já tinha o 

monopólio das estruturas e dos conteúdos ministrados (TUILIER, 2010, p. 46). O 

conhecimento produzido e difundido neste período ficou conhecido como Patrística e 

representa a passagem entre a filosofia antiga e a medieval. Os pensadores cristãos deste 

                                                 
2
 Carlos Magno (742 - 814) muitas vezes foi considerado o patrono da educação na França, devido ao 

Renascimento Carolíngio. Atualmente essa posição vem sendo contestada por historiadores como Le 

Goff: "[...] Os manuais de História republicanos franceses estão perfeitamente equivocados ao popularizar 

um Carlos Magno, aliás analfabeto, como protetor da juventude das escolas e precursor de Jules Ferry." 

(LE GOFF, 2014, p. 32) 
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período, como destaca Jeauneau, estavam divididos em dois grupos: o primeiro rejeitava 

a herança dos filósofos pagãos, já o segundo apresentava uma posição conciliadora 

entre os estudos clássicos e a fé cristã, como destaca o pesquisador: “esforçaram-se por 

salvar dela tudo o que podia ser preservado sem dano para a sua fé” (JEAUNEAU, 

1963, p. 17). Representante desta segunda corrente,
3
 Santo Agostinho (354-430) é 

considerado o expoente desta linha de pensamento e buscou em sua obra aliar a fé e 

razão, como evidencia Novaes: “[...] Agostinho pretendia mostrar que o cristianismo é 

uma filosofia, que aspira legitimamente à cidadania filosófica, isso justificaria a 

necessidade de explicar o papel da fé; e a sua relação com a razão” (NOVAES, 2009, p. 

94). Ainda como completa o comentador, além de buscar essa associação, Agostinho 

também se esforçou para eleger o cristianismo como a melhor filosofia, ou seja, o 

pensamento ao qual todas as outras de conhecimento deveriam estar submetidos:  

 

[...] mas sua pretensão ia ainda além, uma vez que o cristianismo deve 

ser apresentado como uma filosofia melhor do que as outras [...], mas 

sobretudo é o ponto culminante desta história, realizando plenamente 

as aspirações presentes, de uma forma ou de outra, em todas as 

filosofias (NOVAES, 2009, p. 94).  

 

 

Esse espírito dominaria as escolas deste período, fortalecendo uma educação 

de cunho cristão
4
 (CAMBI, 1999, p. 138). Apesar de não apresentarem um conteúdo 

sistemático, tinham normalmente em suas aulas um programa de leitura, memorização, 

cálculo e canto, sendo que este último tinha uma função relevante, uma vez que na 

ausência de livros, o mesmo era utilizado para ensinar os textos bíblicos e litúrgicos 

(CAMBI, 1999, p. 48). 

                                                 
3
 Também podemos incluir como representante desta segunda corrente Boécio (cerca 480-526), que 

também foi um escritor escolástico influente. Sua obra, porém, não foi compreendida pelo seu tempo, 

tendo ele sido assassinado sob a acusação de magia e conspiração. Somente depois seria eleito mártir da 

fé (JEAUNEAU, 1963, p. 17). 
4
 Cambi destaca sobre a educação deste período: “O projeto educativo de Santo Agostinho, pensando em 

tempos dramáticos e por um pensador fortemente inquieto, permaneceu – na sua mescla de platonismo, 

filosofia plotiniana e cristianismo paulino – como um dos grandes modelos da pedagogia cristã, ao qual se 

continuou a recorrer durante séculos (pense-se em Lutero, no jansenismo, em Rosmini) que desfraldou – 

pela primeira vez em toda a sua altura/complexidade – a bandeira da educação cristã, destacando suas 

diferenças radicais em relação aos itinerários da Paideia clássica: seu caráter pessoal, sua dramaticidade, 

sua oscilação entre cultura e ascese, sua referência a um Mestre supremo (Cristo, modelo de humanidade 

sublime), sua colocação dentro da história como responsável pelas suas culpas e expectativas, com 

espírito, ao mesmo tempo, penitente e profético” (CAMBI, 1999, p. 137). 
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A ascensão de Carlos Magno ao poder reforçou a aliança entre o Estado e a 

Igreja,
5
 como salienta Cambi: “O ideal político de Carlos Magno de fundar uma 

societas christiana que unificasse Igreja e Estado e pusesse a ‘palavra de Deus’ como 

fermento da vida social impunha já uma formação cultural e espiritual para os 

‘conselheiros’ do rei” (CAMBI, 1999, p. 159).  Buscando essa formação para os 

membros da corte e o reforço da ideologia cristã, Carlos Magno promoverá uma 

reforma educacional.
6
 Para isso, são criados dois modelos de formação educacional: o 

primeiro, composto pelas Catedrais, que terá a função de formar o clero secular e tem 

como programa o estudo do trívio (gramática, retórica e dialética) e do quadrívio 

(aritmética, geometria, astronomia e música);  o segundo será a Escola Palaciana, 

destinada à elite, com o objetivo de formar a nobreza e os administradores do Império. 

Inclusive como destaca Higounet, desde o governo de Pepino Breve (714-

768), antecessor de Carlos Magno, houve uma preocupação em padronizar a escrita, no 

intuito de organizar e difundir os conhecimentos religiosos (HIGOUNET, 2003, p. 115). 

O processo iniciado por Pepino foi ampliado por Magno devido à criação das novas 

instituições educacionais e a troca do rito galicano
7
 pelo romano nas cerimônias da 

Igreja, o que provocou uma revisão dos livros litúrgicos e favoreceu o desenvolvimento 

da scriptoria
8
, que tinha objetivo de produzir textos de forma rápida e que fossem de 

fácil leitura (HIGOUNET, 2003, p. 115). 

Ainda podemos citar como parte do fortalecimento dos laços entre a Igreja e 

o Rei, a determinação de Carlos Magno, tomada entre 787 e 789, da obrigatoriedade da 

criação de escolas em todos os bispados e abadias, com o objetivo de iniciar os fiéis do 

sexo masculino no ofício litúrgico e no canto eclesiástico. A medida, porém, não 

                                                 
5
 Podemos citar como exemplo desta união da Igreja e do Estado um trecho do pacto que este apresentou 

ao Papa em 796: “[...] desejo estabelecer com Vossa Santidade, um pacto inviolável de fé é caridade... É o 

nosso dever, com o auxílio da divina piedade, defender por toda a parte, com as armas, a Santa Igreja de 

Cristo, quer das incursões dos pagãos como das devastações dos infiéis... É vosso dever, Santíssimo 

Padre, levantar as mãos para Deus, como Moisés, para auxiliar o nosso exército, de modo que, por vossa 

intercessão e pela vontade e graça de Deus, o povo cristão obtenha para sempre a vitória sobre os 

inimigos da fé cristã” (MAGNO apud SPINELLI, 2013, p. 46). Ainda como destaca Spinelli, Magno 

buscava restaurar o Império Romano e para isso agia como autoridade suprema do Estado e da religião: 

“[...] o seu governo conseguiu conquistas extraordinárias, especialmente sobre os que eram tidos como 

pagãos, dos quais queimavam os campos, destruíram suas vilas e as subjugavam em nome de Jesus, da 

unificação cristã, da Europa [...]” (SPINELLI, 2013, p. 44). 
6
 A reforma educacional promovida por Magno foi conduzida por Alcuíno (730-806) formado em York e 

nomeado em 793 mestre da escola palaciana e conselheiro do rei (JEAUNEAU, 1963, p. 17). 
7
 O rito galicano é um rito litúrgico católico comum na França, entre os séculos IV e VIII, que foi 

substituído paulatinamente pelo rito romano. 
8
 Trata-se da escrita desenvolvida nos monastérios, no qual monges copistas, iluminadores e 

encadernadores produziam todo o material que era utilizado pelos católicos para a divulgação dos ideais 

cristãos. Atuaram principalmente entre os séculos VIII e XIII, na Europa Ocidental.  
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alcançou de forma sistemática  todo o reino, devido as invasões normandas e sarracenas, 

mas contribuíra para difundir a imagem do monarca como defensor da educação 

(TUILIER, 2010, p. 47). 

A reforma produzida por Carlos Magno não significou a produção de novos 

conhecimentos, como ressalta Tuilier: “Na falta de expansão econômica e das 

necessidades sociais, havia permanecido geralmente insensível aos desenvolvimento das 

disciplinas científicas suscetíveis de melhores técnicas e do modo de produção, que 

eram rudimentares em todos os aspectos” (TUILIER, 2010, p. 48)  o que corrobora a 

análise diderotiana sobre o tema, na qual o filósofo salienta os limites deste processo: 

“Carlos Magno, na França, e Alfredo, na Inglaterra, fizeram, quase, o que havia existido 

outrora estava encerrado em obras antigas que não se entendiam” (DIDEROT, 2000a, p. 

278). Neste contexto, a ciência era como um tesouro a ser reproduzido e não 

questionado; Le Goff inclusive exemplifica a situação ao descrever que os livros não 

eram feitos para serem lidos, mas sim, armazenados como tesouros. O historiador 

inclusive os compara a “baixelas preciosas”, que eram exibidas como sinais de poder e 

ostentação; o próprio Carlos Magno vendeu parte dos seus manuscritos e distribuiu o 

arrecadado como esmolas (LE GOFF, 2014, p. 32).  

Importante salientar que os centros de formação educacional eram 

destinados à elite. A educação das classes populares era essencialmente voltada para o 

trabalho. Começava na infância, era orientada por um "mestre" e se realizava nas 

oficinas e nos campos. Além do processo formal, a Igreja também exercia uma forte 

influência sobre o imaginário da população, contribuindo para sua formação, 

fortalecendo os seus dogmas e reforçando o seu papel dominante. Cambi, analisando a 

questão, destaca o papel dos ritos e das festas religiosas neste processo. Para o 

historiador, estes eventos produziam dois tipos de efeito que afetavam diretamente o 

sistema de signos e símbolos que compunham a experiência do sujeito. Enquanto os 

ritos valorizavam figuras, estilos de vida e comportamentos, as festas despertavam 

temores, expectativas e frustrações. Como exemplo deste último ponto, Cambi destaca 

as imagens do além-túmulo, presentes em mosaicos e afrescos, que tinham como 

objetivo tanto produzir o medo e o horror naqueles que não cumprem os dogmas 

religiosos, como servir de elemento de coerção, uma vez que lembravam aos fiéis a 

necessidade de serem obedientes e o papel da Igreja no processo de salvação (CAMBI, 

2000a, p. 167). 
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4.1.2 Paris, a “Nova Atenas” – a educação no período do renascimento comercial 

e urbano  

 

Durante o renascimento comercial e urbano, ocorrido a partir do século XI, 

Paris se torna um importante centro econômico devido às relações comerciais com 

Flandres e com o norte da França. Inclusive, desde do reinado de Hugo Capeto, em 987, 

a cidade tinha sido elevada a capital do reino (CARPENTIER; LEBRUN, 2000, p. 115). 

Essas mudanças provocaram também um efervescente intercâmbio de ideias, que 

rendeu a cidade o apelido de “Nova Atenas”.  As obras clássicas da Antiguidade, 

preservadas pelos árabes e bizantinos, como os estudos de matemática de Euclides, a 

astronomia de Ptolomeu, a medicina de Galeano e Hipócrates e a física, a lógica e a 

ética de Aristóteles,
9
 voltaram a ser estudadas. Além do conhecimento clássico, os 

europeus também se apropriaram dos estudos árabes desenvolvidos no período, como a 

álgebra de Al Karismi, os estudos médicos de Razi, Ibn Sinã e Avicena,
10

 os estudos na 

área de astronomia, botânica, agronomia e alquimia e o fornecimento de um vocábulo 

aplicado ao comércio (LE GOFF, 2014, p. 40).  Além novos conhecimentos, a vida 

cultural de Paris ganhou novas escolas,
11

 centros de estudo, como Saint-Victor e Sainte-

Geneviève, e também se tornou frequente as aulas ao ar livre,
12

 que funcionam ao lado 

                                                 
9
 Em 19 de março de 1255, o aristotelismo foi oficialmente adotado pela Universidade de Paris, inclusive 

nos estatutos da faculdade de Belas Artes constava como matéria obrigatória (STORCK, 2003, p. 42) 
10

 Os estudos médicos de Razi, Ibn Sinã e Avicena serão a base da Enciclopédia Médica que será utilizada 

pelos estudantes das faculdades de medicina durante a Idade Média e Moderna (LE GOFF, 2014, p. 40).  
11

 Le Goff descreve a localização de novos centros de estudo: “[...] Mestres e estudantes se comprimem 

todos os dias na Cité e em sua escola catedral, na Rive Gauche, onde gozam de uma enorme 

independência. Em torno de Saint-Julien-le-Pauvre, entre a rua da Boucherie e a rua de Garlande; mais a 

leste, em torno dos cônegos de Saint-Victor, ao sul, ao subir a Montanha – lá está, a coroá-la, com sua 

outra grande escola, o mosteiro de Saint-Geneviève. Ao lado dos professores regulares do Capítulo de 

Notre-Dame, cônegos de Saint-Victor e de Sainte-Geneviève, mestres mais independentes, os professores 

agregés que tinham recebido do monge encarregado, em nome do bispo, a licentia docendi, o direito de 

ensinar, atraem alunos e estudantes em número crescente a suas casas particulares ou aos claustros de 

Saint-Victor ou de Sainte-Geneviève que se abrem para eles” (LE GOFF, 2014, p. 44). 
12

 Deutsch cita como exemplos destes encontros ao ar livre os encontros que aconteciam na Rua do 

Fouarre e na Praça Maubert, inclusive o nome desta última era uma contração engraçada de Magister 

Maubus, nome latino de Mestre Alberto, mestre em teologia, formado em 1245, que lecionava no local. 

Inclusive como destaca o comentador o espaço foi frequentado por Dante Alighieri (1265-1321), antes de 

escrever a Divina Comédia ( DEUTSCH, 2011, p. 212). 
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das tradicionais instituições da Igreja, como o monastério da Catedral de Notre Dame 

(LE GOFF, 2014, p. 44).    

Todas essas alterações provocaram o surgimento de uma nova metodologia, 

a escolástica,
13

 na qual se destacaram nomes como João Scoto Erígena, Anselmo de 

Cantuária, Pedro Abelardo, João de Salesbury e Tomás de Aquino. Os escolásticos 

deram continuidade à tradição patrística, de conciliar a fé com a razão, porém 

acrescentaram a retomada dos conceitos gregos, principalmente os aristotélicos, e os 

estudos árabes;  em ambos casos, sempre buscaram adaptar essas ideias a sua visão de 

mundo, como observa Spinelli (2013, p. 11): “[...] o intelectual cristão se valia dos 

mesmos conceitos, por vezes dos mesmos termos com os quais os gregos edificaram a 

sua sabedoria e cultura, e sobre eles implantava a sua sabedoria e cultura.” Cabe 

destacar que a adoção de uma nova metodologia não significou a alteração dos temas 

abordados ou uma maior ligação como a vida prática ou social. Esse ponto foi 

amplamente discutido e ressaltado pelos iluministas, em especial pelos editores da 

Enciclopédia, como podemos ler neste trecho do verbete “Filosofia da Escola”: 

 

Designa-se por da Escola a espécie de Filosofia que de outro modo e 

mais comumente se chama escolástica, que substituiu as coisas pelas 

palavras, e os importantes objetos da verdadeira Filosofia por questões 

frívolas ou ridículas, que com termos bárbaros explica coisas 

ininteligíveis, que trouxe à luz ou cobriu de honra os universais, as 

categorias, as predicações, os graus metafísicos, as intenções 

secundárias, o horror ao vácuo etc. (D’ALEMBERT, 2015, p. 289). 

 

 

  Com certeza os estudos desenvolvidos por Pedro Abelardo
14

 (1079-

1142), uma figura de destaque da escolástica, se enquadrariam nas críticas dos 

                                                 
13

 Para a realização deste trabalho escolhermos a definição de escolástica apresentada por Spinelli e que 

apresentamos a seguir: “O termo Escolástica é resultado de uma abstração da análise histórica, uma vez 

que a Filosofia na Idade Média se manifesta numa pluralidade de tendências. A palavra, enquanto tal, 

deriva dos então chamados “escolásticos”, ou seja, uma designação aplicada aos professores das “escolas” 

da época. A análise histórica, no entanto, adotou o termo para designar uma tendência específica, 

condizente com um determinado modelo: aquele que resultou na mais eficiente (dentro do sistema) 

explicitação (racional) de determinados problemas do âmbito da Religião ou da crença. Por isso, o termo 

“escolástica” é uma abstração, porque não representa a pluralidade das escolásticas, mas tão somente uma 

tendência” (SPINELLI, 2013, p. 39). O autor ainda destaca que tanto o movimento da Patrística quanto o 

da Escolástica representaram ao mesmo tempo uma síntese e uma crítica que provocaram mudanças no 

pensamento cristão, como lemos em suas palavras: “Tanto a Patrística quanto a Escolástica são, porém, 

obras de uma construção coletiva. Cada uma forma, a seu modo, representa um movimento, dentro do 

qual indivíduos com formação e crenças diferenciadas fizeram (digamos assim) a diferença e ofereceram 

o contraposto da harmonia e a provocação da mudança” (SPINELLI, p. 40). 
14

 Pedro Abelardo desenvolveu a maioria dos seus estudos em Sainte-Geneviève, o que contribuiu para 

fortalecer esta área no cenário intelectual parisiense. 
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enciclopedistas, como destaca Le Goff, o pensador pode ser considerado “primeira 

grande figura do intelecto moderno – nos limites da modernidade do século XII – 

Abelardo foi o primeiro professor”
15

 (LE GOFF, 2014, p. 59). Esses limites citados por 

Le Goff ficam explicitados quando analisamos o pensamento de Abelardo, sempre 

atrelado a questões do mundo religioso, numa tentativa de promover uma aliança entre 

razão e fé (LE GOFF, 2014, p. 73).  Como destaca Gilson, a obra de Abelardo tem duas 

vertentes, uma teológica e outra filosófica. A sua obra teológica mais importante foi Sic 

et nom, no qual o autor busca apresentar os testemunhos contraditórios sobre um grande 

número de temas, tanto na Escritura quanto nos textos dos Padres da Igreja (GILSON, 

2001, p. 342). Poderíamos, portanto, considerar Abelardo como um contestador da 

autoridade da Igreja, até mesmo um herético. Mas, como nos alerta Gilson (2001, 

p.342), o levantamento das contradições tinha por objetivo “suscitar nos espíritos o 

desejo de resolvê-las” e que inclusive o seu método foi incorporado posteriormente à 

Suma teológica de santo Tomás (GILSON, 2001, p. 342, p. 342). Outro ponto 

importante destacado pelo historiador, que corrobora os limites do pensamento do 

filósofo apresentado por Le Goff, é que para Abelardo a razão nunca esteve na frente da 

fé, ou seja, o seu pensamento: 

 

[...] nunca variou sobre o princípio de que a autoridade passa antes da 

razão, de que a dialética tem por utilidade principal o esclarecimento 

das verdades da fé e a refutação dos infiéis, de que a salvação da alma, 

enfim, nos vem das Sagradas Escrituras e não dos livros dos filósofos 

(LE GOFF, 2014, p. 342).  

 

 

 Já os estudos filosóficos de Abelardo serão centrados na lógica, 

principalmente influenciado pelo pensamento aristotélico. Sua principal obra será um 

método, apresentado na obra Lógica Ingredientibus, no qual o pensador discute 

principalmente as questões dos universais. Neste momento de surgimento da 

escolástica, embalados pelas mudanças urbanas e sociais, teremos o nascimento da 

Universidade de Paris, que se tornará um dos mais importantes centros de difusão do 

pensamento cristão.  

 

                                                 
15

 Esta opinião também é dividida por Peter Burke, que considera Abelardo ao lado de Heloísa, sua aluna 

e depois sua amante, os primeiros letrados europeus que se tornaram visíveis fora dos mosteiros, 

demonstrando assim os efeitos do renascimento comercial e urbano na esfera intelectual (BURKE, 2003, 

p. 27). 
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4.1.3 A Universidade de Paris – centro difusor do pensamento cristão 

 

A união entre Igreja e Estado na educação não estava limitada somente aos 

conteúdos ministrados, também se estendia ao domínio da estrutura organizacional. 

Esse controle, muitas vezes resultava em uma postura arbitrária, como podemos 

observar no processo de concessão das permissões de ensino. Neste momento, Paris se 

transformou em um centro múltiplo de estudos, como inúmeras escolas, professores 

particulares e monastérios de destaque como Saint-Geniève e Saint-Victor, porém 

somente o capítulo de Notre Dame tinha concessão para emitir as permissões de ensino 

- devido à exclusividade, os mestres da catedral exigiam além do juramento o 

pagamento de uma quantia em dinheiro. Os candidatos ainda reclamavam que não havia 

nenhuma prova ou atestado que demonstrasse o nível de conhecimento, a aprovação se 

encontrava nas mãos dos mestres, o que gerava todo os tipos de abuso e práticas 

autoritárias (TUILIER, 2010, p. 55).  

Frente aos problemas enfrentados e o aumento do número das instituições 

de ensino, surgirá em Paris uma corporação que unirá mestres e alunos na luta pelos 

seus direitos, surtirá efeito e atuará de forma efetiva na defesa da classe estudantil. Uma 

prova desse apoio mútuo aconteceu em 1200, quando um incidente envolvendo o criado 

de um estudante gerou uma reação exagerada do prefeito contra os estudantes 

(TULIER, 2010, p. 60). A questão chegou até o rei Felipe Augusto, que tomou o partido 

dos estudantes e concedeu a corporação universitária o privilégio de ter os seus assuntos 

resolvidos pela justiça eclesiástica. Essa medida demonstra que o poder real reconhecia 

o plantel universitário e lhe constituía um estatuto jurídico privilegiado, ou seja, os 

mestres e estudantes estavam acima das jurisdições laicas (TULIER, 2010, p. 61). Este 

corpo universitário organizado recebeu o nome de Universitas, que como lembra Gilson 

(2001, p.483), tem um sentido diferente do empregado para nós na atualidade: trata-se 

de um conjunto de pessoas, mestres e alunos, que participam do ensino dado em uma 

mesma cidade.
16

  

A submissão ao bispado de Paris continuará gerando instabilidade entre os 

alunos e mestres, principalmente em relação aos requisitos para obtenção das licenças 

para lecionar, uma vez que ainda continuavam exigindo o juramento e cobrando as 

taxas. Para reverter essa situação, o corpo universitário, ou seja, os alunos e professores 

                                                 
16

 Segundo Deutsch (2011, p. 222), estima-se que em Paris havia cerca de quarenta e dois mil estudantes, 

divididos entre setenta e cinco escolas.  
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das escolas parisienses, vão recorrer ao Papa Inocêncio III, que tinha estudado na 

cidade. Novamente, os estudantes obtêm uma vitória; são proibidas as gratificações em 

dinheiro e o julgamento das licenças passa a ser feito por um corpo de mestres 

reconhecidos, o que significa um maior controle dos docentes e das suas disciplinas.  

Também em 1215, o Papa nomeia o cardeal Robert de Courson como o responsável por 

organizar os estudos de artes e teologia. Destas medidas nascem as regras de 

funcionamento das faculdades, uma vez que são decididas a grade curricular, a 

organização dos estudos e da determinação do latim com língua oficial. Dentro deste 

contexto temos a transformação da Universitas medieval em uma Universidade
17

 

semelhante estruturalmente a que conhecemos hoje (TUILIER, 2010, p. 62). Cabe 

destacar que a presença da Universidade da Paris não colocará fim às inúmeras escolas 

existentes na cidade; inclusive, em 1257, Robert Sorbonne, confessor do rei, funda uma 

escola que se destacará nos embates teológicos e filosóficos, o que contribuiu para a sua 

fama e a perpetuação de seu nome. Posteriormente, a instituição foi incorporada pela 

Universidade e o seu nome se transformou em sinônimo da Universidade de Paris 

(DEUTSCH, 2011, p. 220). 

A Igreja foi o alicerce da fundação da universidade devido a esta se tornar 

um polo difusor e defensor do pensamento cristão, como destaca Gilson: “Inocêncio III 

foi o primeiro a querer fazer dessa Universidade uma mestra da verdade para toda a 

Igreja e que transformou esse centro de estudos num organismo cuja estrutura, 

funcionamento e lugar definido na cristandade só são explicáveis desse ponto de vista” 

(GILSON, 2007, p. 488). Ainda como destaca Le Goff, o apoio pontifício e suas 

intervenções em defesa da universidade parisiense não são desinteressadas; o grande 

objetivo era manter os universitários sob a jurisdição da Igreja, tendo controle sobre os 

seus estudos e os direcionando conforme os seus interesses (LE GOFF, p. 99). Além de 

buscar controlar os conteúdos, também era objeto de controle da Igreja a disciplina da 

vida dos alunos. Inocêncio III determinava que algumas regras mínimas fossem 

seguidas por estes, como a proibição de banquetes antes do período de provas e a 

utilização de trajes específicos para os mestres, redondos e negros, com o objetivo de 

preservar a decência e a dignidade das suas funções (TUILIER, 2010, p. 68). 

                                                 
17

 A Universidade de Paris é a segunda universidade fundada no ocidente, contando desde o início com 

um curso de teologia. A primeira foi a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, como centro de 

estudos jurídicos e que somente acrescentou os estudos teológicos em 1352. 
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Inclusive, neste momento da sua criação, a universidade vai apresentar dois 

caminhos contraditórios sobre os rumos de seus estudos, como destaca Gilson: “[...] 

uma das quais teria levado a fazer dela um centro de estudos puramente científicos e 

desinteressados, enquanto a outra buscava subordinar esses estudos a finalidades 

religiosas e a pô-los a serviço de uma verdadeira teocracia intelectual” (GILSON, p. 

485). 

Essa opção pelo caminho religioso também obteve duras críticas dos 

iluministas: para eles, ao optar pelos ensinos escolásticos, a universidade passou a ser 

um centro de estudos ociosos e ultrapassados. Recorremos novamente ao verbete 

“Filosofia da Escola” para exemplificar essas críticas:  

 

Pode-se situar sua origem, ou ao menos sua época mais brilhante, no 

século XII, época em que a Universidade de Paris começou a adquirir 

uma forma imponente e duradoura. Os poucos conhecimentos então 

espalhados pelo universo, a escassez de livros e de observações, a 

dificuldade de obtê-los, tudo isso voltou os espíritos para questões 

ociosas. Raciocinava-se sobre abstrações, em vezes de raciocinar-se 

sobre seres reais, criou-se para esse novo gênero de estudos uma 

língua nova, e julgava-se sábio quem a havia aprendido. É 

profundamente lamentável que a maioria dos autores escolásticos 

tenha feito um uso tão miserável da extrema sagacidade e sutileza que 

se observa em seus escritos. Tanto espírito, devidamente empregado, 

teria realizado, em outros tempos, grandes progressos nas ciências. 

Seria adequado que nas grandes bibliotecas fosse gravado, nas 

estantes em que se encontram as coleções dos escolásticos: “Para que 

este desperdício?”, ut quid perditio haec? Mateus, 26:8 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 289). 

 

A Universidade de Paris, se tornou um dos principais centros de estudo da 

escolástica. Em suas dependências um dos maiores expoentes do pensamento 

escolástico desenvolveu os seus estudos, Tomás de Aquino (1225-1274). Tomás 

desenvolverá todo o seu pensamento filosófico sob uma dupla condição: a distinção 

entre a razão e a fé, e a necessidade de sua concordância. Para o pensador, a filosofia 

deve se dedicar apenas ao que é acessível à luz natural e que possa assim ser 

demonstrado. Já a teologia tem como sustentação a revelação; as verdades, portanto, são 

firmadas na autoridade divina e necessitam de demonstrações para serem acatadas como 

verdadeiras (GILSON, 2009, p.655). Podemos ver um exemplo desta postura tomista 

neste trecho da Súmula contra os gentios: 
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As verdades que professamos acerca de Deus revestem uma dupla 

modalidade. 

Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam 

totalmente as capacidades da razão humana. Uma delas é, por 

exemplo que Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades que 

podem ser atingidas pela razão, por exemplo, que Deus existe, que há 

um só Deus etc. Estas últimas verdades os próprios filósofos as 

provaram por via demonstrativa guiados que eram pelo lume da razão 

natural (AQUINO, 1973, p. 65). 

 

  

Ao reunir os principais pensadores escolásticos, a faculdade de teologia se 

transformará, como destaca Gilson (2009, p. 655), “na fonte de erro ou verdade 

teológicos para toda a cristandade”, passando a ser devidamente controlada e vigiada 

pela Igreja. Ela assume a supremacia sobre as demais faculdades, como destaca Tuilier 

(2011, p. 67): “Da Idade Média até a Revolução, a teologia se situa no cume da 

hierarquia do saber, cujas hipóteses e interpretações representam a perspectiva da fé 

cristã. ”  

A consequência direta desta orientação religiosa é que a universidade se 

transforma em um centro difusor do conhecimento, preocupado em perpetuar os 

clássicos, como os enciclopedistas já destacavam no “Discurso Preliminar”: “[...] 

bastava que fosse antigo, e teriam defendido, com a mesma veemência, as formas 

substâncias ou as qualidades ocultas” (‘´ALEMBERT, 2015, p. 49). Este ponto também 

é ressaltado por Diderot em sua análise no “Plano de uma Universidade”:  

 

Um sábio do século XII e XIII não era mais que um miserável 

cavilador, um impertinente deveras insuportável na plena acepção do 

termo; mas esse impertinente era considerado. A admiração geral, que 

ele obtinha sem merecê-la, sustentou o desejo de saber; o gosto pelas 

futilidades escolásticas passou; o da verdadeira ciência apareceu; e 

todos os grandes homens dos séculos seguintes saíram do âmbito 

dessas cátedras que foram outrora ocupadas por Tomás de Aquino, 

Abelardo o Grande, João Escoto e que são ocupadas hoje em dia por 

mestres quase seus contemporâneos de estudos (DIDEROT, 2000a, p. 

271). 

 

Peter Burke ilustra como o conhecimento dos pensadores da Antiguidade e 

da Idade Média eram utilizados pelas universidades, reforçando o ponto de vista 

apresentado por Diderot: “pressupunha-se que as opiniões e interpretações dos grandes 

pensadores e filósofos do passado não podiam ser igualadas ou refutadas pela 

posteridade, de tal forma que a tarefa dos professores se limitava a expor as posições 
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das autoridades” (BURKE, 2003, p. 38) Ou seja,  Aristóteles, Hipócrates, Tomás de 

Aquino e outros eram estudados sem serem questionados, pois seus conhecimentos 

eram considerados a excelência de suas áreas. Inclusive, como destaca o historiador, nas 

universidades medievais a maioria dos professores e alunos era constituídos por 

membros do clero; somente em algumas cadeiras dos cursos de Direito e Medicina se 

encontravam alguns membros leigos, devido ao caráter secular de suas profissões 

(BURKE, 2003, p. 27). 

Para Diderot, a ausência de interesse na promoção e difusão de novos 

conhecimentos também era observada na sustentação como verdades incontestáveis das 

ideias dos grandes sistemas metafísicos do passado, compatíveis com os interesses 

teóricos e ideológicos da Igreja. Diderot enxerga um contraste entre a postura das 

universidades francesas e a realidade que se vivia naquele momento da História, muito 

bem retratada no parágrafo transcrito abaixo:  

 

O espírito humano parece ter deitado fora seus maus humores. A 

futilidade dos estudos escolásticos é reconhecida. O furor sistemático 

caiu. Não se trata mais nem de aristotelismo, nem de cartesianismo, 

nem de malebranchismo, nem de leibnizianismo. O gosto pela 

verdadeira ciência reina em toda a parte. Os conhecimentos em todos 

os gêneros foram elevados a um altíssimo grau de perfeição 

(DIDEROT, 2000a, p. 278). 

 

 

Diderot já havia expressado na Enciclopédia opinião semelhante. Para ele, 

era impossível que um único homem ou sistema pudesse compreender todo o 

conhecimento possível sobre a natureza e o homem. Inclusive, o filósofo destaca que 

existe uma ligação entre todas as áreas, como podemos ler no verbete “Enciclopédia”:  

 

Os próprios autores às vezes não percebem a impressão das coisas que 

se passam em torno deles, mas nem por isso ela é menos real. Os 

músicos, os pintores, os arquitetos, os filósofos etc, não podem ser 

contestados sem que o homem de letras receba disso alguma 

instrução. E, reciprocamente, este não discutirá na literatura nenhuma 

questão da qual não apareçam vestígios naqueles que escreverão sobre 

a Música, ou sobre a Pintura, a Arquitetura ou Filosofia. São como 

reflexos de uma luz geral que cai sobre os artistas e letrados e da qual 

eles conservam um pequeno raio (DIDEROT, 2015, p. 174). 

 

 

Para Diderot, portanto, as luzes da razão que sacudiam e transformavam o 

conhecimento, conforme apresentamos no segundo capítulo, pouco ou nada atingiam a 

Universidade de Paris, que segundo o filósofo resistiu a todo tipo de mudança. A 
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argumentação do filósofo pode ser exemplificada por várias posturas reacionárias que a 

universidade adotou durante a Idade Moderna, que apresentaremos a seguir. 

Mesmo com as transformações provocadas pelo humanismo durante a Idade 

Moderna, a universidade parisiense continua a ser um centro difusor das ideias cristãs. 

Como exemplo podemos citar a manutenção da teologia no posto de “rainha das 

ciências”, como salienta Cambi (1999, p. 234): “Ao contrário da Alemanha, a cultura 

humanística não encontra um ambiente muito favorável na França. No país transalpino, 

as universidades – a Sorbonne em primeiro lugar – continuam ainda no século XVI a 

seguir a Escolástica medieval. ”  

O mesmo acontece com o pensamento de Bacon, como aponta D’Alembert 

no “Discurso Preliminar” da Enciclopédia: 

 

Teve o singular o privilégio de ver ainda em vida, sua filosofia 

reconhecida na Inglaterra e de todos os seus compatriotas como 

partidários e admiradores. Todavia faltava muito para que o resto da 

Europa desse a mesma acolhida a suas obras. Não somente eram 

desconhecidas na França como a filosofia escolástica ainda dominava 

quando Newton já derrubará a Física cartesiana [...] (D’ALEMBERT, 

2015, p. 153). 

 

 

Também não podemos deixar de citar que a Universidade de Paris se 

transformou em um agente defensor da Contrarreforma e se posicionava firmemente 

contra a tolerância religiosa durante as guerras de religião, como salienta Tuilier (2010, 

p. XXXI): “A instituição universitária estava demasiadamente inserida nas estruturas 

políticas, sociais e religiosas da época para romper com o marco escolástico que 

constituía a sua razão de ser desde o ponto de vista pedagógico e ideológico. ” Como 

representantes da Contrarreforma, a universidade reprovou todas as teses de Lutero 

(TULLIER, 2010, p. 419), em 1521. Neste mesmo ano, ela também recebeu o poder de 

censurar todas as obras literárias que pudessem propagar ou defender os princípios 

reformistas. Além destas ações diretas, a universidade também teve um papel 

importante em coibir o avanço da Reforma na França; como exemplo podemos citar a 

censura e perseguição aos religiosos Jacques Lefèvre d’Ètaples (1455-1536) e 

Guillaume Briçonnet (1470-1534), que propunham uma mudança pacífica e progressista 

dos costumes e aparatos eclesiásticos. Entre as propostas dos religiosos, encontramos a 

tradução do Novo Testamento para o francês e a adoção da língua vulgar em seus 

sermões. As propostas foram vistas como uma adesão aos ideais da Reforma e foram 
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duramente censuradas pela universidade, e os religiosos foram poupados devido à 

intervenção direta do rei francês junto à ligação. 

Até o século XVIII, a universidade continuou sendo uma instituição que 

representava a afirmação dos laços que ligavam Estado e Igreja, tanto que após a 

Revolução de 1789, quando foi declarada a Constituição Civil do Clero, a instituição 

não resistiu e fechou as suas portas, somente reabrindo no governo napoleônico, em 

1807, (TUILIER, 2010, p. XXXII).  

Para Diderot, os males da influência religiosa na educação podiam ser 

percebidos nas quatro faculdades que compunham a Universidade de Paris – Belas 

Artes, Direito, Medicina e Teologia -, que sofriam com a defasagem do conteúdo e com 

a falta de uma relação mais frutífera entre a teoria e a prática. Analisaremos a seguir as 

quatro faculdades e as suas propostas para reverter este quadro.  
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Figura 22 - Catedral de Notre-Dame, onde funcionava um dos capítulos de estudo de 

Paris 

 

Fonte: Fotografia da autora 

 

 

Figura 23 – Interior da catedral de Notre-Dame. Paris, França 

 

 

Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 24 - Túmulo de Abelardo e Heloisa, Cemitério Père Lachaise, Paris 

 

Fonte: Fotografia da autora  
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4.2 AS FACULDADES DE BELAS ARTES, MEDICINA, DIREITO E TEOLOGIA   

4.2.1. A Faculdade de Belas Artes 

 

Antes de prosseguirmos à análise feita por Diderot do currículo da faculdade 

de Belas Artes, vejamos como seu plano geral se concebia (DIDEROT, 2000a, p.286-

287): 

 

Primeiro curso de 

estudos 

Segundo curso de 

estudos paralelos ao 

primeiro e seguido 

durante o mesmo tempo 

de duração 

Terceiro curso de 

estudos paralelos aos 

dois primeiros e 

seguido durante todo o 

tempo de sua duração 

Quarto curso de 

exercícios paralelo aos 

três primeiros e seguido 

durante todo o tempo de 

sua duração 

    

PRIMEIRA CLASSE PRIMEIRA CLASSE PRIMEIRA CLASSE PRIMEIRA CLASSE 

A aritmética  

Os primeiros princípios 

da metafísica: a 

distinção das duas 

substâncias; a existência 

de Deus; os corolários 

desta verdade. 

O desenho A música  

A álgebra A moral    A dança  

As combinações ou os 

primeiros princípios do 

cálculo de probabilidade 

A religião      

A geometria 
 

    

 

     

SEGUNDA CLASSE SEGUNDA CLASSE 
 

SEGUNDA CLASSE 

As leis do movimento e 

da queda dos corpos A história    A esgrima  

 

A geografia    

O manejo ou a 

equitação  

As forças centrífugas e 

outras A cronologia    O nado  

A mecânica  

E os primeiros 

princípios da ciência 

econômica; ou do 

emprego mais vantajoso 

do tempo e dos talentos.     

A hidráulica  

A arte de dirigir a casa e 

conservar a fortuna     

 

 

    

TERCEIRA CLASSE 
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A esfera e os globos  

 

    

O sistema do mundo 

 

    

A astronomia com suas 

dependências com a 

gnômica       

 

      

QUARTA CLASSE 
      

A história natural       

A física experimental        

QUINTA CLASSE 
      

A química        

A anatomia       

SEXTA CLASSE 
      

A lógica       

A crítica        

A gramática geral 

racional        

SÉTIMA CLASSE 
      

A gramática russa e esta 

língua       

Segundo princípios        

A língua eslavônica        

OITAVA CLASSE 
      

O grego e o latim       

A eloquência e a poesia        
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4.2.1.1 A análise diderotiana sobre o currículo da faculdade de Belas Artes 

 

Diderot faz uma série de críticas ao currículo do curso de Belas Artes da 

Universidade de Paris. Considera que o curso, que constitui a primeira parte da 

instrução universitária,
18

 era de formação clássica, semelhante à desenvolvida nas 

faculdades medievais, e, portanto, distante das necessidades do seu tempo, que buscava 

aliar o desenvolvimento do conhecimento à sua aplicação e obter, como consequência, a 

transformação social.  

As primeiras críticas diderotianas são direcionadas ao ensino de latim e 

grego e da retórica e lógica aristotélicas.
19

 Para o filósofo, a manutenção destas 

disciplinas representava uma tradição medieval
20

 que valorizava a reprodução ao invés 

da produção de novos conhecimentos:  

 

É nas mesmas escolas em que se estuda ainda hoje, sob o nome de 

belas-artes, dois idiomas mortos que são úteis apenas a um pequeno 

número de cidadãos; é lá que a gente os estuda durante seis ou sete 

anos, sem aprendê-los. Que, sob o nome de retórica, ensinam a arte de 

falar antes da arte de pensar, e a do bem dizer antes que a de ter ideias, 

que, sob o nome de lógica, enche-se a cabeça com sutilezas de 

Aristóteles e com sua mui sublime e mui inútil teoria do silogismo, e 

que se dilui em cem páginas obscuras o que se poderia expor 

claramente em quatro [...] (DIDEROT, 2000a, p. 272). 
 

                                                 
18

 Storck (2003, p. 34) descreve as condições para os alunos serem admitidos na Faculdade de Belas 

Artes: “Os estudantes da Faculdade de Artes tinham entre 15 e 21 anos e eram admitidos após prestarem 

exames em latim, língua na qual o ensino era praticado. O primeiro grau era o de bacharel em artes, o 

qual exigia em média três anos  de estudo. O grau seguinte era o de mestre em Artes, sem duração 

estipulada, mas que em média levava cerca de sete anos.”  
19

 Como descreve Cambi (1999, p. 87), as faculdades medievais apresentavam por todo o continente 

europeu o mesmo currículo, isso levava a uma padronização do conhecimento e facilitava o intercâmbio 

entre elas, como podemos ler neste trecho da sua obra: “Em 1450, o currículo das universidades 

europeias, uma rede que se estendia de Coimbra a Cracóvia, era notavelmente uniforme, permitindo assim 

que os estudantes se transferissem com relativa facilidade de uma instituição para outra (prática 

conhecida como peregrinatio acadêmica. O primeiro grau era o bacharelado, e as artes em que o 

estudante se tornava bacharel eram as sete ’artes liberais’, divididas em duas partes, o trivium, mais 

elementar, que lidava com a linguagem (gramática, lógica e retórica) e o quadrivium, mais avançado, que 

lidava com os números (aritmética, geometria, astronomia e música). Na prática, havia também lugar para 

as ‘três filosofias’, ética, metafísica e o que era conhecido como ‘filosofia natural’, o último dos temas 

sendo estudado com especial referência à Física de Aristóteles e a seu tratado ‘Da Alena’”.   
20

 Cambi (1999, p. 87) destaca que a organização das faculdades medievais refletia a ordem da sociedade 

medieval: “O primeiro grau podia ser seguido por um curso em uma das três faculdades superiores, 

teologia, direito e medicina, esquema ternário de um tipo não raro na Idade Média, quando a sociedade 

era dividida entre os que rezavam, os que lutavam e os que sentavam, e outro mundo entre o céu, o 

inferno e o purgatório. [...] As faculdades ‘superiores’ eram consideradas mais ‘nobres’, outro termo que 

revela a projeção da hierarquia social no mundo do intelecto.”  
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As críticas de Diderot encontram eco nas palavras de D’Alembert, seu 

companheiro na empreitada da Enciclopédia. No Discurso Preliminar, o filósofo 

analisa a estrutura do conhecimento no período de formação das universidades e os 

motivos que levaram à adoção da repetição como método de ensino: 

 

 

Ao deixar a barbárie, o espírito humano encontrava-se numa espécie 

de infância, ávido por acumular ideias e, contudo, incapaz de adquiri-

las com ordem, graças à espécie de entorpecimento em que as 

faculdades da alma por longo tempo haviam permanecido. De todas 

essas faculdades, a memória foi a primeira a ser cultivada, porque é 

mais fácil de satisfazer e porque os conhecimentos obtidos com o seu 

auxílio são os que mais facilmente podem ser acumulados. [...] Assim, 

devorou-se indistintamente tudo o que os antigos nos haviam legado 

em cada gênero. Eles foram traduzidos e comentados, e, com uma 

espécie de gratidão, foram adorados sem que se conhecesse, longe 

disso, o que valiam. (D’ALEMBERT, 2015, p. 141) 

 

 

D´Alembert também pondera sobre as línguas clássicas, cujo uso atribui 

muito mais a uma questão de vaidade do que de desenvolvimento intelectual: 

 
 

Daí o sem-número de eruditos, tão profundamente versados nas 

línguas antigas a ponto de desdenhar a sua, e que, como o disse um 

autor célebre, conheciam tudo nos antigos, exceto a graça e a finura, 

tão orgulhosos de sua vã ostentação, porque as vantagens que menos 

custam são com frequência as com que mais gostamos de nos adornar. 

Eram uma espécie de grandes senhores, que sem ter o mérito daqueles 

dos quais recebiam a vida, vangloriavam-se com a pretensão de contar 

contra eles. Essa vaidade não deixava de ter um pretexto. O reino da 

erudição e dos fatos é inesgotável, e tem-se a ilusão de que a cada dia 

nos tornaríamos mais substanciais, graças às aquisições feitas sem 

dificuldade. (D’ALEMBERT, 2015, p. 141) 

 

 

Outro alvo da crítica de Diderot é a metafísica. Para o filósofo, a 

manutenção do curso na universidade significava a propagação dos dogmas religiosos, o 

que não contribuía para o desenvolvimento da ciência, pelo contrário, era a fonte do seu 

atraso, pois defendia ao mesmo tempo sistemas filosóficos e respostas religiosas para 

questões abrangentes e controversas:  
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[...] sob o nome de metafísica, discute-se a duração, o espaço, o ser em 

geral, a possibilidade, a essência, a existência, a distinção de duas 

substâncias, de teses tão frívolas quanto espinhosas, os primeiros 

elementos do ceticismo e do fanatismo, o germe da infeliz facilidade 

de responder a tudo, e da confiança mais infeliz ainda de que se 

respondeu a dificuldades formidáveis com algumas palavras 

indefinidas e indefiníveis, sem as achar vazias de sentido (DIDEROT, 

2000a, p. 272). 

 

 

Para Diderot, a existência de um mundo composto por duas substâncias era 

inadmissível.
21

 Assim, o autor considerava que qualquer sistema que partisse da 

premissa da dualidade, como a metafísica, não poderia produzir conhecimento científico 

confiável. Sobre isso diz a pesquisadora Magnólia Costa Santos: “Para o autor, uma 

filosofia ou uma ciência de caráter sistemático é avessa à natureza: o desprezo pela 

experiência advindo do gosto pelas abstrações afasta o homem da natureza e 

consequentemente, impede o progresso científico” (SANTOS, 1989, p. 180).  

Segundo o filósofo, a influência religiosa e a manutenção da metafísica 

também afetavam as demais disciplinas do curso de Belas Artes:  

 

[...] que, sob o nome de física, a pessoa se esgota em disputas sobre os 

elementos da matéria e os sistemas do mundo; sem uma palavra de 

história natural; sem uma palavra de boa química; com pouquíssima 

coisa sobre os movimentos e a queda dos corpos; muito poucas 

experiências; menos ainda de anatomia; nada de geografia. 

(DIDEROT, 2000a, p. 272) 

 

 

Diderot entendia que não apenas a formação intelectual era prejudicada pela 

influência religiosa no curso de Belas Artes, mas também o desenvolvimento moral:  

 

[...] que, sob o nome de moral, não sei o que se diz; mas sei que não se 

diz uma palavra nem das qualidades do espírito, nem das do coração, 

nem das paixões, nem dos vícios, nem das virtudes, nem dos deveres, 

nem das leis, nem dos contratos; e que se perguntasse ao aluno, à 

saída de sua aula, o que é a virtude, ele não saberia o que responder a 

essa questão que embaraçaria talvez o professor (DIDEROT, 2000a, p. 

272). 

 

                                                 
21

 Como apresentamos de forma resumida no capítulo 02, Diderot era defensor do materialismo, ou seja, 

para ele não a única substância existente era a matéria, concepção que influenciará de forma decisiva todo 

seu pensamento.  
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Se considerarmos que as palavras do personagem Oru, de Suplemento à 

viagem de Bougainville,
22

 expressam a opinião de Diderot, podemos dizer que o excerto 

abaixo ilustra o princípio moral que o filósofo considera seguro e que prescreve como 

ponto de partida norteador das ações humanas: o bem prevalecendo sobre o mal e o bem 

geral sobre o particular. Diderot só consegue validar uma disciplina enfocada na moral 

se o seu objetivo for conciliar os interesses individuais e coletivos:  

 

Queres saber, em todos os tempos e em todos os lugares, o que é bom 

e mau? Apega-te à natureza das coisas e das ações; às tuas relações 

com teu semelhante; à influência de tua conduta sobre tua utilidade 

particular e o bem geral. Estás delirando, se crês que haja algo, seja no 

alto, seja embaixo, no universo, que possa acrescentar ou subtrair às 

leis da natureza. Sua vontade eterna é que o bem seja preferido ao 

mal, e o bem geral ao bem particular (DIDEROT, 1979, p. 144). 

 

 

Piva esclarece que, para Diderot, “bem coletivo” seriam certos valores 

comuns aos seres humanos, responsáveis por estabelecer a convivência em sociedade: 

“No seu entender, todos os homens têm basicamente os mesmos desejos e as mesmas 

necessidades desde os primórdios. Tais desejos e necessidades compeliram-nos a 

estabelecer certos pactos individuais e normas coletivas” (PIVA, 2003, p. 306). O 

pesquisador ainda ressalta que partindo desta premissa seria possível estabelecer um 

conjunto de valores presentes em todas as sociedades, como lemos a seguir:  “Por isso, 

em todas as épocas e em todos os povos, as ideias de justiça, de bondade, de 

comiseração, de amizade, de fidelidade, de gratidão, de sinceridade, de patriotismo, de 

amor paternal, maternal e filial sempre existiram e todos sempre essencialmente 

semelhantes (PIVA, 2003, p. 306). 

Como vimos no início do capítulo, é com conhecimento de causa que 

Diderot critica o curso de Belas Artes da Universidade de Paris: formou-se ali, em 1732.  

Além de criticar a formação insatisfatória, Diderot também critica as consequências 

sociais do monopólio do ensino por parte da Igreja. Para o filósofo, ao final do curso de 

Belas Artes – no qual o aluno ingressava após a conclusão do ensino primário, com 

duração de quatro anos, e permanecia durante oito anos (DIDEROT, 2000a, p. 384) -, os 

                                                 
22

 Na obra Suplemento à Viagem de Bougainville, escrita em 1772 e publicada em 1796, encontramos 

uma crítica aos valores religiosos como guia das ações humanas e a proposta de um código moral 

inspirado na natureza e suas constantes transformações. O personagem Oru, representa na obra as ideias 

de Diderot, e o Capelão, a moral religiosa católica.  
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formados tornavam-se, em última instância, cidadãos ociosos e inúteis, que pouco 

contribuíam para o desenvolvimento social (DIDEROT, 2000a, p. 273). 

A reversão desta situação, para Diderot, passaria necessariamente pela 

implantação de um currículo que aliasse o conhecimento teórico ao prático, ou seja, 

fosse guiado pelo princípio da utilidade. Para alcançar esse objetivo, além de valorizar a 

utilidade, Diderot também irá valorizar os laços existentes entre as diversas disciplinas, 

destacando desta maneira que o conhecimento da natureza e da sociedade englobam 

várias perspectivas, um traço marcante do pensamento do filósofo, como já vimos nos 

capítulos anteriores.   

 

4.2.1.2 A proposta para a faculdade de Belas Artes  

 

O currículo indicado por Diderot para a Faculdade de Belas Artes era 

composto por oito disciplinas ou classes principais e três cursos paralelos que poderiam 

ser estudados no contraturno, ou seja, em conjunto com as matérias destacadas para o 

primeiro curso. Analisaremos aqui todas as classes propostas, adotando a ordem 

sugerida pelo filósofo. Cabe destacar que apesar de discorrer sobre todas, algumas 

apresentações são mais sucintas que as outras, neste caso optamos por apresentar as 

disciplinas coletivamente, sempre levando em conta a diretriz principal do filósofo para 

construir essa proposta, o critério da utilidade.  

No primeiro curso, Diderot propõe uma inversão do currículo da faculdade 

de Belas Artes. Para ele, ao invés de iniciar com as matérias tradicionais, como 

gramática, lógica e retórica, ele propõe principiar com as disciplinas de aritmética, 

álgebra, cálculo de probabilidades e geometria. Segundo o filósofo, tal inversão se 

justificava pela aplicação do conhecimento, como lemos abaixo: 

 

Eu começo o ensino pela aritmética, álgebra e geometria, porque em 

todas as condições da vida, desde a mais elevada até a última das artes 

mecânicas, têm-se necessidade destes conhecimentos. O exercício de 

nossa razão se reduz amiúde a uma regra de três. Não há objetos mais 

gerais do que o número e o espaço (DIDEROT, 2000a, p. 289). 

 

 

Em outra passagem, o filósofo reforça a necessidade do estudo matemático 

destacando a sua aplicação na vida cotidiana, cita como exemplos os jogos de azar, a 
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aplicação na legislação e na administração do Estado, na ciência, na medicina, bem 

como nas relações comerciais e bancárias e conclui: 

 

[...] e porque, fora da matemática, o resto não é senão probabilidades; 

porque esta parte do ensino é de uma utilidade imensa nos negócios da 

vida, porque ela abarca quer as coisas mais frívolas; porque ela se 

estende aos nossos intentos de ambição, a nossos projetos de fortuna e 

de glória e a nossos divertimentos e porque seus elementos não são 

mais difíceis que os da aritmética (DIDEROT, 2000a, p. 294). 

 

 

Como destaca Magalhães Gomes (2003, p. 73), a escolha da matemática 

também pode ser entendida como uma forma de apressar o desenvolvimento francês 

durante o século XVIII: “[...] é um saber cujo domínio é imprescindível à vida social e 

profissional no século das Luzes. [...] particularmente da França desse período, no qual 

o quadro social encontra-se defasado dos progressos econômicos, científicos e 

técnicos”. Dentro deste contexto não podemos deixar de citar a preocupação de Diderot 

no estudo das Artes Mecânicas, fato que se manifesta desde a elaboração da 

Enciclopédia.  

Além do aspecto prático, para Diderot os estudos matemáticos contribuem 

para o desenvolvimento do pensamento racional, uma vez que “[...] nas matemáticas 

todas as verdades são idênticas. Toda a ciência do cálculo não é mais que a repetição 

deste axioma, um e um são dois; e toda geometria não é mais que a repetição deste, o 

todo é maior que sua parte” (DIDEROT, 2000a, p. 292). Esse padrão aplicado às 

disciplinas matemáticas favorece o pensamento lógico e pode ser aplicado para outros 

conhecimentos:
23

 “A geometria é a melhor e a mais simples de todas as lógicas; a mais 

própria a dar inflexibilidade ao julgamento e à razão (2000a, p. 292), trata-se inclusive 

de uma forma de disciplinar o pensamento: “É a bússola de um bom espírito. É o freio 

da imaginação” (2000a, p. 293). Ao abarcar todas essas condições o conhecimento 

matemático contribui para o combate dos preconceitos: “Um povo é ignorante e 

supersticioso? Ensinai às crianças geometria; e vereis com o tempo o efeito desta 

ciência” (2000a, p. 292), uma vez que “Nada do que é obscuro pode satisfazer uma 

cabeça geométrica. A desordem das ideais lhe desapraz e a inconsequência a fere” 

(2000a, p. 293). 

                                                 
23

 Podemos também observar que Diderot inclusive reforça que os dicionários deveriam ter o rigor das 

definições matemáticas, evitando assim as dificuldades de transferir os conceitos (DIDEROT, 2000a, p. 

293). 
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Cabe ainda destacar que ao descrever os benefícios do método matemático, 

o filósofo não o esta elegendo como o único cabível para a obtenção de um 

conhecimento confiável, muito pelo contrário, para Diderot (2015, p. 400), toda ciência 

deve ter um método que estabeleça a sua extensão e os seus princípios.
24

 Ao advogar 

sobre a necessidade de um método, Diderot deixa claro que existe uma clara diferença 

entre espírito sistemático e os grandes sistemas filosóficos - estes últimos, como já 

apresentamos no capítulo, são para o filósofo, responsáveis pelo atraso do 

desenvolvimento das ciências. 

Inclusive para o filósofo, a aritmética e a geometria são mais fáceis do que 

aprender a ler
25

 e estão presentes na vida das pessoas do nascimento até a educação 

formal: “A prática corriqueira da vida dispôs todas, desde os primeiros instantes de seu 

nascimento até o momento de sua entrada na escola, à aritmética, e à geometria, elas 

não cessaram de somar, de subtrair e de medir” (DIDEROT, 2000a, p. 289).  

Ao eleger o conhecimento matemático como elemento privilegiado para 

iniciar o curso de Belas Artes, Diderot demonstra uma tendência da pedagogia das 

Luzes, principalmente dos pensadores ligados à Enciclopédia. Podemos apontar como 

exemplo a valorização do conhecimento matemático no “Discurso Preliminar”: 

 

No estudo que fazemos da natureza, em parte por necessidade, em 

parte por diversão, observamos que os corpos têm um grande número 

de propriedades e que estas, em sua maioria, estão de tal forma 

reunidas num mesmo indivíduo, que para estudar cada uma delas a 

fundo somos obrigados a considerá-las em separado. Mediante essa 

operação de nosso espírito, logo descobrimos propriedades que 

parecem pertencer a todos os corpos, como a faculdade de mover-se 

ou permanecer em repouso e a de comunicar o movimento, fontes das 

principais transformações que observamos na natureza 

(D’ALEMBERT, 2015, p. 63). 

 

  

Para os enciclopedistas, tratava-se de valorizar a formação científica 

desprestigiada pelo currículo tradicional das universidades, como destaca Gusdorf 

                                                 
24

 No verbete “Sistema”, de autoria anônima, encontramos uma definição sobre o tema, que ilustra a 

questão no período do iluminismo: “Sistema é a disposição das diferentes partes de uma arte ou ciência 

num estado em que elas se sustentam mutuamente e no qual as últimas explicam-se pelas primeiras. As 

que dão a razão de outras se chamam princípios; é desejável mesmo que se reduza a um único. Pois, 

assim como num relógio, há um mecanismo principal, do qual os outros dependem; há também, em todos 

os sistemas, um princípio primeiro a que estão subordinadas as diferentes partes que o compõem” 

(ENCICLOPÉDIA ..., 2015, p. 400). 
25

 Diderot inclusive defende que os alunos que não dominassem o conhecimento matemático rudimentar 

não deveria ser admitido para a faculdade de Belas Artes (DIDEROT, 2000a, p. 289).  
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(1966, p. 28): “Na polêmica secular entre as letras e as ciências que lançam a ofensiva 

para forçar o reconhecimento de sua validade menosprezada. ”  

Para que a valorização do conhecimento científico fosse completa, 

observamos que Diderot destaca que o conhecimento deve ser aliado à prática, essa era 

uma postura constante na obra do filósofo, como podemos já podemos observar na obra 

Da Interpretação da Natureza, na qual ele defende que o ensino de geometria deve ser 

aliado à experiência: 

 

Uma das verdades que têm sido anunciadas nos nossos dias com mais 

coragem e força: um bom físico não perderá a visão de modo algum e 

com certeza obterá as consequências mais vantajosas; a região das 

matemáticas é um mundo intelectual onde o que se toma por verdades 

rigorosas perde absolutamente essa superioridade quando as 

transportamos para o nosso terreno. Conclui-se daí que era próprio da 

filosofia experimental retificar os cálculos da geometria, e esta 

consequência foi reconhecida até pelos geômetras. Mas para que 

corrigir o cálculo geométrico pela experiência? Não é mais restringir-

se ao resultado dele? De onde se vê que as matemáticas, não 

conduzem a nada de preciso sem a experiência; que a geometria é uma 

espécie de metafísica
26

 geral onde os corpos são despojados de suas 

qualidades individuais; que restaria fazer, pelo menos, uma grande 

obra que se poderia intitular: A Aplicação da Experiência à Geometria 

ou Tratado da Aberração das Medidas (DIDEROT, 1989, p. 30). 

 

 

Aliás, D’Alembert declara que a associação entre o teórico e prático é a 

origem das ciências físico-matemáticas, delimitando o conhecimento da natureza 

possível, opinião compartilhada por Diderot, como lemos neste trecho do “Discurso 

Preliminar”: 

 

O uso dos conhecimentos matemáticos não é menor no exame dos 

corpos terrestres que nos rodeiam. Todas as propriedades que 

observamos nesses corpos têm entre si relações mais ou menos 

sensíveis para nós. O conhecimento ou a descoberta dessas relações é 

quase sempre o único objetivo que nos é permitido atingir e o único, 

por conseguinte, a que deveríamos nos propor. Portanto, não é por 

meio de hipóteses vagas e arbitrárias que podemos esperar conhecer a 

natureza, mas pelo estudo refletido dos fenômenos, pela comparação 

que faremos entre uns e outros, pela arte de reduzir, tanto quanto 

                                                 
26

 Essa associação entre geometria e metafísica é definida desta maneira por Diderot: “O que é um 

metafísico? Um geômetra respondeu: É um homem que não sabe nada. Os químicos, os físicos, os 

naturalistas e todos os que se entregaram à arte experimental, não menos exagerados nos seus 

julgamentos, me parecem estar a ponto de vingar a metafísica e de aplicar a mesma definição do 

geômetra” (DIDEROT, 1989, p. 31).  
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possível, um grande número de fenômenos a um único, que possa ser 

considerado o seu princípio (D’ALEMBERT, 2015, p. 71). 

 

Buscando estabelecer essa ligação estre as disciplinas físico-matemáticas, 

Diderot propõe a próxima disciplina a ser estudada no curso de Belas Artes: a física, a 

qual ele denomina como uma classe que se dedicará a estudar: “As leis do movimento. 

A queda dos graves, livres ou sobre planos inclinados. As Forças centrífugas e de 

atração. A mecânica e a hidráulica” (DIDEROT, 2000a, p. 295).  Novamente ele recorre 

ao princípio da utilidade; para Diderot ao eleger esses temas para as aulas seria possível 

se dedicar ao estudo da mecânica, que é classificado pelo filósofo como uma “[...] 

ciência de primeira utilidade. Não há uma única arte que não sinta a sua necessidade. 

Não efetuamos um passo na sociedade, nas ruas, na cidade, no campo, sem deparar com 

máquinas” (2000a, p. 296). Em outra passagem, o enciclopedista volta a citar a 

importância destes estudos e aponta as razões de ensiná-los após os estudos 

matemáticos: 

 

O tratado do equilíbrio e do movimento dos fluídos tem aplicações 

imensas. 

Não se empreende nade de grande nem de pequeno, sem os 

conhecimentos da hidráulica, que dirige os canais, as bombas, os 

aquedutos, os moinhos, etc. 

A arte de empregar o ar, a água, a terra ou a gravidade, e o fogo é a 

arte de poupar o tempo e os braços do homem que os converte em 

seus domésticos [...]. 

Aqui a ligação das ciências e sua utilidade concorrem para fixar a 

posição que dei à mecânica e à hidráulica, após a aritmética, a álgebra 

e a geometria (DIDEROT, 2000a, p. 296). 

 

 

Essa ligação apontada por Diderot entre as duas disciplinas ultrapassa o 

campo teórico e reflete diretamente no desenvolvimento social, como podemos observar 

neste trecho do verbete “Arte”:  

 

Quantas outras coisas não excedem o conhecimento do Cálculo? 

Quantas máquinas ruins não nos são propostas todos os dias que 

imaginam que alavancas, roldanas, polias, cabos, atuariam numa 

máquina como sobre uma folha de papel, e por não terem posto mãos 

a obra, não sabem a diferença entre os efeitos de uma máquina mesma 

e as de seu modelo? (DIDEROT, 2015, p. 53). 
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Ainda sobre esse tema não podemos deixar de citar a importância que a 

física alcançou durante o século das Luzes. Inclusive, como apresentamos no segundo 

capítulo, o pensamento de Newton estabeleceu um novo paradigma para a filosofia, 

portanto, podemos concluir que parte do destaque recebido nesta proposta seja 

decorrência desta situação.  

A terceira disciplina proposta por Diderot considera os estudos 

astronômicos, nos quais inclusive se reflete a aplicação do conhecimento geométrico, 

dada sua utilidade para os homens do mar, geógrafos e viajantes (DIDEROT, 2000a, p. 

297). O filósofo também ressalta que devido ao tema do curso não ser do interesse de 

todos, as aulas poderiam ser aplicadas em um período mais curto ou o aluno pode optar 

por cursar a classe em conjunto com outras disciplinas, como a geografia ou a 

cronologia (2000a, p. 298). 

A próxima classe é dedicada à história natural e à física experimental. 

Segundo Diderot, o estudo da história natural atende uma gama variada de interesses 

sociais, como a criação de um catálogo de riquezas naturais que podem atender as 

necessidades de desenvolvimento social: “Tudo o que se vê, tudo o que se toca, tudo o 

que se emprega, tudo o que se vende, tudo o que se compra, é tirado dos animais, dos 

minerais ou dos vegetais” (2000a, p. 299).  Neste contexto, o filósofo cita a necessidade 

de conhecer os animais benéficos ou prejudiciais ao homem, os minerais e metais que 

podem ser utilizados nas indústrias e oficinas, os vegetais que servem para a 

alimentação e os que se destinam a recreação. Além de fornecer um registro das 

riquezas disponíveis, Diderot também vê no estudo da história natural a possibilidade de 

instrumentalizar as camadas populares da sociedade: “Entre as condições subalternas da 

sociedade, não há em absoluto nenhuma à qual a história natural não seja mais ou 

menos útil” (2000a, p. 299). 

O filósofo também argumenta que a história natural é uma ciência 

fundamental na formação das crianças: “Nada mais útil e mais interessante do que a 

história natural. Nenhuma ciência é mais apropriada às crianças. É um exercício 

contínuo dos olhos, do olfato, do gosto e da memória” (2000a, p. 299). Essa defesa está 

ligada diretamente ao fato do estudo da história natural proporcionar um estimulo dos 

sentidos e também uma base para a aprendizagem das demais disciplinas, como lemos 

neste trecho: “[...] os únicos meios que temos de conhecer; arte da qual se poderiam 

fazer excelentes elementos; preliminares a toda espécie de ensinamento” (2000a, p. 

300).  
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Ao lado da história natural, Diderot propõe o estudo da física experimental, 

que possibilita a “imitação em tamanho pequeno dos grandes fenômenos da natureza: 

um ensaio de seus principais agentes, o ar, a água, a terra, o fogo, a luz, os sólidos, os 

fluídos, o movimento (2000a, p. 300). Para o filósofo, o seu ensino possibilita aliar o 

conhecimento vivenciado nas oficinas e na vida prática com a teoria, mas isso somente 

é possível devido aos estudos realizados anteriormente nas aulas de matemática e física, 

correspondentes às classes um e dois: 

 

A física experimental introduz-se ainda em quase todos os ateliês dos 

artistas. O seu estudo é útil, agradável e fácil. Não há maquinas sem o 

cálculo da solidez e da fragilidade, do peso e da leveza, da moleza e 

da duração; da rigidez e da flexibilidade, da umidade e da secura; da 

fricção e da elasticidade. Os alunos verão os fenômenos. Mas 

ignorarão sua razão, sem os conhecimentos preliminares das duas 

primeiras classes (2000a, p. 300). 

 

 

A próxima classe completa os estudos da natureza e do homem; para ela, 

Diderot propõe o estudo da química e da anatomia. Os estudos anatômicos são, segundo 

o filósofo, a possibilidade de conhecer “a mais bela das máquinas, assim como a mais 

essencial a ser conhecida por nós, da qual é uma parte desta, se não for o todo” (2000a, 

p. 302).  Cabe destacar que o filósofo praticou esses princípios na educação da sua filha 

Marie Angélique, para a qual promovia passeios educativos e esclarecedores sobre o 

funcionamento do corpo humano, como descreve Guinsburg: “E um belo dia, no curso 

de um desses giros, imagina algo que, na época, faria corar as pedras da rua: falar à filha 

sobre a natureza das funções masculinas e femininas, dar-lhe educação sexual” 

(GUINSBURG, 2000, p. 56). Para ele, ao informar sua filha sobre o funcionamento do 

corpo humano e suas funções, era uma forma de prepará-la para os ciclos que 

marcariam a sua vida e evitariam as “armadilhas” preparadas pela sociedade, como os 

galanteios e as falsas promessas.
27

 Ainda em relação a este tema, não podemos deixar de 

citar a preocupação do filósofo com o desenvolvimento da medicina e principalmente da 

sua função social, como veremos no decorrer deste capítulo.  

                                                 
27

 Para Diderot, a virgindade era a garantia da integridade da mulher até a realização do casamento, mas 

cabia à esposa a manutenção do seu status social, mantendo-se fiel ao seu marido. O adultério feminino 

foi duramente criticado pelo filósofo. Segundo ele, a mulher que tinha “tantos amantes quantos 

conhecidos” contribui para a ruína do casamento, pois lança dúvida sobre a paternidade dos filhos e 

provoca uma negligência de suas funções (DIDEROT, 2000b, p. 214-230) 
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Já quanto à química, Diderot reforça que se trata de uma disciplina 

essencial, presente em todos os fenômenos naturais, como podemos ler: 

 

Nada é simples na natureza. A química analisa, compõe, decompõe. É 

a rival do grande obreiro. O atanor do laboratório é uma imagem fiel 

do atanor universal. É no laboratório que são contrafeitos o 

relâmpago, o trovão, a cristalização das pedras preciosas e das pedras 

comuns, a formação dos metais e todos os fenômenos que se passam 

ao nosso redor, sob os nossos pés, acima de nossas cabeças 

(DIDEROT, 2000a, p. 302). 

 

 

Para o filósofo, a física e a química são essenciais para o entendimento da 

natureza, uma vez que elas estão presentes em todas as formas existentes, sendo assim, 

é necessário aliar em seu estudo a prática e a teoria, como podemos notar nestas 

indagações: “Qual é a arte mecânica onde a ciência da química não entra? O agricultor, 

o metalurgista, o farmacêutico, o médico, o ourives, o madeireiro etc, pode dispensá-la” 

(2000a, p. 303)? O filósofo ainda reforça esta postura ao declarar: “Se não tivessem 

mais que três ciências a aprender a se a escolha se fizesse por nossas necessidades, eles 

prefeririam a mecânica, a história natural e a química” (2000a, p. 303). 

A sexta classe proposta por Diderot é a lógica. Aqui o filósofo propõe uma 

mudança radical no objeto de estudo, são deixados de lado “as sutilezas de Aristóteles e 

com sua mui sublime e mui inútil teoria do silogismo” (2000a, p. 272) e adotada a ideia 

da lógica como um exercício da razão, como podemos observar na definição utilizada 

pelo filósofo: 

 

A lógica é a arte e pensar corretamente, ou de fazer um uso legítimo 

dos sentidos e da razão; de certificar-se da verdade dos conhecimentos 

recebidos; de bem conduzir o espírito na busca da verdade; e de 

desemaranhar os erros da ignorância; e os sofismas do interesse e das 

paixões, a arte sem a qual todos os conhecimentos são talvez mais 

prejudiciais do que úteis ao homem que por eles se torna ridículo, tolo 

e malvado (2000a, p. 304). 

 

 

Esse exercício, segundo o filósofo, só deve ser aplicado após os estudos 

realizados nas classes anteriores, uma vez que assim foram aperfeiçoados os 

instrumentos, ou seja, desenvolvidas as capacidades necessárias para a introdução desta 

matéria, de aplicação puramente abstrata (2000a, p. 304). Aqui também encontramos 
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uma inovação, uma vez que no tradicional curso de Belas Artes, a lógica era uma das 

primeiras disciplinas do curso. Para o filósofo, nesta altura do curso e depois de ter 

estudado as disciplinas matemáticas, a física teórica e a experimental, a história natural, 

a química e a anatomia, o aluno já tem autonomia para utilizar a lógica como um 

exercício racional e assim “apreciar as diferentes autoridades, com bastante frequência 

contraditórias, nas quais nossos conhecimentos são apoiados” (2000a, p. 304). Do 

mesmo modo, o estudante já deve ser capaz de diferenciar a autoridade dos sentidos, da 

razão, da experiência e da observação; identificar os perigos da analogia; questionar as 

testemunhas e fatos históricos, os filósofos, os oradores e os poetas; examinar os fatos 

naturais e prodigiosos; discutir as probabilidades das evidências; e examinar as opiniões 

e os sistemas (2000a, p. 304). 

Diderot também defende que a lógica seja empregada no estudo da 

gramática, uma vez que todas elas possuem um conjunto de regras gerais, que 

identificadas possibilitam “a chave das outras, e ele está pronto para estudar com 

inteligência e aprender com rapidez qualquer língua particular que seja” (2000a, p. 305). 

A linguagem é o tema das duas próximas classes. A primeira dedicada à 

língua russa e a eslovena. Como o filósofo diz não ter domínio para estabelecer os 

procedimentos, solicita à imperatriz que indique as autoridades competentes para isso. 

Sugere que a indicação siga o modelo francês, que tem em alguns escritores, como 

Rabelais, Marot, Malherbe, Pascal e Racine, o fortalecimento do idioma, uma vez que 

estes não mediram esforços para “expressar forte e claramente seus pensamentos” 

(2000a, p. 309). 

A segunda classe é a dedicada às línguas clássicas, o grego e o latim. A este 

respeito, novamente Diderot promove uma inversão na ordem tradicional do curso de 

Belas Artes, na qual as duas disciplinas iniciam o curso. O filósofo reconhece o mérito 

dos estudos destinados às línguas clássicas na medida em que “letras e os monumentos 

marcam os intervalos dos séculos que se projetariam uns sobre os outros, e não 

formariam senão uma noite espessa através da qual o futuro não perceberia mais do que 

fantasmas exagerados” (2000a, p. 310). Ou seja, a linguagem e a literatura exercem a 

função de registrar a história e estabelecer pontes entre o passado e o presente.  

Apesar de valorizar o seu objeto de estudo as classificas como ciências 

“espinhosa”, que normalmente exige “não somente à capacidade da infância, mais ainda 

à inteligência da generalidade dos homens feitos” (2000a, p. 311), e por causa disso o 

seu estudo gera “fadiga e tédio” (2000a, p. 311).  Para reverter essa situação, o filósofo 
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propõe que as disciplinas sejam aplicadas no final do curso e com uma nova 

metodologia:  

 

[...] daí eu poder concluir, me parece, que essas línguas eruditas, 

próprias a tão poucos, tão difíceis para todos, devem ser adiadas para 

um tempo em que o espírito esteja maduro e situadas em uma ordem 

de ensino posterior ao de um grande número de conhecimentos 

geralmente mais úteis e mais fáceis; e com tanto mais razão quanto 

aos dezoito anos se faz neles progressos mais seguros e mais rápidos, 

e que se fica sabendo mais do que uma criança pode aprender em seis 

ou sete anos (2000a, p. 312). 

  

Em outra passagem, Diderot reforça o aspecto da utilidade do conhecimento 

promovido pelas línguas clássicas; com exceção dos que as utilizam em suas atividades, 

como poetas, padres e professores, os demais nunca mais empregaram em suas vidas: 

“Umas se tornam comerciantes, ou militares, outras seguem a magistratura ou a 

advocacia, quer dizer que dezenove e vinte avôs passam a vida sem ler um autor latino, 

e esquecem o que tão penosamente aprenderam” (2000a, p. 312). Outro aspecto 

destacado pelo filósofo é a necessidade de combinar o estudo dos clássicos latinos e 

gregos com os estudos históricos, para que os alunos tivessem a oportunidade de 

alcançar a profundidade dos autores (2000a, p. 312) e principalmente pudessem dialogar 

com eles. Ao concluir as orientações sobre o ensino das línguas clássicas Diderot, 

encerra a primeira etapa do curso de Belas Artes. Ele também propõe uma formação 

complementar com o objetivo de conciliar o saber intelectual com a formação do 

cidadão: “O objetivo do primeiro curso é o de preparar gente de saber. Deste, é o fazer 

gente do bem. Duas tarefas que não se deve de modo algum separar” (2000a, p. 345). 

Em outra passagem ele reforça esse argumento: “Homem, cumpre-se saber o que deve 

ao homem, cidadão, cumpre-se aprender o que deve à sociedade; padre, magistrado, 

soldado, geômetra ou comerciante; solteiro ou casado; esposo, filho, irmão ou amigo, 

tem deveres que precisa conhecer bem” (2000a, p, 345). Cabe destacar que os dois 

cursos eram concomitantes, o de formação geral aplicado na parte da manhã e o 

complementar na parte da tarde. Analisaremos brevemente as disciplinas propostas 

como complementares à formação básica. 

A classe de metafísica tinha como objetivo preparar os cidadãos para a vida 

em comum e preparar os cidadãos para conciliar os seus objetivos com os do monarca, 

visando ao interesse da nação, como fica evidente na passagem a seguir: 
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Há, portanto, conveniência que o ensino de seus súditos se conforme à 

sua maneira de pensar e que se lhes demonstre a distinção das duas 

substâncias, a existência de um Deus, a imortalidade da alma e a 

certeza de uma vida futura, como preliminares da moral ou da ciência 

que faz decorrer da ideia da verdadeira felicidade e das relações 

eternas do homem com seus semelhantes seus deveres e todas as leis 

justas, pois não se pode sem atrocidade me ordenar o que contraria a 

minha verdadeira ventura e me ordenariam inutilmente (2000a, p. 

347). 

 

Além dos aspectos políticos presentes no estabelecimento de uma religião, 

também podemos perceber os limites do filósofo para a admissão de uma vida social. 

Segundo Diderot, a presença de uma religião somente se justifica visando os benefícios 

sociais provocados por ela, como combater os preconceitos e estimular a virtude e o 

bem para isso, como veremos no item dedicado à faculdade de teologia, existe a 

necessidade de exercer um controle rigoroso sobre os conteúdos ensinados e as práticas 

adotadas pelo clero.  

A próxima classe é a dedicada à história, à mitologia, à geografia e à 

cronologia. Para o estudo da história, propõe que ele deve ser feito de forma retroativa, 

ou seja, “começar o estudo da história, pela história da nação; e esta, assim como todas 

as outras, pelos tempos mais próximos, remontando até os séculos da fábula e da 

mitologia” (2000a, p. 350). Ao adotar essa prática, Diderot acredita que despertaria a 

atenção e o interesse dos alunos, uma vez que iniciaria “por coisas mais certas e que nos 

tocam mais de perto; e avançar daí, pouco a pouco, para a origem do tempo” (2000a, p. 

350). Ao observamos a proposta diderotiana para o estudo da história, entendemos a 

inclusão da cronologia e da mitologia, vista também como necessária para compreender 

os autores antigos (2000a, p. 350).  

Já para o estudo da geografia, Diderot defende a diminuição da “aridez do 

estudo do globo” (2000a, p. 351) e o acréscimo de “alguns detalhes sobre as religiões, 

as leis, os costumes, os hábitos bizarros, o clima, as produções naturais e as obras das 

artes. ” Provavelmente o filósofo evoca aqui a inclusão dos inúmeros relatos de viagens 

que borbulham na Europa neste momento, usados pelo próprio Diderot em obras, como 

o Suplemento à viagem de Bouganville e a descrição sobre a situação das mulheres 

americanas no Sobre as Mulheres. 

A última matéria proposta por Diderot é uma classe de perspectiva e 

desenho. O enciclopedista destaca que a educação pública russa já tem essa disciplina, 

portanto, só ressalta as suas aplicações práticas, como a sua função na formação de 
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pintores e escultores; para aprimorar a caligrafia; na utilização por pedreiros e 

arquitetos; e na aprimoração do gosto (2000a, p. 355).  

Com a apresentação do curso de perspectiva e desenho, Diderot encerra o 

curso de Belas Artes. Em sua opinião, ao término dele, os alunos que conseguirem 

concluir todas as classes estariam aptos para prosseguir seus estudos nas faculdades de 

medicina, direito e teologia ou seguirem com as suas vidas fora da Universidade, com 

uma formação voltada para o exercício dos seus deveres para com a sociedade, como o 

filósofo destaca neste fragmento: “[....] eles se encontrarão aí munidos dos 

conhecimentos que denominei primitivos ou próprios a todas as condições da sociedade, 

ao homem bem educado, ao súdito fiel, ao bom cidadão, todos preliminares e alguns 

dentre eles comuns ao estudo das três faculdades” (2000a, p. 355). Analisaremos a 

seguir as propostas para os cursos de medicina, direito e teologia.  

 

4.2.2 A Faculdade de Medicina  

 

Na obra Plano de uma universidade, Diderot
28

 avalia a educação na 

Faculdade de Medicina da Universidade de Paris
29

 e, a despeito dos elogios feitos às 

disciplinas ali lecionadas, aponta nela um grave problema: o desleixo com o exercício 

prático das teorias médicas. Na passagem abaixo Diderot comenta as consequências 

disso:  

 

 

Nossa faculdade de Medicina é a melhor das quatro. Há pouca coisa a 

retificar. Ensinam aí a anatomia, a cirurgia, o tratamento das doenças 

em todos os seus ramos, os elementos da história natural, a botânica, a 

química e a farmácia. Tratar-se-ia somente de fixar a ordem e a 

duração de tais estudos. Aliás, não há nenhuma prática; e é um grande 

defeito. Quantas coisas relacionadas à arte de curar que não se aprende 

nem em livros nem em lições? É segundo o discurso de um professor 

                                                 
28

 Cabe ainda destacar que Arthur Wilson, na biografia de Diderot, fala de seu interesse pela medicina, e 

relata que desde 1760 os enciclopedistas colecionavam material sobre a área, sendo o resultado de tal 

esforço a publicação de Elementos de Fisiologia (WILSON, 2012, p. 770). A obra, provavelmente 

publicada em 1780, segundo Wilson, pode ser caracterizada como uma “obra generalista em fisiologia”. 

O autor comenta: [...] “cobre um enorme campo de processos, funções e partes – membranas, sangue, 

linfa, bílis, músculos, todos os órgãos, doenças, etc” (WILSON, 2012, p. 770). Em outras obras de 

Diderot também encontramos discussões sobre temas que envolvem a medicina. Em Sobre as Mulheres o 

filósofo discute a influência do útero na estrutura psicofisiológica feminina e em O Sonho de d´Alembert 

ele reflete sobre a origem humana na visão materialista. 
29

 Segundo André Tuilier, na obra História da Universidade de Paris, o ensino de medicina em Paris teve 

início no século XIII, conforme comprova o estatuto publicado em 1250, no qual discorria sobre as 

condições e os livros necessários para admissão no curso (TUILIER, 2010, p. 121). 
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que discernireis um pulso forte ou fraco, lento ou rápido, amplo ou 

cerrado, regular ou saltitante, elevado ou concentrado? Que descrição 

bastante rigorosa pode dar a noção precisa de uma sânie madura ou 

crua, de boa ou má qualidade, velha ou nova, acaulescente ou 

acrimoniosa? Um jovem médico faz, pois, seus primeiros ensaios de 

tratamento em cima de nós e só se torna um homem hábil à força de 

assassinatos.  

Nós esfolamos o centauro até os joelhos, mas o velho animal caminha 

arrastando sua pele (DIDEROT, 2000a, p. 275). 
 

 

Um exemplo da postura criticada por Diderot é dado por André Tuilier, em 

sua obra sobre a história da Sorbonne, quando analisa os estudos de anatomia praticados 

pela universidade: 

 

Essencialmente fundado nas obras de Hipócrates, de Galeno e dos 

médicos da Idade Média, o ensino, que teria lugar principalmente de 

manhã, excluía em seu conjunto os exercícios práticos. A dissecação 

de cadáveres, porém, estava em uso na época para o ensino de 

anatomia, no estatuto existia uma clara referência a isto. Mas ao 

indicar que devia haver como mínimo de vezes por ano, o texto revela 

que esta prática não era frequente na Antiga França. Ademais, está 

submetida ao decano da Faculdade, a quem se dirigiam as autoridades 

competentes para obter os cadáveres, cuja dissecação devia acontecer 

geralmente em público. Proibida pela tradição antiga e tradição 

medieval, pouco a pouco havia sido introduzida a prática na 

pedagogia médica pela pressão das circunstâncias e a influência dos 

cirurgiões, que escapavam do ensino universitário e que utilizam a 

experimentação em seu ofício (TUILIER, 2011, p. 645). 

 

 

Os cirurgiões citados por Tuilier, em companhia dos barbeiros, eram os 

responsáveis pelo atendimento prático aos clientes. O autor cita, por exemplo, as 

atividades dos barbeiros ligadas à área médica: “os barbeiros atendiam fora de suas 

ocupações habituais – o corte das barbas – cuidavam dos furúnculos e das feridas, 

faziam emplastros e sangrias” (TUILIER, 2010, p. 494).  Eles atuavam principalmente 

em casos em que não houvesse risco de morte. Essa divisão entre médicos, cirurgiões e 

barbeiros é fruto da influência do pensamento religioso sobre a prática da medicina, 

como destaca Vianna de Andrade (2015, p. 123): “A medicina objetiva de Hipócrates e 

Galeno foi sendo, aos poucos, substituída pela intervenção divina, pela magia, amuletos, 

exorcismo e promessas”, em decorrência disso, ainda destaca o pesquisador: “[...] A 

cirurgia foi sendo abandonada pelos raros médicos e monges que praticavam a cura e 

sendo relegadas as pequenas intervenções aos barbeiros-cirurgiões” (2015, p.123).  
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Nesse contexto, cirurgiões e barbeiros não tinham status de médicos, 

justamente por atuarem na prática médica de fato e adotarem uma postura mais empírica 

em relação ao conhecimento. Esse ponto também é destacado por Diderot quando ele 

aponta a ausência de pesquisa no ensino de medicina. E também é observado por outros 

filósofos do período, como D’Alembert, que, no verbete “Experimental” da 

Enciclopédia, aponta que a arte médica do seu tempo abandonou a experiência, prática 

recorrente na origem da medicina:  

 

Compreenderam desde cedo que a observação e a experimentação são 

o único meio de conhecer a natureza. As obras de Hipócrates seriam 

suficientes para atestar o espírito que então conduzia os filósofos. No 

lugar dos sistemas, se não perigosos, ao menos ridículos, que a 

Medicina moderna concebe e em seguida prescreve, encontramos 

fatos bem observados e devidamente abordados; vemos um sistema de 

observações válidas até hoje e que aparentemente servirá para sempre 

como base da arte de cura. [...] É uma verdade que a experiência nos 

assegura (D’ALEMBERT, 2015, p. 279). 

   

Para Diderot, ao relegar a experiência, a Faculdade de Medicina deixava de 

lado uma prática mais inovadora, condenando os praticantes ao isolamento ou ao 

repúdio, como lemos na passagem abaixo: 

 

Um inconveniente das grandes faculdades de medicina, nas capitais, e 

sobretudo no tocante às principais personagens da sociedade, é a 

sujeição do médico a uma certa prática ou rotina de faculdade, sob 

pena de arriscar sua reputação e sua fortuna. Se se desviar dela e se o 

êxito não corresponder à sua expectativa, ele estará perdido. Se for 

bem sucedido, o que receberá de retorno? Nada, se não for o epíteto 

de temerário. Seu gênio não está em liberdade senão à nossa 

cabeceira, porque sua tentativa feliz ou infeliz não resulta em nada 

para ele. Nós podemos desaparecer dentre os vivos sem que ninguém 

se aperceba do fato (DIDEROT, 2000a, p. 357).  

 

 

Diderot considera ter sido a postura empírica o que possibilitou o 

desenvolvimento da medicina: “Foi o empirismo que deu origem à medicina, e ela só 

pode esperar verdadeiros progressos do empirismo” (2000a, p. 357).  Para reforçar seu 

argumento, ressalta que, na ausência de eficácia dos tratamentos tradicionais, as pessoas 

buscam em práticas alternativas, ou seja, baseadas em novidades empíricas, uma 

solução para os seus males: “A ousadia empírica, à qual o enfermo se dirige quando é 
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abandonado pelo facultativo, mata-o ou lhe devolve a saúde e o prazer da existência 

àqueles que o tratam” (2000a, p.357).  

Portanto, Diderot considerava o investimento em pesquisa fundamental para 

o progresso da medicina e para que se repensasse o papel do médico na sociedade da 

época. Os médicos muitas vezes eram vistos como indivíduos mais preocupados com 

riqueza e reconhecimento do que com a cura dos seus pacientes. Essa situação é 

retratada na comédia de Molière, O doente imaginário, que, apesar de escrita no século 

XVII, foi um sucesso no século das Luzes: 

 

Doutor Diaforus – Para ser sincero, acho que a nossa profissão é mais 

suave e agradável junto aos pobres, do que aos nobres. Quando um 

nobre fica doente, quer que os médicos descubram a cura a qualquer 

custo. Já com os pobres, coitados, é mais fácil. Passamos uma 

receitinha e pronto.  

Toatene – Concordo [...] Que descaramento! [...] Onde já viu um 

doente querer ser curado, só porque é nobre? Os médicos não estão aí 

para curar, o papel deles é só cobrar por suas consultas e tratamentos. 

Os pacientes que tenham a paciência de se curar, se puderem! 

Doutor Diaforus – Isso mesmo. Nossa única obrigação é tratar! 

(MOLIÈRE, 2011, p. 72). 

 

Quando Diderot discorre sobre a prática médica do seu tempo, podemos 

perceber que ele compartilha da visão de Molière: 

 

 

Uma doença é comumente um problema tão complicado e efeito de 

tantas causas, um fenômeno tão variável de um enfermo a outro, que 

não concebo como o médico que visita cinquenta a sessenta pacientes 

por dia possa tratar bem um só. Por mais profundo conhecimento que 

se tenha quer da teoria quer da prática da arte médica, bastará tomar o 

pulso, examinar a língua, certificar-se do estado do ventre e da pele, 

observar as urinas, interrogar habilmente o enfermo ou sua 

enfermidade e escrever uma receita? Os médicos não acreditam 

absolutamente em sua arte ou fazem mais caso do dinheiro do que de 

nossa vida? (MOLIÈRE, 2011, p. 40). 
 

 

Outro problema apresentado por Diderot é o da formação incompleta dos 

médicos, cujas consequências considera irreversíveis: “Um meio-médico é pior que um 

meio sábio, este importuna às vezes, o outro mata” (DIDEROT, 2000a, p. 356).  Os 

médicos mal formados também representariam um problema social, na medida em que 

comprometeriam a saúde pública como um todo:  
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[...] Considero um mau médico como uma pequena epidemia que dura 

tanto quanto ele viver, dois maus médicos dobram essa moléstia 

popular, um corpo de maus médicos seria uma grande praga para toda 

uma nação. Não acontece com o médico como acontece com o 

manufatureiro; o manufatureiro medíocre ainda é útil a um grande 

número de cidadãos que não podem pagar nem a qualidade excelente, 

nem a maneira requintada do produto. Ao contrário, o último da 

última classe da sociedade requer, ele também um médico excelente 

(DIDEROT, 2000a, p. 355).  

 

Diderot acredita que a modificação desse quadro passa necessariamente por 

uma modificação das práticas exercidas na Faculdade de Medicina e também por uma 

intervenção do poder público, assumindo um papel ativo nesse processo. A seguir 

veremos a proposta de reforma do currículo e de implantação de um hospital 

universitário, onde os alunos colocariam em prática o aprendizado adquirido, além de 

atender a uma necessidade básica da população, a saúde pública.  

 

4.2.2.1 A proposta diderotiana para o ensino de medicina 

 

Segundo Diderot, para que a Faculdade de Medicina alcançasse plenamente 

os seus objetivos era necessário que ela cumprisse três requisitos básicos, como 

descrevemos abaixo: 

 

1-Criar um número suficiente de professores e estipendiá-los, de 

maneira que possam se entregar inteiramente ao ensino. 

2-Estabelecer ao lado das escolas um hospital onde os alunos sejam 

iniciados na prática. 

3-Obrigar os mestres a seguir uma ordem fixa e determinada nos seus 

cursos de estudos (DIDEROT, 2000a, p. 358). 

   

  

Ao analisarmos o primeiro item percebemos que Diderot apresentava uma 

grande preocupação com a formação do professor. Para ele, somente docentes focados 

inteiramente em suas carreiras poderiam aliar o estudo teórico com o prático, como 

podemos perceber nas condições de admissão para a cadeira de cirurgia: 

 

O professor de cirurgia tratará de todas as doenças puramente 

cirúrgicas, como as chagas, os tumores, as úlceras, as luxações e as 

fraturas. Ele descreverá a natureza e a maneira de curá-las, ele 

ministrará todos os anos um curso sobre as operações e os 
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instrumentos; executará ou mandará executar por um assistente as 

operações no cadáver. Ele passará de lá para a aplicação de diferentes 

ataduras próprias, seja para a sujeição das partes, seja para a sujeição 

dos medicamentos (2000a, p. 360). 

 

 

Como podemos perceber pela citação, existe uma grande preocupação com 

os estudos de anatomia.
30

 Esta matéria que havia sido relegada durante a Idade Média 

era vista como essencial para a evolução da ciência médica, como podemos ler na 

descrição das atribuições do professor desta cadeira: “Ele tratará das partes do corpo 

humano, de sua estrutura, de suas conexões, de suas funções, de seus movimentos e do 

mecanismo pelo qual estes se executam” (DIDEROT, 2000a, p. 359), refletindo uma 

tendência da época, como destaca Houbre: “Livrando-se pouco a pouco da influência 

dos antigos e da Igreja, estes se propõem a elaborar uma ciência médica racional 

fundada na observação da anatomia e da fisiologia que permitisse descobrir toda a 

verdade sobre a natureza humana” (HOUBRE, 2003, p. 94). 

Podemos citar também as exigências para o professor da disciplina de 

matéria médica e de farmácia, que deve não só conhecer a droga que administra e os 

“caracteres particulares que a constituem em seu estado mais perfeito, em seu estado de 

mediocridade e em seu estado defeituoso” (DIDEROT, 2000a, p. 360), como também 

estudar os efeitos colaterais e os casos particulares de aplicação dos remédios (2000a, p. 

360), para tal procedimento a dedicação exclusiva era uma necessidade e uma condição 

essencial para evolução de tão importante cadeira universitária. O filósofo ainda 

acrescenta como responsabilidade deste mestre as preparações farmacêuticas que serão 

feitas diretamente por ele ou por um assistente sob a sua responsabilidade, evitando 

assim que haja alteração das receitas e garantindo que estas mantenham sua eficácia. 

Além dos aspectos práticos, havia também uma preocupação com a formação teórica 

dos alunos: Diderot enfatiza a necessidade do aprimoramento dos educandos em 

disciplinas como história natural e química, como início das demais disciplinas (2000a, 

p. 362)  

Além das disciplinas unirem prática e teoria, Diderot propõe que a 

Faculdade de Medicina mantenha um hospital, com dupla finalidade: ser um local de 

                                                 
30

 Na obra, Diderot destaca que as condições climáticas russas eram importantes para o ensino de 

anatomia, uma vez que o inverno rigoroso colaborava com a conservação dos corpos (DIDEROT, 2000a, 

p. 357) 
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prática da aprendizagem e atender a uma necessidade de saúde pública. Analisemos essa 

dupla função dos hospitais escolas.  

A primeira delas está ligada ao aperfeiçoamento da prática médica, 

possibilitando ao aluno conhecer os sintomas e os tratamentos do maior número de 

doenças, como lemos abaixo: 

 

Para iniciar os estudantes na prática da medicina, estabelecer-se-ão em 

um hospital adjacente à escola duas salas, cada uma com vinte e cinco 

leitos. Uma dessas salas será destinada às doenças crônicas. Para tal 

efeito, eles dividirão seus cursos de medicina prática em dois anos. No 

primeiro, tratarão das moléstias agudas, no segundo, das moléstias 

crônicas. Em seguida, explicarão a natureza e tratamento das 

enfermidades particulares das mulheres e crianças. Eles dividirão o 

serviço de maneira que a cada ano, um dos professores trate das 

doenças agudas e o outro, das doenças crônicas. Cada um dos dois 

professores fará sua visita na sala de que estiver encarregado; seus 

estudantes o acompanharão. Aí, ele os fará observar os sintomas de 

cada uma das moléstias que tiver de tratar, indicar-lhes-á os meios de 

descobrir suas causas, fará com que reparem na marcha que a natureza 

segue mais comumente, nas indicações que no caso cumpre preencher 

e lhes apresentará a razão do método curativo que julgar necessário 

adotar (DIDEROT, 2000a, p.360).  

 

 

Inclusive o filósofo acrescenta duas advertências importantes com o 

objetivo de aprimorar o sistema de hospital escola. A primeira era a necessidade de uma 

investigação rigorosa sobre as causas da morte de um paciente, com o fim de aprimorar 

o tratamento (2000a, p. 360) e também que os professores admitissem seus erros, mas 

Diderot tinha a certeza que dificilmente isso aconteceria, como lemos no trecho a 

seguir: “Seria de desejar que ele possuísse a coragem de confessar o seu erro, quando 

tiver se enganado, mas esta ingenuidade que Boerhaave, Sydenham e Hipócrates 

tiveram, está quase acima das forças do homem e não se deve esperar muito disso” 

(2000a, p. 360). A segunda advertência é sobre a necessidade do professor atentar para 

as doenças que não fossem apresentadas nestes dois anos de ensino prático: “Como 

seria difícil que, no decorrer de um curso de dois anos de duração, se apresentassem à 

arte exemplos de doenças de todas as espécies, [...], cada um dos dois professores 

ministrará na escola aulas sobre todas aquelas que podem acometer os homens” (2000a, 

p.360). 

Quanto ao terceiro item, Diderot destaca que o professor tem a 

responsabilidade sobre o curso que aplica, buscando sempre a atualização e novos 
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conhecimentos, podemos ver esta preocupação quando o filósofo indica que cabe ao 

mestre a escolha dos livros que serão utilizados em seu curso, devendo sempre se 

preocupar em mesclar antigos conhecimentos com os novos (2000a, p. 363). Inclusive 

para Diderot, o seu programa poderia transformar a Rússia em um centro de referência 

nos qual se reuniriam “grandes anatomistas, célebres cirurgiões” (2000a, p. 360) e 

conclui seu programa lembrando que na formatura, ao término dos sete anos dedicados 

a sua formação, os médicos devem ser lembrados das suas obrigações e deveres, pois 

como alerta o filósofo no decorrer do seu texto: “[...] um corpo de maus médicos 

dobram essa moléstia popular; um corpo de maus médicos seria uma grande praga para 

toda a nação” (2000a, p. 356). 

 

4.2.2.2 Diderot e a saúde pública  

 

Além do caráter pragmático, a proposta diderotiana também apresenta uma 

vertente política, uma vez que os hospitais-escola poderiam contribuir para atender uma 

necessidade básica da população: a saúde pública. Diderot entende que o bom médico 

tem como objetivo atender à população e defende que a saúde pública é de 

responsabilidade do governo:  

 

Se se deseja que os estudantes recebam e uma faculdade de medicina 

toda a instrução que lhes é necessária para exercer a arte de curar de 

uma maneira útil a seus concidadãos, é preciso recordar-se que a 

saúde pública é talvez o mais importante de todos os objetos. Se os 

homens são pobres, o soberano só protege desgraçados; se são 

valetudinários, ele cuida apenas de enfermos (DIDEROT, 2000a, p. 

355). 
 

No verbete “Autoridade Política”, o filósofo também discorre sobre esse 

tema:  

 

Aliás, o governo, embora hereditário em uma família e depositado na 

mão de um só, não é um bem particular, mas um bem público, que por 

consequência não pode jamais ser tirado do povo, o único a quem 

pertence essencialmente e com plena propriedade. [...]. Não é o Estado 

que pertence ao príncipe, mas pertence ao príncipe governar no 

Estado, porque o Estado o escolheu para isso, porque ele se 

comprometeu com os povos na administração dos negócios, e porque 

eles de seu lado se comprometeram a obedecer-lhe em conformidade 

com as leis (2000a, p. 258).  
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Além de evocar a responsabilidade do governo na administração pública, 

nesse texto Diderot também não faz distinção entre os que devem ser atendidos. Apesar 

de tratar do tema em um trecho curto da sua obra, tal como propõe em relação à 

educação, o filósofo defende que a saúde pública deve ser para todos, sem distinção 

entre os membros de uma nação, como lemos no trecho a seguir: 

 

Ao contrário, o último da última classe da sociedade requer, ele 

também, um médico excelente. Ele não pode ser enganado senão uma 

vez e ele paga o seu erro com a vida. Há sem dúvida alguma diferença 

entre a conservação de um grande ministro e de um pequeno 

armarinheiro, de um solteiro e de um pai de família, de um bom 

general de exército e de um mau poeta, mas nem o soberano que nos 

considera, todos, como seus filhos, nem o sentimento de humanidade 

que nos aproxima de nossos semelhantes, se detêm neste cálculo. 

Justo ou cruel, pode acontecer e acontece todos os dias que o bom 

médico é enviado ao solteiro e o mau, ao chefe de uma numerosa 

família. Importa tanto mais que o médico e o cirurgião primem em 

suas profissões quanto a variedade e a multiplicidade das 

circunstâncias que os chamam para junto de nós não lhe permitem 

quase exercer suas funções em nosso proveito e a contento deles 

(2000a, p. 357). 

 

 

Podemos ainda verificar tal posicionamento quando analisamos a passagem 

abaixo, em que o filósofo critica a postura de um ministro da época, que defendia que o 

governo somente deveria preocupar-se com os cidadãos saudáveis de uma nação: 

 

Um doente incurável no meio de uma família é como uma árvore 

morta no meio de um jardim, se as raízes apodrecidas forem aí 

funestas a todos os arbustos que a cercam. Os cuidados que a ternura 

ou a comiseração não pode recusar a um velho enfermo, a uma criança 

doentia, atrapalham a ordem dos deveres e espalham o amargo na 

jornada diária daqueles a que ocupam. 

[...] Este raciocínio é de um homem? Não. É de um ministro. O 

ministro despreza o velho que não serve mais para nada e avalia a 

criança apenas pelo futuro que dela espera; não há para ele senão uma 

vida preciosa: a do homem feito e útil. Sua cabeça é como uma 

colmeia onde, a exemplo das abelhas, ele extermina todas aquelas que 

cessam de dar mel (DIDEROT, 2000a, p. 357). 

 

Para Diderot, portanto, investir na reforma do currículo da Faculdade de 

Medicina era mais do que uma questão de adequação aos novos conhecimentos; tratava-

se também de investir em saúde pública, partindo do princípio de igualdade entre os 



216 

 

 

 

membros de uma nação, como apresentamos no terceiro capítulo quanto aos princípios 

que devem reger a educação pública.  

  

4.2.3 A Faculdade de Direito 

  

A Faculdade de Direito da Universidade de Paris foi fundada no século XIII 

e no início buscou se dedicar ao estudo do direito romano, uma vez que este era a base 

da construção da sociedade civil autônoma (GILSON, 2007, 485), mas o papel decisivo 

da Igreja na fundação e na manutenção da universidade alterará essa diretriz, e a 

Faculdade de Direito será um centro dedicado exclusivamente ao direito canônico, 

como ressalta Gilson (2007, p. 485):  “[...] o papado não tardou a proibir esse estudo e a 

exigir que o único direito ensinado em Paris fosse o direito canônico, fundamento da 

própria sociedade religiosa e toda a sociedade civil que se integra a um organismo 

religioso.” Neste contexto, a Faculdade de Direito se transforma em uma extensão da 

faculdade de teologia, como podemos observar na condenação de Joana D´Arc (1412-

1431).  

Joana D´Arc lutou bravamente em defesa da França durante a Guerra de 

Cem Anos
31

 (1337-1453), mas apesar de toda a sua dedicação, circulava por Paris, 

principalmente na universidade, um panfleto contra ela. Esse folheto intitulado “Tratado 

do bom e do mal espírito”, defendia que Joana era um “agente do demônio” e deveria 

ser julgada pelas autoridades eclesiásticas. Tais acusações estavam diretamente ligadas 

ao fato dela afirmar que ouvia vozes
32

 e essas a motivaram a entrar na luta; também 

podemos acrescentar que o protagonismo feminino não era algo bem visto na Idade 

Média.  Quando ela foi capturada em 1430, a universidade buscou junto as autoridades 

                                                 
31

 A Guerra dos Cem Anos foi uma série de conflitos travados entre os anos de 1337 e 1453, entre os 

reinos da Inglaterra e da França, motivados pela sucessão do trono francês. 
32

 Ainda no século XVIII, encontramos a defesa de que o sexo feminino é mais suscetível a esse tipo de 

comportamento. Na obra de Diderot “Sobre as Mulheres”, o filósofo defende que as visões religiosas são 

na verdade resultado da manifestação do útero, como lemos neste trecho da obra: “E em nossos dias não 

vimos uma dessas mulheres que representavam no suplício a infância da Igreja, com os pés e as mãos 

pregados numa cruz, o flanco trespassado por uma lança, guardar o tom de seu papel em meio às 

convulsões de dor, sob o suor frio que escorria de seus membros, com os olhos obscurecidos pelo véu da 

morte e, dirigindo-se ao diretor desse bando de fanáticos, dizer-lhe, não com voz sofredora: ‘Meu pai, 

quero dormir’, mas com uma voz infantil: ‘Papai, eu quero fazer naninha?’ Para um só homem, há cem 

mulheres capazes desta força e desta presença de espírito. [...] A mulher traz dentro de si mesma um 

órgão suscetível de espasmos terríveis, que dispõe dela, e que suscita em sua imaginação fantasmas de 

toda espécie. É no delírio histérico que ela volta ao passado, que ela se lança para o futuro, que todos os 

tempos lhe são presentes. É do órgão próprio ao seu sexo que partem todas as suas ideias extraordinárias” 

(DIDEROT, 2000b, p. 222). 
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inglesas que dominavam a cidade a autorização para julgá-la. O seu julgamento foi 

conduzido pelas faculdades de teologia e direito, que a condenaram por bruxaria, 

heresia, idolatria entre outras acusações. Sua sentença foi cumprida em 30 de maio de 

1431, e Joana D´Arc foi queimada viva. Em 1456, a pedido do rei Carlos VII, o 

processo foi reaberto e a suas visões antes consideradas obras do demônio foram 

consideradas como avisos divinos e pela intervenção do Papa Calixto III, o processo foi 

considerado nulo
33

 (TUILIER, 2010, p. 310).  

Durante a Idade Moderna, principalmente após a Reforma Religiosa, a 

universidade reforçará o seu papel na defesa dos princípios católicos, em 1535, ela 

renova a proibição
34

 da discussão e estudo do direito romano (TUILIER, 2010, p. 477), 

reforçando assim o seu papel como um agente ativo da Contrarreforma, como sublinha 

Tuilier (2010, p. 477): “Nesta época [...] a universidade, hostil ao radicalismo 

reformador, se interessa muito particularmente na conservação das disciplinas 

eclesiásticas tradicionais.” Inclusive neste período a faculdade alterará o seu nome para 

Faculdade de Direito Canônico, deixando explicitado o seu papel social.  

Como ainda destaca Tuilier, os doutores da Faculdade de Direito, mesmo 

com a proibição continuaram a ensinar direito civil em Paris, ainda que em caráter 

privado - decisão motivada principalmente pela retomada dos grandes textos jurídicos 

da Antiguidade, promovida pelo humanismo. Frente ao impasse e às contradições por 

ele geradas, a universidade autorizará o ensino do direito civil, fundamentado pelos 

princípios romanos.  

As relações entre a Igreja e a Faculdade de Direito Canônico ainda eram 

intensas no século XVII. Os representantes da Faculdade eram obrigados a comparecem 

a inúmeras cerimônias religiosas e o seu programa era composto essencialmente pelo 

estudo dos Decretos de Gregório IX, Papa foi responsável pela fundação da 

universidade parisiense, e de outros documentos religiosos (TULIER, 2010, p. 649), 

além do próprio direito romano, gerando, segundo Diderot, um atraso incalculável para 

o desenvolvimento da nação: “O tempo dos servos não mais existe, e a jurisprudência 

feudal permaneceu. A escolástica manteve-se ativamente no centro da Sorbonne. É a 

jurisprudência romana que se professa nas escolas” (DIDEROT, 2000a, p. 277). Em 

                                                 
33

 Em 1869, a Igreja a considerou “venerável”, em 1909, ocorreu o seu processo de beatificação e em 

1920 a sua canonização.  
34

 Tulier destaca que os estudantes interessados em estudar direito civil dirigiam-se a Universidade de 

Orléans, que era centro de referência internacional sobre o tema. (TULIER, 2010. P. 477). 
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outra passagem, o filósofo destaca que essa ênfase no direito canônico e romano, deixa 

de lado um aspecto fundamental da formação jurídica, as leis francesas em vigor: 

 

Nossa faculdade de direito é miserável. Não se lê aí uma palavra de 

direito francês; tampouco do direito das gentes, como se ele não 

existisse em absoluto; nada de nosso código nem civil nem criminal; 

nada de nosso processo; nada de leis; nada de nossos costumes; nada 

de constituições do Estado; nada do direito dos soberanos, nada dos 

súditos, nada de liberdade; nada da propriedade; nada tampouco dos 

ofícios e dos contratos. – Do que se ocupam pois? Ocupam-se do 

direito romano em todos os seus ramos, direito que não tem quase 

nenhuma relação com o nosso; de modo que aquele que acaba de ser 

condecorado com uma borla de doutor em direito encontra-se tão 

impedido se alguém lhe corrompe a filha, lhe rapta a mulher ou lhe 

contesta a propriedade de seu campo, quanto o último dos cidadãos. 

(2000a, p. 274). 

 

 

Ainda de forma irônica, Diderot conclui que os estudos desenvolvidos na 

Faculdade de Direito somente seriam úteis se fosse promovida uma espécie de viagem 

no tempo, na qual os seus contemporâneos habitassem a Roma Antiga: 

 

Todos os seus belos conhecimentos lhe seriam infinitamente úteis, se 

ele se chamasse Mévio ou Semprônio e se nós retrogradássemos aos 

tempos de Honório ou de Arcádio. É ai que ele pleitearia 

superiormente a sua causa. Sob Luís XVI, ele é tão tolo como o 

habitante de Chaillot, e bem mais tolo que o camponês da Baixa 

Normandia. A faculdade de direito não habita mais um velho edifício 

gótico; mas ele fala godo debaixo das soberbas arcadas do edifício 

moderno que se lhe erigiu. (2000a, p. 274)  

 

 

Para reverter essa situação, Diderot irá propor a edificação de um curso 

estruturado em quatro anos, nas quais seriam estudadas as seguintes disciplinas: direito 

natural, história da legislação, instituições do direito das gentes, institutos de Justiniano, 

direito civil nacional, direito eclesiástico em conjunto com direito natural e processo 

civil e criminal. Podemos observar que o curso mescla estudos clássicos do direito 

romano com a legislação em vigor no país, sempre estabelecendo uma ponte entre o 

passado e o presente, como lemos no seguinte trecho de recomendação ao professor de 

direito romano; Diderot  solicita que não se foque somente na questão dos contratos, 

mas sim em toda a contribuição dada pelos romanos à formação da sociedade: 
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Este último (professor) terá o cuidado de ser breve sobre tudo aquilo 

que é de tal modo próprio aos romanos que não tem nenhuma 

aplicação aos povos modernos. Mas ele não poderá se estender em 

demasia sobre o que concerne aos contratos. O direito romano é a 

fonte dos verdadeiros princípios em todas as espécies de contratos que 

são do direito das gentes. Foi a razão e a equidade que os ditou. Não 

existe nenhuma nação civilizada que não deve adotá-los (2000a, p. 

365). 

 

A mesma recomendação ocorre para o ensino de direito civil, no qual o 

filósofo recomenda que haja uma mescla entre o antigo e o moderno. Quanto ao direito 

eclesiástico, Diderot é mais radical e defende que o mesmo só deve ser mantido na 

grade curricular se houver necessidade, defendendo claramente uma separação entre as 

esferas civil e religiosa (2000a, p. 365). 

Uma das maiores preocupações de Diderot quanto ao curso de Direito é 

quanto aos critérios de avaliação do futuro advogado. Ele sugere que desde o primeiro 

ano as provas sejam públicas, acompanhadas pessoalmente pelo soberano ou um 

representante deste e sejam precedidas por um juramento dos aplicadores, no qual estes 

declaram que não há conivência entre eles e os alunos. Para o filósofo tal procedimento 

garantiria a lisura do processo, como lemos no trecho a seguir: 

 

Quando os mesmos homens são encarregados do ensino e dão o 

atestado que os habilita a ocupar cargos e preencher os lugares da 

magistratura, mestres em cujo poder está conceder o signo da ciência, 

das letras, dos diplomas e outros editais, eles negligenciam a tarefa de 

instruir na matéria. Os estudantes, seus protetores ou seus pais 

amolecem sua severidade, ou os corrompem pelas solicitações, pelo 

interesse ou pelo temor (2000a, p. 366). 

 

 

Para o filósofo, para evitar privilégios ou as situações acima descritas, ele 

recomenda que o curso de direito seja gratuito e que os professores sejam remunerados 

pelo Estado, a fim de evitar qualquer indulgência (2000a, p. 367). Como estímulo e 

reconhecimento, tendo por base o critério do mérito e não da antiguidade, os professores 

poderiam receber bonificações extras e também a aposentadoria após quinze de anos de 

aplicação a sua “enfadonha e penosa tarefa”, com o título de emérito, caso não tivessem 

durante a carreira nenhum “senão”, ou seja, nenhum ato que os desabonassem (2000a, 

p. 367). Além disso, ele recomenda baseado no que declara como “razões evidentes”, ou 

seja, pela experiência adquirida durante os anos de magistério, que os professores 

eméritos ocupassem cargos nos tribunais, uma vez que estes poderiam contribuir com as 
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“provas de probidade e de luzes na ciência das leis” (2000a, p. 367), atitude que também 

demonstraria reconhecimento pelos bons serviços prestados.  O filósofo também sugere 

que os professores aposentados poderiam ser incorporados à vida pública, como 

conselheiros reais, embaixadores, entre outras tarefas, como enfatiza nos fragmentos a 

seguir: “Que homem é mais próprio para servir no departamento dos negócios 

estrangeiros que o emérito no direito natural e no direito das gentes? (2000a, p. 367) ou 

“Quem se sentará mais utilmente ao lado do soberano do que o antigo professor de 

legislação?”  Neste ponto, Diderot chama a atenção da imperatriz para a importância do 

Estado reconhecer os professores, pois uma atitude ao contrário produz um grande mal à 

nação, como lemos a seguir: 

 

Eu chamaria a sua atenção somente para o fato de que neste ponto não 

há distinção entre educação pública e educação doméstica. Um pai, 

uma mãe que desprezam o educador do seu filho, o aviltam, e a 

criança é mal educada; um soberano que não honra os mestres de seus 

súditos, os avilta, os reduz à condição de pedantes, e a nação é mal 

educada. É raro que a alma conserve dignidade e elevação, em um 

estado subalterno que não conduz a nada de importante (2000a, p. 

368). 

 

Para aqueles que não adentrassem o tribunal pela via acadêmica, Diderot 

defendia a aplicação de novos exames públicos ao final do curso, para que o futuro 

advogado possa ser admitido nos tribunais para exercer o seu ofício (2000a, p. 366). 

Cabe destacar que apesar de não detalhar tão profundamente o currículo da Faculdade 

de Direito, Diderot deixa expressa a sua preocupação em transformar uma instituição 

obsoleta em elemento fundamental para o desenvolvimento da nação. Observamos essa 

preocupação no momento em que o filósofo destaca a necessidade de discutir e aplicar 

as leis vigentes e também na atenção dispensada ao aproveitamento dos professores 

aposentados. Para Diderot, a presença deles na administração do Estado, contribuiria de 

forma significativa para a racionalização e a melhoria da nação.  

 

 

 

 

4.2.4 A Faculdade de Teologia  

 

Como apresentamos durante todo o desenvolvimento deste trabalho, Diderot 

considerava a religião responsável pelos grandes males que assolaram a humanidade: 
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além de provocar guerras motivadas pela intolerância, ela também é responsável por 

propagar dogmas e preconceitos que prejudicavam o desenvolvimento individual e 

coletivo. Dentro deste contexto, encontraremos nas passagens dedicadas à Faculdade de 

Teologia uma síntese destas críticas e uma análise sobre a relação entre política e 

religião, com o objetivo de propor o controle e a submissão dos seus membros ao 

Estado e estabelecer um campo de atuação claro e controlado pela administração 

pública.  Cabe destacar que mesmo com todas as oposições do filósofo à religião, ele 

defende a existência da Faculdade de Teologia: 

 

[...] como barreiras a erros possíveis e mais monstruosos ainda; não 

como preceptores das pessoas sensatas, mas como os guardiões dos 

loucos; e suas igrejas, eu as deixaria subsistir como o asilo ou os 

manicômios de uma certa espécie de imbecis que poderiam tornar-se 

furiosos, se fossem inteiramente negligenciados (DIDEROT, 2000a, p. 

377).    

 

Como destacado na passagem, Diderot vê na Faculdade de Teologia uma 

forma de controlar o pensamento religioso. Para ele, devido a impossibilidade da 

eliminação da religião, era necessário controlá-la, como lemos nesta outra passagem: “A 

crença na existência de Deus, ou o velho tronco, permanecerá, pois, para sempre; ora, 

quem sabe o que esse cepo, abandonado à sua livre vegetação, pode produzir de 

monstruoso? ” (2000a, p. 377). Podemos aqui questionar o porquê de Diderot não 

defender o ateísmo como a postura para toda a sociedade. Sobre o tema, ele argumenta 

que deve haver uma pequena escola dedicada à doutrina, mas não deve ser empregada 

para o todo, uma vez que a ignorância e a superstição ainda estão presentes para o 

grosso da nação (2000a, p. 377). Passemos agora às críticas e sugestões do filósofo para 

a Faculdade de Teologia.  

O primeiro ponto apresentado por Diderot, diz respeito ao desenvolvimento 

do conhecimento. Para ele, a valorização promovida a certos nomes que desenvolveram 

os seus estudos na universidade era injustificável, como por exemplo, Abelardo e 

Tomás de Aquino, que em sua opinião, propagavam “futilidades escolásticas” e não 

passavam de fraudes intelectuais (2000a, p. 270). Para Diderot, era impossível conciliar 

religião e razão e esse era o objetivo destes teólogos, que utilizavam o espaço 

universitário para justificar e divulgar tal aliança. Mas a subordinação do pensamento 

filosófico ao teológico, defendido pelos pensadores da Igreja era algo intocável na 

Faculdade de Teologia, como enfatiza Tulier: “Ela ignorava em sua reflexão lógica e 
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epistemológica os métodos experimentais, que timidamente tinham aparecido em certas 

disciplinas, e condenavam seus resultados quando contradiziam as conclusões da 

dialética tradicional” (TULIER, 2010, p. 629).  

Para Diderot, essa postura era um atraso incalculável no progresso da 

humanidade, pois impedia o desenvolvimento da ciência e insistia em explicações 

baseadas em sistemas filosóficos que estimulavam a repetição e não a busca de novos 

conhecimentos.
35

 Um exemplo desta postura pode ser ilustrado pela condenação por 

parte do Parlamento e da Faculdade de Teologia das teorias de Antonie De Vilon, Jean 

Bitaud e Étienne de Clave, em 1624. Os pesquisadores se propuseram a refutar quatorze 

teses defendidas na faculdade sobre os elementos constituintes do universo - valendo-se 

de críticas à Aristóteles e Paracelso e a realização de experiências (KAHN, 2002, p. 

143-144). A questão tomou notoriedade e tornou-se um exemplo da postura retrógrada 

da universidade como podemos ler no texto clandestino Giordano Bruno Redivivo, 

publicado em 1771: 

 

Encontramos na história da França um fato bem notável sobre essa 

negação das provas. Tendo o sábio Antoine Villon publicado algumas 

teses que combatiam os velhos preconceitos, logo a Universidade 

acusou-o de perversidade nos costumes. Villon não se perturbou nem 

um pouco com essa imputação e respondeu a ela com um desafio 

solene a todos os doutores de Paris, oferecendo-se para disputar 

sozinho contra todos eles e apresentar boas provas para seus pontos de 

vista. Nicolau de Verdun, primeiro presidente do Parlamento desta 

capital, disse, ao saber do desafio de Villon: “Rejubilo-me com isso. 

Isso vai despertar as velhas Musas da Universidade, que já dormem há 

um tempão”. Enfim, o salão foi preparado e uma grande quantidade de 

pessoas compareceram para assistir à disputa. No entanto – diz Sorel, 

historiógrafo do século passado -, o reitor e seus assessores não 

acharam que lhes fosse vantajoso correr esse risco. A opinião deles 

teve tanto crédito que houve uma decisão judicial para impedir a 

disputa, sob o pretexto de que poderia trazer prejuízo à religião. De 

acordo com esse fato, somos tentados a crer que na Universidade e no 

Parlamento havia poucos espíritos tão bons quanto Villon e Verdun. 

(VOLTAIRE, 2008, p. 109). 

 

Além das questões teóricas, a política não estava ausente da Faculdade de 

Teologia,
36

 principalmente devido aos confrontos entre católicos e protestantes, 

                                                 
35

 Tulier destaca em sua obra que após a Reforma Protestante, como parte do programa da Contrarreforma 

foram reforçadas as tradições medievais no ensino de filosofia, como forma de valorizar o pensamento 

dos dogmas ligados à Igreja Católica. (TULIER, 2010, p. 629) 
36

 Em relação a este tema não podemos deixar de citar a recomendação de Diderot em evitar a 

aproximação do clero ortodoxo do romano. Para o filósofo, isso evitaria problemas de Estado 

(DIDEROT, 2000a, p. 373). 
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ocorridos após a Reforma. Como já destacamos a Universidade de Paris, foi uma 

atuante instituição da Contrarreforma, promovendo a refutação e a censura das ideias de 

Lutero e Calvino e lutando para reafirmar os dogmas católicos. Mas além do confronto 

com os protestantes, a Faculdade de Teologia também era um campo de batalhas entre 

as várias ordens religiosas católicas, como Diderot descreve a seguir:   

 

A faculdade de teologia regulou seus estudos com base nas 

circunstâncias presentes; eles estão voltados para a controvérsia com 

os protestantes, os luteranos, os socianos, os deístas e o exame dos 

incrédulos modernos. Ela é por si mesma uma excelente escola de 

incredulidade. Há poucos sorbonistas que não açoitam sob a sua pele 

ou o deísmo ou o ateísmo. Eles são ou por caráter ou por ambição ou 

por interesse ou por hipocrisia (DIDEROT, 2000a, p. 275). 

 

 

Um destes conflitos citados por Diderot era ilustrado pelas disputas entre os 

jansenistas e os jesuítas, como ressalta Wilson: “No início e meados do século XVIII, 

era raramente possível a qualquer pensador francês evitar tomar uma posição, [...], 

quanto a estas disputas. Jansenistas e jesuítas se odiavam cordialmente, e livres 

pensadores escarneciam de ambos” (WILSON, 2012, p. 47), suas disputas giravam em 

torno da doutrina, da moral e das regras de comportamento das ordens.  Devido a 

ligação entre o Estado e a Igreja, o confronto entre as duas ordens provocava efeitos 

políticos; para solucionar a questão e estabelecer a uniformidade dos procedimentos, 

Luís XIV pediu ao Papa que interviesse no conflito. Em 1713, o Papa decretou uma 

bula, condenando 101 preposições dos jansenistas como heréticas; ao invés de colocar 

fim ao embate, somente o inflamou. Os jansenistas clandestinamente passaram a 

publicar as Les Nouvelles Eclésiastique, editadas até 1803, servindo para alimentar as 

polêmicas e as discórdias entre os dois grupos. Para Diderot, jansenistas, jesuítas ou 

membros de outras ordens religiosas representavam o atraso e a perpetuação de dogmas 

que impediam o desenvolvimento, mesmo as exceções não justificavam a sua 

existência: “se o pinto aqui com corres horrorosas, e que se deve negligenciar as 

exceções, e conhecer tal ele é por condição,
37

 para instituí-lo tal como ele deve ser, 

quero dizer, santo ou hipócrita” (DIDEROT, 2000a, p. 370). 

                                                 
37

 Em outra passagem Diderot retoma a condição do padre e afirma: “Sua condição o inclina à dureza, à 

profundeza e ao segredo” (DIDEROT, 2000a, p. 369). Para o filósofo, ao se isolar o religioso da 

sociedade, sufoca-se a vocação natural do homem para a sociabilidade, como podemos ler neste trecho do 

“Sobre as Mulheres”: “O homem nasceu para a sociedade; separai-o, isolai-o, suas ideias desurnir-se-ão, 
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Mas para Diderot, o principal problema da Faculdade de Teologia era a falta 

de controle do Estado sobre o conteúdo ministrado, o que poderia ter consequências 

sérias para o monarca de um país, como lemos no trecho abaixo, no qual o autor discute 

o papel dos religiosos e o poder de seus discursos:  

 

São os súditos do Estado mais inúteis, mais intratáveis e os mais 

perigosos. Eles e seus adeptos, padres ou monges, abusaram amiúde 

do direito de arengar ao povo reunido. Se eu fosse soberano e se eu 

pensasse que todos os dias de festas e de domingo, entre onze horas e 

meio-dia, cento e cinquenta mil dos meus súditos dizem a todos os 

outros, e os fazem crer em nome de Deus, tudo o que convém ao 

demônio do fanatismo e do orgulho que os possui, eu tremeria de 

terror por isso (2000a, p. 275).  

 

Segundo Diderot, portanto, a única saída possível era submetê-los ao 

Estado, controlando a sua formação e a conduzindo para uma função social, como por 

exemplo, a de atuar como conciliador ou mediador de conflitos. Assim, a sua existência 

como elemento social estaria justificada, como observamos na passagem a seguir:  

 

Se ele fosse o pacificador das arruaças populares, o conciliador dos 

pais com os filhos, dos esposos e dos progenitores entre si, o 

consolador do aflito, o defensor do oprimido, o advogado do pobre, 

por mais absurdos que fossem os dogmas de uma classe de cidadãos 

tão úteis, quem dentre nós ousaria atacá-los? (2000a, p. 370). 

 

 

Para alcançar tal status, Diderot cita algumas condições que devem estar 

presentes na formação dos padres. A primeira dela é a necessidade de aliar a formação 

religiosa com a instrução escolar, pois “é evidente que um padre, se não ignorante, pode 

ser um boníssimo padre” (2000a, p. 370). Outro ponto destacado diz respeito a postura 

adotada pelo religioso, que deve ser “grave, seu tom reservado, sua figura imponente, 

seus costumes austeros. Aquela que se faz familiar fora do templo não é bastante 

respeitado no tempo” (2000a, p. 371). Assim, ele poderia exercer suas funções públicas, 

definidas pelo filósofo como: “administração dos sacramentos, à celebração dos santos 

ofícios, às cerimônias da igreja, à pregação e ao canto” (2000a, p. 371). Diderot também 

recomenda como exercícios privados a prece, a meditação, a leitura e o ensino 

científico, formas de se manter atualizado (2000a, p. 371).  

                                                                                                                                               
seu caráter transfigurar-se-á, mil afeições ridículas elevar-se-ão em seu peito; ideias extravagantes 

germinar-lhe-ão no espírito, como espinheiros em terra selvagem” (2000, p. 145). 
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Para constituir esse clero “instruído, edificante e pacífico” (2000a, p. 376), 

Diderot ainda recomenda à imperatriz que ele deve ser reduzido, no qual deve ser 

valorizado o mérito e não a posição do nascimento, fato corriqueiro na França. Destaca 

que devem ter uma situação financeira estável, sendo remunerados pelo Estado, o que 

permitiria um maior controle sobre as suas funções, inclusive recomenda que devem ser 

“ameaçados à menor falta de serem expulsos de seus postos, privados de suas funções e 

de seus honorários e jogados na indigência” (2000a, p. 377). Diderot ainda sugere que 

não cabe à Igreja cuidar dos indigentes, essa deve ser uma tarefa dos cidadãos. Tal 

precaução, segundo o filósofo, é para evitar a corrupção que marcou a Igreja em seus 

primórdios (2000a, p. 371).  

Quanto ao currículo, Diderot propõe que seja condição obrigatória para a 

admissão na Faculdade de Teologia o aluno dominar o grego e o latim. Ainda durante o 

curso deverá aprender hebraico. Toda essa preocupação é para que o aluno tenha acesso 

aos textos originais e evite assim as traduções, o que poderia levar à dúbias 

interpretações (2000a, p. 371).  Ele propõe que o curso seja dividido em quatro cadeiras: 

Sagradas Escrituras, Teologia Dogmática, Teologia Moral e História Eclesiástica. Para 

Diderot, reduzir o curso a essas disciplinas significa evitar as heresias, as disputas e as 

perturbações, além de possibilitar um controle maior sobre os conteúdos apresentados.  

O filósofo também propõe uma racionalização do tempo, ao defender que 

nas aulas deveria se usar livros impressos, evitando assim as cópias obtidas pelo método 

do ditado: “método de ditar consome em pura perda de um tempo precioso, como eu o 

bani de todas as escolas e como a extensão das matérias o torna amiúde impraticável, é 

preciso substituí-lo nisso por obras impressas” (2000a, p. 372). 

Nas quatro cadeiras que compõem o curso, existe uma preocupação de 

Diderot de racionalizar o conteúdo, como podemos observar nos limites impostos para a 

disciplina de Teologia Dogmática: “Basta saber que a Sagrada Escritura, os concílios e 

os padres pronunciaram sobre cada um dos dogmas em particular, interditar-se as 

pesquisas curiosas, os sistemas que só produzem erros e partidos” (2000a, p. 374); ou na 

recomendação quanto ao conjunto de características do catecismo, que deve ser 

“racional e apoiado nas autoridades das Escrituras e da tradição” (2000a, p. 374), ou 

seja, deve expor claramente os dogmas e as suas provas.  

Ao chegarmos ao fim da proposta diderotiana, podemos perceber que ao 

elencar o critério da utilidade como princípio norteador isso não significou um 

empobrecimento dos assuntos abordados, muito pelo contrário; há uma necessidade 
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constante em romper as barreiras entre as disciplinas e mostrar a possibilidade de aliar 

conhecimento teórico e prático. Para Diderot somente por este caminho seria possível 

compreender a natureza e o homem, que são multifacetados e podem ser analisados 

sobre múltiplas perspectivas. Apesar das dimensões diferentes, também podemos 

verificar que Diderot manteve o mesmo espírito entre a Enciclopédia e a proposta do 

Plano de Uma Universidade, uma vez que nos dois casos o conhecimento não é tratado 

como um mero acervo, mas sim, como a possibilidade de promover mudanças na forma 

de pensar e, consequentemente, contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento 

individual e coletivo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No século XVIII, uma das questões mais discutidas dizia respeito à glória. 

Os homens e mulheres do Século das Luzes buscavam por meio de suas obras literárias, 

filosóficas e artísticas romper a barreira do tempo e escreverem os seus nomes na 

história. Um destes homens com certeza foi filósofo Denis Diderot, que além de 

eternizado por ser um dos editores e também escritor da Enciclopédia, foi autor de uma 

vasta obra que abordou os mais variados temas, como ciências físicas e matemáticas, 

moral, medicina, teatro, artes plásticas, política, economia, educação, entre outros.  

Os múltiplos interesses diderotianos demonstram o clima de efervescência 

da sua época. Os filósofos haviam deixado os recantos isolados de suas bibliotecas e 

tinham assumido um novo papel, no qual além da discussão de questões teóricas, 

também se dedicavam às questões sociais. Aliás, não só para Diderot, como para todos 

os iluministas, não havia questão proibida ou passível de não ser discutida - para eles, 

era necessário assumir uma postura crítica perante todos os aspectos da vida.  

Essa postura contestadora dos filósofos iluministas entrou em choque com 

as estruturas que sustentavam o Antigo Regime: a Igreja Católica e a Nobreza, chefiada 

por um monarca absolutista, apoiado pela doutrina do direito divino dos reis. As duas 

instituições não aceitavam questionamentos, e não devemos esquecer que no século 

XVIII a Inquisição era uma instituição bastante atuante na França, onde ainda se 

queimavam livros considerados “perigosos” para os dogmas católicos em praça pública, 

como obras de Voltaire, Rousseau, Diderot, entre outras com esse fim. A oposição dos 

filósofos era também forte contra o poder do Estado e sua associação com a Igreja. 

Neste contexto, a censura e as prisões atingiam todos aqueles que ousavam questionar a 

ordem social existente, inclusive Diderot, que durante a edição e redação da 

Enciclopédia e de três outras obras, passou três meses preso -  fato que o motivou a 

deixar grande parte da sua obra, principalmente as mais explosivas, como sua teoria 

materialista, para ser publicada após a sua morte.  

Mas para os iluministas, e em especial para Diderot, tratava-se de uma 

batalha necessária, que não seria travada por armas, mas sim pela difusão do 

conhecimento, que abalaria as instituições ultrapassadas e instalaria uma nova ordem 

social. Embalado por este ideal, Diderot dedicou vinte e cinco anos da sua vida à edição 

e redação da Enciclopédia enfrentando, como descrevemos no primeiro capítulo, 
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perseguições, traições, uma forte oposição da Igreja e do Estado, críticas públicas, 

problemas financeiros, entre tantas outras situações que puseram em prova a 

perseverança do filósofo, que considerava a obra como uma possibilidade de promover 

uma mudança no modo de pensar.  

Mas para que esta mudança ocorresse era necessário repensar a forma de 

produzir conhecimento. Para os iluministas, os conhecimentos eram oriundos das 

sensações, classificadas como diretas ou indiretas rejeitando, portanto, qualquer forma 

de entendimento inato. Os conhecimentos diretos são aqueles que recebemos 

imediatamente, sem nenhuma operação da nossa vontade, categoria na qual se encontra 

a memória. Já os refletidos são os adquiridos por meio das operações promovidas sobre 

os conhecimentos diretos, categoria na qual encontramos a razão e a imaginação, sendo 

que a segunda está submetida à primeira - ou seja, o racional tem a primazia sobre os 

demais. Como podemos perceber, a razão, portanto, é vista como um processo e não 

como um fim. Assim, nesta concepção, o conhecimento racional é concebido como um 

caminho para alcançar a verdade, uma vez que a razão é acessível a todos.  

Além de rejeitar a concepção das ideias inatas, os iluministas, em especial 

os editores da Enciclopédia, demonstram a necessidade de reafirmar essa forma de 

conceber o conhecimento, resgatando o estado das ciências e das artes liberais e 

manuais do seu tempo. Com isso, explicitam ao mesmo tempo as várias influências que 

ajudaram a conceber sua teoria, reforçando a ideia da construção coletiva do saber. 

Os iluministas respeitavam o conhecimento produzido pelos filósofos 

durante a Antiguidade - gregos e romanos eram referências constantes -, porém, uma de 

suas maiores críticas mirava como esse saber clássico foi utilizado na Idade Média. 

Durante a “noite de mil anos”, como os pensadores modernos se referiam ao período 

medieval, houve uma estagnação do pensamento, na qual os conhecimentos antigos 

eram repetidos sem serem questionados. Podemos citar por exemplo as teorias sobre 

Física, de Aristóteles, ou ainda os conhecimentos médicos de Hipócrates, que ainda 

eram repetidos exaustivamente como se estivessem sendo ministrados em Atenas.  

Essa estagnação foi reforçada com a aliança entre a Filosofia e a Teologia, 

através da qual a religião revelada passou a ser o guia da construção do conhecimento e 

reforçou uma série de dogmas que passaram a ser considerados verdades 

inquestionáveis, motivando perseguições aos que ousavam questioná-los. Os assuntos 

discutidos entre os filósofos normalmente giravam em torno de temas metafísicos e os 

conhecimentos sobre a natureza eram relegados ao segundo plano, não havia espaço 
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para o conhecimento empírico - prova disso é que durante o período proibia-se estudos 

da anatomia nas faculdades de medicina.  

Essa aliança também se estendeu ao campo político. Os reis e a Igreja 

passaram a se apoiar mutuamente, formando uma rede de apoio que garantia a sua ação 

e a sustentação do poder de ambos. A própria nação francesa nasce desta união; não 

podemos nos esquecer, por exemplo, dos papeis de Clóvis e Carlos Magno neste 

processo, aliança que permanecerá viva até a Revolução, em 1789. Essa união também 

será responsável pela promoção da intolerância religiosa, principalmente após a 

Reforma Protestante; também não podemos esquecer que a França foi palco de um dos 

maiores massacres motivados por religião, a noite de São Bartolomeu, em 1572. 

Inclusive, cabe ressaltar que para os iluministas a bandeira da tolerância religiosa estará 

presente na maioria das obras da época. 

Os iluministas localizavam no Renascimento Cultural, ocorrido nos séculos 

XIV e XV o início de uma mudança em relação os objetos de estudo; novamente a 

natureza estava em foco, utilizando para sua apreensão conhecimentos não mais 

religiosos, mais sim, matemáticos e físicos - podemos citar como exemplo de tal 

postura, a perspectiva e os estudos anatômicos desenvolvidos por Leonardo da Vinci. 

No século XVI, Bacon revolucionará a maneira de produzir ciência, sendo 

considerado, ao lado de Descartes, um dos fundadores da filosofia moderna. Sua 

posição empirista chocava-se com a filosofia especulativa da Idade Média e abria 

espaço para explorar as várias nuances da natureza, agora não mais vista como um 

sistema fechado, mas sim como um campo a ser percorrido incessantemente. Para 

Diderot, Bacon significa a possibilidade de negar os conhecimentos concebidos por 

meio de ideias abstratas, principalmente de influência religiosa, e estabelecer como 

ponto de partida os fatos observados, alterando assim significativamente o referencial 

para a construção do saber científico. Bacon também foi a grande inspiração para 

D’Alembert e Diderot conceberem a estrutura da apresentação da Enciclopédia, uma 

vez que se inspiraram em sua árvore enciclopédia, dividindo as ciências e artes liberais 

em três áreas de conhecimento: a História, ligada à memória; a Filosofia, relacionada à 

razão; e as Belas Artes, associada à Imaginação. 

De Descartes, os iluministas valorizavam a dúvida sistemática, 

principalmente estabelecida em suas Meditações, que abriu as portas para o 

questionamento de todas as verdades estabelecidas e a arraigadas, principalmente as de 

cunho religioso e as que afetavam diretamente o conhecimento cientifico. Mas, cabe 
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destacar, que os pensadores das Luzes rejeitavam os sistemas filosóficos como o 

cartesiano.  Segundo os filósofos, muitos sábios não conseguiram fugir da “tentação” de 

tentar explicar todas as ligações existentes no universo. Este ponto inclusive é marcante 

para Diderot: em toda a sua obra ele rejeitou os sistemas e defendeu que o 

conhecimento que transforma é concebido coletivamente. Esse ponto ficará claro tanto 

na organização da Enciclopédia, que contou com mais de cento e quarenta 

colaboradores, como também nas próprias teorias diderotianas, nas quais encontramos 

contribuições de vários autores, sobre os quais o filósofo fazia questão de citar a origem, 

demonstrando assim a interligação do saber.  

Newton era outra referência marcante, pois ao desenvolver os princípios da 

Física, estabeleceu um paradigma que afetará todas as formas de conhecimento, no qual 

as observações e as experiências são a base para a construção do saber e não mais 

conjecturas ou hipóteses vagas. Assim, existe a possibilidade da criação de um método 

que pode ser aplicado nas ciências físico-matemáticas e que terá como claro limite a 

natureza observável e não mais a imaginada.  

Com base nestes princípios foi concebida a Enciclopédia, idealizada como 

um mapa-múndi no qual as pessoas poderiam buscar por meio da ordem alfabética 

informações construídas com base na experiência e na razão para obterem informações 

sobre os mais variados assuntos. Seus editores tinham consciência dos limites da sua 

obra, não a imaginavam como um conhecimento definitivo, admitiam que ela 

representava um levantamento do estado das ciências e das artes liberais e mecânicas do 

seu tempo, e que isso representava inclusive uma desigualdade entre os verbetes 

apresentados, uns superficiais e outros mais detalhados. Eles também ressaltavam que a 

Enciclopédia era um ponto de partida, ou seja, uma referência sobre os assuntos, que 

deveriam ser aprofundados em outras obras mais específicas.  

A Enciclopédia também era uma obra militante, pois ao questionar as 

ordens e conhecimentos estabelecidos, buscava estabelecer novas discussões e teorias, 

como podemos ver nos verbetes dedicados à política. Apesar de utilizarem uma série de 

subterfúgios para criticar o governo absolutista, pois temiam as repressões, encontramos 

várias teorias políticas da época sendo discutidas na obra, como a questão da soberania 

popular, a separação entre o poder político e religioso, os limites do poder real e a 

intolerância.  

Para os editores, a obra tinha, além do papel de concentrar o saber 

produzido, um papel educador, o de difundir o saber produzido sobre essas novas bases. 
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Segundo eles, a Enciclopédia poderia ser utilizada para a formação individual ou para a 

formação coletiva, pois bastava buscar o assunto de interesse pela ordem alfabética. Não 

podemos também deixar de citar o brilhante trabalho dedicado às artes mecânicas: a 

obra se tornou um grande inventário dos conhecimentos sobre o tema na época e 

demonstrou a união do conhecimento teórico com o prático.  

No decorrer da execução da Enciclopédia, Diderot idealizou uma outra 

forma de atuar como filósofo, no papel de conselheiro da imperatriz Catarina II, da 

Rússia. Os filósofos iluministas tinham a ilusão que a aproximação dos reis com os 

filósofos seria a chave necessária para reformar as monarquias e promover as mudanças 

idealizadas pelos pensadores.  

A aproximação de Diderot e Catarina II, ocorreu por meio da compra da 

biblioteca do filósofo por parte da imperatriz, que ainda em gesto generoso só a aceitou 

após a sua morte e ainda instituiu uma pensão anual para a conservação e a aquisição de 

novos livros. O gesto da czarina encantou a República das Letras francesa, que não 

encontrava reconhecimento em seu país, além de ajudar a melhorar a imagem de 

Catarina II, envolvida na morte de Ivan VI, um sucessor renegado da dinastia dos 

Romanov.  

A relação entre os dois estava limitada a troca de correspondências e a 

indicações, como a de Faconet, um escultor amigo de Diderot, responsável pela 

construção de uma estátua em homenagem à Pedro, o Grande. Em 1773, Diderot decide 

visitar a Rússia, para retribuir pessoalmente a gentileza da imperatriz e também com 

objetivo de estreitar os laços com ela, e assim influenciá-la, ou seja, atuar como um 

mentor para a formação de uma rainha iluminista.  

Apesar dos inúmeros encontros entre os dois, a decepção foi mútua. 

Catarina II, apesar de admirar a obra do filósofo, acreditava que suas ideias 

desconsideravam o exercício prático do poder. Por exemplo, uma questão amplamente 

debatida entre os dois era a abolição da servidão, que na Rússia assumia aspectos de 

escravidão. Para Diderot, era necessário a sua abolição, somente isso garantiria o 

desenvolvimento da nação; já para a imperatriz, apesar de reconhecer que se tratava de 

uma questão humanitária, os interesses de classe falavam mais alto, era impossível 

abolir a servidão e não perder o apoio da nobreza, sua principal base de sustentação.  

Diderot durante a sua estadia na Rússia também percebeu que apesar de 

apreciar as suas ideias, a imperatriz estava muito mais interessada no efeito que a sua 

presença provocava do que em colocar em prática qualquer sugestão dada por ele. O 
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filósofo também pode testemunhar como funcionava o poder absolutista: além da 

questão da servidão, testemunho como uma revolta de camponeses foi esmagada pelo 

exército russo e como o país se posicionou em uma guerra contra a Turquia.  

A visita à Rússia serviu para demonstrar a Diderot que o despotismo 

esclarecido não surtiria os efeitos previstos.  A partir daí o pensador passou a defender 

em seus documentos políticos a soberania popular, como podemos ver nos documentos 

Observações sobre Nazak, onde critica diretamente a imperatriz, e em Ensaio sobre os 

Reinados de Cláudio e Nero sobre a Vida e os Escritos de Sêneca, onde avalia a relação 

entre os filósofos e os reis a partir da perspectiva de Sêneca e suas relações com os 

imperadores Cláudio e Nero.  

Atendendo a um pedido de Catarina II, Diderot escreve Plano de Uma 

Universidade, apesar da obra ser rejeitada pela imperatriz, transformou-se no 

documento mais completo sobre a concepção da educação com bases iluministas. Nele 

encontramos como Diderot concebe a educação como uma ferramenta fundamental para 

a transformação social, além de apresentar um plano detalhado de disciplinas para que 

isso ocorra. O primeiro ponto de destaque da obra é a defesa de que a educação 

promove o desenvolvimento da nação, ou seja, pode transformar um país de “selvagens” 

em cidadãos conscientes dos seus múltiplos papéis na sociedade. Retoma-se aqui a ideia 

amplamente difundida na Enciclopédia de que o conhecimento é capaz de transformar 

os indivíduos e, consequentemente, a sociedade. Mas para que a educação alcance esse 

papel transformador existe a necessidade de alcançar a todos os indivíduos de um país, 

para que assim todos possam ser atingidos pelas “luzes” do conhecimento, de modo que 

se promova o desenvolvimento esperado. Essa proposta diderotiana de promover a 

educação para todos é considerada um grande avanço, pois devemos considerar que 

ainda se vivia a sociedade do Antigo Regime, na qual a ideia de igualdade não era uma 

realidade - pelo contrário, a desigualdade era valorizada e demarcava o lugar de cada 

um na sociedade. Inclusive cabe ressaltar que para Diderot, a igualdade deveria ser 

vivenciada dentro das instituições de ensino, onde não seriam admitidas nenhuma 

distinção motivada pela origem dos alunos.  

Além de defender a educação para todos, Diderot afirmava a necessidade de 

ela ser laica e dirigida pelo Estado. Esse ponto era fundamental para o filósofo, pois 

somente assim seria possível isolar a influência religiosa do conhecimento e produzir 

um conhecimento estabelecido com base na nova concepção do saber apresentado na 

Enciclopédia. O Estado também deveria ser responsável por administrar a educação, 



233 

 

 

 

assumindo tarefas como seu financiamento, a fiscalização das atividades docentes e a 

regulamentação do sistema de admissão e avaliação dos alunos.  Para Diderot, somente 

assim era possível estabelecer um sistema educacional que beneficiasse o indivíduo e a 

sociedade.  

Quanto ao currículo, Diderot propõe uma reformulação total do praticado 

pela Universidade de Paris, profundamente influenciado pela religião. Sua base e 

estrutura, como apresentamos, têm uma profunda influência da Enciclopédia, 

valorizando o conhecimento empírico e racional, além de eleger a utilidade como 

critério, ou seja, quanto mais útil ao desenvolvimento individual e da sociedade, mais 

destaque recebe esse conteúdo na grade.  

Ao analisarmos o destaque dado por Diderot a educação, tanto na 

Enciclopédia, quanto no Plano de Uma Universidade, percebemos que o filósofo foi um 

dos precursores da valorização do processo educacional na transformação da sociedade.  

Não podemos também deixar de citar, que muitos pontos destacados por Diderot hoje 

são irrelevantes ou ultrapassados, mas os seus princípios, principalmente o de utilizar a 

educação para combater a intolerância, enfrentar os preconceitos e utilizar os progressos 

da ciência para o promover o desenvolvimento e o bem-estar da humanidade, continuam 

a ser pautas em destaque - principalmente neste momento que vivenciamos uma 

crescente onda de xenofobia e preconceito e ainda vemos pessoas morrendo de doenças 

que poderiam ser facilmente combatidas por meio de informações.  

Ao concluirmos o nosso trabalho, além de destacarmos a atualidade do 

pensamento diderotiano, gostaríamos de homenagear a luta deste homem que assumiu 

como missão da sua vida difundir o conhecimento. Para isso utilizaremos uma frase do 

filósofo que remonta a toda a saga para construir a Enciclopédia e pode se estender ao 

resto da sua obra: “O monumento a ser erigido em sua homenagem teria muitas faces, 

nas quais se veriam alternadamente as honras concedidas à sua memória e as marcas de 

indignação ligadas à memória de seus inimigos” (DIDEROT, 2015, p. 171). 
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