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“Uma verdadeira lição sobre as
                ambiguidades humanas.”

Le Figaro Littéraire

“Um livro formidável: vivo,
preciso, emocionante.”

Le Monde

“A lição oferecida por Badinter é universal e atual: 
demonstra que os valores mais justos podem se inverter, 

caso o professor que os transmite permaneça surdo ao verdadeiro
 desejo da criança sobre a qual sua autoridade é exercida.”

Elisabeth Roudinesco, Le Monde

Em uma curta e bem documentada história, com trechos de  cartas, 

diários e registros oficiais de meados do século XVIII, a escritora e 

filósofa francesa Elisabeth Badinter reconta a vida de Ferdinando, 

o infante de Parma, neto dos reis Luís XV, da França, e Felipe V, da 

Espanha. Carregando nos ombros as esperanças dos progressistas, 

o menino é objeto de uma experiência sem precedentes.

Admiradores dos enciclopedistas, seus pais decidem educá-lo desde 

muito cedo segundo os princípios do Iluminismo, a fim de torná-lo 

um homem esclarecido, longe das amarras da religião. Seu destino 

é confiado a dois dos mais brilhantes franceses da época:  Augus-

te de Keralio, militar e engenheiro, responsável pela supervisão da 

educação; e o abade Etienne de Condillac, expoente da filosofia, que 

influenciou Rousseau, Diderot e D’Alembert.

Convencidos de que a educação faz o homem, os pedagogos têm 

a possibilidade de testar o mérito de suas teorias. Assim, antes 

de completar dez anos, o menino já tinha lido inúmeras obras de             

religião, peças de Racine e Molière, textos de Voltaire – entre outros 

pensadores franceses –, aprendia a gramática e a arte de escrever, e 

se iniciava na filosofia de Newton. 

Cercado por padres e pelas fortes tradições religiosas, porém, o        

infante se agarra a superstições e hábitos populares. Na luta para 

formar o caráter do jovem príncipe, razão e religião se confrontam 

ferozmente. Ferdinando adquire cultura, mas leva uma vida diferen-

te da que era esperada de um futuro soberano esclarecido. 

ELISABETH BADINTER, renomada escritora e filósofa especializa-

da no Iluminismo e na evolução das mentalidades e costumes, tem 

mais de 20 livros publicados.
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