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As humanidades no ensino*

André Cher vel
Ma rie-Madeleine Comp ère

Ao se per cor rer uma lon ga dis tân cia no
pas sa do, na his tó ria do en si no oci den tal, en -
con tra mos duas tra di ções opos tas: na pri me i ra, 
a cri an ça gre ga apren de, de cor, os po e mas ho -
mé ri cos e se pre pa ra, em se gui da, para a for ma -
ção re tó ri ca, para a elo qüên cia, para a tri bu na;
na se gun da, de di ca-se aos po e tas da ci da de,
de nun cia os ar ti fí ci os da so fís ti ca, que en si na
tan to pro var algo como seu con trá rio. Ade ma is, 
co lo ca em pri mei ro pla no o en si no e a prá ti ca
da Fi lo so fia.

Sob di ver sas for mas, esse de ba te, pre sen -
te na Gré cia an ti ga, co nhe ce nu me ro sos pro -
lon ga men tos no cur so da His tó ria. Não foi
ape nas a no ção de Fi lo so fia que se am pli ou
para no vas con cep ções do mun do - ou li ga das
ao cris ti a nis mo, como a es co lás ti ca, ou re la ci o -
na das a ca rac te rís ti cas do mun do mo der no,
como o pen sa men to ci en tí fi co - mas tam bém o
pa tri mô nio li te rá rio es co lar en ri que ceu-se e di -
ver si fi cou-se, ado tan do como su por te duas e,
pos te ri or men te, três lín guas clás si cas. Essa du -
pla ten dên cia apa re ce ao lon go da his tó ria da
Pe da go gia, em bo ra com des lo ca men tos.

Em épo cas di fe ren tes, e até em uma mes -
ma épo ca, dois ti pos de for ma ção são ofe re ci -
dos à ju ven tu de de clas ses di ri gen tes ou clas ses 
abas ta das e, hoje, à to ta li da de dos jo vens. Uma
fun da da so bre a na tu re za, so bre as co i sas e so -
bre o uni ver so, per mi tin do ao ho mem se si tu ar
no mun do, nele mul ti pli car suas mar cas, ín di -
ces, ins cre ver sua ação. A ou tra apo i a da em tex -
tos de lon ga tra di ção e so bre a lín gua
ne ces sá ria à co mu ni ca ção, à per su a são, su por te 
in dis pen sá vel, até mes mo con subs tan ci al, do
pen sa men to. A lín gua in te gra o in di ví duo em
uma eli te, em uma na ção, em uma cul tu ra, que

ele par ti lha ao mes mo tem po com seus an ces -
tra is e com seus con tem po râ ne os.

Na edu ca ção fran ce sa, pre do mi nou por
qua tro sé cu los a se gun da tra di ção, que per -
ten ce às cha ma das hu ma ni da des, de tal modo
que trans cen deu os re gi mes po lí ti cos, as ide o -
lo gi as e os trans tor nos po lí ti cos, apa ren te -
men te in sen sí vel às des ven tu ras da His tó ria e
eri gin do-se no ali cer ce só li do, cons ti tu ti vo da 
cul tu ra fran ce sa.1

Do ho mem ho nes to das ida des clás si cas
ao ho mem cul ti va do da épo ca con tem po râ -
nea, o in di ví duo que essa tra di ção for ma é
aque le que, pela prá ti ca dos tex tos e dos au -
to res, pelo con ta to com as ci vi li za ções fun da -
do ras, pelo exer cí cio da tra du ção, da imi ta ção 
e da com po si ção, ad qui riu o gos to, o sen so
crí ti co, a ca pa ci da de de jul ga men to pes so al e
a arte de se ex pri mir oral men te e por es cri to,
con for me as nor mas re ce bi das. Cer ta men te, o
ide al vi sa do co nhe ce, no cur so dos sé cu los,
de fi ni ções di ver sas: este ho mem que se per fi la 
no ho ri zon te das hu ma ni da des é al ter na da -
men te o cris tão do co lé gio je su í ta, o ci da dão
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1. O sistema de ensino na França corresponde à seguinte estrutura: a
escola maternal destina-se às crianças de 2 a 6 anos. O ensino
elementar, para crianças de 6 a 11 anos, compreende o curso
preparatório (CP), dois anos de curso elementar (CE1 e CE2) e dois anos
de curso médio (CM1 e CM2). O ensino secundário inicia-se na 6ª série 
e percorre a 5ª série, a 4ª série e a 3ª série, quando se dá o término do
colégio. Enfim, o Liceu compreende a 2ª série, 1ª série e terminal, que
se encerra com o baccalauréat, exame que habilita o aluno à
universidade. (Nota das tradutoras)

* Do original: Les Humanités dans l’Histoire de L’enseignement
Français. Histoire de L’Education. INRP, mai.,1997, n. 74, p. 5-38.
Tradução de Eulina Pacheco Lutfi e Yara Bello Ghoubar e revisão técnica 
de Daniela Auad. A edição manteve o sistema de referências em notas
de rodapé, em respeito ao estilo dos autores. 



das Lu zes, o re pu bli ca no dos li ce us mo der nos.
Po rém, a for ma ção ad qui ri da nos es ta be le ci -
men tos se cun dá ri os por uma par te li mi ta da da
po pu la ção fran ce sa, há mu i to tem po, do sé cu lo 
XVI ao sé cu lo XIX, apro xi mou as ge ra ções numa 
cul tu ra co mum. No en si no tra di ci o nal fran cês,
as hu ma ni da des clás si cas de fi nem-se, an tes e
prin ci pal men te, por uma edu ca ção, uma edu -
ca ção es té ti ca, re tó ri ca, mas tam bém igual -
men te mo ral e cí vi ca.

O fio des sa tra di ção é per cep tí vel ain da no 
en si no se cun dá rio do fi nal des te sé cu lo XX? Se a
res pos ta for sim, sob qua is for mas? Uma bre ve
re ca pi tu la ção da evo lu ção his tó ri ca per mi ti rá
vis lum brar as res pos tas pos sí ve is a essa ques tão.

O que são as hu ma ni da des?

As hu ma ni da des re mon tam, sem in ter -
rup ção, às ar tes li be ra is an ti gas. Em suas gran -
des li nhas, o mo de lo de for ma ção por elas
pro pos to, fi xa do por Isó cra tes na Ate nas do sé -
cu lo IV aC, foi her da do pe los ro ma nos2. No
con te ú do es co lar, elas cons ti tu em a qua se to -
ta li da de do en si no de 5ª a 8ª sé ri es, ao me nos
nos cur sos tra di ci o na is, tan to no Anti go Re gi -
me como em dois ter ços do sé cu lo XIX. A li te ra -
tu ra la ti na, isto é, os au to res ro ma nos e os
exer cí ci os de com po si ção em la tim, cons ti tui
seu eixo. O gre go, que co nhe ce uma ex ten são
va riá vel se gun do as épo cas, é con si de ra do um
en si no de luxo, mas os tex tos gre gos, quan do
ex pli ca dos, são tam bém cen tra is nes se en si no.
Po rém, a com po si ção em gre go é rara,  contra -
riamente a seu uso em pa í ses vi zi nhos. No cur -
so des se pe río do, o en si no do fran cês pe ne tra
len ta men te nas prá ti cas es co la res, por meio de
exer cí ci os de le i tu ra que per ma ne cem es tre i ta -
men te as so ci a dos às lín guas an ti gas.

1. A pa la vra hu ma ni da des

A eti mo lo gia do ter mo com bi na di ver sas
fi li a ções ou con ta mi na ções le xi co ló gi cas. A pri -
me i ra re me te-nos ao ne o lo gis mo hu ma ni tas,
pela qual Var ron e Cí ce ro tra du zem o gre go

pa i de ia. A edu ca ção, as sim ofe re ci da, se pre -
ten de como uma pre pa ra ção do in di ví duo ao
seu pa pel de ho mem, no sen ti do ple no do ter -
mo. A se gun da vem da tra di ção cris tã, que
dis tin gue as lit te rae hu ma ni o res3 das lit te rae
di vi nae ou sa crae, do mes mo modo como a li -
te ra tu ra pro fa na dis tin gue-se da Escri tu ra. A
tra di ção cris tã evi den cia o ca rá ter emi nen te -
men te la i co das hu ma ni da des.

O ter ce i ro com po nen te se mân ti co do
ter mo diz res pe i to aos hu ma nis tas. Nas ci do
no ber ço da Re nas cen ça, não é por aca so que
hu ma nis tas de sig na, ao mes mo tem po, os sá -
bi os, os es cri to res ex ce len tes da Anti güi da de
gre ga e ro ma na e os alu nos das no vas clas ses
de 5ª a 8ª sé ri es. O ter mo con ser va rá a mar ca
in de lé vel de sua ori gem, uma épo ca em que o
mais cé le bre dos po e tas fran ce ses que ria ler
em três dias a Ilía da de Ho me ro.4

Entre os ci clos me di e va is, seja da gra -
má ti ca, seja da fi lo so fia, a Re nas cen ça hu ma -
nis ta abre, com efe i to, um cur so es pe cí fi co.
To da via, a ino va ção não é to tal. É, na ver da -
de, mais o nome do que aqui lo que in tro duz, e 
não se atri bu i rá um cré di to ex ces si vo ao dis -
cur so po lê mi co de hu ma nis tas so bre a no vi -
da de que re pre sen ta ria essa li te ra tu ra nos
es tu dos. O ar ti go de Mi chel Le mo i ne lem bra a
exis tên cia, ao lon go da Ida de Mé dia, de uma
tra di ção de le i tu ra e de apro pri a ção des ses
tex tos que so men te a es co lás ti ca in ter rom pe5.

Na ori gem, por tan to, o nome de hu ma -
ni da des foi dado pe los je su í tas aos es tu dos
in ter me diá ri os en tre os de gra má ti ca e os de
re tó ri ca6, isto é, uma de no mi na ção pró pria
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2. Cf. Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’education dans l’Antiquité,
Paris, 1948, p. 121-136 e p. 297-309; Moses I. Finley, The heritage of
Isocrates, The Use and Abuse of History, Londres, Chatto and Windus,
1975, p. 202.
3. Por exemplo na Ratio Studiorum jesuíta.
4. Ronsard, Continuation des Amours (1555), O. C., La Pléiade, t.II,
p.820.
5. Cf. também Ernst Robert Curtius, La Littérature européenne et le
Moyen âge latin, Paris, P.U.F., 1956.
6. Cf. Gabriel Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des Jesuítes.
Le Modus parisiensis, Roma, 1968, p. 288-292.



para a Uni ver si da de de Pa ris, que será ado ta da,
na Fran ça, para os es tu dos se cun dá ri os,  no -
meados tam bém como es tu dos de po e sia. A or -
ga ni za ção es co lar, que se fixa no fim do sé cu lo
XVI, é a mes ma para o con jun to dos co lé gi os
fran ce ses, tan to se cu la res como je su í ti cos ou,
mais tar de, de ou tras con gre ga ções de pro fes -
so res. Ela de fi ne cin co cur sos: três de gra má ti -
ca, um de hu ma ni da des e um de re tó ri ca.

Nes se mo de lo pri mi ti vo, a 6ª sé rie não é
re co nhe ci da como to tal men te à par te. Ela só é
cri a da nos gran des es ta be le ci men tos para des -
do brar a 5ª sé rie, que era so bre car re ga da. A ins -
ti tu ci o na li za ção pro gres si va des se cur so
pro mo ve a 3ª sé rie a pri me i ro cur so de hu ma ni -
da des, com o nú me ro de au las de gra má ti ca fi -
xa do em três. A evo lu ção é san ci o na da, por
exem plo, pelo con cur so de agre ga ção, cri a do
em 1766 pela Uni ver si da de de Pa ris. As va gas
ofe re ci das são dis tri bu í das em três ca te go ri as
de pro fes so res, cor res pon den tes às qua li fi ca -
ções. A se gun da tur ma de agre ga dos, isto é, das 
be las le tras, é des ti na da às ca de i ras de Re tó ri ca 
da 2ª e da 3ª sé ri es7. Na po leão, que su pri me por
um tem po o cur so da 6ª sé rie (1802-1813), não
co lo ca em dú vi da essa di vi são e con ti nua a de -
no mi nar pri me i ro e se gun do ano de hu ma ni da -
des os cur sos da 2ª e 3ª da sé ri es, após os dois
anos de gra má ti ca. Nes sa acep ção res tri ta, as
hu ma ni da des ex clu em até a re tó ri ca e se cons -
ti tu em como uma pro pe dêu ti ca8.

A ex pres são fa zer hu ma ni da des co nhe ce
uma ex ten são va riá vel, se guin do as épo cas.
Fre qüen tar todo o cur so, ou so men te os dois ou 
os três úl ti mos anos? Iden ti fi ca das, no sé cu lo
XIX, com os cur sos de le tras, igual men te de no -
mi na dos cur sos su pe ri o res, as hu ma ni da des
dis tin guem-se, em prin cí pio, do en si no gra ma -
ti cal dado nos cur sos di tos de gra má ti ca, que
vão da 4ª à 6ª sé ri es. Mas o uso do ter mo hu ma -
ni da des nun ca foi mu i to cla ro ao se re fe rir a es -
ses 3 ou 4 anos, in dis pen sá ve is à pre pa ra ção do
alu no9. Na ou tra ex tre mi da de do cur so, a Fi lo -
so fia per ma ne cia ex pli ci ta men te ex clu í da10, e,
ao lado dos co lé gi os que ofe re ci am toda a

va ri e da de de au las, cha ma vam-se co lé gi os de
hu ma ni da des os es ta be le ci men tos nos qua is a 
Fi lo so fia não era en si na da.

A ex pres são hu ma ni da des clás si cas é
pura re dun dân cia quan do em pre ga da to man -
do-se como re fe rên cia o Anti go Re gi me e a
ma i or par te do sé cu lo XIX, já que as hu ma ni -
da des eram clás si cas em es sên cia e co in ci di am 
exa ta men te com a no ção de es tu dos clás si -
cos. A ex pres são hu ma ni da des clás si cas só
apa re ce no fim do sé cu lo, épo ca em que os
par ti dá ri os de uma mo der ni za ção do en si no
se cun dá rio fa lam de hu ma ni da des mo der nas,
fran ce sas e mes mo ci en tí fi cas. Os de fen so res
do en si no tra di ci o nal opõem-nas, en tão, às
hu ma ni da des clás si cas, lem bran do, as sim,
que esse mo de lo fôra, du ran te mu i to tem po,
he ge mô ni co.11

2. Uma edu ca ção

As hu ma ni da des clás si cas fun dam sua
le gi ti mi da de em um pro gra ma edu ca ti vo so li -
da men te ar ti cu la do. Pou co im por ta que a ar -
gu men ta ção só te nha se apre sen ta do, em sua
for ma com ple ta, na épo ca em que as hu ma ni -
da des vi vi am seus dias de gló ria, que essa mes -
ma ar gu men ta ção te nha, em par te, evo lu í do
face aos ad ver sá ri os cada vez mais fer re nhos, e
que as pre ten sões edu ca ti vas ide a is te nham
ca u sa do uma tal pro por ção de fra cas sos re a is.
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7. As autorizações reais de 3 de maio de 1766 estabeleciam a
existência de agregados dentro da faculdade de artes da Universidade
de Paris.
8. Cf., por exemplo, Combalusier (Mémoire de l’Université sur les
moyens de pouvoir à l’instruction de la jeunesse, et de la perfectioner,
1762, p.48): “Há colégios que poderão ser utilmente reduzidos a um
bom ensino das humanidades. Há outros colégios nos quais será
necessário acrescentar a retórica”.
9. As autorizações reais de 3 de maio de 1766 afetam a terceira
classe de agregados em ensino de gramática e as quarta, quinta e sexta 
classses de elementos das humanidades.
10. “Chama-se humanidades desde o que se aprende comumente
nos colégios até exclusivamente a filosofia” (Dictionnaire de l’Académie 
française, 4e édition,1762).
11. Cf., por exemplo, L’Enseignement au point de vue national
(1891), de Alfred Fouillée, cujo livro III é dedicado às “humanidades
clássicas do ponto de vista nacional”.



No sé cu lo pas sa do, acres cen ta va-se, igual men -
te, que as hu ma ni da des clás si cas apre sen tam-se
não so men te como es tu dos, como uma ins tru -
ção, mas como uma edu ca ção do in di ví duo, do
es pí ri to, da in te li gên cia, da alma.

Edu ca ção li be ral, man tém uma dis tân cia
em re la ção a toda es pe ci a li za ção. Nos co lé gi os,
não se apren de nada que seja di re ta men te útil
às pro fis sões que se rão exer ci das em se gui da. A
for ma ção re ce bi da por gru pos de cri an ças e jo -
vens, nos es ta be le ci men tos re ser va dos a um pe -
que no gru po, pre ten de-se fun da men tal men te
gra tu i ta, no sig ni fi ca do mo ral do ter mo, de sin -
te res sa da, des pro vi da de qual quer pre o cu pa ção 
ime di a tis ta. Assim, o la tim al me ja ter um ca rá -
ter emi nen te men te sim bó li co. Essa for ma ção
con fe re, àque les que dela par ti ci pam, uma mar -
ca in de lé vel de per ten cer à eli te, sen do um sig -
no de re co nhe ci men to, se não pelo de sem pe nho 
ou gos to pe las lín guas an ti gas, pelo me nos por
uma cer ta fa mi li a ri da de com fra ses ou ci ta ções
la ti nas. Po rém, li be ral no sen ti do am plo do ter -
mo é, prin ci pal men te, pre pa ra ção de ho mens
li vres, fa zen do-os as cen der, des de sua ju ven -
tu de, ao ní vel mais alto da cri a ção e do pen sa -
men to hu ma nos.

As hu ma ni da des são, em prin cí pio, uma
edu ca ção mo ral, como dirá Vic tor Du ruy di an te 
do Con se lho Impe ri al da Instru ção Pú bli ca. O
en si no se cun dá rio tem o pa pel de fa zer ho mens 
e não so men te ba cha réis.12 Uma gran de par te
dos tex tos ex pli ca dos em aula e os as sun tos de
com po si ção pro pos tos tra zem uma car ga edu -
ca ti va fun da da na ob ser va ção, na aná li se, no
es tu do do ho mem em re la ções com os ou tros e
com ele pró prio. Nos sé cu los XVIII e XIX, o prin -
ci pal ma nu al de la tim para a 6ª e 5ª sé ri es, 
 Se lec tae et pro fa nis scrip to ri bus his to ri ae, or -
ga ni za a ma i or par te dos ex cer tos em qua tro
ca pí tu los in ti tu la dos: a pru dên cia, a jus ti ça, a
co ra gem, a mo de ra ção. Os dis cur sos la ti nos ou
fran ce ses que o alu no terá de com por em re tó -
ri ca le vam-no, aos pou cos e in fa li vel men te, a
de fen der e a ilus trar vir tu des ¾ di ría mos, va lo -
res ¾ en tre os qua is en con tram-se no va men te

a co ra gem, a jus ti ça, a mo de ra ção, a ho nes ti -
da de, a ab ne ga ção etc.

Por evi den tes ra zões his tó ri cas, essa
edu ca ção es ta va as so ci a da, por pre di le ção, às
lín guas an ti gas. Para que uma li te ra tu ra seja
con si de ra da for ma do ra, é ne ces sá rio que ela
se cons ti tua de li ções mo ra is ou cí vi cas e que
des ta que com por ta men tos dig nos de se rem
imi ta dos. Qu an do os co lé gi os fo ram fun da -
dos, no sé cu lo XVI, não exis tia, no Oci den te
mo der no, um cor po de tex tos que se equi pa -
ras se aos da Anti güi da de. A pre do mi nân cia da 
li te ra tu ra an ti ga nos co lé gi os é, en tão, de tal
sor te, que os gran des clás si cos fran ce ses fo -
ram, por lon go tem po, apre sen ta dos como
ge ni a is tra du to res de seus mo de los la ti nos e
gre gos.

Nes sa si tu a ção, eles se in te gra vam es -
tre i ta men te a uma Pe da go gia fun da da so bre
as obras an ti gas e a imi ta ção dos tex tos. As
hu ma ni da des clás si cas eram um uni ver so em
que La Fon ta i ne era lido, apren di do e de cla -
ma do na he ran ça de Eso po e de Fe dro, e em
que não se con ce bia Ifi gê nia de Ra ci ne sem
as duas Ifi gê ni as de Eu rí pi des. Os tex tos
fran ce ses não eram, nes se en si no, li dos e ex -
pli ca dos por seu pró prio va lor. Ape la va-se a
eles, nas au las, para as sim ho me na ge ar os
au to res  antigos, seus mo de los. Mas tam bém
para a for ma ção do gos to e do es ti lo. É nes sa
pers pec ti va que se me mo ri zam e se de cla -
mam os gran des tex tos de Mas sil lon, de Buf -
fon ou de Mon tes qui eu. Tra ta-se, para o
alu no, de se im preg nar dos prin cí pi os da lín -
gua clás si ca.

Por mo ti vos se me lhan tes, o alu no de -
co ra, no cur so de sua es co la ri da de, mi lha res
de ver sos de Oví dio, Ho rá cio, Vir gí lio e
 Homero, a ver bor ra gia pom po sa de Tito Lí -
vio, dis cur sos de Cí ce ro, que se su põem cons -
ti tu ir a base de sua cul tu ra e, ex ce tu an do-se
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12. Discurso pronunciado na abertura da sessão de 7 de julho de
1863. Bulletin administratif de l’instruction publique. juillet, 1863, n.
163, p.127.



Ho me ro, são mo de los para seus exer cí ci os de
com po si ção.

Na ver da de, tra ta-se de for mar a eli te so -
ci al. Aque le que está ca pa ci ta do ao po der bus ca 
o do mí nio da lin gua gem e da elo qüên cia, de
acor do com a mais pura dou tri na re tó ri ca de
Isó cra tes, Cí ce ro ou Qu in ti li a no. O ho mem que
pode ver da de i ra men te de sem pe nhar seu pa pel
de ci da dão e que é ca paz de ad mi nis trar os ne -
gó ci os pú bli cos e pri va dos, o ho mem apto a di -
ri gir ci da des por seus con se lhos, a con se guir
um pos to pe las leis, a re for mar as leis por
suas de ci sões de jus ti ça, este ho mem será se -
gu ra men te o ora dor e não ou tro.13 Mes mo não
sen do ex pli ci ta do, esse in tu i to está im plí ci to e
pode ser en con tra do ex pres so em es cri tos des -
ses an ti gos alu nos for ma dos por tex tos an ti -
gos. Eles se re pre sen tam de bom gra do a eles
mes mos sob os tra ços do vir bo nus dis cen di pe -
ri tus14, do ho mem de bem que pro cu rou, pe los
es tu dos, a sa be do ria e a ca pa ci da de de bem
exer cer o po der e vi ver lon ge dos ne gó ci os.

Fran ço is Noël foi pro fes sor agre ga do pela 
Uni ver si da de de Pa ris em be las-letras, no fim
do Anti go Re gi me: alto fun ci o ná rio en car re ga -
do, pela Re vo lu ção, de im por tan tes mis sões na
Fran ça e no es tran ge i ro e, de po is, na ins tru ção
pú bli ca a par tir de 1802. Pela Re vo lu ção, tam -
bém foi ví ti ma do ex pur go de cor ren te do gol pe
de Esta do, co nhe ci do como Fruc ti dor. Em seus
la ze res for ça dos, en tre gou-se à tra du ção de
Ca tu lo e sou be, na pura tra di ção ro ma na,
evo cá-los:

Ho mens de le tras que a Re vo lu ção lan çou nas

gran des pra ças, (...) não per ca is de vis ta os es tu -

dos a que vós de ve is ser de di ca dos. De i xai que as 

le tras se jam ca lu ni a das por aque les que ja ma is

as sen ti ram, ja ma is apre ci a ram seu en can to.

For ça dos à apo sen ta do ria com um la zer hon ra -

do, oti um cum dig ni tae, vós en con tra re is nas le -

tras um ali men to dig no da ati vi da de de vos so

es pí ri to; vós vos con so la re is da má sor te, en -

quan to vós ve re is que es ses mes mos ho mens

des de nho sos das le tras não po de rão su por tar

sua des gra ça, sua nu li da de e o peso in su por tá -

vel da exis tên cia.15  

3. De au to res pa gãos cris ti a ni za dos

Sa be-se que a es co lha da Anti güi da de
pagã, por es ta be le ci men tos de en si no, não
de i xa ria de cri ar pro ble mas em uma ci vi li za -
ção to tal men te cris tã, pois a pri me i ra fun ção
atri bu í da aos co lé gi os do Anti go Re gi me foi a
de for mar cris tãos, sen do fi li a dos a con gre ga -
ções ou à Uni ver si da de de Pa ris. Os mes tres
eram sem pre clé ri gos, e pre ces eram di tas nas
clas ses. A ca pe la do co lé gio era um pou co o
cen tro ge o grá fi co do es ta be le ci men to. As hu -
ma ni da des clás si cas à fran ce sa (por que cada
país oci den tal re sol veu es ses pro ble mas de
acor do com suas tra di ções) pro vo ca ram con -
tra di ções de toda or dem en tre os dog mas, a
mo ral, os usos e os mo de los do cris ti a nis mo e
do pa ga nis mo.

A pri me i ra so lu ção do pro ble ma con sis -
tiu em ten tar in je tar nos pro gra mas, ao lado de 
obras pa gãs, uma li te ra tu ra de obe diên cia es -
tri ta men te cris tã. Assim, a Ra tio dos je su í tas,
de 1599, in clu ía vá ri os pa dres da Igre ja gre ga
en tre os au to res das três úl ti mas  classes.16 A
Uni ver si da de fran ce sa do sé cu lo XIX co lo ca rá
igual men te uma es co lha de  discursos des ses
mes mos ora do res no pro gra ma da 3ª sé rie, de
1835 até a Lei de Ju les Ferry17. É co nhe ci da a
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13. “Cum vir ille vere civilis et publicarum privatarumque rerum
administrationi accommodatus, qui regere consiliis urbes, fundare
legibus, emendare judiciis possit, non alius sit profecto quam orator”,
Quintilien, Institution oratoire, livre I, avant-propos, § 10 (édition Jean
Cousin, collection Budé, 1975, t. 1, p. 51).
14. “Homem de bem, habilidoso para se exprimir”, expressão
traduzida do grego que figurava nos fragmentos conservados dos
discursos de Catão (primeira metade do século II aC) e freqüentemente
utilizada por Cícero (p. ex. Tusculanes, 5, 28).
15. François Noël. Traduction complète des poésies de Catulle(...),
1805. Discurso preliminar, p. XXXIV - XXXV. O autor será um dos três
primeiros inspetores gerais da Universidade Imperial e, por esse cargo,
o fundador de diversos liceus do Império.
16. Cf. Marie-Madeleine Compère. Du collège au lycée. 1985, p.
75-78.
17. Os Padres da Igreja latina estão mesmo no programa da 2ª série
entre 1874 e 1880.



vi o len ta po lê mi ca con tra o pa ga nis mo, de sen ca -
de a da pou co an tes do Gol pe de Esta do de 2 de
de zem bro pelo aba de Ga u me, com apo io dos
Ultra mon ti nos.18

Mas, ape sar des sas nu me ro sas pres sões, a 
pa trís ti ca la ti na ou gre ga ja ma is co nhe ceu cla -
ro su ces so nos es ta be le ci men tos pú bli cos. Res -
ta di zer que o exem plo dos prin ci pa is pa dres da
Igre ja ti nha, no Impé rio ro ma no cris ti a ni za do,
ori en ta do os mes tres da ju ven tu de para a li te -
ra tu ra pagã da Anti güi da de19. E é do in te ri or de
gran des es ta be le ci men tos con fes si o na is que se
ele vam, no sé cu lo XIX, vo zes au to ri za das, es pe -
ci al men te a de Du pan loup, para de fen der uma
tra di ção se cu lar de uti li za ção pe da gó gi ca da li -
te ra tu ra pagã.

A co a bi ta ção das duas cul tu ras, no in te ri -
or dos es ta be le ci men tos de en si no, está na ori -
gem de um pro ces so his tó ri co de im por tân cia
con si de rá vel, mes mo que te nha sido, por lon go
tem po, ocul ta do ou su bes ti ma do. Pro ces so que 
con sis te na adap ta ção das obras an ti gas ao
cris ti a nis mo re i nan te, à mo ral im pos ta e con ve -
ni en te à so ci e da de da épo ca. Ou, como diz o
pa dre de Jo vancy, “a ex pli ca ção dos au to res
deve ser fe i ta de tal ma ne i ra que, qua is quer que 
se jam os es cri to res, pa gãos e pro fa nos, eles se
tor nem, de um modo ou de ou tro, os ara u tos do 
Cris to”.20 Assim, é im pos sí vel dis so ci ar es sas
pre o cu pa ções edi fi can tes da pre o cu pa ção com
a for ma ção li te rá ria e re tó ri ca dos alu nos. Essas 
pre o cu pa ções cons ti tu í ram-se igual men te em
cri té ri os ma i o res para a se le ção e adap ta ção de
tex tos. Dis cu te-se, an tes de mais nada, a es co -
lha das obras ou dos tex tos re ti ra dos das obras.
Na fal ta de po der re u nir para cada clas se um
mo de lo de tex tos ori gi na is la ti nos e gre gos que
cum pris se o du plo pa pel for ma dor, re fe ri do
aci ma, re cor re-se à as so ci a ção ou à subs ti tu i -
ção, ex tra in do-se, das pró pri as obras, ex cer tos
de va ri a dos ti pos: nar ra ti vas (as Nar ra ti o nes,
os Res me mo ra bi les), dis cur sos so le nes (les
Can ci o nes), en fim pas sa gens se le ci o na das de
um gran de es cri tor (por exem plo, Os Pen sa -
men tos de Cí ce ro, do aba de d’Olivet). Para as

clas ses mais no vas, em que di fi cul da des di dá -
ti cas mis tu ram-se às exi gên ci as mo ra is e re li -
gi o sas, os mes tre há be is, en co ra ja dos por
Rol lin21, re to mam a pró pria re da ção dos tex -
tos an ti gos, apre sen tan do-os sob uma for ma
mais aces sí vel, de com pon do-os por ve zes em
tre chos pe que nos, an tes de os re u nir nas Se -
lec tae (He u zet, 1726 e 1727), des ti na da a
uma ju ven tu de cada vez me nos fa mi li a ri za da
com o la tim,22 ou no De vi ris il lus tri bus Urbis 
Ro mae (Lho mond, 1780) ou ain da nos epí to -
mes (es pe ci al men te o Epi to me his to ri ae gra e -
cae de Si ret, 1800).

É nes sa vas ta his tó ria da re cri a ção mo -
der na de uma li te ra tu ra an ti ga que se ins cre ve 
o tra ba lho es pe cí fi co de edi ções para o uso es -
co lar. Nos sé cu los XVI e XVII, os tex tos co lo -
ca dos pelo pro fes sor em seu pro gra ma de
pre le ções são pu bli ca dos sob sua su per vi são,
a par tir de uma edi ção sá bia. São im pres sos
lo cal men te nas folhas clás si cas, li vre tes ba ra -
tos, de fe i tu ra grá fi ca gros se i ra, que or de nam
en tre li nhas e es pa ços em bran co des ti na dos a
ano ta ções dos alu nos. Na se gun da me ta de do
sé cu lo XVII, apa re cem edi ções me lhor cu i da -
das, as edi ções Ad usus Delp hi ni que se mul -
ti pli cam a par tir de 1673, de po is as edi ções de 
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18. No Le Ver rongeur des sociétés modernes, publicado em junho de
1851, o abade Gaume protesta contra a supressão, no ensino, dos
clássicos pagãos em proveito dos Padres da Igreja.
19. Cf., por exemplo, Henri-Irénée Marrou. Saint Augustin et la fin de
la culture antique, Paris, 1937.
20. Auctorum interpretatio fit ejusmodi ut scriptores quamvis ethnici
et profani omnes fiant quodammodo Christi praecones”,  Ratio discendi
et docendi, parte II, capítulo I, artigo III. Gabriel Comayré, que cita essa
passagem no Nouveau Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson 
(1911, s.v. jesuítas) acrescenta: “Seu sonho era transformar os autores
pagãos em propaladores da fé”.
21. “Sempre desejei que houvesse livros compostos
propositadamente em latim para as crianças, alunos iniciantes. Essas
composições deveriam ser claras, fáceis, agradáveis. De início as
palavras estariam quase todas na ordem natural e as frases curtas. Em
seguida, aumentar-se-iam gradualmente as dificuldades (...)”, De la
maniére d’enseigner et d’étudier les belles lettres (ou Traité des
études), livre II, chap. III, art. Des premiers éléments de la langue latine.
22. Selectae e Veteri Testamento historiae ad usum eorum qui latinae 
linguae rudimentis imbuuntur,1776; Selectae e profanis scriptoribus
historiae, quibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta ex
iisdem scriptoribus deprompta, 1727.



po e tas la ti nos, re u ni dos pelo pa dre de Jou -
vancy (Oví dio, 1705; Ho rá cio, 1709; Ju ve nal,
1709). Essas obras ser vi rão de mo de lo às
 edições de au to res an ti gos, ano ta das em fran -
cês, para uso de clas ses e di vul ga das daí por
 diante.23 To das es sas edi ções en tre gues à ju -
ven tu de são de pu ra das. No to tal, a his tó ria das
hu ma ni da des clás si cas na Fran ça é, igual men -
te, aque la da cris ti a ni za ção da Anti güi da de
pagã, de as si mi la ção das obras do pa ga nis mo
aos va lo res cris tãos e, por tan to, da cul tu ra an -
ti ga cor rom pi da.

4. Uma for ma ção de es pí ri to pelo do mí nio

do dis cur so

A uti li za ção dos tex tos da li te ra tu ra an ti -
ga nas clas ses, ou no es tu do, dá lu gar a prá ti cas 
de en si no e a exer cí ci os cujo es tu do é es sen ci al
para o his to ri a dor. Além do mais, os pla nos de
es tu do, os pro gra mas de au to res e os tra ta dos
de Pe da go gia re pre sen tam a ado ção ou cri a ção, 
pe los mes tres, dos mé to dos de tra ba lho e as
mo di fi ca ções pe las qua is pas sam até seu de sa -
pa re ci men to, e que se cons ti tu em na pri me i ra
cha ve da his tó ria do en si no clás si co.

A edu ca ção clás si ca é, as sim, uma for ma -
ção do es pí ri to que ten de a de sen vol ver um cer -
to nú me ro de qua li da des, ou seja, a cla re za do
pen sa men to e da ex pres são; o ri gor no en ca de -
a men to das idéi as e de pro po si ções; o cu i da do
com a me di da e o equi lí brio; a ade qua ção mais
jus ta pos sí vel da lín gua à idéia. Para esse ob je -
ti vo ser atin gi do, os alu nos são sub me ti dos a
um con jun to de exer cí ci os ora is e es cri tos. Oza -
nan es cre ve na me ta de do sé cu lo XIX: 

O erro de mu i ta gen te é de vi do ao fato de en ga -

nar-se em re la ção aos es tu dos que se cos tu ma

de di car à ju ven tu de. A fi na li da de ime di a ta que

so bre isso se pro põe não é pre ci sa men te o sa ber, 

mas o exer cí cio. Não se tra ta tan to da li te ra tu ra,

da his tó ria, da fi lo so fia, co i sas que se rão tal vez

es que ci das, mas de as se gu rar a ima gi na ção, a

me mó ria, o jul ga men to, isto é, o que per ma ne -

ce rá. 24

Mu i to da re a li da de des ses exer cí ci os per -
ma ne ce ain da pou co ex plo ra da. Atu al men te,
ape nas se pode re cons tru ir gros se i ra men te os
gran des tra ços da ati vi da de es co lar. A con vic -
ção pe da gó gi ca que se ma ni fes ta, em to das as
épo cas, é de que o alu no deve ser sub me ti do a
um tre i na men to pro gres si vo e inin ter rup to,
an tes de se exi gir dele a com po si ção pes so al.
Em clas se, me de-se oral men te, aos pa res, pelo
âma go des sas dé cu ri es que, sis te ma ti za das por 
je su í tas, não fo ram in ven ta das por eles e eram,
sem dú vi da, pra ti ca das na ma i or par te dos co -
lé gi os. Antes de cada ses são, era pre ci so ter es -
cri to al gu mas li nhas. As clas si fi ca ções men sa is
eram ba se a das em exer cí ci os es cri tos fe i tos em
clas se. Os de ve res as sim pro du zi dos em pro sa
ou em ver so vi sa vam fa ci li tar o ma ne jo da
lin gua gem.

Nas clas ses in fe ri o res, tra ta-se de en -
con trar ex pres sões equi va len tes àque las que
fi gu ram num tex to dado (do la tim ao la tim,
do gre go ao la tim, do fran cês ao la tim, do la -
tim ao fran cês), de ma ne i ra a tor nar-se ex pe -
ri en te em re la ção às for mas gra ma ti ca is, a se
fa mi li a ri zar com os tor ne i os idi o má ti cos, a
do mi nar os as pec tos de sen ti do e os rit mos da
fra se. Para a po e sia, co me ça-se na 4ª sé rie por
re tor nar ao ver so, isto é, co lo car em or dem,
con for me a pro só dia, as pa la vras do pe que no
tex to que o mes tre for ne ce em pro sa. Na eta -
pa se guin te, o alu no, mu ni do de seu Gra dus25, 
es co lhia suas pró pri as pa la vras, jo gan do com
si nô ni mos e com pe rí fra ses, e jun tan do ad je -
ti vos e ad vér bi os ao es bo ço ini ci al. Mais tar de
ain da, a abun dân cia de tex tos que me mo ri zou 
lhe per mi te en ri que cer suas com po si ções com

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 149-170, jul./dez. 1999 155

23. Cf. Henri Lantoine, Histoire de l’enseignement secondaire en
France au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, 1874, p. 225.
24. Citado em R.P. Champeau, De l’éducation dans la famille, le
collège et les institutions, Paris, Bruxelles, 1868, p.153.
25. Termo genérico que designava um dicionário poético que indica,
para cada palavra, a quantidade de sílabas, bem como os termos que
lhe são habitualmente associados. Cf. R. Campion Ennen, The early
History of the Gradus ad Parnassum, Archivum historicum Societatis
Iesu. juillet-décembre 1987, an. LVI, p. 233-261.



he mis tí qui os ou tor ne i os em pres ta dos dos
gran des po e tas an ti gos.

Da po e sia o alu no pas sa à pro sa, aos di -
ver sos exer cí ci os de com po si ção, que cul mi nam 
com o dis cur so que re di ge nas au las de re tó ri ca. 
Edith Fla ma ri on apre sen ta e ana li sa al guns ti -
pos de com po si ções des ta ca das nos ca der nos
re di gi dos por re tó ri cos por vol ta de 1730. A
par tir do sé cu lo XVIII, a ini ci a ção re tó ri ca tor na
bran da a téc ni ca e re cor re es sen ci al men te à
am pli fi ca ção. Tra ta-se de en con trar, de ar ran -
jar, de ex pri mir pen sa men tos que en ri que cem
a ma té ria pro pos ta pelo mes tre.26 A au to no -
mia, de i xa da ao alu no, cres ce de clas se para
clas se. A di fe ren ça quan ti ta ti va se acres cen ta,
pou co a pou co, en tre a ex ten são des sa ma té ria,
seja em ver so seja em pro sa, e a ex ten são da
com po si ção re di gi da pelo alu no, o qual con ta rá 
com seus pró pri os re cur sos.

Um dos ar gu men tos mais só li dos para a
de fe sa do la tim no sé cu lo XIX con sis ti rá, pre ci -
sa men te, em re al çar os pro ve i tos in te lec tu a is
que se ob têm a par tir da ha bi li da de de se ex -
pri mir, con se gui da por es ses exer cí ci os. É para
es cre ver o fran cês que se apren de o la tim,
 explicam ini ci al men te os de fen so res das
 humanidades clás si cas, quan do os re for ma do -
res pre co ni zam uma via mais rá pi da na mes ma
di re ção. A me lhor pre pa ra ção para o do mí nio
do fran cês é a vol ta às lín guas an ti gas, ao
 discurso la ti no, pelo ver so e pelo en si na men to
da re tó ri ca, por meio das téc ni cas de am pli a -
ção. Os au to res da gran de li te ra tu ra fran ce sa
do sé cu lo XVII não fo ram for ma dos, na sua
 juventude, pe las hu ma ni da des la ti nas mais
es tri tas?

A úl ti ma li nha de de fe sa das hu ma ni da -
des clás si cas data do Se gun do Impé rio. Na im -
pos si bi li da de de se apren der a es cre ver e
mes mo a ler cor ren te men te o la tim (a ava li a ção
do fra cas so é en tão qua se unâ ni me), as hu ma -
ni da des cons ti tu em uma ex ce len te gi nás ti ca do 
es pí ri to27, e é sob esse as pec to que elas de vem
ser pre ser va das. O ar gu men to pro du zi do pe los
ci en tis tas, des de a me ta de do sé cu lo, se gun do

o qual o “es tu do das lín guas [tra ta-se de lín -
guas an ti gas] cons ti tui um cur so de ló gi ca tão 
na tu ral, tão bem apro pri a do ao ma i or nú me ro 
de in te li gên ci as que, para a ma i or par te dos
alu nos, nada a subs ti tu i rá”,28 será re to ma do
fre qüen te men te pe los li te ra tos.

A escalada do poder da língua
francesa

O ele men to fun da men tal que fi nal men te 
vai re gu la men tar a sor te das hu ma ni da des la ti -
nas e gre gas re si de na as cen são de uma gran de
li te ra tu ra fran ce sa, du ran te o re i na do de Luís
XIV. Esse acon te ci men to cul tu ral con si de rá vel
afe tou pro fun da men te o lu gar e a fun ção da
for ma ção da ju ven tu de. Des de o fim do pe río -
do clás si co, a fa mo sa que re la en tre an ti gos e
mo der nos, sem ter im pli ca ção di re ta so bre o
pla no edu ca ti vo, já é um si nal im por tan te,
pois, se gun do os ilus tra dos, o cen tro de gra vi -
da de da cul tu ra li te rá ria e ar tís ti ca adi an tou-se 
al guns mi lha res de anos. Os pa í ses es tran ge i ros 
que, na mes ma épo ca, apro va ram, por gran de
ma i o ria, a lín gua e cul tu ra fran ce sas, não se
en ga na ram. Uma pro fun da evo lu ção de es pí ri -
tos se ope ra igual men te na Fran ça, no cur so
des se pe río do.

O pri mei ro pon to es sen ci al a des ta car é
a cons ti tu i ção, na vi ra da do sé cu lo XVII para o 
XVIII, de um cor po de au to res fran ce ses, para
uso da ju ven tu de es co lar, que con ti ves se tex -
tos de li be ra da men te cri a dos para esse fim
(Ester, Atha lie de Ra ci ne; As aven tu ras de
Te lê ma co, os Diá lo gos dos Mor tos de Fé ne -
lon, o Dis cur so so bre a His tó ria Uni ver sal de
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26. Esses são os termos empregados por Rolin no artigo Des
matières de composition, capítulo II, livro IV do Traité des études.
27. Isócrates havia já, após Platão, reaproximado as duas disciplinas
devotadas à educação do corpo e da alma, a ginástica e a filosofia
(Discours sur l’échange, 181,182 ).
28. Relatório para preparar o programa de ensino científico, 23 de
julho de 1852, em Les Sciences dans l’enseignement secondaire
français. Textos oficiais, reunidos e apresentados por Bruno Belhoste
com a colaboração de Claudette Balpe e Thierry Laporte, t.1,
1789-1914, Paris, INRP – Économica, 1995, p.263.



Bos su et) ou cri a dos com ou tras in ten ções (as
fá bu las de La Fon ta i ne, os Ca rac te res de La
Bruyè re, os ser mões e as ora ções fú ne bres de
ora do res re li gi o sos). A cri a ção de um pa drão de
tex tos li te rá ri os fran ce ses efe ti va men te terá
gran de peso so bre a exis tên cia e de po is so bre a
so bre vi vên cia das hu ma ni da des clás si cas, mes -
mo que sua pre sen ça nas clas ses não seja sig ni -
fi ca ti va men te ates ta da an tes da se gun da
me ta de do sé cu lo XVIII.

Um se gun do pon to: o tra ba lho de co -
men tá rio, de exe ge se, de aná li se, os es tu dos
de re tó ri ca, de li te ra tu ra e de his tó ria da li te ra -
tu ra, efe tu a dos ao lon go do sé cu lo XVIII, to -
mam como re fe rên cia, daí por di an te, mais a
li te ra tu ra fran ce sa clás si ca do que a Anti güi -
da de. Os co lé gi os do sé cu lo XVIII ra ti fi cam
par ci al men te essa evo lu ção, ad mi tin do, no
cur so de poé ti ca e de re tó ri ca, os po e tas e os
ora do res fran ce ses ao lado da que les da Anti -
güi da de. Assim, re ser va-se pou co a pou co, no
tem po es co lar, um lu gar para a me mo ri za ção e 
a le i tu ra des ses au to res; mais tar de, para o es -
tu do e ex pli ca ção de seus tex tos. Uma evo lu -
ção idên ti ca mar ca a re fle xão lin güís ti ca, bem
como o en si no gra ma ti cal da épo ca. Ca ro le
Gas card apre sen ta a evo lu ção do Des pa utè re
que atri bui, no sé cu lo XVII, um lu gar cres cen te 
à lín gua fran ce sa. Após a aná li se le va da a
cabo, Ber nard Co lom bat mos tra a in fluên cia
que o la tim e o fran cês exer cem um so bre o
ou tro na con ce i tu a ção gra ma ti cal. O fran cês
ten de, pou co a pou co, a  ocupar um ter re no até 
en tão do mi na do ex clu si va men te pela lín gua
la ti na e suas ca te go ri as.29

Ter ce i ro pon to, de or dem le xi co ló gi ca: a 
apa ri ção, ao lon go do sé cu lo XVIII, da no ção
de li te ra tu ra no sen ti do mo der no.30 Uma
 intensa re vi ra vol ta de sig ni fi ca dos in ter vem
nes se cam po le xi cal, logo após a Ida de
 Clássica. As le tras, que de sig na vam o con jun to 
do  saber, in clu in do tam bém as ciên ci as, têm
de  limitar seu sen ti do, por vol ta de 1720, às
obras li te rá ri as. As be las-letras, que en glo ba -
vam  anteriormente até a Fi lo so fia, evo lu em

igual men te em tor no de 1750, em uma di re -
ção aná lo ga. Qu an to à li te ra tu ra que, para
Fon te nel le (pre fá cio da His tó ria da Aca de -
mia das Ciên ci as, 1699), ain da com pre en dia 
to das as pro du ções do es pí ri to, in clu si ve as
ma te má ti cas, fi xa-se no uso mo der no, no
 decorrer da se gun da me ta de do sé cu lo. Essas
re vi ra vol tas na ter mi no lo gia não in ci dem
 sobre a evo lu ção da Pe da go gia, mas ilus tram
uma si tu a ção nova: a cons ciên cia da  exis -
tência, na Fran ça do sé cu lo XVII, de um con -
jun to de obras que atin gi ram o ní vel do
uni ver sal.

1. O fran cês, lín gua clás si ca

Po rém, o fe nô me no mais sig ni fi ca ti vo,
para a his tó ria do en si no re si de na to ma da de
cons ciên cia que se pro duz, na pri me i ra
 metade do sé cu lo XIX. Os pro fes so res da
 Universidade, em suas clas ses ou nos jú ris dos
exa mes, per ce bem que os au to res do sé cu lo
XVII não são mais ime di a ta men te aces sí ve is,
mes mo nos me i os in te lec tu a li za dos ou re la ti -
va men te ilus tra dos, que não pa re ci am ter
 problemas com a le i tu ra des ses au to res até o
fim do sé cu lo XVIII. Em pou co mais de um
 século, um nú me ro cres cen te de di ver gên ci as
de  léxico e de sin ta xe pro vo ca ram apa ren tem -
en te um efe i to de afas ta men to que, em al -
guns ca sos, che ga va à in com pre en são. O
fran cês do sé cu lo XVII tor nou-se, em cer tos
as pec tos, uma lín gua an ti ga que ne ces si ta
apren di za gem. Um dos pri me i ros tes te mu -
nhos cla ros des sa si tu a ção é aque le de um
pro fes sor do se gun do ano do Co lé gio Hen ri
IV, em 1821:
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29. Cf. Jean-Claude Chevalier, Histoire de la syntaxe. Naissance de la 
notion de complément dans la grammaire française (1530-1750),
Genève, Droz, 1968; Histoire de la grammaire française, Paris, P.U.F. ,
coll. Que sais-je ?, 1994.
30. Baseamo-nos aqui na obra de Philippe Caron, Des ‘belles-lettres’
à la ‘littérature’. Une archéologie des signes du savoir profane en langue 
française (1680 - 1760), Louvain, Peeters, 1992.



De ve ría mos pro cu rar an tes de tudo dar um co -

nhe ci men to exa to aos alu nos da lín gua na ci o -

nal, mas esse co nhe ci men to é de tal modo

ne gli gen ci a do que, en tre os seis mil jo vens que

to dos os anos ter mi nam seus es tu dos, não se

en con tram dez que bem com pre en dam os au to -

res clás si cos fran ce ses.31

A hora da ver da de soa no fim dos anos
1830, com as cons ta ta ções que faz o júri de
agre ga ção de gra má ti ca. Mes mo os can di da tos
ao con cur so32 que já são pro fes so res nos co lé gi -
os da pro vín cia não com pre en dem mais os
 clássicos fran ce ses. A pri me i ra men ção do fe -
nô me no fi gu ra no re la tó rio ela bo ra do pelo pre -
si den te do júri, Je an-Louis Bur nouf, para o
con cur so de 1839:

Não se tem mais tem po de ler nos sos gran des es -

cri to res e, quan do se tra ta de os tra du zir ou de

os ex pli car, so mos sur pre en di dos pela es tra nhe -

za ex pe ri men ta da: pa la vras e tor ne i os os mais

con sa gra dos por ilus tres exem plos tor na ram-se

ar ca ís mos cujo sen ti do é pre ci so adi vi nhar,

como se fa ria com fra ses de Mon ta ig ne ou de

Ra be la is. É as sim que, nas duas com po si ções

para tra du ção do la tim e do gre go, o júri ob ser -

vou vá ri os con tra-sensos que acu sam uma ver -

da de i ra ig no rân cia em re la ção ao vo ca bu lá rio e

ao es ti lo da gran de es co la.33 

A mes ma ob ser va ção será fe i ta em con -
cur sos pos te ri o res:

Mu i tas fal tas que apa re cem nas tra du ções vêm

do fato de que os que as com põem não com pre -

en de ram o sen ti do do tex to fran cês e, nas ver -

sões, os con tra-sensos vêm, so bre tu do, de sua

ig no rân cia em re la ção ao va lor das ex pres sões

fran ce sas uti li za das, es cre veu o re la tó rio de

1841.34

A to ma da de cons ciên cia que se pro du ziu 
en tão ul tra pas sa lar ga men te a es fe ra do en si no. 
Uma ver da de i ra fra tu ra lin güís ti ca ame a ça a

nor ma pa drão da lín gua fran ce sa. É o que ex -
pli ca o vas to em pe nho de Lit tré, que es cre ve
em seu pre fá cio:

O es ti lo do sé cu lo XVII, con sa gra do aos clás si -

cos, não está in fen so às mu ta ções e à mão do

tem po. Isto já se faz sen tir, pois, para al guns,

soa como lín gua es tran ge i ra com suas fi ne zas,

sua ele gân cia, sua be le za. O es ti lo do sé cu lo

XVIII, mais pró xi mo de nós, pelo tem po e pela

for ma, ino vou em re la ção à épo ca pre ce den te.

O sé cu lo XIX ino va por seu lado e, co lo ca do no

sé cu lo XVII, nin guém es ca pa, pe los ne o lo gis -

mos, pe las pa la vras, pe las sig ni fi ca ções, pe los

tor ne i os. 

Rude com pro va ção e mes mo en fra que -
ci men to de cer te zas, para os de fen so res das
hu ma ni da des clás si cas. Enquan to a eli te es co -
lar brin ca de bu ri lar ver sos la ti nos, a mas sa
dos alu nos do se cun dá rio per de seu tem po
com as lín guas an ti gas e não apren de nem a
com por em fran cês. A que ser vem as hu ma ni -
da des clás si cas se não mais as se gu ram a pre -
ser va ção lin güís ti ca da lín gua na ci o nal?

O Mi nis té rio, face a essa si tu a ção e a
pe di do dos jú ris, toma me di das enér gi cas,
ina u gu ran do ofi ci al men te os ver da de i ros
 estudos do fran cês no se cun dá rio. São cri a -
das uma pro va es cri ta de ver são la ti na no
bac ca la u réat (1840) para per mi tir, en tre
 outras  coisas, ve ri fi car a or to gra fia dos can -
di da tos, uma pro va de ex pli ca ção de au tor
fran cês, no bac ca la u réat e na Li cen ça (1840), 
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31. F.G. Pottier. Observations sur les inconvénients du système
actuel d’instruction publique, 1821. Victor Hugo faz, na mesma época,
no prefácio de Cromwell (1827), observações análogas sobre a
evolução da língua literária.
32. O exame para candidatos a professores em letras é, nesta época,
requisito para a agregação das classes superiores. A maioria dos
candidatos ao exame de agregação de gramática tem apenas o
baccalauréat, que é então um exame oral.
33. Jourrnal général de l’instruction publique, 9 octobre 1839, p.
626-627.
34. Jourrnal général de l’instruction publique, 22 septembre 1841, p.
455.



e in tro du zi da uma pro va es pe ci al so bre au to -
res fran ce ses, no exa me de agre ga ção de gra -
má ti ca, co lo ca dos no pro gra ma e re no va dos a
cada ano (1843).35 Entre tan to, na prá ti ca, foi
pre ci so ain da es pe rar meio sé cu lo para a ofi ci a -
li za ção do fran cês no en si no se cun dá rio.

Os ad ver sá ri os con tra os qua is se lu ta va
são, a par tir daí, ex pli ci ta men te de sig na dos:
uma li te ra tu ra fá cil, o es ti lo de fo lhe tim e, de
uma ma ne i ra mais ge ral, a im pren sa que se de -
mo cra ti za e é acu sa da de di fun dir uma lín gua
ne gli gen te, rá pi da, com pla cen te com os ne o lo -
gis mos, num es ti lo des le i xa do.

2. O fran cês pe ne tra nas au las e nos

exer cí ci os

O uso do fran cês no en si no é con si de ra -
do, com jus ti ça, a cha ve prin ci pal da evo lu ção
das prá ti cas es co la res. Mas é ge ral men te tra ta -
do como um fe nô me no glo bal, en quan to a pe -
ne tra ção da lín gua fran ce sa re ves tia-se de
mo da li da des e ex pe ri men ta va rit mos di fe ren -
tes, na se qüên cia das épo cas e nos con tex tos
es co la res. Será pos sí vel dis tin guir as con di ções
de sua in tro du ção: uso oral na clas se, uso oral
fora da clas se e uso es cri to.

Em ma té ria de ex pres são oral, lem bre -
mo-nos que a ex ten são do fran cês não foi a
mes ma no sé cu lo XVI e no se guin te. Os alu nos
fa lam o pa toá lo cal; o mes tre, fre qüen te men te
iti ne ran te, fala even tu al men te um ou ou tro. E o
la tim é, de fato, tão ne ces sá rio à co mu ni ca ção
que to dos os li vros de uso es co lar são re di gi dos
ex clu si va men te nes sa lín gua. Ler em la tim, com -
pre en der e fa lar é in dis pen sá vel a quem que i ra
es tu dar. É nes se con tex to que é pre ci so subs ti -
tu ir a Ra tio Stu di o rum dos je su í tas, re di gi da e
pos ta em cir cu la ção en tre 1586 e 1599, cujo
úni co pa rá gra fo, tra tan do pre ci sa men te da
ques tão, é re di gi do do se guin te modo:

Antes de tudo con ser var-se-á es tri ta men te o

uso de fa lar la tim, sal vo nas clas ses em que os

alu nos não sa bem la tim, de sor te que não será

ja ma is per mi ti do, em tudo que con cer ne à aula,

uti li zar a lín gua ma ter na. Tam bém se apli ca rá

san ções aos que não le va rem isso em con ta.

Assim, o mes tre fa la rá con ti nu a men te em la -

tim.36 

Mes mo nes se tex to, no tar-se-á que ex -
ce ções são re co nhe ci das na obri ga ção de se
fa lar la tim, o que apro xi ma a Ra tio de nu me -
ro sos mé to dos de en si no que lhe são an te ri o -
res ou con tem po râ ne os.37 O uso da lín gua
ver ná cu la não foi de todo ex clu í do, par ti cu -
lar men te nas clas ses in fe ri o res. Se guin do a
Ra tio, o pro fes sor faz a tra du ção do tex to no
cur so de sua pre le ção. Nos ní veis mais ele va -
dos, há a tra du ção, de po is a ex pli ca ção.38 Nos
ní veis pri me i ros, a ex pli ca ção pre ce de a tra du -
ção. Além dis so, o mes tre “não verá pro ble ma
ao se ex pri mir, al gu mas ve zes, na lín gua ma -
ter na, se seu pro pó si to é par ti cu lar men te efi -
caz para o co men tá rio ou para apre sen tar
al gum as pec to re mar cá vel”39. Tra ta-se, en tre -
tan to, ex clu si va men te de um uso fa la do,
como, aliás, in di ca a pa la vra que de sig na esta
lín gua, ser mo.40 Nes sa Eu ro pa do fim do sé cu -
lo XVI, em que se ex pan de a Com pa nhia de Je -
sus, a lín gua ma ter na não re pre sen ta ain da,
em ne nhum país, uma re a li da de equi va len te
ao la tim em sua for ça edu ca ti va.
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35.  Regulamento sobre o baccalauréat em letras (4 de julho de
1840); regulamento da licença em letras (17 de julho de 1840); fim da
explicação de autores franceses no exame de agregação de gramática
(21 de novembro de 1843).
36.  Latine loquendi usus severe in primis custodiatur, iis exceptis, in
quibus discipuli latine nesciunt: ita ut in omnibus, quae ad scholam
pertinent, nunquam liceat uti patrio sermone; notis etiam adscriptis, si
quis neglexerit; eamque ob rem latine perpetuo magister loquatur”.
(Regras comuns aos professores de classes inferiores, § 18); a tradução 
é copiada da edição que aparece em Belin. É de se notar que o estatuto
da Universidade de Paris, publicada em 1598, prescreve aos mestres e
aos alunos que utilizem unicamente o latim, não somente em classe,
mas também no recreio.
37. Ver, por exemplo, a análise desses textos em Paul Porteau,
Montaigne et la vie pédagogique de son temps, Paris, 1935.
38.  Cf. Regras comuns dos professores das classes inferiores, § 27.
39.  Regras do professor de humanidades, § 5.
40.  Entretanto, o termo língua é empregado uma vez com o adjetivo
pátria. Trata-se de argumento de discurso para compor em retórica que
o professor possa ditar seja em latim, seja na língua do país (Regras
comuns aos professores das classes inferiores, § 30).



Con tra ri a men te aos li ce us con tem po râ -
ne os, os an ti gos co lé gi os ¾ aque les que ao me -
nos pos su íam cer to pres tí gio so ci al ¾
as se gu ram fun ções cul tu ra is múl ti plas que im -
pli cam sua aber tu ra a pú bli cos não es co la res.
Evo que mos so men te o te a tro, as bi bli o te cas e
as co le ções de me da lhas, sem fa lar das ati vi da -
des re li gi o sas. O co lé gio não se re su me, as sim,
ao en si na men to mi nis tra do aos co le gi a is, nas
au las, e os re gu la men tos es co la res não se apli -
cam fora des se qua dro es tri to. A pri me i ra tra gé -
dia fran ce sa, Cleó pa tra de Jo del le, é es cri ta e
re pre sen ta da no co lé gio de Bon court, em 1553. 
Na mes ma épo ca, os po e tas da Plêi a de se re u ni -
am no co lé gio de Co que ret para a de fe sa e ilus -
tra ção da lín gua fran ce sa. Nos quar tos, os
pen si o nis tas têm os mes mos di ver ti men tos e
re ce bem a mes ma ins tru ção como se es ti ves sem 
en tre eles e, nes se caso, o la tim não ti nha ne -
nhu ma ra zão para se im por.

É, en tão, na clas se, que os pro gres sos do
fran cês como lín gua de uso são sig ni fi ca ti vos.
É di fí cil, no en tan to, da tá-los cla ra men te. São,
sem dú vi da, len tos e pro gres si vos. Mas não
abu sa re mos das lem bran ças, nas me mó ri as au -
to bi o grá fi cas ou nos ro man ces, do re cur so ao
la tim em ce nas es co la res, no sé cu lo XVIII ou
XIX. Tra ta-se fre qüen te men te de fór mu las ri tu -
a is (por exem plo, o Por ri ge Ma nun) pe las qua is
o mes tre pro nun cia a con de na ção à pal ma tó ria, 
ou de ci ta ções opor tu na men te me mo ri za das
(por exem plo o Mac te ani mo, ge ne ro se puer de
Cha te a u bri and), to ques vi san do a um efe i to de
cor lo cal que não pre ju di cam em nada o pa pel
do fran cês como lín gua de co mu ni ca ção. Mes -
mo no oral da agre ga ção de le tras, ne nhum
can di da to, em 1823, ex pri me-se con ve ni en te -
men te em la tim, para a pro va de ar gu men ta ção
de Fi lo so fia. Em 1827, o júri da agre ga ção de
Fi lo so fia sor ri, com be ne vo lên cia, di an te do la -
tim ma car rô ni co de um can di da to que co me ça
uma fra se por in hac urbe... onde eu en si no.41

A se gun da me ta de do sé cu lo XVII cons ti -
tui uma eta pa im por tan te na uti li za ção es co lar
do fran cês, mes mo que as lín guas an ti gas

per ma ne çam como o prin ci pal ob je to dos es -
tu dos. As con cep ções que sus ten tam a
ela bo ra ção das gra má ti cas re co nhe cem um
lu gar cen tral à lín gua fran ce sa. O mes mo
acon te ce para os di ci o ná ri os. Mar ti ne Fur no
mos tra que, de edi ção em edi ção, a evo lu ção
do di ci o ná rio de Da net de mons tra a im por -
tân cia cres cen te da ver são la ti na. É pela ver -
são, por meio de ba te ri as de exer cí ci os
es cri tos, que a lín gua fran ce sa pe ne tra ver da -
de i ra men te no en si no. A tra du ção de um tex -
to para o fran cês, que se fa zia oral men te no
sé cu lo XVI e ser via sim ples men te para ve ri fi -
ca ção do sen ti do, trans for ma-se, sob o nome
de ver são, num exer cí cio es cri to, no qual se
jul gam tan to a com pre en são do la tim como a
qua li da de do fran cês.

Mais tar de, o dis cur so fran cês es ta rá ao
lado do la tim em aula de re tó ri ca, e esse será
des pres ti gi a do. O la tim per ma ne ce rá como
pro va no Con cur so Ge ral, quan do de sua cri a -
ção, em 1747. Po rém, o prê mio de hon ra vol ta 
ao la u re a do do dis cur so la ti no e é a essa pro va 
de dis cur so la ti no que con cor rem os mes tres
em ar tes. Os ma nu a is de Con ci o nes – ver a
con tri bu i ção de Fran ço i se Do nay – di vi -
dem-se en tre os mo de los que fo ram pro du zi -
dos em uma e ou tra lín guas.42 Os ver sos fran -
ce ses, en tre tan to, não ob te rão ja ma is o es ta -
tu to ofi ci al do exer cí cio es co lar, mes mo que
eles se jam es tu da dos com ar dor pe los alu nos
fora da clas se, nos quar tos dos pen si o nis tas e
nas aca de mi as dos co lé gi os. A Uni ver si da de
im pe ri al irá até pro i bir o exer cí cio da po e sia
fran ce sa, con si de ran do-a uma pe ri go sa dis -
tra ção para os alu nos.43
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41. A. Filon, Concours de l’agrégation pour la philosophie.  Le Lycée,
1827, p. 29-37. A agregação de filosofia é criada em 1825.
42. Sobre o discurso francês, ver, por exemplo, Pierre Albertini, Le
‘développement français’ au concours de l’école préparatoire en 1826,
Travaux d’élèves. Pour une histoire des perfomances scolaires et des
leur évaluation, (1720-1830 ), número especial da revista Histoire le
l’éducation, mai 1990, número 46, p. 135-154.
43. Circulaire du Grand-Maître Fontanes, 18 décembre 1812.



3. Uma so bre vi vên cia ar ti fi ci al?

Po rém, mes mo que uma li te ra tu ra na ci o -
nal se re no vas se a par tir do sé cu lo XVII, o cor -
pus an ti go de tex tos li te rá ri os, for ne cen do um
con jun to de obras mo de la res igual men te sus -
ce tí ve is de nu trir a me mó ria co le ti va de jo vens
ge ra ções, o pro gra ma es co lar das hu ma ni da des
gre gas e la ti nas é pro lon ga do por mu i to tem po, 
no sé cu lo XIX, con se guin do pre ser var a si tu a -
ção de qua se mo no pó lio do qual ha via se be ne -
fi ci a do sob o Anti go Re gi me. Essa re no va ção
das hu ma ni da des clás si cas é um acon te ci men to 
im por tan te na his tó ria da cul tu ra fran ce sa. Se
fos se pos sí vel tra çar a cur va his tó ri ca do co -
nhe ci men to e da prá ti ca es co lar do la tim des de
a Ida de Mé dia, ver-se-ia apa re cer, sem dú vi da,
um len to de clí nio des de o sé cu lo XVI até a Re -
vo lu ção; a ten dên cia in ver te-se ni ti da men te
em se gui da: as sis te-se a uma for te as cen são do
po der das lín guas an ti gas, so bre tu do do la tim,
com por tan do uma ace le ra ção em 1815 e um
apo geu por vol ta de 1850; en fim um re cuo re -
la ti vo (1850-1880) se gui do de um lon go pe río -
do, mar ca do pela as cen são das hu ma ni da des
mo der nas. Com a re for ma de Edgar Fa u re
(1968), que re ti ra o la tim dos dois pri me i ros
anos do co lé gio, co me ça o pro ces so de mar gi -
na li za ção que co nhe ce mos hoje.

Entre a cri a ção da Uni ver si da de, es sen ci -
al men te do en si no se cun dá rio clás si co, e a épo -
ca de Ju les Ferry, isto é, en tre 1808 e 1880, o
la tim ocu pou no va men te o cen tro, o co ra ção
do en si no se cun dá rio. Pa ra le la men te, o gre go,
qua se aban do na do na gran de ma i o ria dos es ta -
be le ci men tos na se gun da me ta de do sé cu lo
XVIII e que po de ria ter tido a mes ma sor te que o 
he breu, co nhe ce, por vol ta de 1820, uma ver -
da de i ra re nas cen ça es co lar. Sua fun ção nos
pro gra mas é, daí em di an te, es tre i ta men te li ga -
da à do la tim. Hoje, a des pe i to do re cuo con si -
de rá vel que es sas lín guas an ti gas so fre ram há
um sé cu lo, elas con ti nu am a ocu par um lu gar,
de vi do es sen ci al men te ao flo res ci men to clás si -
co do iní cio do sé cu lo XIX.

Um bre ve pas se io pela le xi co lo gia per -
mi te for ne cer uma pro va viva des se res sur gi -
men to. A vida es co lar atu al é ain da mar ca da,
na sua lin gua gem, por um cer to nú me ro de
ter mos ou ex pres sões cons tan te men te uti li za -
das que só se ex pli cam por esse mo men to do
sé cu lo XIX, quan do o la tim e a re tó ri ca re i na -
vam en tre os mes tres do en si no se cun dá rio. O
ca der no de tex tos dos alu nos de hoje não é
nada mais, na sua ori gem, que o ca der no no
qual o alu no es cre via, ou vin do o di ta do do
pro fes sor, os tex tos de ver são e da tra du ção
que ele ti nha de fa zer para a aula se guin te. A
com po si ção fran ce sa, que não é mais fran ce -
sa que o pro ble ma de ma te má ti ca ou a ta re fa
de his tó ria, deve seu qua li fi ca ti vo a uma cir -
cuns tân cia bem da ta da: é a com po si ção que
não de via ser re di gi da em la tim. A có pia ex pli -
ca-se por um an ti go uso: o alu no re di gia no
ca der no seu dis cur so, sua nar ra ção ou sua
ver são, e re co pi a va sua ta re fa numa fo lha de
pe que no for ma to.44 Qu an to ao lu gar co mum,
an tes de ser a ex pres são for te men te pe jo ra ti va 
do sé cu lo XX, é um exer cí cio de es ti lo cor ren -
te men te pra ti ca do nas clas ses de re tó ri ca do
sé cu lo XIX e, sob esse as pec to, cons ti tui uma
das pe ças mes tras da re tó ri ca an ti ga.

Acres cen te mos um bom nú me ro de la ti -
nis mos de nos so vo ca bu lá rio ge ral, da ta dos
do sé cu lo XIX, e que, mes mo que não per ten -
çam ao vo ca bu lá rio do li ceu, tes te mu nham o
re tor no do pres tí gio do la tim na épo ca, con -
tra ri a men te ao que se pas sa va no sé cu lo
 precedente.45 De ze nas de pa la vras e ex pres -
sões la ti nas pe ne tram, nes se mo men to, na
lín gua usu al. Que eles per ten çam ao vo ca bu -
lá rio de trans por tes ou da di plo ma cia, isso
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44. Cf. o julgamento desfavorável por inspetores gerais, em 1840,
sobre o professor Jean-Baptiste Anot: “Os alunos improvisam seus
discursos sobre cópia e o professor não exige mais que eles sejam
feitos no caderno; além disso essas composições são medíocres em
latim e em francês” (Arquivos nacionais. F/17/20030).
45. Auguste Sicard assinala que, para não “aborrecer seus leitores”,
os escritores do século XVIII evitavam cuidadosamente toda citação
latina (Les Études classiques avant la Révolution, p.55).



pou co im por ta: se vêm para se man ter no uso
cor ren te, é de vi do ao es ta tu to cul tu ral re co -
nhe ci do ao la tim pela so ci e da de fran ce sa do sé -
cu lo XIX. Ci te mos sim ples men te, en tre ou tros,
com a data de sua pri me i ra cons ta ta ção, om ni -
bus (1828), il li co (1833), ipso fac to (1835), me -
mo ran dum (1842), ter mi nus (1842), in ex ten so
(1842), al ter ego (1845), in ex tre mis (1847),
idem (1850), re fe ren dum (1874), manu mi li ta -
ri (1888), mo dus vi ven di (1888); sine die
(1888) ou cur ri cu lum vi tae (fim XIX).

Po de-se ex pli car esse sur pre en den te re -
tor no das hu ma ni da des clás si cas no sé cu lo
XIX? Por que são man ti das por lon go tem po, a
des pe i to de to das as con de na ções? O pro ble ma
é evi den te men te bas tan te vas to para ser tra ta -
do aqui. Inú me ras res pos tas fo ram ten ta das. A
pri me i ra fun da-se so bre a ló gi ca de res ta u ra ção 
de um sis te ma so ci o cul tu ral que a Re vo lu ção
ten ta ra des tru ir. Ensi nar-se-á la tim por que o
la tim é re qui si to para um cer to nú me ro de pro -
fis sões que exi gem cer ti fi ca do des se idi o ma:
cle ro, ma gis tra tu ra, alta fun ção pú bli ca, pro fis -
sões li be ra is. Ora, to das es sas pro fis sões têm
uma re la ção com o po der, ou ao me nos com a
au to ri da de, a ma i or par te sen do li ga das aos
ser vi ços do Esta do. Tra ta-se as sim, de fi ni ti va -
men te, do re cru ta men to das eli tes e, para ope -
rar a se le ção, as lín guas an ti gas apre sen tam
gran des van ta gens, como as di fi cul da des in -
trín se cas de uma apren di za gem lon ga e cus to -
sa, re ser va da a uma bur gue sia fa vo re ci da
eco no mi ca men te, que de se ja a pre sen ça de al -
guns bol sis tas jun to a ela. A for ma ção re ce bi da
tor na ime di a ta men te per cep tí vel a dis tin ção
cul tu ral das clas ses do mi nan tes.

Inter pre ta ção tor na da ba nal hoje e que,
por an co ra gem do la tim na hi e rar qui za ção de
clas ses so ci a is, con tém in con tes ta vel men te
uma par te de ver da de. Apre sen ta, en tre tan to, o
in con ve ni en te de re du zir a cul tu ra de uma so ci -
e da de a con si de ra ções de na tu re za pro fis si o -
nal, até cor po ra ti va. Em ma té ria pe da gó gi ca, a
tra di ção é igual men te a ga ran tia de uma co mu -
ni da de de cul tu ra en tre as ge ra ções e con tri bui, 

sob esse as pec to, para pre ser var a uni da de na -
ci o nal. É, no mí ni mo, o en ra i za men to em um
solo fér til, mul tis se cu lar e a efi cá cia de prá ti -
cas es co la res ex pe ri men ta das, su fi ci en tes
para o pro lon ga men to com bi na do das lín guas 
an ti gas.

Tam bém é em um ou tro ní vel que con -
vém, tal vez, pro cu rar uma ex pli ca ção his tó ri ca
mais glo bal. Evo car-se-á en tão uma so ci e da de
bur gue sa tra u ma ti za da pela Re vo lu ção que re -
sis te em uma ati tu de con ser va do ra, que se
obs ti na para cons ti tu ir uma di co to mia pe da -
gó gi ca, opon do ra di cal men te pri má rio e
 secundário, que faz do la tim o sím bo lo per ti -
nen te à clas se bur gue sa, re for çan do as sim os
ár du os an ti gos, re tar dan do as ine lu tá ve is mo -
der ni za ções e com pro me ten do se ri a men te o
por vir. Qu an do se lêem os de fen so res dos ver -
sos la ti nos que se mul ti pli cam, na Uni ver si da -
de e em tor no dela, até o fim do Se gun do
Impé rio (e mes mo além dele), uma épo ca em
que a qua se to ta li da de dos alu nos ma ni fes ta
por esse exer cí cio, na me lhor das hi pó te ses,
des gos to e, na pior, uma pro fun da re pug nân -
cia, ex pe ri men ta-se um sen ti men to de cons -
ter na ção di an te da ce gue i ra ex pe ri men ta da
por uma cer ta pe da go gia clás si ca. Ja ma is, tal -
vez, foi bem fun da men ta da a fra se de Edmond
Go blot: “O la tim tem par ce i ros ca pa zes de se
pre ci pi tar como fe ras, su je i tos a aces sos im pre -
vis tos de fe ro ci da de”.46 Não será ne ces sá rio
nada me nos que o de sas tre de 1870 para lem -
brar, ao con jun to da na ção, cer tas evi dên ci as
so bre a for ma ção da ju ven tu de.

Das humanidades às disciplinas
literárias

As po lê mi cas pe da gó gi cas ali men ta -
ram-se des de mu i to tem po por di fe ren ças de
prá ti cas es co la res que pa re ci am so bre vi ver
por efe i to de inér cia e ne ces si da des no vas de
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46. La Barrière et le niveau (1925), reeditado em 1985, p. 81.



uma so ci e da de em mu ta ção. “Que res ta a um
jo vem re cém-saído do co lé gio, di fe ren ci a do
da que les que não es ti ve ram ali?” Essa in ter ro -
ga ção é fe i ta pelo aba de Fle ury por vol ta de
1680 e con ti nu a rá sem pre pre sen te e cada vez
com ma i or in sis tên cia. Ela in duz em ge ral a res -
pos tas ne ga ti vas, como a do pró prio aba de Fle -
ury que diz sem me i as pa la vras: “Um ho mem
que sai do co lé gio sig ni fi ca, em bom fran cês,
um ho mem que não sabe vi ver e não está ca pa -
ci ta do a ne nhu ma fun ção da vida ci vil.”47 “Do
la tim e de bes te i ras”, res pon dia por sua par te
Vol ta i re48; e sa be-se da con de na ção ab so lu ta
dos co lé gi os fe i ta por d’Alembert.

Em tor no do sé cu lo XIX, se ria fá cil es ta -
be le cer um flo ri lé gio de de cla ra ções aná lo gas,
vin das não só de re for ma do res e de pe da go gos,
como de an ti gos alu nos. Lem bre mos so men te o 
ba lan ço de Ernest La vis se, la men tan do não ter
con ser va do, ao fim de lon ga es co la ri da de, “ne -
nhu ma no ção pre ci sa de nada”49.

É a par tir da me ta de do sé cu lo XVIII que o 
pro gra ma es co lar de hu ma ni da des e, so bre tu -
do, a pre do mi nân cia do la tim co me çam a ser
ob je to de crí ti cas ou de con de na ções, que não
ces sa ram de cres cer em nú me ro, in ten si da de e
per ti nên cia, ao lon go das dé ca das.50 Cer ta men -
te não foi ne ces sá ria mu i ta co i sa para seus de -
tra to res apre sen ta rem um pro je to co mum de
subs ti tu i ção; e so bre a ques tão da edu ca ção da
juven tu de es tu di o sa, os ad ver sá ri os das hu ma -
ni da des clás si cas di vi dem-se em di ver sas cor -
ren tes. Po de-se, de iní cio, lem brar a po si ção
mo de ra da, de fen di da par ti cu lar men te pe los
par la men ta res. Para es tes, ape nas con vém tor -
nar me nos pe no so o es tu do das lín guas an ti gas
e pro mo ver a au to no mia da lín gua fran ce sa no
âm bi to das hu ma ni da des (que ain da não se
cha ma vam mo der nas), fun da das so bre a li te ra -
tu ra fran ce sa, a his tó ria, as lín guas vi vas.

Face a es ses re for ma do res, que não pos -
su em a in ten ção de mo di fi car nem o ob je to,
nem os mé to dos de en si no, er guem-se os par ti -
dá ri os de uma for ma ção do tipo ci en tí fi co, que
irá ins pi rar o mo de lo das es co las cen tra is. A

po si ção mais ra di cal pro vem de uma con cep -
ção uti li ta ris ta de edu ca ção, cara a Di de rot e
aos fi si o cra tas, se gun do a qual a ins tru ção
pú bli ca deve adap tar o en si no de cada alu no a 
sua fu tu ra pro fis são. Os de ba tes so bre o en si -
no se cun dá rio, seus con te ú dos, sua cli en te la e 
seus ob je ti vos ja ma is ces sa ram. Não será inú -
til des ta car a que pon to os em ba tes e os ar gu -
men tos es tão pre sen tes, des de a épo ca das
Lu zes e in de fi ni da men te re pe ti dos de po is.51

A par tir dos anos 1820, o con cei to de
en si no uni ver si tá rio vem co in ci dir com o
con cei to de en si no se cun dá rio.52 É no âm bi to
ins ti tu ci o nal do en si no se cun dá rio pú bli co
que vai se de sen vol ver, a par tir da me ta de do
sé cu lo XIX, a con tes ta ção das hu ma ni da des
clás si cas, en quan to uma par te dos es ta be le ci -
men tos re li gi o sos fre i am a todo cus to uma
evo lu ção que pa re ce in dis cu tí vel.53 As gran des 
eta pas des sa po lê mi ca lem bra rão su ces si va -
men te a bi fur ca ção (com For toul, 1852), o se -
cun dá rio es pe ci al (Du ruy, 1863), o se cun dá rio 
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47. Prefácio inédito ao Traité des études, publicado em François de
Dainville, L’Éducation des jésuites [coletânea de artigos], Paris, INRP,
éd. de Minuit, 1978 (2ª ed. 1990), p. 47.
48. Dictionnaire philosophique, artigo educação. É o conselheiro que
dirige essas censuras a seu velho mestre jesuíta.
49.  Souvenirs d’une éducation manquée, in L’Éducation de la
démocratie. Leçons professées à L’École des Hautes Études sociales,
Paris, 1903, p. 4.
50. Dominique Julia, que apresenta o estudo (Une réforme
impossible: le changement des cursus dans la France du XVIIIe siècle,
Actes de la recherche en sciences sociales, junho de 1983, 47-48, p.
53-76 ), não hesita em falar de “gênero literário” a propósito da moda dos 
planos e dos projetos de educação consecutiva à expulsão dos jesuítas.
Ver a coleção dos planos de educação sob forma de micro-fichas,
realizadas pelo mesmo D. Julia: La réforme de l’enseignement au siècle
des Lumières, Microeduções Hachette, n. 19, 1978.
51. O mais forte da polêmica que opõe, no fim do século XIX, os
partidários do ensino clássico e do ensino moderno. Marcelin Berthelot
lembra em Le Temps (10 décembre 1898) que essas questões são
“ainda postas hoje, quase nos mesmos termos que na época de Diderot
e de Condorcet”. Cf. Science et éducation. Discours et notices
académiques, Paris, 1901.
52. No plano administrativo, é em 1833 que, com o ministério de
Guizot, são diferenciados pela primeira vez o ensino primário, o ensino
secundário e o ensino superior.
53. Certos estabelecimentos religiosos do século XIX não são hostis a 
toda modernização. cf. Frederique Godefroy, Étude sur les principaux
collèges chrétiens, Paris, 1879.



mo der no (Léon Bour ge o is, 1891), de po is co lé -
gi os mo der nos (Car co pi no, 1941). Enquan to
isso, o en si no se cun dá rio fe mi ni no pú bli co, cri -
a do em 1880 (Ca mil le Sée) con ser va, para as
mo ças, um mo de lo edu ca ti vo que pou co fica a
de ver às hu ma ni da des clás si cas. Ao fim de um
lon go, mas ine xo rá vel, pro ces so Jean Zay subs -
ti tu i rá o se cun dá rio, cu jas co no ta ções são con -
si de ra das mu i to pró xi mas das hu ma ni da des
clás si cas, pelo se gun do grau, no qual as es co las 
pri má ri as su pe ri o res se as se me lham daí por di -
an te aos gran des li ce us pa ri si en ses.

Além dis so, a re ti ra da das hu ma ni da des
clás si cas não se de ci dia so men te en tre os qua -
tro mu ros dos li ce us. A evo lu ção pe da gó gi ca
ge ral, com a pro mo ção do pri má rio, do pri má -
rio su pe ri or, do téc ni co, de gran des es co las e
uni ver si da des do tipo mo der no, re con si de ra va,
do ex te ri or, um mo de lo que ex pe ri men ta va cer -
tas di fi cul da des para en con trar nele pró prio as
fon tes de sua re no va ção. A par tir de 1880, a
his tó ria das hu ma ni da des clás si cas é ape nas a
de um lon go de clí nio, en ri que ci do de al guns
avan ços de cur ta du ra ção. Par ti dá ri os como ad -
ver sá ri os con cor dam em re co nhe cer, ou para
de plo rar ou para se re go zi jar, que, a par tir do
iní cio do sé cu lo XX, com as re for mas de 1902,
as hu ma ni da des clás si cas fo ram der ro ta das. É
em 1906 que, pela úl ti ma vez, os can di da tos ao
con cur so de agre ga ção de le tras são obri ga dos
a re di gir uma com po si ção la ti na, so bre as qua -
li da des ci en tí fi cas do quin to li vro de Lu cré cio.
O júri ob ser va cons ter na do o ba i xo ní vel dos
can di da tos e de cre ta com al gu mas pa la vras o
fim de uma épo ca: “a dis ser ta ção la ti na está
mor ta sem hon ra”.54

Nes sa data, o mo de lo úni co de for ma ção
se cun dá ria ce deu lu gar à plu ra li da de de car re i -
ras. Des de 1902, qua tro se ções pa ra le las com -
bi nam, em pro por ções va riá ve is, o clás si co, o
mo der no e o ci en tí fi co. As re for mas pos te ri o -
res, sal vo em duas bre ves oca siões (em 1923 e
sob a Ocu pa ção), não re con si de ra rão mais essa
di ver si fi ca ção que as si na la o fim do mo no pó lio
das hu ma ni da des clás si cas no en si no se cun dá -

rio dos ra pa zes. Dois ou tros pro je tos pe da gó -
gi cos fo ram co lo ca dos jun to ao mo de lo
fun da do so bre as lín guas an ti gas: as hu ma ni -
da des ci en tí fi cas e as hu ma ni da des mo der -
nas. É en tão que apa re ce, pou co após a
Pri me i ra Gu er ra Mun di al, no vo ca bu lá rio pe -
da gó gi co fran cês, um novo con cei to, o de
dis ci pli na es co lar, e os es tu dos cor res pon -
den tes às hu ma ni da des clás si cas di vi dem-se,
daí por di an te, em di fe ren tes dis ci pli nas
li te rá ri as.

1. Exis tem hu ma ni da des ci en tí fi cas?

O mo de lo que en tra pri mei ro em com -
pe ti ção com o das hu ma ni da des é aque le que
Durk he im cha ma re a lis ta, ou en ci clo pé di co.55

Seu prin cí pio con sis te em dar à nova ge ra ção
uma edu ca ção ci en tí fi ca, ba se a da no es ta do
mais com ple to dos co nhe ci men tos. A fi na li -
da de do en si no per ma ne ce aná lo ga ao seu
prin cí pio: tra ta-se sem pre de uma edu ca ção
li be ral, des li ga da de toda pre o cu pa ção pro fis -
si o nal ou uti li tá ria, vi san do à for ma ção do es -
pí ri to pelo tra ba lho in te lec tu al e pela
aqui si ção de mé to dos só li dos. “No mun do
mo der no, a ciên cia pos sui no pre sen te uma
vir tu de edu ca ti va mais ele va da que qual quer
ou tro modo de cul tu ra (...)”. A ciên cia, com
efe i to, en si na a seus adep tos que a fe li ci da de
e o bem-estar não se con quis tam com vãs pa -
la vras, nem por uma via pu ra men te con tem -
pla ti va e com prá ti cas mís ti cas es té re is, não só 
para o in di ví duo como para a so ci e da de. Che -
ga-se a ela pelo co nhe ci men to exa to de fa tos,
pela con for mi da de de nos sos atos com leis ve -
ri fi ca das so bre as co i sas, e con se quen te men te 
pelo exer cí cio do po der hu ma no so bre a na tu -
re za.56 O mes mo ad je ti vo li vre que le gi ti ma va
as hu ma ni da des é, daí em di an te, re i vin di ca do 
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54. Relatório do presidente do júri, Félix Hémon. Revue universitaire,
1907, I, p. 209.
55. L’Évolution pédagogique, 1969, 2ª ed, p. 318.
56. Marcellin Berthelot, L’enseignement classique et
l’ennseignement moderne, artigo citado (Science et éducation.
Discours et notices académiques, op.cit., p. 68-70).



em nome de uma ou tra con cep ção da li ber da -
de, aque la do ho mem li ber ta do de toda opres -
são, em par ti cu lar da re li gi o sa. Esta re en con tra
en tão a ade são de to dos os es pí ri tos ino va do -
res, quer seja re co men da da pelo po si ti vis mo,
como pelo kan tis mo ou pelo pro tes tan tis mo
li be ral.

A ine vi tá vel es pe ci a li za ção, ine ren te a es -
ses en si na men tos ci en tí fi cos, logo in tro duz
uma gran de di fe ren ça em re la ção ao mo de lo
das hu ma ni da des. Este apo i a va-se em tex tos,
tex tos de au to res que pre ci sa vam ser tra du zi -
dos, ex pli ca dos ou me mo ri za dos, ou tex tos
pro du zi dos pelo alu no. A aqui si ção des sa cul -
tu ra, fun da da em tex tos, com bi na va per fe i ta -
men te com o mes tre úni co, que se guia seus
alu nos du ran te todo o ano, às ve zes até du ran -
te vá ri os anos. O en si no ci en tí fi co es for ça-se
por rom per com esse mo de lo pe da gó gi co. De
uma par te, ele ten de a mul ti pli car os pro fes so -
res; de ou tra, pro põe-se a in ven tar exer cí ci os
es pe cí fi cos que pos sam ar ran cá-lo do mo de lo
do mi nan te (mas a re da ção do cur so de ma te -
má ti ca per ma ne ce rá mu i to tem po ins cri ta no
pro gra ma). Uma pri me i ra ex pe riên cia é ten ta da
na Re vo lu ção com as es co las cen tra is, nas qua is 
as dis ci pli nas ci en tí fi cas ocu pam o lu gar mais
im por tan te. A seu lado, mes mo as ma té ri as
 literárias se rão pra ti ca das con for me os no vos
prin cí pi os. Assim, as lín guas an ti gas, que cons -
ti tu em um dos nove cur sos dis tri bu í dos, de -
vem, se gun do os ter mos das cir cu la res ofi ci a is,
ser en si na das no qua dro de fi ni do pela gra má ti -
ca ge ral, te o ria lin güís ti ca, en tão con si de ra da
como a ciên cia mes ma das lín guas, e en si na da
por um pro fes sor es pe cí fi co.

Após o afas ta men to das es co las cen tra is,
as di ver sas re for mas de pro gra mas ten ta dos de -
po is da Re vo lu ção al can ça rão com pro mis sos e
di vi sões de ho rá ri os en tre as ciên ci as exa tas e
as ma té ri as li te rá ri as.57 De iní cio re pre sen ta das
pe las ma te má ti cas, as ciên ci as são en si na das
nos li ce us do Pri mei ro Impé rio ao lado do la tim, 
e em pa ri da de com ele. É cer to que, em 1815, as 
hu ma ni da des clás si cas vol tam com for ça na

Uni ver si da de, quan do as ma te má ti cas são ex -
clu í das da ma i or par te das au las. A co a bi ta ção 
ima gi na da por Na po leão, sem pre ce den te na
Fran ça, é des car ta da em nome do prin cí pio de 
in com pa ti bi li da de pe da gó gi ca.58 Mas o peso e
o pres tí gio logo con si de rá ve is da Esco la Po li -
téc ni ca, cri a ção da Re vo lu ção, vão em se gui da 
lem brar cons tan te men te a ne ces si da de e os
im pe ra ti vos de uma cul tu ra ci en tí fi ca. Os po -
li téc ni cos ocu pam um lu gar cres cen te na eli te
so ci al, e os es tu dos ci en tí fi cos que le vam às
mais al tas fun ções da in dús tria e do exér ci to
não tar dam a ofe re cer, à bur gue sia, car re i ras
tão pres ti gi o sas quan to aque las pos si bi li ta das 
tra di ci o nal men te pe las hu ma ni da des clás si -
cas. Re cu san do-se a exi gir o ves ti bu lar para a
ad mis são à Esco la, o Mi nis té rio da Gu er ra
obri ga a Instru ção Pú bi ca a to mar em con si -
de ra ção o mo de lo de for ma ção ci en tí fi ca pelo
qual ela na tu ral men te ex pe ri men ta tan ta re -
pug nân cia. Será pre ci so cri ar, por exem plo,
um exa me de ad mis são às ciên ci as ao lado do
exa me às le tras59, e aco lher clas ses de pre pa ra -
ção es tri ta men te ci en tí fi cas nos es ta be le ci -
men tos uni ver si tá ri os.

Mas as ciên ci as po di am subs ti tu ir, com
seu mo no pó lio, aque le das le tras? Ao me nos,
sem se che gar a uma in ver são tão ra di cal, po -
de ri am ofe re cer ao en si no se cun dá rio um
prin cí pio or ga ni za dor de uma nova for ma ção
da ju ven tu de, à ima gem do que Pes ta loz zi ti -
nha ten ta do para o en si no pri má rio, no iní cio
do sé cu lo XIX? A for ma ção que pro pu nham os 
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57. Cf. Clément Falcucci, L’Humanisme dans l’enseignement
secondaire au XIXe siècle, 1939.
58. “Todo mundo deve compreender que alunos ocupados pela
manhã com os encantos da poesia, com a liberdade e o vigor da
eloqüência e, pela tarde, com a precisão e com a exatidão das
matemáticas, terão dificuldade de reunir, a cada dia, idéias tão pouco
compatíveis e que necessariamente farão tanto em umas como em
outras progresso mais lento do que se as estudassem cada uma
separada das outras” (Couturier, Mémoire sur l’instruction publique,
Dijon, 1815, p. 21).
59. Em 1852. Um baccalauréat em ciências existia já desde 1808 e
era o primeiro grau das faculdades de ciências, feito após o
baccalauréat em letras.



pro mo to res de um en si no se cun dá rio fun da do
so bre as ciên ci as era, em cer ta me di da, sa tis fa -
tó ria às exi gên ci as fran ce sas? É cer to que o alu -
no ad qui re, com es sas dis ci pli nas, não so men te
ins tru men tos de re fle xão au tô no ma, mas uma
con cep ção do mun do sus ten ta da pelo co nhe ci -
men to de leis da ma té ria. Não era mais ques tão, 
daí por di an te, de o sis te ma edu ca ti vo dis pen -
sar essa con tri bu i ção. Mas a pro pos ta apre sen -
ta va, en tre tan to, la cu nas con si de rá ve is, de vi do
a di ver sos fa to res. O pri mei ro é a  tradição fran -
ce sa que, su per va lo ri zan do as ma te má ti cas em
de tri men to das ciên ci as ex pe ri men ta is, adap -
ta-se mal aos ob je ti vos vi sa dos. O mo de lo ci en -
tí fi co re ve la-se, ao me nos em três pon tos,
in fe ri or àque le a que visa subs ti tu ir: a for ma -
ção lin güís ti ca (ap ti dão para se ex pres sar cla ra -
men te), a for ma ção mo ral (as re la ções do
in di ví duo com o gru po so ci al) e a for ma ção pa -
trió ti ca e cí vi ca (uma cul tu ra que as se gu re a
con ti nu i da de his tó ri ca da so ci e da de). Con si de -
ra ções im por tan tes que, no iní cio do sé cu lo XX,
tor nam a de fe sa do en si no li te rá rio, nes se mo -
men to, uma das pre o cu pa ções dos por ta-vozes
da in dús tria fran ce sa e das gran des es co las
 científicas. A exis tên cia mes ma de um mo de lo
de hu ma ni da des ci en tí fi cas era, de fato,
ques ti o na da.

2. As hu ma ni da des mo der nas

Me nos afas ta das, por seu ob je to, das hu -
ma ni da des, as hu ma ni da des mo der nas, cujo
te má rio está no cen tro do de ba te pe da gó gi co
nas úl ti mas três dé ca das do sé cu lo XIX, re i vin -
di cam igual men te o es ta tu to de pro du to ras de
cul tu ra ge ral, que se as se me lha va ao das lín -
guas an ti gas. Da ar gu men ta ção das clás si cas,
re tém-se a im por tân cia do en si no das lín guas e
das li te ra tu ras, as sim como o pa pel de ci si vo dos 
exer cí ci os de ver são, tra du ção e de com po si ção, 
para a for ma ção não so men te lin güís ti ca, mas
in te lec tu al do alu no. Con ten ta-se em subs ti tu ir 
as lín guas an ti gas pe las lín guas vi vas es tran ge -
i ras e em ofe re cer aos alu nos, no lu gar de Ho -
me ro, De mós te nes, Vir gí lio e Cí ce ro, as no vas

fi gu ras tu te la res de Sha kes pe a re, Goët he,
Dan te e Cer van tes. So bre o mo de lo das lín -
guas an ti gas, que fun ci o na em du pla no en si -
no clás si co, ten de-se igual men te a pri vi le gi ar
um dis po si ti vo em que duas lín guas vi vas, in -
glês e ale mão, por exem plo, vi ri am jun tas.

De fato, o des lo ca men to das lín guas an -
ti gas em di re ção às lín guas vi vas, atrai, na
 segunda me ta de do sé cu lo XIX, bons es pí ri tos, 
que vêem nes se pro ces so a so lu ção ao pro ble -
ma da in dis pen sá vel re no va ção das  hum a -
nida des. Entre tan to, esse des lo ca men to cho -
ca-se tam bém com gran des obs tá cu los. A
 relação in trín se ca com a lín gua e a cul tu ra
fran ce sas, que cons ti tui um dos trun fos ma i o -
res da for ma ção pe las lín guas an ti gas, não é
subs ti tu í da por nada nes se novo mo de lo edu -
ca ti vo. As lín guas e as cul tu ras mo der nas fun -
ci o nam pa ra le la men te e não em sé rie, e o
pa pel do mi nan te de sem pe nha do pela cul tu ra
fran ce sa na Eu ro pa, des de o sé cu lo XVII, im -
pe de que a Ale ma nha e a Ingla ter ra subs ti tu -
am, sem ou tra for ma de pro ces so, a Gré cia
Anti ga e Roma, ape sar das obras pri mas a que
elas po dem se re fe rir. Além do mais, a ana lo -
gia de cons ti tu i ção das lín guas mo der nas, di -
tas na ter mi no lo gia da épo ca ana lí ti cas, que
as tor na tão fá ce is de apren der, é uma van ta -
gem ilu só ria aos olhos dos edu ca do res. Por
com pa ra ção com as lín guas sin té ti cas, como o 
gre go e o la tim, per de-se na for ma ção do es -
pí ri to o que se ga nha na ra pi dez da aqui si ção.
Enfim, por uma de sas tro sa co in ci dên cia, o en -
si no ofi ci al das lín guas vi vas que ha via du ran -
te mu i to tem po imi ta do, tan to nos seus
mé to dos como nos seus ob je ti vos, o das lín -
guas an ti gas, evo lui, no fim do sé cu lo XIX,
para uma con cep ção uti li ta ris ta, pri vi le gi an do 
a ap ti dão para a co mu ni ca ção, no mo men to
mes mo em que al guns as apre sen tam como
su por te de um novo en si no hu ma nis ta. É en -
tão por aí que as hu ma ni da des de ve ri am en -
con trar o prin cí pio de sua mo der ni za ção.

Asso ci a das ini ci al men te ao en si no es pe -
ci al e ao en si no fe mi ni no, as hu ma ni da des
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mo der nas ins ta lam-se em 1902 no en si no se -
cun dá rio tra di ci o nal, quan do se ob tém, em prin -
cí pio se não ain da de fato, a igual da de de di rei to 
com o en si no clás si co. A dis so ci a ção en tre as
três lín guas clás si cas, para as qua is são atri bu í -
dos ho rá ri os es pe cí fi cos, em áre as de di fe ren tes
dis ci pli nas es co la res, abre, en tão, um pe río do
de ci si vo na his tó ria do en si no se cun dá rio. Mar co 
con cre to des sa evo lu ção é a pas sa gem da aula
de duas ho ras, ses são úni ca que ocu pa va a ma -
nhã e a tar de in te i ras, sím bo lo de um en si no
clás si co tra di ci o nal, para a aula de uma hora,
tor na da ne ces sá ria pela es tri ta di vi são das di fe -
ren tes dis ci pli nas no em pre go do tem po, a par tir 
des se mo men to, com par ti men ta do.

Entre as ma té ri as que cons ti tu em o que
se cha ma ago ra de dis ci pli nas li te rá ri as, o fran -
cês be ne fi cia-se do tra ba lho do cor po do cen te
que ti nha sido re a li za do, des de o de cre to de
1840, em uma dis ci pli na que não ti nha esse
nome até o fi nal do sé cu lo XIX. É, ini ci al men te,
a gra má ti ca fran ce sa que, a par tir do Pri mei ro
Impé rio, ob tém o pri mei ro lu gar, em subs ti tu i -
ção à gra má ti ca la ti na, nas pe que nas tur mas. O
en si no or to grá fi co sis te má ti co pro duz-se, po -
rém, tar di a men te, so bre tu do nos gran des li ce -
us. Os prin ci pa is avan ços da dis ci pli na
co in ci dem com o de sa pa re ci men to dos exer cí -
ci os la ti nos jul ga dos ob so le tos. Os pro gres sos
da com po si ção em fran cês com pen sam o de clí -
nio e o de sa pa re ci men to da com po si ção la ti na
em ver so e em pro sa, tan to nas au las (em que
es ses exer cí ci os re gri dem pou co a pou co das
clas ses de re tó ri ca para a do en si no ele men tar),
como nas suas mo da li da des (o dis cur so, a re da -
ção do cur so e aná li se li te rá ria, ce den do lu gar à 
dis ser ta ção, à nar ra ção, à re da ção no novo
sen ti do do ter mo).

Após uma ten ta ti va in fe liz de cen trar a
re no va ção das hu ma ni da des em tor no da his -
tó ria li te rá ria (1880-1902), são  principal -
mente a le i tu ra dos tex tos e a in ven ção da
ex pli ca ção do tex to à moda fran ce sa que mar -
cam a nova épo ca. Si mul ta ne a men te, o mo de -
lo dos au to res fran ce ses do pro gra ma é

to tal men te re no va do, nos úl ti mos vin te anos
do sé cu lo XIX. Em 1890, o Con se lho Su pe ri or
da Instru ção Pú bli ca am plia para a li te ra tu ra
con tem po râ nea os li mi tes do novo clas si cis -
mo.60 A ar ti cu la ção da nova com po si ção
fran ce sa com os tex tos li te rá ri os ex pli ca dos
nas au las con tri bui para as se gu rar so li da -
men te ao en si no do fran cês o pa pel de con ti -
nu a dor da cul tu ra clás si ca, que ces sa de
per ten cer, a par tir des se mo men to, às lín guas 
an ti gas, e que não sou be re cu pe rar em seu
pro ve i to as lín guas e li te ra tu ras es tran ge i ras. 
Des de o fim do sé cu lo XIX, ho mens de le tras
que se con ta vam en tre os me lho res alu nos do 
en si no clás si co re je i tam as lín guas an ti gas e
de sig nam o fran cês como cen tro da nova cul -
tu ra es co lar. De po is de Raul Frary 61, é Ju les
Le ma i tre que co lo ca uma pe dra so bre o as -
sun to, afir man do que não se sabe mais uma
pa la vra em gre go, que não se lê pra ti ca men te 
mais la tim e, de res to, é aos clás si cos fran ce -
ses (e ao Evan ge lho), e não aos la ti nos e gre -
gos, que “de ve mos a for ma ção de nos so
es pí ri to”.  62

3. Onde es tão as hu ma ni da des no

des pon tar do sé cu lo XXI?

A mu ta ção do mo de lo edu ca ti vo clás si co 
que ti nha pre va le ci do, du ran te mais de três sé -
cu los, em di re ção a um mo de lo mo der no não
sa be ria, en tre tan to, se re du zir a uma sim ples
mu dan ça do cen tro de gra vi da de dis ci pli nar.
Para a for ma ção hu ma nis ta tra di ci o nal, além
das lín guas e li te ra tu ras, con cor ria um cer to
nú me ro de ma té ri as que fi gu ra vam no en si no
ma gis tral ou nas apren di za gens dos alu nos.
Encon tra va-se aí a mi to lo gia fre qüen te men te
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cha ma da de fá bu la,63 a his tó ria, a cro no lo gia, a
ge o gra fia an ti ga, as an ti güi da des, a le xi co lo gia
(as ra í zes gre gas), a si no ní mia, a poé ti ca, a re tó -
ri ca, e a lis ta aber ta às in fluên ci as no vas não es -
ta va fe cha da. Seu tra ço co mum é que, em
ne nhum caso, com a di fe ren ça das lín guas es -
tran ge i ras ou das ma te má ti cas, elas não po di am
cons ti tu ir en si nos in de pen den tes. To das con tri -
bu íam para a mes ma for ma ção hu ma nis ta e elas
de pen di am to das da com pe tên cia de um úni co
pro fes sor, o pro fes sor da clas se. Em que se
trans for ma essa ne bu lo sa, quan do de sa ba a pre -
do mi nân cia do la tim?

É es sen ci al men te o pro ble ma da His tó ria
que é tra ta do aqui. Ela de sem pe nha efe ti va men -
te um pa pel ini ci a dor no pro ces so da au to no mi -
za ção das dis ci pli nas. A cri a ção de ca de i ras de
His tó ria nos li ce us data de 1818; um con cur so
de agre ga ção de His tó ria des li ga-se do tron co
das le tras em 1831. A par tir des se mo men to, um
cur so ma gis tral de His tó ria é as se gu ra do nos
prin ci pa is es ta be le ci men tos. Evo lu ção dis ci pli -
nar que mar ca a abo li ção do prin cí pio uni tá rio
no en si no das hu ma ni da des clás si cas mas que só 
será di fun di do mu i to len ta men te no con jun to
dos es ta be le ci men tos fran ce ses.64

As con se qüên ci as des sa au to no mi za ção,
pela pró pria na tu re za do en si no his tó ri co, são
con si de rá ve is. Como mos tra Anni Bru ter, o
con tras te é ní ti do en tre a pre le ção de na tu re za
his tó ri ca, que pre va le cia no mo de lo das hu ma -
ni da des, e o cur so dog má ti co de His tó ria do sé -
cu lo XIX, fun da do em um pro gra ma ofi ci al.

A His tó ria tra zia na sua ba ga gem a Ge o -
gra fia, que ti nha sido sem pre sua au xi li ar pri vi -
le gi a da. Tal é a ori gem des sa as so ci a ção bem
fran ce sa, e por mu i to tem po pou co igua li tá ria,
en tre as duas dis ci pli nas. Os ar do ro sos de fen so -
res da Ge o gra fia de ve rão es pe rar a me ta de do
sé cu lo XX para ad qui rir, por sua vez, uma se -
mi-autonomia no en si no se cun dá rio.65 Cada
uma das no vas dis ci pli nas li te rá ri as do Fran cês
à Ge o gra fia, pas san do pelo La tim ou His tó ria,
ten de daí em di an te a exer cer sua ação sem re la -
ção às ou tras, em fun ção de sua pró pria ló gi ca.

As for ma ções dos pro fes so res, su bor di na das às 
ciên ci as em rá pi da re no va ção, e, além do mais,
os pro gra mas dis ci pli na res sub me ti dos às obri -
ga ções he te ro gê ne as in tro du zem as di fe ren tes
dis ci pli nas nos des vi os que se pa ram umas das
ou tras. Nu me ro sas ten ta ti vas para apro xi -
má-las são pos tas em prá ti ca ao lon go do sé -
cu lo XX, a par tir da téc ni ca do cen tro de
in te res se (me di da ou re cur so que não dá cer to
no se cun dá rio) até o re cen te pro je to de es co la,
pas san do pe los con se lhos de pro fes so res ou
pe las clas ses no vas da Li be ra ção. To das es sas
ten ta ti vas pro cu ram ajus tar umas dis ci pli nas
às ou tras e res ta u rar a bela uni da de per di da,
que ti nha fei to o es plen dor das hu ma ni da des
clás si cas. O fu tu ro das hu ma ni da des em nos so
en si no se cun dá rio de pen de do su ces so ou fra -
cas so des sa em pre i ta da, como bem ti nha vis to
Clé ment Fal cuc ci.66

Em que me di da se pode fa lar de hu ma -
ni da des no en si no se cun dá rio des te fim do sé -
cu lo XX? A mar ca das hu ma ni da des clás si cas
per ma ne ce vi sí vel ain da hoje, de uma for ma
ou de ou tra, no in te ri or de nos so sis te ma edu -
ca ti vo? Ce den do pou co a pou co lu gar às hu -
ma ni da des mo der nas ou fran ce sas, as
hu ma ni da des clás si cas trans mi ti ram a seu su -
ces sor o es sen ci al da men sa gem edu ca ti va
que elas tra zi am, adap tan do-as às re vi ra vol -
tas so ci o cul tu ra is da épo ca con tem po râ nea?

Uma co i sa é cer ta: a es co lha do la tim ou 
do gre go, ra ra men te dos dois, tem, há mu i to
tem po, de i xa do de co lo car o alu no no uni ver -
so tra di ci o nal das hu ma ni da des clás si cas. O
dis tan ci a men to en tre o en si no re ce bi do nes -
sas au las e a for ma ção do modo como era ain -
da dada no sé cu lo XIX é imen so e se apóia em
dois fa to res: o lu gar do la tim no con jun to
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dis ci pli nar e as re la ções en tre o la tim e as
 outras lín guas clás si cas. Trans for ma da numa
 ma té ria como ou tra qual quer, o la tim foi re ba i -
xa do, mais des va lo ri za do que es sas lín guas vi -
vas es tran ge i ras, elas pró pri as em ba i xa es ti ma
na Uni ver si da de do sé cu lo XIX. A ín ti ma re la ção 
que ele man ti nha com o gre go não pas sa de
uma lem bran ça. Qu an to ao elo com o fran cês,
este só é as se gu ra do pelo es tu do da lín gua. A
ma i or par te das gran des obras do sé cu lo XVII
que, de al gum modo, es ta be le ci am a jun ção
com as li te ra tu ras an ti gas (ou a Bí blia) e eram
es tu da das há trin ta ou qua ren ta anos nas au las, 
tor nam-se im pos sí ve is. Esther, Atha lie,
 Polyeucte, Ho ra ce, Cin na ou les Pla i de urs
man ti ve ram-se du ran te um sé cu lo e meio nos
pro gra mas; hoje são qua se des co nhe ci dos.

Entre tan to, não se sa be ria fa lar de uma
de sa fe i ção ao te a tro clás si co, já que Cid, Andrô -
ma ca, Fe dra e so bre tu do Mo liè re fi gu ram em
bom lu gar nas es co lhas de obras li te rá ri as es tu -
da das nos co lé gi os e nos li ce us.67 É in con tes ta -
vel men te o fran cês que to mou o lu gar do la tim
na his tó ria das hu ma ni da des. Não é por aca so
que a pro va cha ma da, du ran te um sé cu lo, pri -
mei ro bac ca la u réat, re du ziu-se, em 1969, a
uma pro va de fran cês (dita an te ci pa da). Se a ex -
pres são hu ma ni da des tem ain da um sig ni fi ca do
no en si no se cun dá rio atu al é es sen ci al men te ao
Fran cês que ela deve isso. A cri a ção de uma dis -
ci pli na es co lar no me a da Fran cês é, com cer te za, 
a gran de ino va ção his tó ri ca de nos so en si no se -
cun dá rio na épo ca con tem po râ nea.

Res ta ria con si de rar tudo que, no en si no
se cun dá rio atu al do Fran cês e das ou tras dis ci -
pli nas, traz ain da a mar ca do que fo ram as hu -
ma ni da des clás si cas. A am pli tu de des sa ta re fa
ul tra pas sa os li mi tes des ta sim ples apre sen ta -
ção, e isto por duas ra zões. A pri me i ra é a di fi -
cul da de de re su mir em pou cas pa la vras um
ba lan ço his tó ri co com ple to das hu ma ni da des
clás si cas, res tan do uma dí vi da con si de rá vel,
des de a aula ins ti tu ci o na li za da com um pro fes -
sor e qua ren ta alu nos até a le i tu ra das obras li -
te rá ri as, qua is quer que se jam, pas san do pela

prá ti ca re gu lar das com po si ções, ver sões e
tra du ções. Tan tos tra ços fa mi li a res em nos so
en si no atu al de vem tudo ou qua se tudo às
ino va ções hu ma nis tas do sé cu lo XVI. O se -
gun do pro ble ma está li ga do à au sên cia de cri -
té ri os ge ral men te re co nhe ci dos para ava li ar
im par ci al men te o ní vel de pre ser va ção de uma 
cul tu ra, no in te ri or de uma gran de mu dan ça
de mo grá fi ca, que co nhe ces sem por vin te anos 
o co lé gio e o li ceu. Em ou tros ter mos, des car -
tan do to das as con si de ra ções con cer nen tes ao 
ba i xo e ao alto ní vel que não são aqui tra ta -
das, as re fle xões re a li za das le vam à se guin te
in da ga ção: nos so en si no de se gun do grau é
her de i ro do en si no se cun dá rio do sé cu lo XIX?
(e, atra vés dele, dos co lé gi os do Anti go Re gi -
me?). Ou esse en si no pri má rio su pe ri or (pro -
lon ga do pe las es co las nor ma is) tem suas
ra í zes, as mais ar ra i ga das, cer ta men te no
Anti go Re gi me, ten do pros pe ra do prin ci pal -
men te na Ter ce i ra Re pú bli ca?

Um só tra ço pa re ce hoje per ti nen te para 
se fa zer esse jul ga men to. Mais que por seu
con te ú do lin güís ti co e li te rá rio, as hu ma ni da -
des de fi nem-se, como foi vis to, por sua fi na li -
da de pró pria: é uma edu ca ção li be ral,
gra tu i ta, de sin te res sa da, isto é, des pro vi da
de todo ob je ti vo ime di a tis ta. As hu ma ni da des 
mo der nas só con se gui ram im por-se, ado tan -
do esse mes mo pro gra ma, rom pen do com o
en si no es pe ci al que não es con dia seus ob je ti -
vos pro fis si o na is, e se es for çan do, por sua
vez, em “re tar dar para os alu nos a hora da de -
for ma ção pro fis si o nal”.68 As hu ma ni da des
mes mas pres tam-se a uma cul tu ra ge ral. A de -
mo cra ti za ção do en si no con fron ta as hu ma -
ni da des, hoje, com uma ques tão pre ci sa, cujo
ca rá ter an tro po ló gi co está no cen tro dos
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de ba tes: o mo de lo das hu ma ni da des (mo der nas 
ou clás si cas pou co im por ta) é apli cá vel à to ta li -
da de de uma po pu la ção, ao con jun to de uma
fa i xa etá ria? Ou exis te for ço sa men te uma fra -
ção im por tan te des sa po pu la ção que se opõe a
esse mo de lo e que, em de ses pe ro de ca u sa, jus -
ti fi cá vel des de a ida de dos doze ou ca tor ze
anos, está ori en ta da para uma for ma ção pro fis -
si o nal? Esta se gun da hi pó te se, se con si de ra da

cor re ta, le va ria ao res ta be le ci men to das car re -
i ras ins ti tu ci o na is e re pre sen ta ria, para as hu -
ma ni da des, um du plo fra cas so his tó ri co. De
uma par te, por que ma ni fes ta ria sua in ca pa ci -
da de de ex pan dir-se ao re dor do nú cleo ori gi -
nal de clas ses pri vi le gi a das e cul tas. De ou tra
par te, e so bre tu do, por que in va li da ria gra ve -
men te a men sa gem hu ma nis ta que as hu ma -
ni da des nos le ga ram, atra vés dos sé cu los.
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