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Faire l’histoire d’une discipline scolaire, c’est 

s’attacher non seulement aux programmes et 

aux finalités de la discipline, non seulement 

aux pratiques éducatives et enseignantes 

qu’elle met en oeuvre, mais également aux 

effets réels et concrets qu’elle produit sur les 

élèves et sur la société qui les entoure. 

(Chervel, 2006, p. 7) 

 



 

 

RESUMO 

Nesta tese, é nosso propósito refletir sobre um percurso do processo de disciplinarização 

do francês no Brasil a partir dos programas nacionais de ensino do Colégio Pedro II. 

Para tais reflexões, nos situamos teoricamente no encontro da História das Ideias 

Linguísticas com a Análise do Discurso, tal como esse encontro vem sendo 

desenvolvido no Brasil, a partir dos trabalhos de Eni Orlandi, no projeto História das 

Ideias Linguísticas: conhecimento e política de línguas.  Tomamos como recorte 

histórico três períodos do colégio Pedro II, primeira Escola de controle do Estado 

brasileiro: seu momento de fundação, a passagem para a República e a Era Vargas. 

Desses três momentos históricos, tomamos para análise i) o regulamento de fundação do 

Colégio Pedro II; ii) o primeiro programa nacional de ensino do colégio, o programa de 

1850; iii) o programa nacional de 1892, primeiro programa da República e iv) o 

programa de 1942, programa da Era Vargas oriundo da grande reforma Capanema.    

Nessas análises, nos deparamos com o fato de que uma memória de ensino de língua 

estrangeira da França se atualiza no interior desse campo disciplinar pelas suas práticas 

pedagógicas no Colégio Pedro II, e naquilo que ele influencia as demais escolas 

brasileiras. O francês, língua de prestígio na Escola brasileira, na segunda metade do 

século XIX e na primeira do século XX, importa também as práticas pedagógicas de 

ensino de língua estrangeira na França, neste mesmo período. Essas análises nos 

levaram a um funcionamento dos saberes desse campo disciplinar como saberes que 

faltam ao cidadão brasileiro, ou seja, um lugar historicamente faltoso continua 

reverberando para significar o brasileiro escolarizável, que deve receber da Europa, 

nesse caso da França, o que lhe é necessário para ser civilizado pela Escola. 
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RÉSUMÉ 

Dans cette thèse, notre objectif est de réfléchir sur un parcours du processus de 

disciplinarisation du français au Brésil à partir des programmes nationaux 

d’enseignement du Colégio Pedro II. Pour de telles réfléxions, nous nous situons 

théoriquement à la confluence de l’Histoire des Idées Linguistiques avec l’Analyse du 

Discours, selon son développement au Brésil, à partir des travaux de Eni Orlandi, dans 

le projet História das Ideias Linguísticas: conhecimento e política de línguas. Notre 

découpage historique en ce qui concerne les analyses se base sur trois périodes du 

Colégio Pedro II, première Ecole sous le contrôle de l’Etat: son moment de fondation, le 

passage à la République et la Période Vargas. De ces trois moments historiques, nous 

analysons i) le document de fondation du Colégio Pedro II ; ii) le premier programme 

national d’enseignement de ce lycée, le programme de 1850 ; iii) le programme national 

de 1892, le premier programme de la République et iv) le programme national de 1942, 

programme de la période Vargas issu de la grande réforme Capanema. Dans ces 

analyses, nous nous sommos confrontés au fait qu’ une mémoire d’enseignement de 

langue étrangère de France s’actualise à l’intérieur de ce champ disciplinaire à partir de 

ses pratiques pédagogiques au Colégio Pedro II et dans le domaine de son influence sur 

les autres écoles brésiliennes. Le français, langue de prestige dans l’École brésilienne, 

dans la deuxième moitié du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe, importe 

aussi les pratiques pédagogiques d’enseignement de langue étrangère en France, à la 

même période. Ces analyses nous ont conduits à un fonctionnement des savoirs de ce 

champ disciplinaire comme des savoirs qui manquent au citoyen brésilien, c’est-à-dire 

un lieu historique d’absence continue à se faire présent pour signifier le Brésilien 

potentiellement scolarisé, qui doit recevoir d’Europe, en l’ocurrance de France, ce qui 

lui est nécessaire pour être civilisé par l’Ecole.  

 

 

 

 

MOTS-CLÉ: Français champ disciplinaire, idées linguistiques, Colégio Pedro II, 

Analyse du Discours, , disciplinarisation , programmes d’enseignement. 
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APRESENTAÇÃO 

O trabalho como professor de línguas foi desde sempre o caminho profissional 

que percorri. Oscilando entre o ensino da Língua Portuguesa e o da Língua Francesa, 

comecei esse percurso profissional ainda bem jovem, em cursos de língua e em 

empresas, enquanto cursava a graduação em Letras na Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro. No início de minha carreira, simplesmente interpelado pelas ideologias das 

práticas pedagógicas como práticas de transmissão de saberes, pela crença em uma certa 

neutralidade e objetividade na produção e na transmissão desses saberes, ou ainda, 

longe de me colocar em uma posição teórico-crítica que apontasse para o fato de que 

toda produção de conhecimento é ideológica, executava meu trabalho, com abordagens 

mais ou menos atualizadas, mais ou menos produtivas para a aula de língua, mais ou 

menos eficientes para o aprendizado. 

 Em 2006, já depois de concluído o curso de Letras, pude ter os primeiros 

contatos com o ensino de francês em uma escola pública, o Colégio de Aplicação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp - UERJ), onde tive a oportunidade de 

aprender e colocar experiências em prática, e começar a refletir sobre o ensino dessa 

língua na Escola
1
. 

Ao mesmo tempo, enveredei pelo caminho dos estudos do discurso, na pós-

graduação, sem saber responder quais inquietações me levavam nessa direção.  

Posso afirmar que o encontro com a teoria da Análise do Discurso desencadeou 

em mim um processo de desestabilização das convicções, das crenças, que, em 

momentos anteriores, tanta segurança traziam, e despertou uma certa criticidade que 

impulsionou a investigação e a realização de trabalhos de pesquisa nesse campo teórico. 

Em 2008, a entrada no Colégio Pedro II como docente da instituição, já afetado 

pela Análise do Discurso, provocou uma série de questionamentos sobre essa prática 

que nesse colégio eu desenvolvia.  

Tentando responder a essas inquietações, mesmo ainda sem saber quais eram 

elas, primeiramente, partindo do âmbito das pesquisas acadêmicas para algo que se 

                                                             
1 Usaremos Escola e Estado com maiúscula quando nos referirmos às instituições, de forma geral. 
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voltasse para minha prática profissional, justificava minhas escolhas em direção ao 

trabalho com o francês e com a Escola.  

Mas outras questões foram surgindo. Como funcionava em mim a imagem do 

lugar de professor que constituía o meu estar-nesse-lugar? Por que era tão evidente estar 

nesse lugar de uma forma, e não de outra? Que mecanismos ideológicos trabalhavam a 

transparência desse lugar de professor desse campo disciplinar? ... O mais interessante é 

que essas questões já estavam postas sem que se fizessem percebidas, mesmo antes que 

eu pudesse tê-las elaborado e absorvido no meu percurso acadêmico de pesquisas.  

Foi então que me voltei para as reflexões sobre o campo disciplinar francês 

nessa instituição de ensino, não me isentando também de desnaturalizar as imagens 

desse lugar por mim ocupado numa instituição de ensino com as dimensões do Colégio 

Pedro II. E quantos incômodos surgem do processo de questionar as evidências dos 

rituais pedagógicos e dos sentidos que me pareciam tão óbvios: a evidência do lugar do 

professor, do lugar do aluno, do lugar do programa, do lugar do campo disciplinar 

enquanto campo de saberes escolares, do lugar da língua estrangeira. Desfazer 

evidências, questionar imagens historicamente produzidas, eis o campo em que essa tese 

se insere.  

As questões que envolvem o ensino de língua, da língua francesa como campo 

disciplinar de língua estrangeira, seu processo de disciplinarização na Escola brasileira e 

seus sentidos no imaginário afetados por projetos políticos que fazem atualizar 

concepções de língua foram também se mostrando em seu funcionamento ideológico, 

mas nunca deixando de se apresentarem enquanto questionamentos.   

É, então, não mais do lugar do docente imerso nos efeitos do imaginário de “ser 

professor de francês” do Colégio Pedro II, mas sim já de outro lugar, um lugar mais 

crítico porque afetado pela teoria do discurso, lugar de investigação e de incômodo, que 

busco refletir sobre o processo pelo qual a língua nacional francesa se liga a um campo 

disciplinar escolar, o francês, no Colégio Pedro II, me voltando para as filiações de 

sentido que produzem uma certa forma de pensar essa língua como campo disciplinar de 

língua estrangeira. Sem recair na ilusão da completude e do esgotamento de um objeto 

de estudo, vimos tecer reflexões sobre elas, essas filiações, fazendo avançar nosso 

pensamento crítico em relação às práticas escolares que envolvem o que se produz 

como língua francesa e seu ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

Assim como a própria língua francesa, o seu ensino possui espessura histórica e 

memória. E se postulamos que ensino e instituição de ensino fazem funcionar sobre essa 

língua uma discursividade, ou seja, um processo de produção de sentidos inscritos na 

história, a administração dessa língua e do conhecimento produzido sobre ela significam 

nessa discursividade.  

Tratando, então, da relação entre o que se administra sobre a língua e os efeitos 

de sentidos que funcionam em discursividades, o processo de constituição das práticas 

educacionais se mostra um campo produtivo para se pensar as relações entre as ações 

institucionais de controle sobre a língua, as instituições e a construção de campos 

disciplinares de saberes que vão se atualizar na Escola, sem prescindir da divisão de 

sentidos constitutiva da forma como significa toda e qualquer língua.  

Nesta tese, trabalharemos com o processo de construção de um campo 

disciplinar denominado francês, dentro do qual circulam saberes produzidos sobre a 

língua francesa, a partir da fundação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, tomando 

para análise programas de ensino, que eram nacionais, e livros didáticos do referido 

campo nessa instituição.  

Assim como Scherer e Brum de Paula, analisando a história das ideias sobre o 

ensino do francês no Rio Grande do Sul, pretendemos compreender, 

(...) pela análise de instrumentos linguísticos – materiais didáticos; políticas 

e programas de ensino -, a textualidade dessa prática, isto é, como se deu a produção 

do saber – produto da subjetividade na relação do sujeito com uma língua imaginária 

-, no interior de um espaço determinado de produção e de ordem discursiva diversos 

da situação atual. (Scherer e Brum de Paula, 2002. p. 122) 

  No caso dessa tese, porém, no Rio de Janeiro, a partir da fundação do Colégio 

Pedro II, ainda no período imperial brasileiro, até a Era Vargas, buscamos refletir sobre 

o processo pelo qual os limites do francês enquanto um campo disciplinar escolar vai se 

delimitando.  

Tomamos como princípio que a fundação dessa instituição de ensino secundário 

tem bastante relevância na construção desse campo disciplinar por se tratar de uma 
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intervenção direta do Império brasileiro legislando sobre que saberes passaram a 

integrar o francês campo disciplinar escolar em momentos da própria fundação de uma 

educação brasileira ou em momentos da fundação da própria construção do Brasil como 

nação independente de Portugal.   

O lugar teórico em que nos situamos é o da História das Ideias Linguísticas 

(Orlandi, 1998b, 2001, 2002; Mariani, 2004; Nunes, 2003, 2007; Scherer, 2007; e 

outros) em seu encontro com a Análise do Discurso inaugurada por Pêcheux 

([1969]2010; [1975]1988; [1983] 2008 e outros) e desenvolvida no Brasil a partir dos 

trabalhos de Orlandi (1992, 1996, 2003b, 2005, 2010 e outros).  

Segundo Nunes, 

 tal articulação não se dá ao modo de uma interdisciplinaridade ou de uma 

complementaridade. A AD e a HIL têm seus métodos específicos, mas a partir do 

contato entre esses dois domínios e das questões que cada um coloca ao outro, temos 

ressonâncias tanto em uma quanto em outra direção (Nunes, 2008, p.109). 

Conforme afirma Nunes, não se trata de uma interdisciplinaridade. O que temos 

são ressonâncias de uma sobre a outra no modo de construção de seus quadros teórico-

metodológicos.  Ainda sobre essa articulação, o autor continua afirmando que  

Visto que a AD se constitui como um modo de leitura, sustentado por um 

dispositivo teórico e analítico, que considera a historicidade dos sujeitos e dos 

sentidos, ela traz uma contribuição considerável para o estudo da história das ideias 

linguísticas. Tomando as diversas formas de discurso sobre a(s) língua(s) para 

análise, efetuam-se leituras que remetem esses discursos a suas condições de 

produção, considerando-se a materialidade linguística na qual eles são produzidos e 

evitando-se tomá-los como documentos transparentes ou simplesmente como 

antecessores ou precursores da ciência moderna. Tais discursos afetam, de fato, 

modos específicos de se produzir conhecimento em determinada conjuntura 

histórica. (Nunes, 2008, p. 110)  

 

Assim, retomando Nunes, a Análise do Discurso contribui para a compreensão 

da forma como se tomam os discursos sobre a língua no campo da História das Ideias 

Linguísticas. Um olhar discursivo se lança para a produção de ideias linguísticas 

levando-se em conta os efeitos de sentidos da produção desses discursos sobre as 

línguas em suas condições de produção. O fato de essa pesquisa ser constitutivamente 
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tecida pela Análise do Discurso nos encaminha teoricamente para um lugar outro em 

relação aos pressupostos teóricos da Linguística, não tomando a língua simplesmente 

como sistema de signos, pois 

 tomar a língua como sistema (absolutamente) autônomo, o funcionamento [da 

língua] só nos permitiria atingir o repetível formal, ou seja, nesse nível só 

poderíamos explicitar as regularidades que comandam formalmente o 

funcionamento da linguagem: as sistematicidades sintáticas, morfológicas. (Orlandi, 

1996, p. 29) 

Para a Análise do Discurso, o repetível do discurso não está formalmente posto 

na língua, ele está na ordem do simbólico. Dessa forma, o repetível é histórico, e não 

formal. Pensamos que “nos estudos da linguagem, voltados para o discurso em uma 

linha pechetiana, poderíamos nomear essa forma como um entremeio disciplinar, ligada 

a três campos – o político, o histórico e o ideológico definidos discursivamente.”  

(Scherer, 2006b, p. 13) 

Nessa medida, pensar discursivamente a produção de ideias sobre uma língua e 

considerar que “as ideias circulam, produzem enunciados, configuram práticas; têm 

historicidade e se materializam em diferentes lugares”. (Mariani e Medeiros, 2010, p. 9) 

Esclarecendo ainda nossa posição teórica, tomamos a língua como objeto 

teórico, e também como objeto histórico-simbólico, isto é, não funcionando sem uma 

historicidade que sustenta sentidos nela e também sobre ela. Segundo Orlandi (1996, p. 

12), “um objeto simbólico não é total, não é pleno. Algo sempre escapa”. Objeto 

simbólico, pois ela se inscreve na ordem do simbólico, onde os sentidos deslizam, se 

contrapõem, estão em relação a outros e, assim, são expostos a equívocos, a falhas e à 

incompletude constitutivos dos processos semânticos.  

Sobre a não totalidade das línguas, Guimarães (2007, p. 64) afirma que “as 

línguas, ao funcionarem, se dividem sempre, pela simples razão de que seu 

funcionamento inclui sua relação com seus falantes. Ou seja, o funcionamento da língua 

envolve o modo como seus falantes a ‘experimentam’”.   
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Tomar esse ponto de vista no trabalho com a língua(gem)
2
 é buscar “conhecer a 

língua e o saber que se constrói sobre ela ao mesmo tempo em que pensamos a 

formação da sociedade e dos sujeitos que nela existem” (Orlandi, 2001, p.9). Ou seja, “é 

pensar a relação Língua/Nação/Estado e o cidadão que essa relação constitui” (op. cit.) 

Sobre a questão da construção de saberes sobre a língua, também Lagazzi-Rodrigues 

(2007) afirma que o saber que se constrói sobre ela [a língua] delimita trajetos, propõe 

continuidades, silencia percursos. Nessa direção, quando tomamos a língua como objeto 

simbólico estamos considerando os saberes produzidos sobre ela enquanto produção de 

discursos, discursos sobre a língua, o que a faz significar no simbólico, lugar de 

produção de sentidos da tensão entre o político e o ideológico. 

Nessa direção, esse trabalho de análise está em relação com a operação dos 

conceitos que a própria teoria movimenta. A forma de se trabalhar com a materialidade 

linguística, aqui os textos dos programas de ensino de francês, os livros didáticos e, para 

auxílio das análises, as leis que precedem os programas aqui recortados, se liga aos 

pressupostos teóricos.  

Não se pretende trabalhar como se fosse possível ocupar um espaço fora da 

linguagem e fora do discurso para se voltar à observação dos discursos sobre a língua 

francesa a partir do material de análise desta pesquisa, como se pudesse haver uma 

metalinguagem teórica para tratar da língua. Pêcheux, em sua crítica às metalínguas, 

afirma que  

 

Esse narcisismo teórico se marca, na inclinação estruturalista, pela reinscrição de 

suas “leituras” no espaço unificado de uma lógica conceitual. A suspensão da 

interpretação (associada aos gestos descritivos da leitura das montagens textuais) 

oscila assim em uma espécie de sobre-interpretação estrutural da montagem como 

efeito de conjunto: esta sobre-interpretação faz valer o “teórico” como uma 

espécie de metalíngua, organizada ao modo de uma rede de paradigmas”. (Pêcheux 

[1983] 2008, p.46 - aspas do autor, negrito nosso) 

 

                                                             
2 Sirvo-me da tradução produtiva do termo langage, - do inglês, que no português aponta tanto para 

língua como para linguagem - do livro Lingua(gem) e linguística: uma introdução, de John Lyons, 

traduzido pela professora Marilda Averburg.  
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Não tomamos a teoria como metalíngua, tampouco trabalhamos com essa 

possibilidade de sobre-interpretação que Pêcheux critica.  Na construção de nosso 

dispositivo analítico, o que inclui o trabalho de recorte dos programas de ensino e livros 

didáticos, a organização desse material em um corpus é afetada pela teoria. Em 

consonância com Orlandi (1996, p. 62), “o corpus não é nunca inaugural em AD. Ele já 

é uma construção”. Construção porque é resultado de um movimento de interpretação 

do analista. A interpretação é tomada como um gesto (Pêcheux, [1969] 2010), uma vez 

que está no nível do simbólico e nunca pode ser tomada como o efeito de verdade (em 

lugar de sua leitura como funcionamento), uma vez que o simbólico se funda na 

incompletude. 

Uma relação direta língua/mundo/sujeito/sentidos não faz parte das reflexões 

teóricas da Análise do Discurso, pois os sentidos não são transparentes, eles funcionam 

em relação com outros sentidos em redes de filiações, com os sentidos ausentes, com o 

não-sentido, com o que não é possível dizer, sob a determinação ideológica. Os “gestos 

analíticos” (Orlandi, 1996 e 2010) dizem da análise e dizem também das concepções de 

língua e linguagem da Análise do Discurso. É o jogo do político com o histórico na base 

de produção, circulação e sustentação dos sentidos que se atualizam nesses programas e 

livros didáticos em análise neste trabalho, pensando-se como eles, o político e o 

histórico, funcionam na delimitação de um campo disciplinar para o francês na Escola, 

a partir do Colégio Pedro II.  Tomamos como pressuposto que “...é nesse trânsito na 

história que o sujeito constrói seu lugar e dá sentido, produz sentido no e do seu lugar 

na história na língua e pela língua” (Scherer, 2003, p. 124)  

Nessa medida, o trabalho descritivo sobre a língua e sobre o modo como a língua 

significa não prescinde da interpretação, pois não pode haver metalinguagem; não há 

um lugar fora da linguagem, como propõem as ciências positivistas. Assim, “toda 

descrição [...] está intrinsecamente exposta ao equívoco da língua: todo enunciado é 

intrinsecamente suscetível de tornar-se outro” (Pêcheux, [1983] 2008, p. 53).  

Os programas e os livros didáticos são assim materialidades de textos que serão 

analisados discursivamente; são tomados como discurso. Não são dados empíricos, 

como nas teorias positivistas, mas fatos discursivos. Orlandi (1996) faz uma distinção 

produtiva para essas análises, distinguindo “dado” de “fato”. Para a autora, a noção de 

dado “tem um valor operatório positivo, porque em análise do discurso não se trabalha 
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com as evidências, mas com o processo de produção das evidências” (p. 44). E continua 

afirmando que nesse quadro teórico, “não existem dados enquanto tal, uma vez que eles 

resultam já de uma construção, de um gesto teórico” (p.38). Em lugar da noção de 

“dado”, ela propõe a noção de “fato”, pois “a concepção de fato de linguagem [...] traz à 

reflexão a questão da historicidade (p.36)”    

  Afirmar isso traz como consequência epistemológica a afirmação de que não se 

objetivam as evidências, mas os processos que as produzem, uma vez que a linguagem 

não é transparente e as evidências são efeitos dos processos ideológicos nos processos 

históricos. Não é nosso interesse a organização do texto do material analisado aqui em 

sua estrutura, mas como a discursividade e a historicidade organizam esses textos como 

repertório de saberes disciplinares que orientam o trabalho escolar. Ao analista 

interessa, então, se colocar no interior da discursividade do texto, ou seja, onde as 

disputas, os silenciamentos e as contradições se deixam marcar.   

Quando se trabalha sob o ponto de vista discursivo, não se pode descartar a 

noção de incompletude, que é constitutiva da linguagem. Nunca se diz tudo, 

parafraseando Milner (1987, p.44) quando afirma que “tudo não se diz” ou “há um 

impossível que é constitutivo da língua” (idem, p.7), “já que o impossível não cessa aí 

de ser reconhecido” (idem, p. 28). Discursivamente, o analista deve levar em conta a 

relação constitutiva da linguagem com o silêncio (Orlandi, 1992) e com a incompletude, 

marcas do real.  

Mais uma vez, postular a língua como objeto simbólico faz com que o que se diz 

sobre ela também fique sujeito ao lugar de efeito do processo histórico e social, imerso 

num jogo no qual não há relações diretas. Isso porque o simbólico não é estático e se 

inscreve no histórico. É, então, esse processo histórico social que determina as 

constituições e contradições tanto da língua quanto do sujeito e do sentido. Segundo 

Scherer (2003, p. 122), “de um lado, cada formação histórica é uma formação do 

simbólico e do enunciável; por outro lado, há a variação da formação, porque o 

simbólico mesmo muda/alterna/altera de modo como, também, os enunciados 

mudam/alternam/alteram de regime, de formas de dizer”. É, então, no processo 

discursivo que língua, sujeito e sentido se constituem, e que eles falham. Língua, sujeito 

e sentido são aqui tomados em suas heterogeneidades e suas historicidades, sem que 

haja coincidência deles com eles mesmos. 
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Dessa maneira, exposto à historicidade, o processo de ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira não é evidente, nem transparente. Mais uma vez Scherer (2003, p. 

122) nos esclarece que “... é importante pensar que o processo de ensino-aprendizagem 

de uma língua, qualquer que seja seu estatuto, não é um processo tão simples como 

parece. As complexidades estão envolvidas de fatores de ordem simbólica, ideológica, 

etc.” Assim, pensar discursivamente a língua na Escola é “trazer para o debate a relação 

constitutiva entre a produção-transmissão de conhecimento e uma exterioridade 

histórico-social datada que se materializa em políticas de língua, em metodologias e 

tecnologias de ensino” (Silva, 2007, p. 141). Também para nós, o trabalho com os 

saberes na Escola promove uma ligação entre o pedagógico e o político. Essa tomada de 

posição perante a língua estrangeira na Escola pode nos ajudar a compreender “como os 

conhecimentos produzidos, situados e datados, articulam-se às questões econômicas e 

sociais, criando lugares enunciativos, ligando de determinada maneira o pedagógico e o 

político” (op. cit., p. 147/148) 

É nessa direção que propomos essas análises do regulamento de fundação do 

Colégio Pedro II, seus programas de ensino e livros de francês. Acredita-se que esse 

recorte nos ajudará a entender o processo de disciplinarização do francês no contexto 

escolar a partir da criação do Colégio Pedro II, no que essa instituição influencia a 

educação brasileira por seus programas nacionais e seu papel de modelo. Buscamos, 

então, pensar:  

i) sob que efeitos de sentido os saberes sobre/da língua francesa 

comparecem no documento de fundação do colégio, nos programas e 

livros aqui analisados;  

ii)  que memória de língua francesa é convocada a se tornar um campo 

disciplinar escolar no processo de produção de ideias e saberes sobre 

essa língua, e de que modo; e 

iii)  como se constrói um campo disciplinar francês a partir da prática de 

produção de conhecimentos e transmissão de saberes sobre a língua 

francesa no contexto escolar a partir do Colégio Pedro II.  

Em decorrência dos pontos supracitados, nesses materiais, nos interessam os 

efeitos de sentido que produzem uma imagem de língua francesa representada por um 
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campo disciplinar no Colégio Pedro II, visando à formação de um sujeito nacional 

brasileiro, já que é do processo de escolarização desses sujeitos que se trata, a partir do 

período do Império até a Era Vargas.  

Vamos trabalhar com um recorte histórico do material abaixo elencado, o que 

permite analisar de uma forma geral os processos de significação da língua francesa sob 

a forma do francês, campo disciplinar escolar, no ensino do Colégio Pedro II, desde sua 

fundação. Esses recortes não se pretendem de forma alguma cronológicos, mas foram 

escolhidos em função das discursividades que operam na história oficial da educação do 

Brasil. Procuramos os momentos de fundação do colégio e os momentos subsequentes 

às grandes reformas na educação brasileira ao longo dos séculos XIX e XX, até a Era 

Vargas.  

Buscamos nesses recortes aquilo que pode nos dar sinais, pistas, traços 

(Ginsburg, 1999) que não podem ser apreendidos em uma metodologia fechada, mas 

que, a partir de seus efeitos, num “paradigma indiciário” (idem), apontam para seu 

processo discursivo de constituição. Procuramos no passado, na história do Colégio 

Pedro II como um “colégio notável” no panorama educacional brasileiro, as pistas que 

nesse “paradigma indiciário ou divinatório, dirigido, segundo as formas de saber, para o 

passado, o presente ou o futuro” (Ginzburg, 1989, p.145) da constituição do campo 

disciplinar francês. Buscamos pistas que apontam para o processo discursivo de 

constituição desse campo disciplinar,  o que vai além das datas e da cronologia, a partir 

do material nesta tese analisado.  

 Trabalharemos com as seguintes discursividades em suas inscrições históricas:  

a) no momento fundacional do colégio, analisamos o Regulamento nº 8 de 1838, o 

programa de 1850 e a Grammatica Franceza, de Emilio Sevene. Em relação a esse 

livro, recorremos ao programa seguinte, o de 1856, já que o de 1850 não cita livros.  

 b) na passagem para a República, pós Reforma Benjamin Constant, analisamos os 

programas de 1892 e a Grammatica franceza, de Halbout, gramática adotada por este 

programa de ensino. 

c) na Era Vargas, pós Reforma Capanema, analisamos o programa de 1942 e o Méthode 

Directe de Français, adotado pelo Colégio Pedro II e pelo Programa Nacional. 
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Encerramos nosso recorte na Era Vargas pelo fato de, a partir de 1951 não 

termos encontrado mais programas, havendo um fosso de documentação até a década de 

1980.  

Não estamos pensando os programas, e livros didáticos, somente como elenco de 

conteúdos. Trata-se de entender os efeitos dos programas e livros, enquanto recortes 

discursivos, na formação dos contornos do campo disciplinar francês no trabalho de 

formação de um sujeito específico e os sentidos que vão se construindo em torno de 

questões como valores, cultura, moral, cidadania, conhecimento, democracia, etc. Ou 

seja, os programas de ensino e livros didáticos são tomados como efeito de linguagem; 

como algo que constrói representações sociais e identidades coletivas (Scherer, 1999). 

E, por essa razão, trabalham não só a constituição de sujeitos, mas também a construção 

de sentidos de uma nacionalidade na qual uma coletividade de sujeitos se reconhecem 

como sujeitos nacionais.  

No capítulo I, vamos trabalhar com os conceitos de memória, políticas de 

línguas e divisão de sentidos a formação das nações sob a representação das línguas 

nacionais, a gramatização das línguas europeias e o efeito de coincidência entre língua 

materna e língua nacional. 

No capítulo II, vamos refletir sobre a relação língua e instituição, a 

disciplinarização da língua no espaço escolar e os acontecimentos que institucionalizam 

o francês no Rio de Janeiro e no Brasil, de forma geral. 

No capítulo III, iniciamos nossas análises com o Regulamento nº8, o programa 

de 1850, passando pela Grammatica Franceza, de Emilio Sevene. Esses documentos 

compõem o que chamamos de momento fundacional, no qual vamos observar também 

como a língua francesa se coloca frente à língua brasileira. 

No capítulo IV, analisamos o programa de 1892, primeiro programa da 

República, pós Reforma Benjamin Constant, passando pela Grammatica Franceza, de 

Halbout, observando as filiações que sustentam uma concepção de gramática. 

No capítulo V, analisamos o programa de 1942, pós Reforma Capanema, 

referente ao ensino secundário brasileiro. Reforma esta que se coloca como uma grande 

intervenção do Estado rumo à nacionalização da educação brasileira, para a qual o 
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francês se coloca como um campo disciplinar de saberes necessários a esse processo de 

nacionalização.  

Dessa maneira, pensando na relação entre programas de ensino, instrumentos 

linguísticos (no caso dessas análises, os livros didáticos) e as políticas públicas de 

educação nos três momentos históricos já mencionados, analisaremos o processo pelo 

qual o francês se constrói como um campo disciplinar escolar no Colégio Pedro II e no 

que esta instituição afeta as demais instituições escolares brasileiras. 

Avancemos um pouco mais. 
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1 – POLÍTICA, LÍNGUA E NAÇÃO 

Estudar e refletir sobre o Colégio Pedro II nos direciona para a constituição da 

memória discursiva educacional da nação brasileira entrelaçada à memória da 

constituição de sentidos de sua língua nacional. Há instituições de ensino que 

promovem um modo específico de interpelar sujeitos em sujeitos nacionais, os sujeitos 

da pátria. São o que Orlandi (2002) chama de “colégios notáveis”. São lugares 

privilegiados para se observar a relação dos “estudos sobre a língua, os instrumentos 

linguísticos (gramáticas e dicionários) e as instituições que sustentam seu ensino” 

(Orlandi, 2002, p. 16). Esses colégios são lugares onde se pode observar “a história 

institucional dos estudos de linguagem e de seu ensino” (idem). Para a autora, 

Colégios como Culto à Ciência, em Campinas, Pedro II no Rio de Janeiro, 

Caraça, em Minas Gerais, Liceu Cuiabano, no Mato Grosso, Ginásio Oficial de São 

Paulo, Escola Militar, no Rio de Janeiro, só para citar alguns, são vistos como 

lugares de formação da cidadania e, no que diz respeito à língua, lugares de 

conhecimento legítimo e de domínio da “boa” língua, da boa retórica, da boa escrita. 

(Orlandi, 2002, p. 16 – aspas da autora)  

 Essas instituições se destacam por seu papel nacional na formação de quadros 

para cargos políticos, sujeitos midiáticos e funções importantes da história da sociedade 

brasileira. Quando tratamos do trabalho de formação do Colégio Pedro II, do Império 

até a primeira metade do século XX, estamos tratando de um ensino voltado para as 

elites nacionais.  Institucionalmente, esses colégios funcionam como espaços de 

formação e elaboração de programas de ensino, no que se refere às línguas, que 

legitimam o conhecimento produzido sobre elas sob a forma de saberes a serem 

transmitidos na formação secundária brasileira. A função de transmissão de saberes 

linguísticos que esses colégios desempenham no imaginário nacional, nessas condições 

de produção, legitima o que neles circula enquanto saber, dando a seus currículos e 

programas de ensino o papel de determinar aquilo que deve ser conhecido.  

Nesse sentido, tomamos o Colégio Pedro II como um colégio notável e também 

como resultante de uma importante intervenção do Estado. A partir da fundação do 

Colégio Pedro II o Estado passará a legislar sobre os saberes da educação no Império 

por meio dos programas de ensino dessa instituição. Trata-se de programas nacionais, 

até a Era Vargas. E no que tange às línguas estudadas nessa instituição, essa fundação 
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engendra um suposto controle por parte do Estado no que diz respeito ao que deveria ser 

estudado.   

O campo teórico no qual nos situamos visa compreender o modo como uma língua 

nacional, no caso dessa pesquisa uma língua nacional estrangeira que será ensinada no 

espaço escolar como objeto de saber, é definida, como se constroem e se transmitem os 

saberes sobre ela, como se produzem e circulam instrumentos tecnológicos linguísticos, 

como gramáticas, dicionário, acordos linguísticos, livros didáticos, etc. Nessa 

perspectiva, esses discursos sobre a língua são tomados em seu trabalho simbólico que 

permite observar como esses instrumentos se relacionam com seus sujeitos nacionais e 

sua nação na história. 

 

1.1 – LINGUA E MEMÓRIA  

 

A produção histórica da evidência de uma língua nacional possui um funcionamento 

imaginário ligado à própria construção da noção de nacionalidade. A construção dessa 

evidência não se separa de um processo de silenciamento das disputas constitutivas das 

relações entre as línguas e das práticas linguísticas e do apagamento da historicidade no 

processo de estabilização de uma língua como língua nacional. O português, por 

exemplo, se produz como língua nacional brasileira como se a língua portuguesa tivesse 

simplesmente atravessado o Atlântico e se instalado no território brasileiro num 

movimento linear, livre de conflitos e contradições, como se a língua do colonizador e a 

língua do colonizado se equivalessem naturalmente, ou como se tivéssemos 

simplesmente importado a língua de Portugal (Orlandi, 1990; Mariani, 2004).  

No processo de formação de uma nação, a construção de uma unidade 

imaginária e de uma identidade nacionais passa pela questão da língua enquanto 

elemento que representa uma nação, funcionando na constituição da nacionalidade, com 

suas injunções nas relações sujeitos nacionais – estado nacional, sujeitos nacionais-

sujeitos de outras nações e entre os próprios estados nacionais.  

O brasileiro fala português, o francês fala francês e o espanhol fala espanhol. 

Essas são evidências construídas à custa de apagamentos históricos, funcionamento da 
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ideologia sobre a estabilização e a transparência dos sentidos, que não prescindem de 

um processo de disputas e divisões de sentidos que sustentam também o que se entende 

por nacionalidade e por sujeito nacional. 

Tomamos o efeito de evidência como o efeito imaginário que mostra o sentido 

como natural, que só pode ser da maneira como se apresenta e que é consequência do 

processo ideológico que sustenta todo sentido e parece apagar a historicidade e o 

político na significação. Segundo Althusser ([1996] 2007, p. 132), para chegar ao 

conceito de sujeito, “como todas as evidências, inclusive as que fazem com que uma 

palavra ‘nomeie uma coisa’ ou ‘tenha um significado’ (incluindo, portanto, as 

evidências da ‘transparência’ da linguagem) essa ‘evidência’ de que você e eu somos 

sujeitos – e de que isso não é um problema – é um efeito ideológico, o efeito ideológico 

elementar”. 

Nosso objetivo é, então, pensar a construção das evidências, o apagamento da 

historicidade e suas contradições, divisões de sentidos, disputas de poder que fazem 

furar a evidência da língua nacional francesa enquanto campo disciplinar escolar e que 

apontam para a historicidade que o processo ideológico de construção dessas evidências 

apaga. Isto é, nos interessa pensar a relação da língua francesa com a nação brasileira e 

os sujeitos nacionais brasileiros em um processo em que ela (a língua francesa), 

enquanto objeto simbólico, produz sentidos para a nacionalidade que ela representa, a 

nacionalidade francesa, em sua relação com a nacionalidade frente a qual ela se coloca 

como um campo disciplinar escolar, a nacionalidade brasileira.   

Nessa perspectiva, a relação da língua com sua nação não funciona simplesmente na 

forma da transparência como se língua e nação estivessem desde sempre dadas, de 

forma natural. O processo de constituição da língua de uma nação é heterogêneo. Ele é 

marcado por disputas entre línguas e práticas linguísticas com suas memórias 

discursivas e historicidades específicas. 

Nessa direção, o conceito de memória discursiva se liga ao de historicidade e ao de 

filiações discursivas. Estamos afirmando que falar em memória discursiva pressupõe 

um já dado, um antes, um outro lugar que sustenta os sentidos. Não se trata de 

simplesmente analisar o contexto ou a situação, sob risco de não se chegar ao 

funcionamento dos sentidos. 
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Quando se trabalha com o conceito de memória discursiva é preciso entender 

que  

uma memória não  poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas 

seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, 

acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de 

divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de 

regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-

discurso. (Pêcheux, [1983] 2007, p. 56) 

Nessa perspectiva discursiva, não tomamos o conceito de memória como uma 

linearidade histórica retrospectiva que comporta uma totalidade. A memória que faz 

significar uma língua é algo da ordem do heterogêneo, marcado por esquecimentos, 

não-ditos e silenciamentos.   

Courtine (1999), analisando como se dá a formulação do dizer nos processos de 

enunciação, nos fala em “domínios de memória” como aquilo que “constitui a 

exterioridade do enunciável para o sujeito enunciador na formação dos enunciados 

‘preconstruídos’, de que sua enunciação apropria-se” (p.18).  

 Dessa forma, segundo o autor, há encaixes de enunciados anteriores, 

preconstruídos, no processo enunciativo, enquanto repetição, fornecendo uma base de 

constituição de uma série de formulações.  Isso promove um efeito de nivelamento das 

enunciações, construindo um eixo imaginariamente conectado, que apaga o 

desnivelamento interdiscursivo e promove o efeito de cadeia do formulável. Isso é o que 

dá à memória seu caráter de continuidade, de linearidade. 

Courtine (1999, p. 20) chama ainda de “rituais discursivos da continuidade” 

aquilo que produz “um corte temporal ligando o presente da enunciação ao passado – e 

também ao futuro – discursivo, em uma anulação imaginária do processo histórico, com 

sua duração e suas contradições próprias, constitutivas do próprio interdiscurso (...)”.  

Por outro lado, para além do efeito da continuidade no eixo da formulação, 

Courtine também aponta para um eixo no qual a repetição é vertical. Eixo este que dá 

espaço para  

um não sabido, um não reconhecido, deslocado e deslocando-se no enunciado: 

uma repetição que é ao mesmo tempo ausente e presente na série de formulações. 

Ausente porque ela funciona aí sob o modo do desconhecimento, e presente em seu 
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efeito, uma repetição na ordem de uma memória lacunar ou com falhas.  (Courtine, 

1999, p. 21 – itálico do autor) 

Sustentação interdiscursiva, esse estranho familiar, que na ausência marca 

presença e organiza no eixo da formulação uma repetição contínua e linear, domínio de 

memória. 

Assim, Courtine continua afirmando que há que se considerar  

dois modos ligados de determinação do ato de enunciação pela exterioridade  do 

enunciável ou interdiscurso: o interdiscurso como preenchimento, produtor de um 

efeito de consistência no interior do formulável e o interdiscurso como oco, vazio, 

deslocamento, cuja intervenção ocasiona um efeito de inconsistência (ruptura, 

descontinuidade, divisão) na cadeia do formulável. (Courtine, 1999, p. 22) 

Dessa forma, a memória não se dissocia do esquecimento quando pensamos nas 

formulações que se encaixam sob o efeito de continuidade, em domínios de memória 

produzidos por uma linearidade produzida pelos encaixes de preconstruídos 

disponibilizados a partir do desnivelamento do interdiscurso.  

É na sustentação interdiscursiva, naquilo que a memória discursiva já constituída 

sobre uma língua e seu ensino se inscrevem numa repetição que falha, que postulamos a 

determinação de interdiscurso no efeito de memória da língua e de seu ensino.  

 Pêcheux propõe chamar interdiscurso 

 a esse “todo complexo com dominante” das formações discursivas, esclarecendo 

que também ele é submetido à lei de desigualdade-contradição-subordinação que, 

como dissemos, caracteriza o complexo das formações ideológicas. (Pêcheux, 

[1975] 1988, p. 162) 

Assim, para Pêcheux o interdiscurso é o espaço que abriga o complexo das 

formações discursivas, ou seja, as matrizes de sentido a partir das quais os enunciados 

podem significar, sendo ele desigual, contraditório e com dominantes.  

A partir de Pêcheux ([1975] 1988), Orlandi afirma que o interdiscurso é definido  

Como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que 

chamamos de memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e 

que retorna sob a forma de pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, 
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sustentando cada tomada de palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que 

afetam o modo como o sujeito significa em uma situação (Orlandi, 2005, p.31) 

É nessa medida que postulamos que uma língua estrangeira e seu ensino se apoiam 

em uma memória discursiva para significar, num processo em que o repetível e o 

parafrástico, sujeitos a falhas, sustentam uma pedagogia de ensino e a 

produção/transmissão de saberes sobre essa língua enquanto objeto de conhecimento. 

Ainda segundo Orlandi  

Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que 

se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim o retorno aos 

mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer 

sedimentado. A paráfrase está do lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, 

o que temos é deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o 

equívoco.  (Orlandi, 2005, p. 36) 

Dessa maneira, quando trazemos para essas reflexões o conceito de memória 

como a repetição interdiscursiva que sustenta todo dizer, não estamos condenando o 

sentido ao mesmo, ao aprisionamento. A memória discursiva comporta a ruptura, a 

falha, a possibilidade dos sentidos serem outros, pois esses processos são constitutivos 

da língua e da memória discursiva. Afinal, como nos adverte Pêcheux ([1983] 2008), 

todo enunciado apresenta pontos de deriva. 

Também nessa direção de tomar como constitutivos os furos e a descontinuidade 

da memória discursiva, Orlandi afirma que a memória é garantida por dois aspectos: 

a) a memória institucionalizada, ou seja, o arquivo, o trabalho social da interpretação 

em que se distingue quem tem e quem não tem direito a ela; e b) a memória 

constitutiva, o interdiscurso, o trabalho histórico da constituição da interpretação (o 

dizível, o repetível, o saber discursivo). A interpretação se faz assim, entre a 

memória institucional (arquivo) e os efeitos da memória (interdiscurso). Se no 

âmbito da primeira a repetição congela, no da segunda, a repetição é a possibilidade 

mesma do sentido vir a ser outro (...). (Orlandi, 1996, p.67-68) 

Para a Análise do Discurso, então, o arquivo “é o discurso documental, memória 

institucionalizada. Essa memória tem relações complexas com o saber discursivo, ou 

seja, com o interdiscurso (...)” (Orlandi, 2002, p. 11).  E nesse jogo entre congelar, 

efeito da paráfrase (arquivo), e mudar, efeito da polissemia (ruptura), se constitui uma 

tensão entre o mesmo e o outro. É então sobre essa tensão que a memória de uma língua 
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significa nos discursos sobre a língua e na sua inscrição na própria língua. Tensão que, 

de um lado, coloca o trabalho de estabilização da memória institucional, recortando os 

sentidos que, numa luta de forças, ficam para contar a história e, de outro, a memória 

discursiva, tomando como constitutivos os silêncios, os esquecimentos e os 

apagamentos, os quais não deixam de produzir mais tensões, possibilitando na paráfrase 

a polissemia, na repetição a ruptura.  

Para Mariani (1998, p. 38), pensar a institucionalização da memória é pensar “a 

reatualização de acontecimentos e práticas passadas em um momento presente, sob 

diferentes modos de textualização (...) na história de uma formação ou grupo social”. 

Porém, essa reatualização de que nos fala a autora só é possível porque já há sentido, o 

que sustenta a repetição.  

Não estamos afirmando que os sentidos estão condenados a uma repetição 

eterna. Segundo Mariani (1998, p.38 – itálico nosso), “pensar discursivamente a 

memória é analisar as formas conflituosas de inscrição da historicidade nos processos 

de significação da linguagem”. Também para nós, não há relações diretas entre 

interdiscurso, história e memória, ou seja, a memória discursiva não é plena ou saturada. 

Mais uma vez, fazendo eco com Mariani (op. cit. p. 42), “se a memória fosse assim tão 

radicalmente plena, completa e homogênea, estaríamos condenados a repetir de modo 

infindável sentidos imutáveis”. Para nós, desse lugar teórico, como vimos postulando, o 

espaço de retomada é também o de rupturas, o de falhas, de equívocos, possibilitando 

sempre que as paráfrases, os movimentos de repetição, possam irromper em polissemia, 

a abertura para um sentido outro.  

Por meio dessas reflexões sobre a memória, Mariani a partir de Robin
3
 chega ao 

conceito de “memória social” como algo que resulta historicamente de 

 (...) disputas de interpretação para os acontecimentos presentes ou já ocorridos, 

sendo que, como resultado do processo, ocorre a predominância de uma de tais 

interpretações e um (às vezes aparente) esquecimento das demais. Naturaliza-se, 

assim, um sentido “comum” à sociedade, ou, em outras palavras, mantém-se 

imaginariamente o fio de uma lógica narrativa.  (Mariani, 1998, p. 34 – aspas da 

autora) 

                                                             
3 Em conferência no Instituto de Estudos de linguagem / UNICAMP (23/08/94) 
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Nessa direção, a memória social garante uma narrativa imaginariamente lógica, 

contínua e coerente para uma formação social, no caso dessa pesquisa, para a memória 

de uma língua nacional estrangeira, a língua francesa. Uma interpretação dominante se 

naturalizada como a história e a memória da língua, promovendo seus apagamentos e 

silenciamentos, que não cessam de retornar, uma vez que são constitutivos do espaço 

interdiscursivo.  

E se o interdiscurso é condição para que os discursos sobre uma língua 

estrangeira e seu ensino possam fazer sentido,  

significando como interdiscurso, a noção de memória atinge, portanto a própria 

natureza da significação, enquanto produção de sentidos a partir das relações que se 

estabelecem entre enunciados, concernidos por condições de produção nas práticas 

discursivas. (Payer, 2006, p.36).  

Para fazer sentido há de haver uma sustentação interdiscursiva, um já-dado, um 

já-dito, um já-significado na base de todo discurso sobre o ensino de uma língua 

estrangeira. Nessa direção, Payer (op. cit., p. 28 – itálico da autora) continua afirmando 

que a memória discursiva “se apresenta no domínio das identificações/filiações 

discursivas como uma base que regulariza a possibilidade de qualquer dizer”. Assim, “a 

memória pode ser compreendida, para além dos espaços e dos efeitos textualmente 

observáveis, efetivamente ditos, como um princípio presente na própria significação, de 

maneira ampla, em seu próprio modo de se dar na relação do homem com a linguagem 

(idem, p. 38)  

Isso posto, nesta tese, interdiscurso e memória são tomados em sua relação 

constitutiva, interligados em seus funcionamentos para que possa haver processos de 

significação. Essa ligação está mesmo na forma como se atribui todo e qualquer sentido.  

É então nesse movimento de retomada, de repetição que a memória se constrói. 

Mais uma vez, Payer (2006, p. 38-39) afirma que “criando pistas, lastros, sinais, a 

repetição domestica a memória, ao se dar como língua. O reconhecimento do mesmo (o 

repetido) cria a memória na e para a língua, e daí para as imagens significadas, os 

sentidos, os percursos de sentido, os discursos, enfim”. 

Ainda segundo Payer,  
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ao se falar sobre a própria língua, enquanto produção humana e sociohistórica, 

também está se falando de memória, porquanto nela funciona a repetição. A 

memória trabalha e é trabalhada, pois, na própria construção da língua, e isto 

constitui o fundamento do que entendemos como discurso. Podemos dizer que há 

memória na língua. Há memória discursiva já na língua, não em uma dimensão 

suposta como ulterior a ela. Para significar, a língua supõe memória ao se dar como 

repetição. (Payer, 2006, p. 39) 

Assim, a memória está não só quando se fala sobre a língua, mas ela está na 

própria língua. E não em outro lugar, determinando de longe o que se diz na enunciação. 

O repetível da língua está na língua, e é o que permite o próprio dizer; é o que permite 

que uma memória da língua, no nosso caso também das práticas pedagógicas de ensino 

de língua estrangeira, seja acionada, mas também é o que determina o funcionamento 

dessa memória inscrita na própria língua e em suas práticas de ensino. 

Retomando o que nos diz Pêcheux ([1983] 2007) sobre as divisões, disjunções, 

deslocamentos e conflitos da memória, a memória da/na língua é algo que se distancia 

de uma plenitude de sentidos sem esquecimentos, de uma retomada regular, de um 

repetível sem falhas ou de uma homogeneidade totalizante. Entendemos que a memória 

da/na língua se presta a apagamentos, esquecimentos e descontinuidades que são 

constitutivos em seu funcionamento, ou seja, na forma como a língua significa e é 

significada. 

E quando tratamos a memória da/na língua sob esse ponto de vista, - no nosso 

caso a língua nacional francesa - nos parece produtivo pensar sobre o que de uma nação 

outra, a França, representada na Escola brasileira pela imagem que se faz da sua língua, 

fica para contar sua história.  Segundo Payer, 

a história participa por seu lado, fazendo a(s) língua(s) significar, como língua 

nacional, como língua estrangeira, língua materna, língua familiar etc. Todas essas 

dimensões da língua funcionam de fato na constituição do sujeito de linguagem, que 

já é sujeito de direito desde a mais elementar responsabilidade por seu dizer 

(...).(Payer, 2006, p. 40) 

E, além dos sentidos que significam a língua - seu lugar e as imagens sobre ela -, 

o que da história da língua participa de sua memória, resultado das disputas de sentido 

que vão contar a sua própria história, nos interessam nessas reflexões.  

  Sobre essa questão, Scherer nos alerta que  
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... as condições de produção (quadro institucional, aparelho ideológico, 

representações que subjazem, conjunturas políticas, relação de força, efeitos 

estratégicos procurados) não formam um simples contexto de circunstâncias que se 

alojam de maneira simples no discurso do sujeito, mas que o constituem e ao 

constituí-lo são recuperáveis (...) a partir da memória discursiva. (Scherer, 2003, p. 

122) 

Nessa perspectiva, a memória tem papel constitutivo nos processos de 

significação. Para significar é preciso que haja um recuperável, um repetível que se 

atualiza em dadas condições de produção nos processos de significação.  

Para Scherer e Taschetto (2005, p. 122),  

... memória é muito mais que uma colagem, uma montagem, uma reciclagem, uma 

junção. Memória é tudo que pode deixar marcas dos tempos desjuntados que nós 

vivemos e que nos permite a todo momento fazer surgir e reunir as temporalidades 

passadas, presentes e que estão por vir. (Scherer e Taschetto, 2005, p. 122) 

Em nosso entendimento, a memória de uma língua, e também seu ensino, estão 

discursivamente sustentados por sentidos disponibilizados para que eles signifiquem de 

uma forma, e não de outras. Para Scherer (2003, p. 126), “todo ensino é uma 

manifestação de sedução, de mettre en oeuvre um processo imaginário na memória do 

repetível”.  

Mais uma vez, é porque já é sentido que o sentido pode irromper nos processos 

de significação dos processos e práticas didático-pedagógicas. Para fazer sentido é 

preciso que haja esse já-dito, um já-significado na base de todo dizer.  “Todo discurso 

sobre o ensino aprendizagem de uma língua que está a nossa volta faz sentido porque na 

verdade ele é da ordem do que já está posto”. (Scherer, 2003, p. 128) 

Scherer e Taschetto, lendo Pêcheux ([1983] 2007), afirmam que  

Pêcheux não dissocia memória do histórico e do político. E o fato de que exista 

assim o outro interno em toda memória é, segundo Pêcheux, a marca do real 

histórico como remissão necessária ao outro exterior, quer dizer, ao real histórico 

como causa do fato de que nenhuma memória pode ser um frasco sem exterior.  

(Scherer e Taschetto, 2005, p. 122)  

Nessa direção, dizer ou dizer sobre uma língua é um gesto de interpretação 

inscrito no simbólico e, por isso, afetado por uma memória, no que ela traz do histórico 
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e do político. Neste trabalho, entendemos que dizer sobre a língua francesa é acionar 

uma memória dessa língua e uma memória do ensino dessa língua.   

  Nessa medida, quando falamos da língua nacional francesa em relação à 

educação e à nação brasileiras, nos interessa saber quais domínios de memória 

(Courtine, 1999) sobre/dessa/nessa língua estão em jogo no processo de construção de 

um campo disciplinar escolar que toma essa língua, língua nacional francesa, como 

objeto de saber no Colégio Pedro II, em seu papel de nacionalização da educação 

brasileira.  

Resta-nos perguntar que memória da/na língua se presentifica no ensino do 

francês como campo disciplinar no Colégio Pedro II? Que dizeres sobre a língua esse 

campo disciplinar faz falar?  

 

1.2 - A POLÍTICA NAS LÍNGUAS E O POLÍTICO DAS LÍNGUAS 

 

É interessante para nós, nesse momento, refletir sobre uma distinção feita por 

Orlandi (2002, 2005) e entre o que se entende por política e por político. Para a autora, a 

política se liga às ações partidárias em diferentes esferas, institucionalmente 

circunscritas; diz respeito aos atos institucionalizados ligados a um aparelho jurídico de 

estado. Já o político, assim como também para Guimarães (2004, 2005) e Pêcheux e 

Gadet ([1981] 2010), diz respeito à divisão constitutiva dos sentidos inscritos na história 

e à heterogeneidade à qual está exposto qualquer processo de enunciação e de 

significação. É o político da/na língua que estamos levando em conta quando tomamos 

os discursos sobre a língua francesa e seu ensino. 

Trabalhamos, então, com uma concepção de político que não se restringe às 

ações institucionais da política.  Também Scherer e Petri (2008, p. 12/13) apontam, com 

relação ao campo disciplinar no qual nos situamos, isto é, o da História das Ideias 

Linguísticas em seu encontro com a Análise do Discurso, para  “um enraizamento e 
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uma especificidade do político na e da língua onde apareceria em um jogo discursivo a 

relação sujeito, história e memória (...)”
4
 (tradução nossa) 

Postular a constituição de uma língua nacional logo nos coloca a questão do 

controle do Estado. Língua nacional e Estados Nacionais Modernos estão em uma 

relação na qual se colocam em tensão a diversidade concreta e as ações de controle 

dessa diversidade. Em Pêcheux e Gadet, podemos ler que  

a questão da língua é, portanto, uma questão de Estado, com uma política de 

invasão, de absorção e de anulação das diferenças, que supõe antes de tudo que estas 

últimas sejam reconhecidas: a alteridade constitui na sociedade burguesa um estado 

de natureza quase biológica, a ser transformado politicamente (Pêcheux e Gadet 

[1981] 2010, p. 37)   

É na transformação política da tensão, da qual nos falam os autores acima, que a 

intervenção do Estado sobre a questão da heterogeneidade e da língua se dá, na forma 

do controle e da regulação da língua. Ainda segundo os autores (op. cit., p. 38), temos, 

do lado do direito, a ditadura logicista que institui a circulação oficial das significações 

garantidas por uma autoridade central e, do lado da vida, as múltiplas práticas 

fragmentárias, indefinidamente reelaboradas e aperfeiçoadas pelas quais a divisão 

estratégica burguesa encontra o caminho de seu exercício. 

Também para Branco (2013, p. 74), de um lado temos as políticas de estado 

“pensadas e construídas a partir de uma perspectiva do consenso, em que os sentidos de 

diversidade fundantes nas práticas linguageiras são tratados, ilusoriamente, de forma a-

histórica e neutra (...).” E de outro, é preciso nos situar, ainda segundo a autora, em “um 

lugar de observação que inclua o político, o social e o histórico como constitutivos” das 

práticas linguísticas, que para nós não se distanciam da constituição de saberes.  

Tendo como horizonte essa tensão entre as ações institucionais sobre a língua e o 

político nas línguas, ou seja, a divisão do lado da vida, a questão do controle sobre a 

língua toma outros contornos para nós, pela impossibilidade mesmo de controle total 

dos sentidos que se produzem sobre as línguas e pela impossibilidade de se separar o 

político dos processos de significação. 

                                                             
4 (...) un enracinement et une spécificité du politique dans et de la langue où apparaîtrait dans un jeu 

discursif la relation sujet, histoire et mémoire (...) 
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De acordo com Zoppi Fontana, há  

um investimento estatal em políticas de língua que dá lugar a uma proliferação de 

sentidos que disputam, no campo do discurso político, o controle imaginário sobre a 

representação das questões linguísticas na sua relação com um projeto de nação, que 

orienta as ações do poder público em termos de governamentabilidade interna.  

(Zoppi Fontana, 2009, p. 14) 

 Nessa direção, políticas públicas sobre a língua também produzem discursos 

sobre ela, instaurando imediatamente uma divisão na produção dos sentidos sobre essa 

língua. Lembramos mesmo que toda tomada de palavra instaura o político, fazendo com 

que os sentidos sempre possam ser outros. 

Pensar, então, em políticas sobre a língua nos remete à produção de um saber 

metalinguístico que se conjuga a políticas linguísticas, considerando-se “a relação 

necessária e constitutiva do processo de gramatização de [uma] língua nacional com os 

processos históricos de constituição do Estado e da identidade nacionais”.   (Zoppi 

Fontana, 2009, p. 15) 

Nessa perspectiva discursiva, tomamos as ações de Estado como gestos 

simbólicos, ou seja, que apontam para processos que significam a língua na esfera do 

simbólico. Nos alinhando com Payer (2009, p. 53), “gestos simbólico-políticos do 

Estado são de natureza tal que seu efeito homogeneizante sobre o sujeito opera sem que 

se explicitem para estes os seus mecanismos: é no próprio processo de 

constituição/individualização que eles funcionam, sob as evidências dos sentidos ali 

produzidos”.   

 Isso posto, nos parece mais importante, pelo avesso da evidência, o processo 

pelo qual se define que língua fala uma nação. Para isso, retomamos o conceito do 

“político das línguas” (Orlandi, 1998b), que aponta para o fato de que o próprio 

conceito de política linguística
5
 passa pelo processo de divisão dos sentidos, podendo 

apontar para grandes ações de Estado até processos institucionais menos evidentes que 

se dão em microesferas de poder. Quando tratamos de políticas linguísticas, não 

podemos deixar de pensar que estas não podem se dar de forma dissociada da ideologia, 

                                                             
5 Sobre o conceito de políticas linguísticas, criticado por Orlandi nessa perspectiva sociolinguística, 

Calvet (2002) afirma: “Chamaremos políticas linguísticas um conjunto de escolhas conscientes referentes 

às relações entre língua(s) e a vida social, e planejamento linguístico a implementação prática de uma 

política linguística, em suma, a passagem ao ato”. (p. 145) 
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bem como da imagem que se faz das línguas. E falar em ideologia nesse quadro teórico 

faz se colocar imediatamente a divisão dos sentidos.  

Assim como Orlandi (1998b), pensamos o conceito de políticas linguísticas 

como algo que aponta para as ações institucionais sobre as línguas, que engendram uma 

tentativa de controle imaginário sobre elas e seu suposto e ilusório funcionamento como 

unidade regulada, sem que se possa descartar o processo de divisão de sentidos que 

qualquer ação sobre as línguas instaura. Cria-se sobre a língua um controle que tenta 

fixar os sentidos, sob a ilusão de que se podem direcionar as práticas linguísticas e 

aprisionar os sentidos da língua, controlando seu funcionamento.  

 Também para Mariani, a partir de Orlandi (1998b), 

Há um caráter técnico, restritivo e regulador pressuposto na formulação de 

políticas linguísticas. O estabelecimento de regras para a efetiva utilização de uma 

língua ou para o silenciamento de outra organiza simultaneamente os espaços 

institucionais por onde as línguas circulam e o modo como elas circulam. Nessa 

medida, buscando domesticar o trânsito da heterogeneidade linguística, uma política 

linguística regulamenta a língua com que os sujeitos vão fazer a história significar. 

(Mariani, 2004, p. 43) 

Está-se apontando, então, para uma injunção de poder técnica que pretende 

domesticar, controlar, uniformizar e homogeneizar as práticas linguísticas e as práticas 

de sujeitos submetidos a tais políticas.  

Para exemplificar essa tensão da qual falamos, trazemos o trabalho de Sturza 

(2006) sobre a situação das línguas de fronteira, o português e o espanhol, na região 

onde o Brasil encontra com o Uruguai. Segundo a autora, nessa região submetida 

politicamente ao Uruguai, “as políticas nacionalistas excluem práticas linguísticas 

resultantes do cruzamento de línguas” (p.86), no caso, o português em território 

uruguaio. Mas como não há prática política que não produza efeitos de divisão de 

sentidos, “na contramão da política linguística executada pelo projeto de alfabetização 

nacional do governo uruguaio, os falantes organizam sua relação com as línguas de um 

modo peculiar: mantendo a língua familiar [o português], aprendendo a língua nacional 

e possibilitando a fixação de uma nova variedade” (p.87). 

Tratar das ações que visam controlar a língua coloca em questão as condições 

histórico-sociais em que se tenta cercear as práticas linguísticas. Pensar nessas 
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condições nos permite refletir sobre os efeitos que são produzidos por essas tentativas 

de controle. Para Mariani  

Discutir a instauração de uma política linguística supõe compreender, inicialmente, 

o modo de funcionamento dessa complexidade histórico-linguística. Ela vai 

constituir as condições materiais de base que constituem a tomada de posição das 

instâncias de poder visando regular as práticas linguísticas. (Mariani, 2004, p. 43) 

 

 As políticas linguísticas buscam um controle e uma organização das práticas 

significativas, inscritas no social. Elas se produzem tecnicamente, de forma a tentar 

regular e restringir a língua em sua unidade imaginária, buscando imprimir-lhe um 

sentido e silenciando outros. A emergência de políticas linguísticas é circunscrita em 

um espaço tempo e busca um controle organizacional das práticas linguísticas e de 

significação. E essa tomada de posição por um lugar de poder sobre as práticas 

linguísticas nos ajuda a compreender como os sentidos se dividem e como essas 

tomadas de posição produzem seus efeitos, para além do que se supõe pelas instâncias 

de poder.    

As políticas linguísticas se ligam a um aparato institucional de Estado que inclui 

as Escolas, o ensino da língua oficial, a produção e circulação de instrumentos 

linguísticos, a literatura, os acordos linguísticos, os rituais institucionais de linguagem, 

etc.. Ou seja, cria-se um espaço de circulação institucional em que se legitima o uso de 

determinada língua, construindo-se sua unidade imaginária. Criam-se lugares de 

representação dessa língua. 

Orlandi (1998b, p.9-10) distingue três posições no que diz respeito às políticas 

linguísticas: 

a) A posição do Estado e das instituições, que trabalham na unidade da língua; 

b) A relação entre povos e Estados-nações, que colocam a questão da dominação 

linguística; 

c) A posição dos sujeitos, dos falantes, que fazem trabalhar a diversidade 

linguística.  

No caso das políticas linguísticas, que são marcadas por uma posição de poder, (por 

exemplo, definir que língua uma nação fala ou que língua nacional estrangeira se estuda 
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em uma nação) nos posiciona no lugar do Estado e das instituições, que trabalham na 

direção do controle e da unidade da língua.  

 Porém, para além das políticas linguísticas, os processos de significação da 

língua se inscrevem na história. As políticas linguísticas produzem seus efeitos para 

além do controle sobre a língua e não produzem efeitos que impedem os sentidos de 

deslizarem.  

Neste trabalho, trabalhamos a concepção de língua nacional como Orlandi 

(1990, p.184).  A autora afirma que “a língua, enquanto idioma oficial, está vinculada à 

ideia de país, de pátria, de povo. E assim quer a tradição que a língua seja critério para 

se ter reconhecida uma identidade nacional, cultural”. Dessa forma, postular a 

construção de um objeto simbólico como símbolo de nacionalidade, no caso a língua 

nacional, é voltar a atenção para os processos históricos de construção desse objeto 

símbolo nacional e para os processos históricos que levam à representação dos sujeitos 

nacionais como um povo, detentores de uma cultura, de um legado nacional, 

pertencentes a uma nação. 

Quando postulamos que uma língua nacional, para ser instituída, passa por um 

complexo “processo de institucionalização” (Mariani, 2004), devemos considerar que as 

disputas e divisões de sentido funcionam na forma como significa essa língua.  

O conhecimento produzido sobre a língua é entendido como discurso, como práticas 

que produzem seus efeitos e se inserem em uma historicidade. Esses discursos sobre a 

língua em seus desdobramentos fazem significar a própria língua, seu estatuto, sua 

imagem para seus falantes, sua relação com a nação e com outros sujeitos.  

Podemos afirmar, nessa direção, que há uma política de divisão de sentidos nos 

discursos sobre a língua e na própria língua. Juntamente com Orlandi (1998b) pensamos 

que a política de divisão de sentidos aponta para a unidade imaginária e a variedade 

concreta da língua, fazendo-nos pensar que a tomada da palavra sempre remete a essa 

divisão constitutiva dos sentidos. Dizer uma palavra ou um enunciado é não dizer 

outros, é se inscrever em determinado lugar e não em outros, é instaurar as dissimetrias 

próprias do político da língua. A língua se presta também a falhas e a equívocos, 

constitutivos dos processos de linguagem, fazendo com que os sentidos sempre possam 

ser outros, o que nos faz postular uma divisão dos sentidos inscrita no processo de 
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linguagem que funciona para além da ilusão de unidade, do controle e da 

homogeneidade linguísticos.  

Nessa direção, não há política linguística sem consequências sobre a política de 

divisão de sentido das línguas e nem sobre os sujeitos em suas relações enquanto 

sujeitos nacionais de práticas linguísticas submetidas (mas não totalmente controladas) 

à nação. Diríamos mesmo que há um duplo movimento que faz falhar o controle 

imaginário da língua e trabalhar as disputas semânticas que dividem os sentidos.  

Para exemplificar, mais uma vez, essa tensão da qual falamos, apontamos o 

trabalho de Mariani (2008, p.34) no qual a autora nos fala da relação do brasileiro com a 

língua portuguesa, imposta como língua nacional brasileira pelo processo de 

colonização. Segundo a autora, “muitos brasileiros, então, não se identificam com o que 

é chamado de língua nacional, não se identificam com essa representação que projeta 

um imaginário de unidade, sentem-se excluídos (...)”  

Inscritos nessa tensão, os saberes produzidos sobre a língua são tomados, uma 

vez que são marcados por seus limites, em sua espessura temporal, se projetando para o 

passado e para o futuro, nesse jogo de disputas entre a política de divisão dos sentidos e 

as políticas linguísticas. Isso implica afirmar que a produção desses saberes tem 

memória, como vimos afirmando, e é marcada pelo ideológico. Por isso, tomamos aqui, 

vale repetir, os saberes linguísticos como discursos sobre a língua, visto que “o sujeito 

desse conhecimento pode ser observado nesse horizonte de retrospecção e de projeção, 

e visamos assim não a reconstrução da história, mas o processo pelo qual ela se conta” 

(Orlandi, 2002, p.12). 

Essa reflexão sobre língua e linguagem nos faz deparar com o fato de que há 

língua e há línguas (Milner, 1987; Orlandi, 2002), ou seja, há uma língua que mobiliza 

sentidos de unidade, que se sobrepõe de forma hegemônica sobre as demais línguas.  E, 

por outro lado, há todas as divisões de sentido sobre/na língua que se colocam em 

relação com essa unidade pretendida, porém imaginária. Por pressupor divisões e 

tensões na forma como uma língua se coloca como hegemônica sobre outras, se 

propõem reflexões sobre essas tensões entre a língua gramatical, a “língua imaginária”, 

e a língua do acontecimento significando nas relações do sujeito na história, a “língua 

fluida” (Orlandi, 2002).  
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Essas tensões não são separadas da relação da língua com o sujeito e com o 

Estado. A história oficial sobre a língua e os conhecimentos linguísticos criam 

identificações a partir das quais os sujeitos nacionais se constituem. O objetivo, aqui, 

como dito anteriormente, é colocar questões que se voltam para o estudo da língua e a 

constituição desses sujeitos nacionais. Buscamos refletir sobre os processos pelos quais 

se produzem, no fio do discurso, identificações de nacionalidade que funcionam na 

subjetivação desses sujeitos nacionais.  Produz-se mesmo, discursivamente, uma 

identidade linguística que se desdobra para a constituição da nação (Orlandi, 2001, 

p.10). 

 Para nós, tal questionamento se faz relevante uma vez que faz ter sentido a 

distinção entre língua materna/língua nacional, que não são conceitos que se equivalem, 

mas que se fundem no imaginário nacional, quando uma nação estabelece uma língua 

nacional. Nesse ponto, podemos entrever como se produz a ligação de uma língua com 

uma nação, com o que a nação produz como um povo e como um território nacionais.   

Como vimos postulando, a unidade do Estado, enquanto nação, produz também 

a unidade da língua, numa relação de constituição mútua, em que se constrói um 

imaginário de nacionalidade. Essa unidade se materializa em instituições que legitimam 

lugares de circulação das línguas imaginárias. Assim, a construção da unidade 

linguística passa pela ação estatal (sem que haja relações diretas) na produção de 

saberes sobre a língua e na garantia de seu ensino, pela fundação de colégios, pela 

elaboração de programas, por acordos linguísticos, etc. Essas ações do Estado incidem 

sobre a constituição do cidadão nacional de forma a lhe imprimir um perfil específico, a 

criar-lhes identificações dentro do que se entende como nação e Estado, em um jogo 

tenso em que a divisão logo se coloca frente à ilusão de controle. Dessa maneira “a 

produção do saber metalinguístico inscreve-se em um jogo complexo entre o papel 

legislador do Estado, o papel regulador da instituição e a tradição gramatical” (Orlandi 

e Guimarães, 2001, p. 21). 

Assim, considerando essa relação tensa entre produção de saber e produção de 

nacionalidades, a proposta da História das Ideias Linguísticas é de uma articulação entre 

a história do saber metalinguístico e a constituição e da circulação das línguas nacionais. 

Para tanto, é preciso considerar 
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de um lado, que a história das ideias se produz em condições determinadas e nelas 

entra a história de constituição da língua nacional (...); de outro, como a questão da 

língua é uma questão do Estado, a produção do conhecimento sobre a língua se 

apresenta como uma das formas da relação entre a unidade e as diferenças no 

território nacional (Orlandi, 2002, p. 15 – negrito nosso).  

 

Dessa forma, a partir do que afirma Orlandi, nos interessa pensar essa relação 

entre produção de conhecimento sobre a língua e a forma como se coloca o Estado 

frente à diversidade linguística concreta e à unidade imaginária.  

No caso da língua portuguesa e da língua francesa temos um processo de 

gramatização baseado na tradição latina de gramática, uma tradição já escolar, portanto 

escrita, o que de certa forma sustenta discursivamente um lugar para essas línguas no 

espaço escolar. Isso porque elas se filiam a um certo imaginário sobre o latim, enquanto 

língua de civilização, língua de tradição literária, língua de tradição escolar. Assim, 

trazemos mais uma vez Mariani (2004, p. 53) com quem afirmamos que “do Latim 

retoma-se uma memória gloriosa e consolidada: uma língua com a qual uma extensa 

literatura foi produzida, canal de divulgação dos saberes greco-latinos, língua de sólidas 

conquistas e da religião católica”.  

Dessa maneira, afirmar uma tradição latina para o processo de gramatização das 

línguas portuguesa e francesa vai além de postular uma herança nas estruturas 

linguísticas. Estamos afirmando que essas línguas, enquanto objetos simbólicos, trazem 

na forma como significam e na forma como se gramatizam uma memória da língua 

latina.  

Uma vez que se pensam os processos de construção de saberes linguísticos, e 

não somente o saber enquanto produto acabado, a questão do saber sobre a língua 

adquire sentido de uma prática de sujeitos, que envolve o político, o histórico e uma 

memória de práticas pedagógicas.  Isso implica afirmar que o interesse pelos discursos 

sobre a língua e a construção de um saber linguístico, numa abordagem discursiva, leva 

em conta os não-ditos, as várias formulações possíveis e os silenciamentos inscritos nos 

saberes produzidos sobre a língua, tendo sempre em vista que a divisão dos sentidos 

sobre a língua é constitutiva da própria língua enquanto objeto simbólico. 
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Dessa forma, pensar a língua na relação com o Estado e com a história nos leva a 

pensar nas modalidades do processo de unificação da língua e do próprio Estado, em 

dadas condições de produção. E também nos faz pensar na forma como a variedade se 

cria frente ao processo de unificação da língua.   

Também as noções de nação, de povo e de língua nacional não escapam da 

historicidade, que lhes constitui. No caso do francês na Escola brasileira, temos uma 

língua nacional estrangeira, com seu funcionamento imaginário de unidade, que, pela 

ação do Estado brasileiro, adentra os currículos escolares para figurar entre os saberes 

necessários à formação de um sujeito pretendido para a nação brasileira. Mas, como 

vimos postulando, os discursos sobre a língua francesa não escapam da divisão que é 

constitutiva de qualquer discurso sobre a língua.  Por essa razão, nos interessa entender 

nos programas de ensino de francês do Colégio Pedro II, no período recortado para este 

trabalho, que memória discursiva da/sobre a língua francesa e seu ensino se atualiza 

nesses documentos, tendo sempre em vista que a memória discursiva é esburacada, não-

linear, não-total, sujeita a falhas e a equívocos. 

 Na próxima seção, vamos tratar da construção imaginária dessas noções, que 

possibilitam aos sujeitos um lugar de identificação que os faz pertencer a um povo, a 

uma nação, que possui uma língua. 

 

1.3 – A FORMAÇÃO DAS NAÇÕES E A LÍNGUA NA REPRESENTAÇÃO DA 

NACIONALIDADE 

 

Pensar a língua como um objeto simbólico nacional (Orlandi, 1990) é voltar a 

atenção para os processos históricos de construção desse objeto, não simplesmente em 

seu funcionamento como símbolo nacional, mas como objeto histórico-simbólico que 

funciona na representação de um povo, de uma cultura e de uma nação, posto que os 

objetos simbólicos de nacionalidade também têm espessura histórica. Tomar os 

elementos de representação da nacionalidade simplesmente como símbolos é não 

desnaturalizar as evidências que os fazem funcionar pelo processo histórico, apagado 

pela própria produção da evidência da nacionalidade.  
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O próprio conceito de nação é entendido aqui como um conceito afetado pela 

historicidade. Nesse sentido, fazemos coro com Hobsbawm (1990, p. 19), ao afirmar: 

“não considero a ‘nação’ como uma entidade social originária ou imutável. A ‘nação’ 

pertence exclusivamente a um período particular e historicamente recente”.   

Partimos, então, do pressuposto de que, para entender o processo de construção 

da nação (e da nacionalidade), é preciso desnaturalizar a produção de suas evidências, 

que a sustentam da forma como ela se produz na modernidade. Tomamos os símbolos 

nacionais não como evidências naturais, mas como objetos simbólicos que possuem 

espessura histórica e opacidade, sendo sustentados por um processo histórico-ideológico 

de construção. Quando falamos em língua, povo, herança cultural, bandeira ou líderes, 

não estamos tomando esses símbolos nacionais de forma natural, mas como objetos 

simbólicos que passam a símbolos nacionais porque são afetados e sustentados por um 

processo histórico que os institui como tal.  

Falar em nacionalidade, postulando que as relações sociais se dão por processos 

discursivos em que a sustentação histórica funciona como pressuposto, nos leva a tomar 

a construção da identidade nacional como algo da ordem do não-evidente, se prestando 

à opacidade de sua construção. Estamos afirmando que o que se entende por nação, 

nacionalidade e identidade nacional são produzidas e se criam no fio da história, em 

processos discursivos de sentidos em disputa. Construir uma nação ou uma identidade 

nacional na qual sujeitos se reconhecem e à qual se identificam (ou não) pressupõe um 

processo discursivo de construção e estabilização dos sentidos que sustentam o 

sentimento de nacionalidade e o que se toma por identidade nacional. 

Ligamos, nesse trabalho, nacionalidade à historicidade, pelo fato de que não há 

origem nem naturalidade quando se postulam os processos discursivos. Segundo Henry, 

não há ‘fato’ ou ‘evento’ histórico’ que não faça sentido, que não peça interpretação, 

que não reclame que lhe achemos causas e consequências. É nisso que consiste para 

nós a história, nesse fazer sentido, mesmo que possamos divergir sobre esse sentido 

em cada caso” (Henry, 2010, p.47) 

A nacionalidade, como acontecimento, também reclama uma interpretação para 

que entre na história. Não é da ordem do natural ou do evidente, ao contrário, ela está 

exposta à historicidade que lhe possibilita significar. E mesmo que haja vários sentidos 
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significando a nacionalidade, retomando Henry, é pelo fato de estar exposta ao processo 

histórico que a nacionalidade pode se constituir. 

Jobim (2006, p. 188), em um artigo em que trata das identidades nacionais, 

distingue duas vertentes de pensamento em relação à nacionalidade.  

A primeira vertente, chave do Iluminismo, alinhando-se a uma cidadania 

democrática, coloca a identidade nacional “como pertença a um conjunto de cidadãos 

que optam politicamente por permanecerem juntos, apesar de eventuais diferenças 

linguísticas, religiosas e raciais, sob um governo escolhido por eles, em um território 

delimitado e sob normas legitimadas pela representatividade dos legisladores em relação 

aos cidadãos”.   

A segunda vertente, suporte para as identidades nacionais baseadas no espírito 

do povo (itálico do autor), coloca a identidade nacional como herança, “como identidade 

herdada, acreditando-se que a identidade nacional é uma herança que se recebe ao 

nascer em determinado território, pertencer à determinada raça e falar determinada 

língua.” 

Qualquer que seja a vertente do pensamento filosófico sobre a nacionalidade, o 

fato de pertencer a uma nação escapa à intenção e à vontade do sujeito. Seja pela 

escolha de um aparato democrático, seja pela eleição de uma herança comum, o sujeito 

nacional antecede o próprio sujeito, no sentido de que o lugar de nacionalidade já está 

posto, mesmo antes do sujeito. Para Jobim (2006, p. 191), atualmente, “no que tange às 

regras de pertencimento a um determinado Estado-nação, a identidade nacional não é 

apenas um caso de escolha pessoal (...)”. E continua afirmando o autor que “você tem 

de ser necessariamente identificado como pertencente a determinado Estado-nação para 

legalmente atravessar fronteiras (ou permanecer dentro delas), empregar-se, casar-se”. 

(idem) 

Nessa direção, nos cabe perguntar por que processos históricos se constituem os 

Estados-nações e a nacionalidade? Como a língua se coloca na representação da 

nacionalidade? Como uma língua se torna a língua nacional?  

Aqui se faz necessária uma importante distinção. O conceito de nação não 

equivale ao de Estado (Thiesse, 1999). Nação e Estado são princípios diferentes, com 

especificidades que os distinguem.  
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Segundo a autora, o Estado possui uma materialidade empírica; ele é da ordem 

do concreto, da organização político-econômico-geográfica que delimita suas fronteiras 

e põe em funcionamento um aparato jurídico-legal em sua constituição. O Estado está 

concretamente manifestado nas instituições, na lei, nas ações do governo, na 

delimitação de um espaço geográfico com suas fronteiras, nas formas diversas em que o 

sujeito é interpelado a ser cidadão de sua pátria. 

Ainda segundo Thiesse, a nação possui um funcionamento imaginário; é um 

princípio identitário coletivo que agrupa e que faz com que sujeitos se reconheçam 

como pares, numa relação de reconhecimento intersubjetivo, que apaga as diferenças, 

numa interpelação nacional coletiva, e produz o sentimento de pertença, o coletivo 

nacional. É o que permite que os sujeitos se sintam identificados uns ao outros, em prol 

de uma coletividade nacional.  É, por exemplo, quando os brasileiros se reconhecem 

como pertencentes à terra do carnaval e do futebol. O imaginário de nação é o que 

possibilita, por exemplo, o funcionamento dos estereótipos de nacionalidade. Os 

símbolos nacionais em si têm um funcionamento próximo dos estereótipos. 

Mas, apesar de assim definirmos esses conceitos, estamos sempre atentos ao fato 

de que tudo que é relativo ao sentido e ao sujeito falha e está exposto à contradição e ao 

equívoco. Não pretendemos afirmar que o sujeito perde sua individualidade no processo 

de construção da nacionalidade. Longe disso, queremos afirmar que algo funciona para 

o coletivo de nacionalidade interpelando sujeitos em torno desses símbolos nacionais, 

num movimento de autorreconhecimento ou de reconhecimento pelo outro em torno dos 

símbolos nacionais. E a língua nacional não escapa desse funcionamento.  

Para pensar a historicidade do que se entende como nação moderna no Ocidente, 

trazemos também Rouanet, que afirma que  

Há cerca de trezentos anos, começava a circular pela Europa dita “esclarecida” ou 

“iluminista” o conceito de nação, tal como hoje o concebemos. No entanto, o que 

não se costuma destacar ao tratar deste processo é que tal noção – embora não fosse 

unívoca, nem unânime – ganhou terreno com rapidez espantosa e se instalou com 

tamanha força que acabou por abafar, num lapso de tempo relativamente curto, tanto 

as diferenças de sentido que giravam em torno de sua constituição, quanto as vozes 

que a ela se contrapunham.   (Rouanet, 1997, p. 4) 
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Mais à frente, a partir do século XIX, o conceito de nação se consolida e se liga 

ao de Estado, passando a funcionar num alinhamento de sentido que faz Estado e nação 

se equivalerem, sob a forma do Estado-nação capitalista liberal. A nação nasce contra o 

que a história oficial chama de Antigo Regime, marcando uma oposição ao poder 

monárquico absolutista e à divisão social em ordens com direitos desiguais.  

Nesse contexto, o sujeito nacional se funda juntamente com o processo de 

constituição das nações, se identificando (ou não) aos sentidos que significam a 

nacionalidade, numa relação com a ideologia que faz naturalizar esses sentidos que 

estão na base do que emerge como nacional.  

No caso europeu, poderíamos afirmar uma certa internacionalização da forma 

como se constroem os Estados Nacionais Modernos, sob o mesmo modelo, e em um 

mesmo período, marcando as transformações econômicas e sociais que estão na base 

dos funcionamentos nacionais.    

Essa discussão nos é cara, pois este trabalho trata de uma filiação à língua 

nacional da França, e também a de Portugal, que se nacionalizam nesse período e 

emprestam esse modelo ao Brasil e às demais ex-colônias europeias.  

Considerar a língua nacional brasileira, o português, nessas reflexões se justifica 

pelo fato de que é a definição da língua portuguesa como língua nacional brasileira que 

permite afirmar a língua francesa como língua estrangeira; língua estrangeira aos 

brasileiros; língua que se funda como nacional em outros espaços; língua da prática 

linguística de outros sujeitos de outras nações.   

Retomando nossa discussão sobre a construção das nações e das nacionalidades, 

segundo Thiesse (1999, p. 14 – tradução nossa), “a Europa exportou ao mesmo tempo 

em que ela impunha às suas antigas colônias seu modo de organização política”
6
.  Trata-

se do modo como ser nação produz uma singularidade constitutiva da identidade 

nacional.  

Um paradoxo se cria diante de tal afirmação, no que diz respeito ao modo como 

se constituem as nações sob o efeito imaginário da singularidade. O modelo de 

construção das nações europeias, ao mesmo tempo em que se internacionaliza para as 

                                                             
6 «  l’Europe a exporté en même temps qu’elle imposait à ses anciennes colonies son mode d’organisation 

politique » 
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várias nações em formação, produz a singularidade da cada uma delas, com seus 

elementos que representam a nacionalidade de cada uma delas.   

Sobre esse paradoxo, trazemos Thiesse que afirma que: 

O resultado da fabricação coletiva das identidades nacionais não é uma forma única, 

mas uma espécie de kit “do-it-yourself”: uma série de declinações da “alma 

nacional” e um conjunto de procedimentos necessários a sua elaboração. Hoje, sabe-

se bem estabelecer a lista dos elementos simbólicos e materiais que uma nação digna 

deste nome deve apresentar: uma história que estabelece a continuidade com os 

grandes ancestrais, uma série de heróis modelos da virtude nacional, uma língua, 

monumentos culturais, um folclore, lugares e paisagens típicas, uma mentalidade 

particular, representações oficiais – hino e bandeira – e identificações pitorescas.  

Thiesse (1999, p. 13-14 – negrito e tradução nossos)7 

 

Dessa forma, temos história, língua, folclore, lugares, paisagens, hino, bandeira, 

enfim, uma série de objetos simbólicos de nacionalidade, produzidos sob a forma de 

símbolos nacionais, evidentes, que se produzem como tal pelos processos histórico-

discursivos de constituição da nacionalidade, em prol de uma unidade e de uma 

estabilidade de representação da nação a que se ligam.  

Temos, na sustentação do imaginário de nacionalidade, um funcionamento da 

ancestralidade como constitutiva da nação. Sobre a questão, também para Renan (1997, 

p. 39), as nações modernas se constituem em torno de dois princípios: um deles “é a 

posse em comum de um rico legado de lembranças”, o outro, “o consentimento atual, o 

desejo de viver junto, a vontade de continuar a fazer valer a pena a herança que 

recebemos indivisa.”  

 A história da nação tomada como ancestralidade, de acordo com o que afirmam 

Renan (1997) e Thiesse (1999), é o que lhe confere sua identidade e sua amalgama. 

Ainda segundo Renan (1997, p. 39), o culto aos ancestrais é o princípio mais legítimo 

                                                             
7 « Le résultat de la fabrication collective des identités nationales n’est pas un moule unique, mais bien 

plûtot [...] une sorte de kit « do-it-yourself » : une série de déclinaisons de l’ « âme nationale » et un 
ensemble de procédures nécessaires à leur élaboration. On sait bien aujourd’hui établir la liste des 

éléments symboliques et matériels qui doit présenter une nation digne de ce nom : une histoire établissant 

la continuité avec les grands ancêtres, une série de héros parangons des vertus nationales, une langue, des 

momuments culturels, un folklore, des hauts lieux et un paysage typique, une mentalité particulière, des 

représentations officielles – hymne et drapeau – et des identifications pittoresques.»  
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de uma nação.  “Os ancestrais fizeram de nós o que somos. Um passado heroico, 

grandes homens, glória (...), eis o capital social sobre o qual assenta-se uma ideia 

nacional.” 

Retomando Thiesse (1999), o conjunto de elementos que compõem a 

nacionalidade adquire sua singularidade em cada nação, com seu kit “do-it-yourself”, 

pois cada uma delas se equipa de uma série de elementos que passam a representar suas 

próprias nacionalidades. Isso equivale dizer que o modelo de formação nas nações é o 

da singularidade marcada por uma série de elementos que passam a funcionar dentro do 

imaginário de nacionalidade. Cada nação se produz em torno de seus elementos 

representativos de sua nacionalidade, mas a forma de produzir esses elementos 

singulares é que é o modelo europeu que se empresta, de certa forma, às demais nações 

ocidentais.   

Do nosso ponto de vista o que é interessante pensar é a forma como esses 

elementos se tornam representativos da nacionalidade, ou seja, é pensar que a 

construção de cada nação possui historicidade. É por essa via que se constroem as 

formações imaginárias do que vem a ser uma nação, com seus elementos-símbolos e 

seus sujeitos nacionais.  

O efeito que faz produzir uma nação lhe confere uma narratividade, uma história 

que não deixa lacunas e sequencia fatos de maneira a se criar um passado. O que há são 

capítulos incompletos de uma identificação a uma ancestralidade pretendida, sem que 

possa haver uma narração histórica que marque uma identidade nacional (Thiesse, 

1999). Nessa direção, a literatura ganha papel importante na construção do imaginário 

nacional. São os romances históricos que trabalham na construção de uma narrativa 

histórica que busca na ancestralidade uma história da nação, conferindo-lhes uma 

identidade.   

Como consequência dos processos de nacionalização, no século XIX, a figura do 

monarca, que aparecia como o descendente de uma dinastia, passa a funcionar na 

representação da nacionalidade. De acordo com Thiesse (1999, p. 15), “a nacionalização 

dos monarcas a partir do século XIX é flagrante nas iconografias oficiais e na 

organização das cerimônias que inscrevem a figura do soberano no seio do simbólico 
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identitário.”
8
 Sua função simbólica passa ao todo da representação política e identitária 

da nacionalidade, abarcando os símbolos da nação e a formação simbólica do que virá a 

se tornar o povo dessa nação.  

A questão do patrimônio passa a integrar a construção da imagem de 

nacionalidade. Dentro da perspectiva de construção de uma história da nação, criam-se 

elementos que significam como patrimônio nacional. A ancestralidade, a pintura, o 

teatro e as artes em geral passam a ser, no século XIX, lugares de representação da 

nacionalidade, num modelo que cria as histórias nacionais.  

Em relação à arquitetura das cidades, se faz necessária, nessa produção 

simbólica da identidade nacional, a criação de prédios que abrigam e reúnem os ícones 

desse patrimônio, produzindo uma história para a nação e funcionando na significação 

da grandeza dessa história. A nação deve abrigar, num espaço arquitetônico específico e 

grandioso, o que representa a sua história que emerge com seu nascimento. Assim, 

prédios de museus, teatros, etc., são construídos com o objetivo de construção de um 

patrimônio arquitetural identitário. Sobre o caso da Europa, Thiesse afirma que  

As inaugurações de museus de etnografia, após a exposição de 1878, seguem num 

calendário bastante apertado. 1884: abertura, no museu do Trocadéro, da sala de 

França, que serve para exposições do folclore nacional; 1885, museu de etnografia 

dinamarquês; 1889: museu dos Costumes alemães e utensílios domésticos populares 

[...] em Berlim; 1894: museu nacional de etnografia em Oslo e museu do folclore em 

Viena; 1895: museu de Etnografia tchecoslovaco em Praga; 1896: Museu nacional 

em Budapeste.   (Thiesse, 1999, p. 205 – tradução nossa)9 

 

Esse investimento nacional no folclore, na etnografia e nas identidades dos 

povos integra o processo de construção das nações europeias, criando um passado e uma 

                                                             
8 « la nationalisation des monarques à partir du XIXe siècle est flagrante dans les iconographies officielles 

et l’organisation des cérémonies qui inscrivent la personne du souverain au sein de la symbolique 

identitaire. » 

9«  Les inaugurations de musées nationaux d’ethnographie, après l’Exposition de 1878, se suivent selon 
un calendrier très serré. 1884: ouverture au musée du Trocadéro de la salle de France, qui fait office 

d’exposition de folklore national; 1885, musée d’ethnographie danois; 1889: musée des Costumes 

allemands et Ustensiles domestiques populaires [...] à Berlin; 1894: musée national d’Ethnographie à 

Oslo et musée aux folklore à Vienne; 1895: musée d’Ethnographie tcchecoslovaque à Prague; 1896: 

Musée national à Budapest. » 
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tradição para esses povos. É dessa maneira que um modelo geral de construção de 

particularidades se difunde na construção das nações do século XIX.  

No Brasil, temos, nesse momento, uma série de criações que apontam para esse 

modelo europeu de construção de nacionalidade via construção de um patrimônio 

etnográfico, histórico e artístico. Tivemos, por exemplo, a criação do IHGB (Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro), em 1838, que tem por objetivo, de acordo com o 

artigo 1º de seu estatuto de criação, “coligir, metodizar, publicar, ou arquivar os 

documentos necessários para a História e a Geografia do Brasil”.
10

 Também a 

Biblioteca Nacional pode ser citada nessa exemplificação. Instituição, que tem suas 

origens na Real biblioteca de Portugal, passa à Biblioteca Nacional em 1825, após a 

independência. Ela significa na construção de uma identidade e de uma memória para o 

futuro da nação em construção, institucionalizando a literatura (mesmo que não fosse 

algo considerado genuinamente brasileiro) como parte do patrimônio nacional. Segundo 

Cassano (2006, p. 48), “tomava-se a Biblioteca, assim, como uma espécie de triunfo 

nacional, cuja funcionalidade, na verdade, não era o que mais importava, mas a sua 

existência de per si como uma carta de apresentação, representativa de um Estado 

forte”.    

Fechando esse parêntese e retomando Thiesse (1999, p.157), “a maior parte das 

associações históricas, geográficas, folclóricas que, no século XIX, reúnem em grande 

escala os eruditos e os amadores, trabalham essencialmente na perspectiva do 

patrimônio nacional”.
11

 A história da nação e sua possibilidade de arquivo engendram 

também uma memória da nação. São discursos sobre a nação que se estabilizam sob a 

forma de arquivos de uma memória oficial.  Memória essa que sustenta sua identidade e 

significa sua nacionalidade. A possibilidade de se contar sua própria história com seus 

atos grandiosos e com suas marcas importantes é o que sustenta a nação em sua 

existência, em sua unidade, em sua identidade. Ou seja, nesse modelo de nacionalização 

há um funcionamento específico para a memória nacional: ela se produz como um dos 

elementos que constituem o sentimento de nacionalidade, abrindo a possibilidade de 

processos identificatórios que engendram a identidade da nação. 

                                                             
10 http://www.ihgb.org.br/ihgb.php, acessado em 15 de agosto de 2012. 

11 « la plupart des associations historiques, géographiques, folkloriques qui, au XIXe siècle, rassemblent 

largement les érudits et les amateurs, travaillent essentiellement dans la perspective du patrimoine 

national .» 

http://www.ihgb.org.br/ihgb.php
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Quando postulamos que o patrimônio da nação é construído, é resultado do 

processo histórico-discursivo, estamos retirando esse patrimônio nacional de qualquer 

lugar perpétuo e atemporal que o possa significar dessa maneira, resultando do 

apagamento da historicidade. O que se entende por patrimônio de uma nação somente o 

é por ser resultado de um processo histórico que o produz dessa forma. Mais uma vez, 

Thiesse (idem, p. 12) afirma que “todo o processo de formação identitária consiste em 

determinar o patrimônio de cada nação e em difundir o culto a ele”.
12

    

Nós, porém, vamos além, afirmando que determinar um patrimônio nacional e 

cultuar seus elementos é inscrever elementos no simbólico, no histórico e no discurso, 

fazendo funcionarem sentidos de uma nacionalidade; é significar esses elementos de 

modo a produzir o efeito ideológico de nacionalidade.   

E essa inscrição da nacionalidade no discurso e no simbólico, processo de que 

participa a língua nacional como objeto simbólico, faz produzir discursos sobre essa 

língua. E dessa forma, produzindo discursos sobre a língua nacional, se produz também 

uma memória da língua nacional, que sustenta sentidos para ela, que disponibiliza, pelo 

trabalho interdiscursivo, os processos que a fazem significar. 

Thiesse (1999) ainda aponta para o apagamento da nacionalidade enquanto 

construção. O que assistimos com a criação dos Estados Nacionais não é somente a 

construção imaginária das nações. Nessa passagem também se operam mudanças de 

ordens sociais e políticas que estão na base da organização social das nações. O que 

estaria na base dessa virada na organização dos Estados na Idade Moderna diz respeito 

não à construção de uma história oficial que conta um passado e uma tradição que 

simbolizam as nações em sua grandiosidade. Nem mesmo a figura do soberano opera 

essa transformação. Ela diz respeito a uma revolução ideológica que reorganiza os 

Estados europeus consolidando uma nova organização social em classes proletária e 

burguesa e instaurando um modelo de produção capitalista industrial liberal. Porém, é a 

tradição, a história e a cultura que entram na constituição do imaginário social nacional 

apagando essas transformações na organização do novo modo de produção. 

                                                             
12 « tout le processus de formation identitaire a consisté  à determiner le patrimoine de chaque nation et à 

en diffuser le culte. » 
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Ainda segundo Thiesse (1999), ser nação é possuir uma história sob a forma de 

uma tradição e de uma cultura que fazem emergir, ao mesmo tempo em que 

particularizam, a noção de povo e de língua ligados à sua nação. 

Para Hobsbawm (1990), à noção de povo e de Estado, se liga a de território 

especificamente no século XIX, nos processos de construção das nações europeias. 

Segundo o autor (p. 32), “a equação nação = Estado = povo e especificamente povo 

soberano, vinculou indubitavelmente a noção de território (...)”.  

E o autor continua (op. cit. p. 34) afirmando sobre a construção da nação 

francesa que “em certo sentido, adotar o francês era uma das condições da plena 

cidadania francesa (e, portanto, da nacionalidade) da mesma forma que adotar o inglês 

se tornou condição da cidadania americana”. 

Dessa maneira, podemos discursivamente dizer que as noções de povo, Estado, 

território e língua se ligam ao conceito de nação, a partir do século XIX, na Europa, que 

empresta seu modelo a boa parte das nações do mundo. Já podemos entrever, pelo que 

nos diz Hobsbawn, o funcionamento dos objetos simbólicos língua e povo 

discursivizados sob a forma de símbolos nacionais.  

 Afirmamos, a partir daí, que a nação é um efeito histórico e ideológico, um 

efeito que produz a nação. A produção do efeito-nação se dá, dessa forma, sob o 

apagamento do ideológico e do histórico que o constituem e instaura um novo modo de 

produção, com suas consequências sociais e políticas, e novas formações ideológicas 

que produzem outras evidências.  

Nessa direção, o trabalho de construção das nações é um trabalho de apagamento 

das heterogeneidades em torno da construção de uma ancestralidade, uma história e 

símbolos nacionais comuns, dentre os quais, a língua, que também passa por processos 

de apagamentos para se produzir como um símbolo nacional. Porém, a memória 

discursiva da língua não deixa de se marcar e de retornar. Sustentada no interdiscurso, a 

memória da/na língua, uma presença ausente, um estranho familiar que não cessa de 

retornar, é o que sustenta a língua enquanto língua nacional, incluindo nessa sustentação 

interdiscursiva o lugar dos apagamentos, dos silenciamentos, das rupturas e as falhas. 

Retomando a questão da construção das nações, Bhabha afirma que  
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é a partir das tradições do pensamento político e da linguagem literária que a nação 

surge, no Ocidente, como uma poderosa ideia histórica. Ideia cuja compulsão 

cultural encontra-se na impossível unidade da nação como força simbólica. Isso não 

pretende negar a tentativa persistente dos discursos nacionalistas de produzir a ideia 

da nação como narrativa contínua do progresso nacional (...).”(Bhabha, 1997, p. 48) 

 

Produz-se, então, a construção da homogeneidade pela identidade nacional, o 

que chamamos aqui de efeito-nação, em uma tentativa de apagamento das 

heterogeneidades, de contorno do impossível simbólico de que nos fala Bhabha. Esse 

efeito diz respeito ao processo de homogeneização de sentidos que funcionam sob o 

nome da nação, de forma que seus sujeitos possam se identificar aos sentidos de uma 

nacionalidade, fazendo com que eles se reconheçam entre si como um mesmo povo, de 

uma mesma nação. Pertencer a uma nação, ser um povo, são sentidos que ganham 

novos espaços de circulação a partir do fim do século XVIII na Europa.   

Thiesse, mais uma vez, afirma que  

A nação, porque ela instaura uma fraternidade laica e por consequência uma 

solidariedade de princípio entre os herdeiros da mesma sucessão de indivíduos, 

afirma a existência de um interesse coletivo. Ela é um ideal e uma instância 

protetora, dada como superior às solidariedades resultantes de outras 

identidades: de geração, de sexo, de religião, de status social. O nacionalismo 

integral, que define o indivíduo por seu simples pertencimento nacional, declara 

ilegítimos os grupamentos, partidos, sindicatos fundados sobre outros referentes. 13 

(Thiesse, 1999, p. 16 – tradução nossa) 

 

Um nacionalismo se produz interpelando os sujeitos da nação em sujeitos 

nacionais, que se inscrevem, juntamente com os demais objetos simbólicos nacionais 

em uma memória de nacionalidade. Memória esta que disponibiliza no eixo da 

atualização, sentidos que fazem sujeitos, língua e símbolos nacionais pertencerem a uma 

mesma história nacional.  

                                                             
13 « La nation, parce qu’elle instaure une fraternité laïque et par conséquent une solidarité de principe 

entre les héritiers du même legs indivis, affirme l’existence d’un intérêt collectif. Elle est un idéal et une 

instance protectrice, donnée pour supérieure aux solidarités résultant d’autres identités : de génération, de 

sexe, de religion, de statut social. Le nationalisme intégral, qui définit l’individu par sa seule appartenance 

nationale, déclare illégitimes les groupements, partis, syndicats fondés sur d’autres référents. » 
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Antes que o processo de construção das nações e das línguas nacionais tivesse 

chegado ao seu apogeu no século XIX, a situação linguística da Europa era a de uma 

massa rural analfabeta que, além de falar diversas línguas, por vezes não possuia escrita. 

Em contrapartida, já havia línguas que possuíam um lugar diferenciado. São as línguas 

da corte, as línguas da literatura, as línguas da filosofia, as línguas de ensinamentos 

religiosos, as línguas administrativas e as línguas de ensino primário, secundário e 

universitário.  

O francês, por exemplo, tinha um estatuto de língua da nobreza, sendo a língua 

usada pelas cortes europeias, para a expressão da cultura. No século XVIII, o francês 

era não só a língua da corte de Versailles, mas também a língua da maior parte das 

cortes da Europa (Chevalier, 1994). Essa língua representava a mais alta expressão de 

cultura letrada, modelo que tentava ser imitado pelas demais cortes. Já no século XIII, 

conforme afirma Chevalier (1994, p.9 – tradução nossa), “o prestígio da língua francesa 

na Europa é considerável, prestígio político, prestígio universitário, prestígio 

literário”.
14

 E o autor continua afirmando (idem) que “no fim do século XII, o falar de 

Paris, onde residem o rei e sua corte, se afirma cada vez mais como o falar de prestígio. 

Não falar o francês da aristocracia parisiense é vergonha para muitos”.
15

   

 São sentidos da memória da língua francesa que reverberam em vários 

momentos no material aqui analisado, como poderemos ver mais adiante nessas 

análises. 

Encerrando nosso parêntese sobre os sentidos do francês na Europa desde a 

Idade Média, retomamos a questão da construção da nacionalidade. 

 Também Auroux, se referindo à relação entre as nações e as línguas nacionais, 

afirma que  

a constituição das nações europeias corresponde a uma profunda transformação nas 

relações sociais (nascimento do capitalismo mercantil, urbanização, mobilidade 

social, extensão das relações comerciais etc.), inclusive em seus aspectos religiosos 

(Reforma (1517) e Contra- Reforma). A expansão das nações acarreta 

                                                             
14 « Le prestigie de la langue française en Europe est considérable, prestige politique, prestige 

universitaire, prestige littéraire. »  

15
 À la fin du XIIe siècle, le parler de Paris, où résident le roi et sa cour, s’affirme de plus en plus comme 

le parler de prestige ; ne pas parler français de l’aristocracie parisienne fait honte à beaucoup.  
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indiscutivelmente uma situação de luta entre elas, o que se traduz, ao final, por uma 

correspondência, forçada porque institucionalizada, entre as línguas. A velha 

correspondência uma língua, uma nação, tomando valor não mais pelo passado mas 

pelo futuro, adquire um novo sentido: as nações transformadas, quando puderam, em 

Estados, estes vão fazer da aprendizagem e do uso de uma língua oficial uma 

obrigação para os cidadãos” (Auroux, 2009, p. 53 – itálico do autor) 

 

Primeiramente, é preciso dizer que o autor coloca o surgimento das nações na 

passagem da Idade Média para a Idade Moderna, mais especificamente, no 

Renascimento. Tal ponto de vista não invalida o que estamos afirmando, já que 

tomamos o efeito-nação como processo histórico, e não sob a forma cronológica e 

pontual. 

Mais uma vez, pelo que nos diz Auroux, podemos observar como a questão da 

língua se liga à da nação, funcionando em um movimento em que ambas, língua e 

nação, se produzem sob a forma da unidade, para que a relação uma língua, uma nação 

possa se consolidar, no apagamento das heterogeneidades e na produção do efeito da 

homogeneidade. 

A Idade Moderna traz para a constituição dos Estados nacionais a questão da 

língua. Frente à diversidade linguística se coloca a língua nacional como um elemento 

de homogeneização linguística e de subordinação ao Estado. No fim da Idade Moderna, 

uma língua já se sobrepõe às demais para se tornar língua nacional, passando a um 

elemento de interpelação de sujeitos em sujeitos nacionais. Ser cidadão subordinado a 

um Estado passa pela língua nacional, que deve ser conhecida de todos os cidadãos da 

nação.  

Não por coincidência, a constituição das línguas nacionais acompanha o 

processo de constituição das nações. Thiesse (1999) nos esclarece afirmando que são 

várias as línguas europeias que só passam a línguas nacionais depois do século XIX, 

momento em que se constituem também as nações. É também no processo de emersão 

dos Estados Nacionais que se produzem simbolicamente, as línguas enquanto elementos 

simbólicos da identidade nacional.  

Segundo Auroux (1999), a constituição das nações permite que, no que se refere 

à construção de saberes sobre as línguas nacionais, o latim deixe de ser o ponto de 
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partida dessa produção em detrimento das línguas e das literaturas nacionais. Auroux 

(2009, p. 79) afirma que “é só quando a tradição nacional está bem estabelecida que o 

observatório latino acaba por desaparecer, em proveito dos autores literários, do 

acúmulo das normas linguísticas e dos dicionários nacionais”.   

Na construção das línguas nacionais, a imprensa também tem papel importante 

(Thiesse, 1999; Auroux 2009). A imprensa permite que se passe à escrita uma série de 

expressões independentes do latim e também dialetos que não possuíam escrita. Além 

disso, é dada a essas línguas uma estabilização imaginária por meio da materialidade da 

escrita, o que ressignifica seus sentidos e possibilita a criação de gramáticas e 

dicionários para elas. Assim, a imprensa e a escrita vão ao encontro da construção de 

uma identidade linguística nacional.  

A questão linguística é uma preocupação na Europa em todo o período moderno. 

A monarquia francesa, antes das demais monarquias europeias, impõe desde 1539, pelo 

decreto de Villers-Cotterêts, a língua francesa como língua oficial de todos os atos 

administrativos e de justiça que fossem assinados sob aquela monarquia, iniciando um 

processo de silenciamento do latim
16

. Mas tarde, é criada, em 1635, a Academia 

Francesa, encarregada de velar pela pureza e pela glória da língua e sustentar as criações 

literárias e científicas em francês. São políticas linguísticas que já se instauravam na 

tentativa de controle das práticas linguísticas diversas. Políticas estas que apontam para 

a produção de uma língua nacional.  

Mas não havia da parte dos soberanos, a preocupação em fazer a população falar 

francês. Essa transformação na forma como as políticas linguísticas incidem sobre o 

francês só muda de perspectiva na passagem para a República. Nesse momento, uma 

importante mudança na forma em que os sujeitos se significam em relação ao Estado se 

opera.  O uso da língua do rei passa de uma questão de erudição para uma questão de 

dever, de cidadania.  Opera-se, nesse ponto, uma mudança na posição dos sujeitos 

nacionais frente ao Estado francês. E essa mudança passa pela língua.   

A representação da língua para o efeito-nação é de ordem imperativa. De um 

lado, nesse momento de formação das nações, a língua nacional impõe uma unidade 

frente à diversidade linguística e, de outro, ela faz encarnar o sentimento de 

                                                             
16 http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/villers-cotterets.asp, acessado em 02/05/2013. 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/villers-cotterets.asp
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nacionalidade. A língua se coloca face à diversidade, produzindo, pelo linguístico, a 

imagem de nação.  

Segundo Thiesse, 

Ela [a língua] deve assegurar a comunicação horizontal e vertical no seio da nação: 

qualquer que seja sua origem geográfica e social, todos os membros devem 

compreendê-la e utilizá-la. Ela deve permitir a expressão de qualquer ideia, de 

qualquer realidade [...]. Ela deve permitir que a nação se desenhe e se mostre como 

igual em grandeza em relação a todas as outras. Ele deve se confundir com a nação – 

se enraizar em suas profundezas históricas, trazer o legado do povo.17 (Thiesse, 

1999, p.71) 

 

A língua se produz, então, como um elemento essencial para a construção do 

imaginário de nacionalidade e do efeito-nação, uma vez que ela passa a representar a 

própria nação, se produzindo como língua nacional. Todos têm a mesma nacionalidade, 

por isso falam a mesma língua. 

É, então, pelo fato de já ter se iniciado um processo de unificação das línguas 

europeias pelo modelo da gramática latina (Auroux, 2009) que o surgimento de uma 

língua nacional, ensinável aos cidadãos nacionais, na base dessa gramática, se torna 

possível. O processo de gramatização das línguas europeias está ligado ao surgimento 

das línguas nacionais, que passam a servir aos Estados nacionais.  Porém, 

desenvolveremos o conceito de gramatização na seção seguinte. 

No século XX, o processo de constituição das nações sob o modelo europeu já 

está consolidado, de forma que o que triunfa na organização político-social mundial é o 

Estado sob a forma de nação.    As bases da monarquia absolutista já estão minadas e as 

lutas de classes já não se dão mais sob a forma das ordens com direitos desiguais. O 

capitalismo industrial se produz como o modo de produção dos Estados-nação e o 

proletariado e a burguesia são as novas formas-sujeito desse modo de produção, que 

                                                             
17 Elle (la langue) doit assurer la communication horizontale et verticale au sein de la nation: quelle que 

soit leur origine géographique et sociale, tous les membres doivent la compreendre et l’utiliser. Elle doit 

permettre l’expression de toute idée, de toute réalité [...]. Elle doit permettre à la nation de s’illustrer et de 

montrer qu’elle est égale en grandeur avec toutes les autres. Elle doit se confrondre avec la nation – 

s’enraciner dans ses profondeurs historiques, porter l’empreinte du peuple.  
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emergem em seus processos de constituição ao longo da Idade Moderna. De forma 

geral, as nações já possuem uma língua bem identificada ao que se produziu como suas 

identidades nacionais, línguas gramatizadas, com escrita e detentoras de um aparato 

instrumental que é capaz de descrevê-las e ensiná-las. 

Este percurso que nos fez passar pela construção das nacionalidades traz à tona a 

questão da língua nacional, uma vez que ela também significa como um objeto 

simbólico, o que nos permitiu pensar o efeito-nação. Efeito que promove uma língua ao 

lugar de nacional, a língua da nação.  A língua nacional funciona na representação da 

nacionalidade, isto é, como um elemento que empresta para a nação a evidência da 

identidade nacional, servindo às formas de representação do que é característico e 

singular de uma nação.  

Passemos à próxima seção para refletir sobre a forma como um modelo 

gramatical se empresta ao processo de unificação das línguas nacionais. 

 

1.4 - A GRAMATIZAÇÃO DAS LINGUAS EUROPEIAS 

 

Falar de gramatização das línguas europeias ocidentais nos remete, mais uma vez, 

aos trabalhos de Auroux (2009). O autor nos chama a atenção para o período que vai do 

século V ao século XIX como um período em que temos a “gramatização massiva” das 

línguas europeias, afirmando que é a partir da tradição linguística greco-latina que esse 

fenômeno organiza as sociedades humanas linguisticamente centradas na Europa (op. 

cit., p. 35). 

Auroux (2009, p.65) define gramatização como “o processo que conduz a 

descrever e instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que ainda são os 

pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário”.  

Refletir sobre a gramatização das línguas europeias ocidentais e 

consequentemente da língua francesa, portuguesa e brasileira, pressupõe um processo 

que se baseia na língua e na tradição latinas e que se processa por toda a Idade Média e 

Moderna.  
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Mas é no século XVI, com o Renascimento, que encontramos as razões para a 

aceleração desse processo. É por exemplo nesse século que temos na Europa o 

surgimento do primeiro dicionário monolíngue.  

Como já mencionamos, afirmar a tradição greco-latina como base do processo 

de gramatização das línguas europeias pressupõe, conforme Auroux (2009) dizer que 

existe uma base comum, centrada nas estruturas latinas, enquanto língua já gramatizada, 

que permite a construção de uma rede de conhecimento linguístico no processo massivo 

de gramatização. Forma-se, então, uma possibilidade de conexão entre as línguas 

europeias. De língua em língua, o processo de gramatização se dá por transmissão dos 

conhecimentos gramaticais produzidos a partir da gramática latina.  

Na Grécia e em Roma, a gramática já era uma forma de acesso à cultura para 

crianças que já falavam grego e latim quando iam para a escola. Dessa maneira, o latim 

na base da gramatização das línguas ocidentais nos permite postular uma tradição 

escolar pela língua latina.  

No século IX, o latim já funciona como uma segunda língua que o europeu 

(apenas aqueles que tinham acesso a esse saber) deve aprender. Nesse momento, sendo 

o latim uma língua gramatizada, a gramática se torna uma técnica de aprendizagem da 

língua latina. Trata-se de uma possibilidade de pedagogização pela gramática, que dá a 

essa língua uma escrita e a possibilidade de passagem para as outras línguas, ou seja, a 

possibilidade de ser traduzida. Assistimos a uma mutação pedagógica da gramática, que 

passa a ser ferramenta de acesso a uma língua estrangeira. 

Sobre a questão, Auroux nos diz que  

 Foi necessário primeiro que a gramática de uma língua já gramaticalizada fosse 

massivamente empregada para fins de pedagogia linguística, porque essa língua se 

tornou progressivamente uma segunda língua, para que a gramática se tornasse - o 

que tomará um tempo considerável – uma técnica geral de aprendizagem, aplicável a 

toda língua, inclusive a materna.  (Auroux, 2009, p.43)  

 

Dessa maneira, a possibilidade da pedagogização das línguas europeias 

ocidentais passa pela gramatização das mesmas. O autor nos fala de uma gramática 

latina estendida (GLE) para se referir ao modo como se constitui o quadro teórico que 
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norteia a forma de descrição comum inicial que pode servir a todas as línguas que 

seguem a tradição gramatical latina.  

Afirmamos mais uma vez que, como processo, a gramatização das línguas 

europeias ocidentais se inicia na Idade Média, que experimentou uma convivência 

dialetal entre o latim e os vernáculos. O latim, língua de conquistas, de cultura e de 

acesso ao conhecimento e os vernáculos, línguas locais, conviviam equilibradamente.   

De acordo com Auroux (2009, p. 49), nesse momento não há oposição entre o latim e as 

demais línguas, mas uma livre circulação, uma vez que seus espaços de circulação eram 

bem delimitados: o latim, com seu lugar assegurado pelo fato de ser a língua do 

conhecimento, do clero e do poder e as demais línguas, com seu espaço cotidiano. 

O século XVI incide de forma decisiva para a perda de lugar do latim. A 

Reforma e o abalo da Igreja católica, o luteranismo que pregava o acesso direto aos 

textos sagrados, o surgimento do comércio, também como uma esfera estranha à Igreja, 

tudo contribui para o deslocamento do lugar do latim em detrimento das línguas 

vernaculares europeias, pois se minimiza o papel intermediário dos letrados.   

Mais uma razão para a gramatização no século XVI é o fato da intensificação 

das trocas comerciais, que traz a necessidade de aprendizagem de uma língua 

estrangeira. As medidas expansionistas adotadas pela Igreja com a Contra-Reforma, 

integradas às politicas mercantilistas de expansão, também trazem a necessidade das 

línguas estrangeiras. 

Além disso, o aparecimento das nações implica uma série de transformações na 

estrutura social da Europa (Reforma e Contra-Reforma, expansão marítima, nascimento 

do capital mercantil, urbanização, mobilidade social, etc.) acarretando uma 

correspondência, como vimos, entre língua e nação, ou seja, para cada nação, uma 

língua. 

A partir do século XVI, ao latim, fica guardado o lugar de língua da ciência, 

enquanto que os vernáculos ganham espaço como língua de cultura (atividades 

intelectuais da nova elite) e de religião (protestantismo).   

Com o surgimento da imprensa, os textos passam a ser difundidos em maior 

escala, mudando a relação do sujeito com o texto, e consequentemente com a língua. A 
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tipografia se vê impelida a uma padronização, constituindo um espaço de comunicação 

homogêneo funcionando como uma mesma língua. 

Como desdobramento do processo de gramatização, temos a alfabetização como 

ferramenta para fazer aprender uma língua nos moldes da gramática, ou seja, a 

transmissão de uma língua dentro da tradição gramatical latina. 

Segundo Auroux (2012, p.22), “a gramática é uma das disciplinas ocidentais 

mais antigas a dispor de um núcleo teórico estável já que podemos retomá-lo a (sic) 

quatro séculos antes de nossa era; ele é constituído por sua metalinguagem (‘nome’, 

‘verbo’, ‘substantivo’, ‘adjetivo’, etc.)”.  

Ainda segundo Auroux (2009, p.66), “Uma gramática contém (pelo menos): a) 

uma categorização das unidades; b) exemplos; c) regras mais ou menos explícitas para 

construir enunciados (os exemplos escolhidos podem tomar seu lugar)”. Assim, a noção 

de regra, seguida de uma metalinguagem, é o que norteia a segmentação e a 

categorização da língua, que recebe sobre si um trabalho teórico que aplica um princípio 

classificatório. O que a gramática faz é criar representações das relações internas ao 

enunciado. Sobre essa questão, Auroux (2012, p. 75) afirma que “o objeto próprio da 

gramática é, certamente, representar as relações entre as expressões linguísticas no 

centro do enunciado.” 

 A gramática em si também funciona como um instrumento linguístico que 

incide sobre a língua. E como desdobramento, o aparecimento de instrumentos 

linguísticos (gramáticas, dicionários, livros didáticos...) traz consequências para as 

práticas linguísticas humanas.  

A gramática aparece, então, como uma das consequências do fenômeno da 

gramatização das línguas, em uma função dupla de pedagogização das línguas e de 

descrição das mesmas.  

A produção histórica das línguas enquanto línguas nacionais gramatizadas e 

detentoras de uma gramática traz consequências que incidem sobre o modo de entrada 

da língua na nação. A própria inserção das línguas em instituições de ensino, como a 

Escola, faz trabalharem sentidos institucionais sobre essas línguas, que lhes dão sentidos 

específicos, que as oficializam e as legitimam na relação língua/nação/sujeito. Estar na 

Escola permite que as línguas se tornem um saber a ser ensinado, legislado por políticas 
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educacionais, e segmentáveis, uma vez que seus efeitos de unidade são oriundos de um 

processo de gramatização, que se presentifica em conteúdos de currículos e programas 

de ensino.  É o caso da entrada das línguas que se escolarizaram, e consequentemente 

do francês, nas instituições de ensino brasileiras.   

 

 

1.5 – LÍNGUA NACIONAL E LÍNGUA MATERNA: UM EFEITO IDEOLÓGICO 

DE COINCIDÊNCIA 

 

É, então, pensando que as línguas nacionais europeias se constituem em um 

processo que tem relação com o da própria constituição dos Estados-Nações, mas 

ressaltando que cada uma delas possui uma espessura histórica em suas diferentes 

formas de constituição, que fazemos distinções entre língua nacional, língua oficial, 

língua materna e língua estrangeira, a partir da articulação teórica entre a História das 

Ideias Linguísticas e a Análise do Discurso.  

Sem esquecer que as línguas não são apenas, segundo Payer (2007, p. 119), 

materialidades distintas, mas também “dimensões distintas da linguagem na ordem da 

memória”, seguimos Guimarães (2007, p. 64), para distinguir esses conceitos de língua. 

Segundo o autor: 

“Língua materna: é a língua cujos falantes a praticam pelo fato de a sociedade em que 

se nasce a praticar; nesta medida ela é, em geral, a língua que se apresenta como (que se 

apresenta como sendo) primeira para seus falantes.” 

“Língua nacional: é a língua de um povo, enquanto língua que o caracteriza, que dá a 

seus falantes uma relação de pertencimento a este povo.” 

“Língua oficial: é a língua de um Estado, aquela que é obrigatória nas ações formais do 

Estado, nos seus atos legais.” 

“Língua estrangeira: é a língua cujos falantes são o povo de uma Nação e Estado 

diferentes daqueles dos falantes considerados como referência”  
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Para esta pesquisa interessa pensar o francês como a língua materna da maioria 

dos franceses, a língua nacional da nação Francesa e a língua oficial de uma série de 

Estados espalhados pelo mundo, se colocando para a nação brasileira como uma língua 

estrangeira. 

Retomando Guimarães, apontamos ainda para uma reflexão produtiva para nós 

no que diz respeito à relação da língua com seu espaço de enunciação. Guimarães 

afirma que  

Os espaços de enunciação são espaços de funcionamento de línguas, que se dividem, 

redividem, se misturam, desfazem, transformam por disputas incessantes. São 

espaços “habitados” por falantes, ou seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao 

dizer e aos modos de dizer. (...). O espaço de enunciação é um espaço político (...). 

(Guimarães, 2005, p. 18/19 – aspas do autor) 

 

O conceito de espaço de enunciação, de que nos fala Guimarães nos ajuda a 

refletir sobre o efeito de evidência que as línguas nacionais produzem: uma língua, uma 

nação. Produz-se uma relação direta entre língua e nação, relação esta que se dá de 

forma homogênea e sem contradição. Considerar o político no espaço de enunciação da 

língua nacional é desnaturalizar essa evidência e restituir o lugar do político e as 

divisões que ele instaura na relação da nação com sua língua nacional e com outras 

línguas nacionais.   Sobre essa relação, o autor afirma que  

 

Os espaços de enunciação (...), em que funcionam as línguas, são historicamente 

marcados pela organização política dos Estados Nacionais. É isso que dá um peso 

fundamental a noções como língua nacional, língua oficial e língua estrangeira que 

aparecem dividindo as línguas, imaginariamente, entre a de uma nação e as outras. 

(Guimarães, 2007, p.63 – itálico do autor) 

 

O papel regulador do Estado do qual nos fala Guimarães não prescinde de uma 

língua que a ele se ligue, distribuindo as línguas em espaços de enunciação como língua 

nacional, oficial ou estrangeira. É nessa direção, pensando o papel do Estado brasileiro 

enquanto regulação que incide sobre o processo de disciplinarização do francês no 
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Brasil, que entendemos a relação entre Estado, língua e espaços de enunciação nesse 

processo.  

Também Payer (2007, p.114), a partir dos trabalhos de Guimarães (2005), define 

língua nacional como “a língua elevada a esta categoria pelo Estado Nacional, 

formadora dele, minuciosamente cultivada portanto, e a partir da qual ele regula a 

presença de outras línguas em seu território.” Payer (2007, p. 117) ainda estabelece um 

contraponto entre língua nacional, “como a língua a partir da qual o Estado regula a 

presença das outras” línguas em seu território e a língua materna “entendida como a 

dimensão da linguagem que é da ordem da memória discursiva”. Para a autora ainda, a 

língua nacional, por se ligar à questão do Estado, tem funcionado juridicamente na 

história (idem).  

No Brasil, assim como na França e em boa parte das nações que tomaram por 

empréstimo o modelo europeu de construção da nacionalidade, os conceitos de língua 

nacional, oficial e materna se sobrepõem. Sobreposição esta produzida pela ilusão da 

equivalência entre esses conceitos, que aqui se equivalem em um efeito de evidência 

(cf. Orlandi, 2001, 2002, 2007 e outros, tratando do caso brasileiro). Produz-se uma 

evidência da língua da nação como a língua do povo e também primeira língua. Há um 

apagamento do processo que produz a situação linguística aparentemente homogênea da 

nação.   

Mas desnaturalizar essa coincidência nos ajuda a pensar esses conceitos de 

forma separada e nos leva a colocar a língua nacional francesa em um lugar específico 

em relação à língua nacional brasileira. A língua nacional francesa (primeira língua do 

povo francês e língua oficial do Estado francês), o francês, está para a língua nacional 

brasileira, o português, (primeira língua do povo brasileiro e língua oficial do Estado 

brasileiro) como uma língua estrangeira, como a língua do povo e do Estado francês.  

Temos, então, o francês, uma língua que funciona como nacional de um outro 

espaço de enunciação, se colocando frente ao português, uma língua nacional do espaço 

de enunciação brasileiro. É essa posição, em que a língua francesa se coloca frente à 

língua brasileira (porque é a partir dessa língua brasileira que o Estado brasileiro 

organiza suas relações com as demais línguas), se institucionalizando pelo espaço 

escolar brasileiro, que colocamos o francês como uma língua estrangeira.   A língua 

nacional francesa, uma língua gramatizada, que acompanha o processo de constituição 
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da nação francesa, que tem status de nacional, oficial e materna para o povo francês se 

inscreve no Brasil como a língua de uma nação outra, como uma língua que para nós é 

estrangeira, pois nossa língua materna, oficial e nacional é o português.   

Tratamos, então, assim como Payer (2007, p. 120), a língua estrangeira em 

relação à língua nacional, “não somente como línguas distintas, empiricamente, mas 

também – ou sobretudo - como dimensões distintas da linguagem que são da ordem da 

memória discursiva, e que apresentam distintos funcionamentos (...)”.  (itálicos da 

autora) 

Se, para cada nação, uma língua, para cada língua, uma memória. Assim, 

tomando a língua nacional brasileira e a língua nacional francesa como línguas com 

memórias distintas, queremos pensar a forma como a memória do francês, uma língua 

nacional estrangeira, se coloca frente à língua nacional brasileira, essa língua que 

organiza a relação da nação brasileira com ela própria e com as demais línguas 

nacionais.  

Pensando, então, no poder de intervenção do Estado e na ilusão de controle 

sobre as línguas, colocamos os colégios notáveis como instituições nas quais o poder 

regulador do Estado pode incidir sobre as línguas, legislando sobre que línguas podem 

adentrar as instituições escolares, que saberes aí podem circular e como deve se dar seu 

ensino.  
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2 – A LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ESPAÇO ESCOLAR: UMA LÍNGUA, UM 

CAMPO DISCIPLINAR  

 

Tendo seu papel institucional, suas práticas pedagógicas e seus repertórios de 

saberes sustentados por uma memória que mantém uma relação constitutiva entre 

Estado, língua e nação, a Escola, espaço institucionalizado de circulação de saberes, se 

mostra como um lugar privilegiado para a observação de como se institucionalizam 

também os sentidos para uma língua e seu ensino.  

Segundo Orlandi (2002, p. 203), o século XIX, ao promover suas 

transformações, ligadas à transformação maior que é a de tornar o Brasil um país 

independente, vai organizar a sociedade brasileira em torno de suas instituições, seus 

programas de ensino, dentre os quais sobressai o ensino da língua do Brasil, como 

instrumento de nacionalização, de construção de uma identidade nacional para a nação.  

O trabalho de formação de quadros do Colégio Pedro II foi decisivo uma vez 

que formou as elites condutoras do país, tendo trabalhado também, segundo Andrade 

(1999), quadros intermediários, ou seja, o estrato superior e médio da sociedade 

composta por grupos não homogêneos, porém em posição de influenciar o jogo político-

cultural da nação brasileira em formação. 

 Refletir sobre o Colégio Pedro II nos permite tomar a instituição enquanto 

objeto de políticas educacionais de Estado voltadas para o ensino de línguas, no 

trabalho de formação de uma cultura escolar específica. Isso porque, antes do século 

XIX, as escolas eram de orientação colonial jesuítica, conforme nos diz Souza (1999) e 

os brasileiros que estudavam tinham preceptores ou estudavam em instituições 

portuguesas em Lisboa, Coimbra e Paris ou ainda em escolas particulares.  

 Ponto de partida do projeto de formação de uma educação nacional, o Colégio 

Pedro II é significado como parte da história da educação na memória da nação 

brasileira. O colégio entra para a memória como uma instituição modelo de ensino 

secundário, tendo trabalhado para a formação de grandes nomes do país.  
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2.1 - O COLÉGIO PEDRO II: O SURGIMENTO DE UM MODELO ESCOLAR 

 

Nos discursos historiográficos sobre o Brasil, nesse primeiro momento histórico do 

nosso recorte, depreende-se que a fundação do Colégio Pedro II, em 1837, pelo governo 

imperial, integra um projeto de Estado de promoção da formação da nacionalidade 

brasileira, num movimento institucional grandioso que estabelece um modelo de escola 

e de educação para o Brasil. Assistimos nesse momento da história do Brasil a um 

esforço para a criação de um sistema educacional nacional brasileiro, em um momento 

pós–independência em que a nação brasileira está em processo de construção.   

Dessa maneira, o Colégio Pedro II trabalha na representação da construção de 

um Estado forte e centralizado, que precisava desenvolver o sentimento de pertença à 

nação ainda em construção. A representação da unidade e da centralização é construída 

via institucionalização e educação, pois ambas constroem a imagem de nação, que se 

funda no século XIX, no Brasil. Isso equivale a afirmar que o surgimento de um colégio 

que nasce de um projeto de tais proporções marca uma passagem na sociedade e na 

educação brasileiras, pelo papel modelo do colégio e pelo caráter nacional de seus 

programas de ensino, no que diz respeito à formação de um sujeito pretendido pelo 

Império e à própria representação da centralidade da nação. Centralidade esta baseada 

no funcionamento de instituições em sua relação com a nacionalidade. O Colégio Pedro 

II se consolida como a ferramenta que trabalha em prol do processo de construção dessa 

nacionalização do Estado brasileiro. Não se trata, portanto, de uma instituição que 

visava atingir a todos, mas de uma instituição voltada para as elites brasileiras, agora 

formadas deste lado de cá do Atlântico. 

 

2.2 – LÍNGUA E INSTITUIÇÃO: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SABERES 

SOBRE A LÍNGUA  

 

 É valido precisar que tomamos o conceito de instituição baseado em uma certa 

estabilização nas formações sociais e dos sentidos, mas não de forma definitiva, como o 

tomam certas ciências sociais. Para nós, como para Mariani (1999, p. 48), “sobre as 
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instituições recai uma forte carga de controle social: elas servem para modelar as 

práticas sociais existentes, embora [...] essa imposição não se realize de forma 

absoluta”. 

Também Lagazzi-Rodrigues (2007) afirma que a instituição deve ser tomada 

“como uma organização discursiva resultante de processos e percursos de 

institucionalização de sentidos (...)”. E, enquanto lugar de produção de sentidos, 

acreditamos que tal discussão sobre as instituições se justifica pela crença de que o lugar 

de onde se enuncia significa essa enunciação. Por essa razão, “esse lugar (institucional 

ou não) deve ser compreendido como posição enunciativa vinculada ao complexo de 

formações discursivas em relação, e constitutivas de um momento histórico” (Mariani, 

1999, p. 48).  

E para nós, cujo objetivo é compreender o modo como o francês se 

disciplinariza no/pelo Colégio Pedro II, interessa entender o papel dessa instituição 

escolar sobre o “efeito de legitimidade de um saber linguístico” (Lagazzi-Rodrigues 

2007, p. 12), nesse caso, os saberes produzidos sobre a língua francesa, nos limites 

desse campo disciplinar. 

Nessa direção, consideramos que a instituição tem suas fronteiras marcadas pela 

mobilidade, sendo, portanto, sujeita a falhas e a contradições. Assim, as instituições são 

marcadas pela heterogeneidade que são próprias de sua constituição. A instituição é 

tomada aqui como efeito de linguagem em que suas normas e regras possuem uma 

espessura histórica, isto é, elas atravessam um processo histórico de constituição. Nessa 

direção 

As instituições, na maneira como as estamos concebendo, constituem parte do 

processo ideológico geral de edificação de práticas discursivas [...], processo esse 

que apaga para o sujeito seu assujeitamento a formações discursivas, produzindo o 

efeito de literalidade, de objetividade do real, etc. O que chamamos de instituição 

é fruto de longos processos históricos durante os quais ocorre a sedimentação 

de determinados sentidos concomitantemente à legitimação de práticas ou 

condutas sociais. São práticas discursivas que se legitimaram e institucionalizaram, 

ao mesmo tempo em que organizaram direções de sentidos e formas de agir no todo 

social. (Mariani, 1999, p.51 – negrito nosso)  
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É nesse sentido que afirmamos que instituição e ideologia estão ligadas no 

trabalho de estabilização de sentidos que se sedimentam nas formações sociais, 

direcionando práticas discursivas e produzindo efeitos de evidência.  

 É próprio desse processo de construção de evidências o fato de que  

As instituições que se estabelecem tornam-se visíveis socialmente através de 

práticas e/ou rituais sociais, pela circulação de seus produtos e, sobretudo, 

através dos sistemas de normas e leis (ou seja, mais discursos) que se vão 

organizando conforme o discurso institucional vai se moldando/transformando, e 

vice-versa.  (Mariani, 1999, p. 51 – negrito nosso). 

  

Assim, as instituições passam por um processo de consolidação que as torna 

visíveis socialmente, promovendo para os sentidos produzidos por ela um status de 

regra ou de norma ou de lei, que organiza o próprio discurso institucional que ela 

produz.  

As instituições também se fundam sob o efeito ideológico de apagamento dos 

saberes como produção, fazendo com que eles funcionem como se não tivessem 

historicidade, como se não fossem produto de uma discursividade e como se não fossem 

perpetuamente inacabados. 

A instituição, no seu trabalho de estabilização de sentidos, cria fronteiras que 

promovem a   

construção de laços de dependência face às múltiplas coisas-a-saber, 

consideradas como reservas de conhecimento acumuladas, máquinas-de-saber contra 

as ameaças de toda espécie: o Estado e as instituições  funcionam o mais 

frequentemente – pelo menos em nossa sociedade- como polos privilegiados de 

resposta a esta necessidade ou a essa demanda.  (Pêcheux, [1983] 2008, p.34 – 

negrito nosso) 

  

Demanda de controle da instabilidade dos sentidos, da tentativa ilusória de 

controle desses sentidos e de necessidade de um mundo lógico-semanticamente 

homogêneo. Esse trabalho de controle e de estabilização do qual nos fala Pêcheux 

produz também um apagamento da heterogeneidade e da descontinuidade dos discursos 
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e da história, trazendo como efeito – no caso da Escola – um discurso pedagogizado 

pelo qual os saberes têm efeito de verdade, sem lugar para a contradição. Há um efeito 

de domesticação do real que assegura um controle, sem riscos, sobre a interpretação.   

Rocha (2003), tratando da Escola, afirma que  

seria mesmo legítimo afirmar que ela [a escola] é um lugar por excelência do 

exercício linguageiro: o trabalho que nela se realiza (qualquer que seja seu objetivo 

maior – a socialização, a instrução, a avaliação das competências, o 

desenvolvimento de uma performance) se encontra em uma estreita dependência 

frente à atividade linguageira que lhe serve de suporte.18  (Rocha, 2003, p. 157) 

 

Nós diríamos mesmo que, enquanto instituição, a Escola é por excelência, um 

espaço de práticas discursivas ligadas à educação. Temos nela a repetição de rituais 

constituídos por discursos pedagógicos, discursos sobre o ensino de língua, discursos 

sobre a instituição escolar, etc... Isso nos permite afirmar que esse exercício linguageiro 

do qual nos fala Rocha (2003), que são institucionais, já está posto como prática 

discursiva; já há discursos sustentando as práticas discursivas escolares; já há uma 

sustentação interdiscursiva na base dessas práticas escolares.  Por essa razão, diríamos 

mesmo que a atividade linguageira, mais que um suporte, é constitutiva das práticas 

discursivas escolares. 

Práticas discursivas essas que funcionam sob um efeito de domesticação e 

estabilização dos sentidos, o que nos permite avançar e falar em uma certa estabilização 

também dos textos produzidos institucionalmente.  Pensando nessa direção, podemos 

falar de uma tipologia de discursos vinculada à instituição, ou seja, uma certa 

estabilidade na produção de textos institucionais, que nos permite reconhecer o que é 

um memorando, um decreto ou um programa de ensino, por exemplo. E não 

diferentemente do entendimento que temos de instituição neste trabalho, suas tipologias 

também são afetadas pela historicidade em seu processo de constituição. Mais uma vez, 

Mariani (1999, p. 51) nos diz que  

                                                             
18 « Il serait tout à fait légitime d’affirmer qu’elle est le lieu par excellence de l’exercice langagier : le 

travail qui s’y accomplit (quel que soit son but majeur – la socialisation, l’instruction, l’évaluation des 

compétences, le développement d’une performance) se trouve dans une étroite dépendance vis-à-vis de 

l’activité langagière qui lui sert de support » 
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Uma tipologia dos discursos institucionais que considere estas reflexões tem a 

possibilidade de lidar com o movimento dos sentidos, pois permitirá o 

reconhecimento das regularidades – pelos processos de normatização institucional 

– e também variações – ligadas aos acontecimentos -, ambas em sua necessária 

relação com a historicidade. (Mariani, 1999, p. 51)  

 

Nosso entendimento de tipologia de discurso aponta, então, para uma 

regularidade, sujeita a falhas, ligada à estabilização promovida por um lugar de 

enunciação institucional, porém afetada pela divisão dos sentidos. Tudo isso sem 

negligenciar a historicidade na constituição desses discursos e sentidos.  

Retomando Courtine no que diz respeito ao funcionamento da memória (1999), 

os programas nacionais de ensino do Colégio Pedro II, um decreto após o outro, 

promovem o efeito imaginário de continuidade da história dessa instituição na educação 

brasileira. No eixo da formulação, em que os preconstruídos se encaixam para um efeito 

de linearidade, os programas de ensino e os discursos que eles deixam falar, sustentados 

por um eixo vertical descontínuo do espaço interdiscursivo, produzem um efeito de 

memória dessa instituição. Produz-se mesmo um domínio de memória do Colégio Pedro 

II, com suas implicações para a educação nacional.  

Os programas de ensino funcionam, também, como pontos de contenção da 

deriva dos sentidos, permitindo uma estabilização dos saberes para seu processo de 

transmissão. Há, dessa forma, como efeito dos programas de ensino, uma certa 

estabilização, nunca permanente, que faz parte do processo de transmissão de saberes no 

espaço institucional escolar.  

Orlandi (2011) caracteriza três tipos de discurso: lúdico, polêmico e autoritário. 

Segundo a autora, 

O discurso lúdico é aquele em que o seu objeto se mantém presente enquanto tal e os 

interlocutores se expõem a essa presença, resultando disso o que chamaríamos de 

polissemia aberta (o exagero é o non-sense). O discurso polêmico mantém a 

presença do seu objeto, sendo que os participantes não se expõem, mas ao contrário 

procuram dominar o seu referente, dando-lhe uma direção, indicando perspectivas 

particularizantes pelas quais se o olha e se o diz, o que resulta na polissemia 

controlada (o exagero é a injúria). No discurso autoritário, o referente está 

“ausente”, oculto pelo dizer; não há realmente interlocutores, mas um agente 
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exclusivo, o que resulta na polissemia contida (o exagero é a ordem no sentido em 

que se diz “isso é uma ordem”, em que o sujeito passa a instrumento de comando). 

Esse discurso recusa outra forma de ser que não a linguagem. (Orlandi, 2011, p. 

15/16 - itálico e aspas da autora) 

 

 Nos interessa desses três tipos de discurso dos quais nos fala Orlandi, pensar 

sobre o discurso autoritário, na sua polissemia contida e no seu funcionamento 

parafrástico que determina os sentidos. Os programas de ensino, enquanto elementos do 

discurso pedagógico se inserem no discurso autoritário por funcionarem como uma 

injunção do Estado, pela forma do decreto, determinando o que deve integrar os saberes 

a serem transmitidos sob a forma do ensino. 

Como espaço de institucionalização de saberes, os programas de ensino têm 

papel decisivo na forma de produção e, principalmente, circulação desses saberes. Sobre 

a questão da constituição e institucionalização de saberes, Pfeiffer (2007, p. 19) afirma 

que “essa constituição pode se dar em espaços particulares como o da Instituição que se 

configura por textualidades como gramáticas, dicionários, obras literárias, manuais, 

programas de ensino, associações, entre outras”. E segue afirmando que o 

“funcionamento da instituição (...) produz a um só tempo unidade e legitimidade. Mais 

ainda, a Instituição tem uma forma própria que é a da escrita e do saber. Há assim uma 

indissolubilidade entre a Instituição, o saber e a escrita” (idem)  

Pensando no papel de institucionalização dos saberes por parte dos programas de 

ensino e a forma como eles fazem funcionar esses saberes no espaço de enunciação que 

eles arregimentam, trazemos Orlandi que nos fala do “Discurso Pedagógico”, do qual 

fazem parte os programas, como um lugar de transmissão de saberes sob a forma da 

informação no espaço escolar. Para a autora,  

a escola é a sede do DP [discurso pedagógico]. Em última instância, é o fato de estar 

vinculado à escola, isto é, a uma instituição, que faz do DP aquilo que ele é, 

mostrando-o em sua função: um dizer institucionalizado, sobre as coisas, que se 

garante,  garantindo a instituição em que se origina e para a qual tende”. (Orlandi, 

2011, p. 23)  

 

 E a autora segue definindo o que chama de Discurso Pedagógico.  
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O que é, então, o DP? Eu o tenho definido como um discurso circular, isto é, um 

dizer institucionalizado, sobre as coisas, que se garante, garantindo a instituição em 

que se origina e para a qual tende: a escola. O fato de estar vinculado à escola, a uma 

instituição, portanto, faz do DP aquilo que ele é, e o mostra (revela) em sua função. 

(Orlandi, 2011, p. 28)  

 

Nessa direção, relacionamos a transmissão dos saberes produzidos sobre a língua 

francesa no campo disciplinar francês àquilo que nesse campo se liga ao discurso 

pedagógico, portanto institucional. A ligação dos saberes que circulam nesse campo se 

ligam à instituição legitimando-os como saberes a serem transmitidos, de um lado, e a 

serem aprendidos, de outro. 

Sobre a função de transmissão do discurso pedagógico, a autora (op. cit., p. 

29/30) afirma que “o DP se dissimula como transmissor de informação, e faz isso 

caracterizando essa informação sob a rubrica da cientificidade. O estabelecimento da 

cientificidade é observado, segundo o que pudemos verificar, em dois aspectos do DP: a 

meta-linguagem e a apropriação do cientista feita pelo professor”.   

Também pensando a relação entre instituição e a transmissão de saberes sobre a 

língua, Lagazzi-Rodrigues (2007, p. 17) afirma que “por um lado a institucionalização 

impõe injunções, por outro lado ela torna possível a circulação de um saber, abrindo 

para diferentes modos de representação e para a continuidade da produção científica”. 

Mais à frente, faremos uma diferenciação sobre a produção e a transmissão de saberes, 

mas, do que afirma a autora, nos interessa pensar que a instituição é um lugar de 

inscrição, de acolhimento de saberes produzidos sobre a língua. Saberes estes que 

significam e se legitimam de determinada maneira pelo modo como se inscrevem nesse 

espaço institucional, apontando para uma forma de circulação no social e produzindo 

um imaginário para esses saberes sobre a língua, que se tornam imaginariamente a 

própria língua.  

Nosso trabalho de investigação ligado a uma instituição nos leva a questionar, 

fazendo eco com Mariani (1999, p. 49), “o que a instituição diz e porque ela diz daquele 

modo”. Isso significa que buscamos desnaturalizar os rituais discursivos institucionais, 

questionando o efeito de existência de uma literalidade dos sentidos ligada ao que é dito 

pelo discurso institucional, no nosso caso, os programas de ensino e os livros de francês.  
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Juntamente com Orlandi (2002), como dissemos no início deste trabalho, 

tomamos o Colégio Pedro II como um colégio notável, ou seja, instituições que se 

destacam por seu papel nacional na formação de quadros para cargos políticos, sujeitos 

midiáticos e funções importantes da história da sociedade brasileira. 

Posto isso, os colégios notáveis são para nós instituições de ensino nas quais 

foram sedimentados sentidos do que se projetava como nação e como lugar de 

circulação de saberes necessários para a formação de sujeito nacional. Acreditamos que 

o Colégio Pedro II contribuiu para a institucionalização do francês no ensino brasileiro, 

uma vez que não só sua estrutura era modelo, mas também seus programas de ensino, 

publicados nacionalmente pela Instrução Pública
19

. No anexo do Regulamento nº 8, 

documento que regulamenta o funcionamento do colégio em sua fundação e que será 

analisado mais adiante, consta que os exames de fim de curso do colégio podiam dar 

acesso aos cursos universitários do Império. Isso coloca também os saberes dos 

programas do colégio no lugar de modelo, o que ganha proporções ainda maiores no 

transcorrer do século XIX. É por essa razão que afirmamos o Colégio Pedro II como 

uma instituição de função centralizadora sobre a educação brasileira, pelo seu papel de 

modelo para as demais instituições escolares.  

 Historiadores e historiadores da educação apontam para o fracasso na função de 

modelar pretendida pelo Colégio Pedro II (cf., por exemplo, Haidar, 2008), devido ao 

sistema de aulas avulsas, que permitia que os alunos frequentassem apenas as aulas de 

interesse e não a totalidade do curso secundário, e pela desorganização interna do 

colégio ao final do Império.  

Para nós, portanto, o que importa é como funcionou o Colégio Pedro II no 

discurso de Estado brasileiro e no cenário nacional da educação. Sendo seus programas 

de ensino uma referência nacional e seu projeto um intento de modelo escolar brasileiro, 

são os sentidos dessa instituição, seu estatuto, em relação às demais que nos leva a 

colocá-la como uma instituição modelo.  

                                                             
19 Fávero (2002) nos esclarece que o Regulamento de 1854 cria a Inspetoria Geral da Instrução Pública 

Primária e Secundária, órgão destinado a orientar e fiscalizar o ensino no Império. 
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Nessa perspectiva, estabelecemos dois momentos modelares do Colégio Pedro II 

em nosso recorte de pesquisa, que vai do momento fundacional até a Era Vargas, frente 

à educação brasileira.  

O primeiro, que vai de sua fundação em 1837 até 1931, quando seus programas, 

seus livros didáticos e sua organização eram colocados como modelo pelo Estado sem 

uma imposição direta às demais escolas brasileiras, ficando a cargo de cada uma das 

demais instituições públicas escolares brasileiras a equiparação, ou não, de seus 

programas. Apesar de haver uma pressão do Estado, dando acesso direto aos cursos 

superiores aos alunos aprovados em instituições escolares que tivessem seus programas 

equiparados aos do Pedro II.  

O segundo momento modelar do Colégio Pedro II se dá a partir da reforma 

Francisco Campos, em 1931, já na Era Vargas, pela qual a equiparação aos programas 

do Pedro II passa a ser uma obrigatoriedade para as escolas públicas brasileiras, estando 

as particulares convidadas a fazer o mesmo, pelas inspeções federais. Essa equiparação, 

como veremos mais à frente, integra um projeto de nacionalização da educação por uma 

intervenção do Estado na direção do controle. Colocado no lugar de modelo pela lei e 

pela intervenção controladora do Estado, o Colégio Pedro II é colocado no centro de um 

processo da nacionalização da educação brasileira, o que fortalece também a própria 

nação brasileira, enquanto unidade regulada. 

 Tomando essa direção, nosso trabalho com documentos institucionais, o 

documento de fundação, os programas de ensino e livros didáticos do Colégio Pedro II, 

caminha para a depreensão do funcionamento dos sentidos que arregimentam o francês 

a partir desse material, pensando nas regularidades e também na divisão constitutiva dos 

sentidos que esse trabalho institucional do colégio promove sobre essa língua 

estrangeira. 

Cabe-nos questionar, para uma compreensão discursiva do que representa o 

surgimento do colégio, o que significa ser modelo. O colégio é modelo de quê? É 

modelo para quem? É modelo a partir de quê? Essas são perguntas que nos ajudam a 

desnaturalizar as evidências postas pelo discurso da história sobre a criação do colégio, 

além de apontar para os processos ideológicos que criam essas evidências.   



74 

 

No discurso da história da educação (Haidar, 2008, p. 95), sobre a fundação do 

Colégio Pedro II, afirma-se que “a história do ensino público secundário na Corte reduz-

se, durante o Império, à história do Colégio Pedro II, o único estabelecimento público 

dessa natureza existente na cidade do Rio de Janeiro”. E continua-se afirmando, sobre 

sua representatividade no que se refere a uma educação brasileira que “em tais 

condições o conhecimento das intenções que norteavam as inúmeras reformas sofridas 

pelo Colégio criado por Vasconcelos equivale, de certo modo, ao conhecimento do 

pensamento oficial acerca da natureza e dos objetivos do ensino secundário” (idem) 

Esse lugar na história oficial da educação brasileira confere ao Colégio Pedro II 

um lugar de destaque na constituição da Escola brasileira. O que temos é a criação de 

uma instituição de ensino, voltada para as elites brasileiras que tinha por objetivo 

político ser um modelo e uma norma para os demais liceus provinciais e escolas 

particulares da corte. É nesse lugar de modelo que o Colégio Pedro II se inscreve na 

memória discursiva da educação brasileira.  

Fávero (2002, p. 70) também nos fala desse intento de instituição modelo do 

Colégio Pedro II, trazendo o discurso de Bernardo de Vasconcelos no ato de sua 

inauguração. Nesse discurso, proferido no ato de inauguração da instituição, 

Vasconcelos afirma ser o objetivo do colégio o oferecimento de um exemplo ou uma 

norma (“oferecer um exemplar ou norma”) para as demais instituições particulares que 

se localizavam na capital do Império.   

E como inspiração desse colégio modelo, a escola francesa é o ponto de partida. 

Mais uma vez, Fávero (2002, p.71) nos diz que “o modelo foi o francês (Portugal não 

era mais o único a ser seguido)...”.  

Também Haidar (2008, p.138) traz o discurso proferido na Câmara em 19 de 

maio de 1838 sobre a criação do colégio em que Bernardo de Vasconcelos, então 

ministro do Império, afirma que “O discurso era meu mas o regulamento é alheio; em 

quase todas as disposições é copiado dos regulamentos dos colégios da França”.  

Dessa maneira, cria-se um colégio modelo cujo referencial de educação é a 

escola francesa, sendo, até o arquiteto que preparou o prédio para a inauguração do 

colégio, integrante da missão francesa na corte, Grandjean de Montigny.   
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Assim, estabelecer um modelo é trabalhar no apagamento da política de divisão 

de sentidos pela instituição de um estabelecimento escolar, na medida em que a 

fundação do Colégio Pedro II estaciona sentidos que ganham status de regra ou de 

norma. Um modelo de instituição cria um movimento a ser seguido, sob o efeito de 

verdade e não-equivocidade. É dessa maneira (e não de outra) que deve funcionar uma 

instituição escolar, a partir do que se estabelece como modelo de escola. O Colégio 

Pedro II aponta para a forma como deve ser uma instituição escolar no Brasil, seguindo 

um modelo europeu, apoiada na força institucional do Estado. 

 Como acabamos de afirmar, o colégio não só foi modelo de instituição escolar, 

como também havia motivações para que seus programas fossem seguidos pelas demais 

escolas das províncias, no século XIX.  Por estas razões, colocamos o Colégio Pedro II 

como um lugar de formação da memória nacional brasileira; uma instituição que 

mobiliza discursivamente sentidos que compõem a nacionalidade do Brasil. A criação 

de uma escola modelo promove silenciamentos que criam a ilusão da não-divisão dos 

sentidos, fazendo com que ser uma boa escola  seja assim e dessa forma, sob o modelo 

francês, criando as margens em relação a essa instituição de ensino.  

Além disso, postular a necessidade de uma instituição modelo de educação, que 

copia o modelo da escola francesa como civilizadora, para a nação recém-independente 

coloca, mais uma vez, os sujeitos dessa nação no lugar da falta. Primeiramente porque 

conduzir um modo de ser escola é colocar as demais escolas no lugar do que não se 

deve ser, isto é, no lugar do que eram as escolas brasileiras até o momento.  

Esse modelo escolar francês (o número de séries, os tempos de aula, o modelo 

disciplinar, etc.) se alinha, então, para cobrir o lugar da falta da Escola brasileira, com a 

perspectiva civilizatória das políticas do Império. É o potencial imaginário de 

civilização, transmitindo aquilo que se deve ter e como se deve ser para aqueles que não 

o têm e não o são, que sustenta esse modelo de Escola. É o lugar da falta que está posto 

para o sujeito nacional em formação, um sujeito que deve ser de outra forma, de uma 

forma pretendida, o que passa pela educação.  

Em seu trabalho sobre a colonização linguística por que passa o Brasil colônia, 

Mariani (2004) aponta para o lugar de menos prestígio das línguas que aqui circulavam 

em detrimento da língua de Portugal. As línguas autóctones e os povos indígenas eram 

significados pelo lugar do colonizador e pela ideologia eurocêntrica como selvagens e 
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não civilizados e deficitários. Mariani (2004, p. 128) nos lembra que desde o Regimento 

de Tomé de Souza, de 1548, o primeiro documento a estabelecer uma legislação sobre a 

questão indígena, já aparecia como objetivo do governo português a civilização e a 

catequização dos índios como forma de colocá-los no processo de colonização. Dessa 

maneira, nesse momento, colonizar se alinha a civilizar e catequizar.  

Mello (2008), analisando relatos de viajantes franceses ao Brasil e à América do 

Sul nos séculos XVIII e XIX, na descrição dos índios, aponta para uma imagem tensa 

que se produz sobre esses sujeitos. De um lado, a imagem do bom selvagem que se liga 

ao paraíso, de outro, a imagem do indígena ligada à preguiça e à crueldade. Essa 

segunda imagem, segundo a autora, serve à Europa das luzes, que precisa expandir sua 

filosofia iluminista para as populações que ainda não conhecem a Europa.  

Mais uma vez, esse lugar faltoso se constrói para significar os colonos. Um lugar 

faltoso que pode ser compensado pela intervenção europeia e seu legado intelectual e 

filosófico. Parece que essa forma de ser significado pelo europeu adentra o imaginário 

do brasileiro. Nesse momento que analisamos, esse olhar do outro é o que sustenta a 

forma como o próprio brasileiro se significa?  

Nosso objetivo em trazer a relação do colono com a metrópole desde o século 

XVI é pensar discursivamente, e em termos de filiações de sentidos, esse lugar de falta 

em que é colocado o sujeito nacional brasileiro no século XIX. Podemos entrever que 

filiações de sentidos aparecem quando se postula um projeto civilizatório para o sujeito 

nacional brasileiro em formação no século XIX.  Os sentidos que nos colocam no lugar 

do colonizado, e em consequência do menos civilizado e do faltoso, mesmo após a 

independência, ainda funcionam no processo de significação do sujeito nacional 

brasileiro.  

 Guimarães (2004), em pesquisas sobre o conceito de ‘civilização’ na linguística 

do século XX, mostra como a palavra ‘civilização’ funciona como indicativo de valor, 

se alinhando a palavras como ‘civilidade’, ‘cordialidade’, ‘cidadão’, ‘democracia’ e 

‘progresso’.  

A palavra ‘civilização’, ainda segundo o autor, aparece na língua francesa, em 

Mirabeau em 1756. O autor aponta para o fato de que civilização significa estar no 

avesso de barbárie, funcionando como seu antônimo. Segundo Guimarães (2004, p. 
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134), “se há civilizações notáveis e não notáveis, e assim ainda estamos no interior das 

civilizações, há algo que está fora do ‘centro civilizado’”.  De nosso lado, podemos 

afirmar que estabelecer um centro civilizado marca as linhas imaginárias do que não 

pertence ao centro, restando a essa região não central os sentidos de barbárie e de atraso.  

Nessa direção “uma língua é, pela sua diferença com outras, elemento de uma 

cultura diferente de outras, mas é elemento de civilização se determinando pelo valor 

civilizatório” que possui (Guimarães, 2004, p. 143). A partir daí, podemos afirmar que a 

língua, enquanto objeto simbólico, se impregna de valores da cultura que representa 

como elemento constituinte e se coloca face a outras línguas, num jogo em que culturas  

se colocam em disputa, marcando terreno quanto ao que pode ter o estatuto de 

civilizado, de acordo com esses valores culturais que carregam. Dessa forma, “o 

conceito de civilização é um princípio de valorização e nessa medida ele separa as 

culturas e seus elementos entre civilizados e não civilizados. A civilização é norma de 

julgamento” (Guimarães, 2004, p. 144)    

Pensar a entrada da língua francesa sob a forma de um campo disciplinar de 

língua estrangeira no Brasil aponta para esse funcionamento. A língua francesa adentra 

a educação brasileira via Colégio Pedro II num momento em que se postulava um 

projeto civilizatório para a nação brasileira em construção. E a França e a língua 

francesa, nessas condições de produção, já representavam civilização.  

Dessa forma, pensar essa entrada da língua francesa no cenário educacional 

brasileiro via um projeto civilizatório estatal nos coloca mais uma vez no lugar da falta 

e do atraso, visto que a linha imaginária que separa civilizado de não civilizado 

estabelece como centro a Europa, nesse caso específico a França, com sua língua e sua 

memória, nos colocando em lado oposto, o do faltoso, do não civilizado.   

Retomando nossa questão do modelo de escola, a fundação do Colégio Pedro II 

trabalha a própria força institucional em sua representação no imaginário nacional. Ser 

modelo de instituição se liga à homogeneização dos sentidos que circulam na 

construção dessa instituição.  

Pensar essa instituição em sua relação com os programas de ensino, livros 

didáticos e os saberes linguísticos que circulam em torno dela nos faz retomar as três 

posições propostas por Orlandi (1998b), no que se refere às políticas linguísticas, para 
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refletir sobre o lugar da língua francesa como língua estrangeira nesses programas de 

ensino de uma instituição pública, sob os efeitos dessas políticas de língua. 

A primeira posição defendida por Orlandi (1998b, p.9), como vimos, a da 

unidade linguística como valor, operada pela força do Estado e das instituições, pode ser 

afirmada nos programas, uma vez que é pela relação com sua imagem de unidade que a 

língua estrangeira comparece, apelando para uma formação identitária nacional pelo 

outro.  Ser sujeito da nação brasileira é saber essa língua estrangeira, dentre as demais 

que também comparecem nos programas. 

O fato de o Colégio Pedro II ter sido fundado na cidade do Rio de Janeiro, 

capital do Império, e não em outro lugar, significa. A localização geográfica urbana traz 

consequências para o modo como a instituição administra e organiza sentidos. O colégio 

significa já por estar onde está.  (Orlandi, 2002, p.250) Voltado para as elites imperiais, 

o colégio gerencia uma prática da urbanidade. O sujeito pretendido é um sujeito urbano, 

que se qualifica para atuar na sociedade a partir de um espaço também urbano. A noção 

de civilidade, que acompanha a de processo educacional, se liga ao espaço da cidade. 

Ser civilizado é ser um sujeito da cidade, dominando seus componentes. E a Escola, 

nesse momento, tem a função de urbanizar os comportamentos, fazendo os sentidos 

dessa educação funcionaram a partir da cidade. Oliveira (2006) liga mesmo o conceito 

de cidadania no primeiro dicionário monolíngue da língua portuguesa (Vocabulário 

Português e Latino, do padre Raphael Bluteau, de 1789) à cidade. Nesse momento, 

definia-se, em primeira acepção, “cidadão” como “Morador de huma Cidade”. Dessa 

forma, podemos observar os sentidos que estão na base de sustentação da ação do 

Estado na formação do que mais tarde virá a ser seus cidadãos, processo este que se dá 

no espaço urbano como centro. 

No que diz respeito à relação com os saberes, o funcionamento das instituições 

tem como efeito a legitimação de uma certa estabilidade do que deve ser sabido em 

determinada conjuntura. Esse efeito funciona com a necessidade de controle, de 

estabilidade e de lógica na organização semântica do mundo dos sujeitos pragmáticos. É 

em torno da instituição que se organiza essa legitimidade do saber, que se constrói um 

estado de coisas a conhecer, o que é definido por Pêcheux ([1983] 2008, p. 34) como 

“conhecimentos a gerir e a transmitir socialmente”, que se materializam em torno da 

instituição como saberes eficazes, administráveis e transmissíveis.  
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A Escola também é pensada aqui como uma estrutura de classes, que funciona 

como aparelho de estado na reprodução e na manutenção dos meios de produção, 

pensando o ritual de reprodução como uma estrutura de falhas.   

De acordo com Althusser (2007), a Escola funciona dentro da estrutura de 

classes de maneira a (re)produzir sujeitos para que funcionem também  na manutenção 

do sistema de classes. O Aparelho Ideológico escolar se instalou na posição dominante 

nas formações sociais capitalistas em decorrência de uma violenta luta política e 

ideológica que a Escola é capaz de engendrar em dada formação social. A Escola, 

enquanto aparelho de Estado, trabalha sob o mecanismo que perpetua a luta de classes 

fornecendo ao social seus quadros de forma que a sustentabilidade do sistema se 

garanta.  

Althusser (ibidem, p. 114) define Aparelho de Estado (AE) como “um certo 

número de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de 

instituições distintas e especializadas” e funcionam ao mesmo tempo pela violência 

(repressão) e pela ideologia. Há, segundo o autor, dois tipos de AE: os AEs ideológicos 

(Escola, Igreja, etc.), e os AEs repressivos (Polícia, Exército, etc.). Os ideológicos 

garantem a reprodução e a transmissão da ideologia da classe dominante e os 

repressivos garantem, pela força, a manutenção da estrutura de classes. Mas nenhum AE 

pode ser exclusivamente ideológico ou repressivo. Os Aparelhos de Estado mantêm em 

seu interior o ideológico e o repressivo ao mesmo tempo, sendo que um se sobrepõe ao 

outro.  

Ainda segundo o autor, alguns são ejetados da Escola para o mundo do trabalho, 

preenchendo os cargos que exigem menor qualificação, outros continuam na formação 

acadêmica chegando a cargos de agentes de exploração ou de repressão, no comando 

das massas trabalhadoras, e outros mais tarde chegam ao papel de profissionais da 

ideologia, nos altos postos da escala do trabalho.
20

  

                                                             
20 É importante dizer que essa leitura, aparentemente reducionista, das relações entre formação e trabalho 

é aqui usada emblematicamente para fazer pensar a função da Escola na formação de sujeitos. Há que se 

considerar também todas as relações de contradição que esse processo guarda, como em toda relação de 

poder e de força.  
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A Escola se apresenta no social sob um duplo efeito da ideologia (efeito este que 

é característico do próprio mecanismo ideológico). Ao mesmo tempo em que não foge 

ao lugar do ideológico, a escola emerge sob o efeito de um lugar de neutralidade, como 

um ambiente neutro desprovido de ideologia, que transmite saberes e valores 

igualmente neutros e, nesse sentido, necessários à formação desses sujeitos. É dessa 

forma que a Escola nasce como um lugar natural e, principalmente, indispensável pelos 

benefícios que traz, tomando o papel da Igreja na transmissão de saberes e valores.    

Assim, as escolas, como os outros AIEs, lançam mão não só de um conjunto de 

conhecimentos instrumentalizados para a reprodução das forças de trabalho na estrutura 

do capitalismo, mas também de mecanismos adequados de vigilância, punição, etc., 

para disciplinar seus alunos e garantir sua entrada no que se entende por processo 

educacional e, mais tarde, ejetá-los no mundo do trabalho capitalista. Como Aparelho 

de Estado dominante desse sistema, a Escola trabalha a serviço de um modo de 

produção dominante que desenvolve mecanismos que enformam e vigiam também a 

formação das forças produtivas capitalistas.  

Nessa perspectiva, pensamos também os programas de ensino e os livros 

didáticos como instrumentos do aparelho escolar que emergem sob o efeito ideológico 

da neutralidade, trabalhando dessa forma na transmissão dos saberes por eles 

veiculados.  O apagamento do ideológico nesses instrumentos também se dá pelo que é 

próprio do mecanismo ideológico, que apaga em seu próprio funcionamento, ou seja, 

pela produção do efeito de evidência, dentro de uma instituição que também se produz 

sob o mesmo efeito. O recorte que é feito para a elaboração dos programas e os saberes 

dos livros didáticos funciona como se não fosse um recorte, fazendo desses saberes 

informações neutras, sobre os quais não há incidência do político, num efeito de 

universalidade e atemporalidade. 

Todo esse processo de institucionalização do colégio, dos programas, dos livros 

didáticos e dos saberes sobre a língua francesa produzem discursivamente para essa 

língua um espaço dentro da instituição sob a forma de um campo disciplinar.  

Vejamos, então, o que entendemos como o processo de disciplinarização. 
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2.3 – CONHECIMENTO, SABER E DISCIPLINARIZAÇÃO: A LÍNGUA NO 

ESPAÇO ESCOLAR 

 

Buscamos, nesta seção, desnaturalizar a produção das evidências dos conceitos 

de saber e de campo disciplinar, pensando que a forma da estabilização de saberes em 

determinados campos disciplinares possui espessura histórica. Considerando que campo 

disciplinar possui seu estatuto próprio, buscamos entender a forma como os campos 

disciplinares produzem saberes, ao mesmo tempo circunscrevendo esses saberes como 

pertencentes a esse campo disciplinar, ou não, ao mesmo tempo em que o próprio 

campo disciplinar se delineia.  

Rocha (2003), retomando Enguita, nos fala da necessidade de se pensar sobre a 

forma como se constroem os conteúdos transmitidos pela Escola. O autor afirma que  

seria necessário desalojar, sob essa famosa transmissão de saberes, a força 

disciplinar que sempre ritmou o trabalho na escola desde os primeiros raios dos 

primeiros sistemas escolares, os quais respondiam a imperativos de ordem política, 

religiosa e militar, até a reinvenção da escola no quadro das relações de produção 

capitalistas.21 (Rocha, 2003, p. 159) 

 

Desse modo, há uma forma de produção de conhecimento que, pelo lugar da 

transmissão escolar, apaga o político que constitui essa produção. Por essa razão, 

entendemos que trabalhar com programas de ensino escolares é colocar em questão esse 

político, em sua relação com a historicidade e a ideologia, no trabalho de formação 

empreendido por uma instituição que representa o Estado.  

Nos programas de ensino e nos livros didáticos que neste trabalho analisamos, 

tomamos os saberes como pistas (Ginzburg, 1989) que nos apontam para os processos 

discursivos em que são constituídos.  Isso porque “o saber não está contido somente em 

demonstrações; pode estar também em ficções, reflexões, narrativas, regulamentos 

                                                             
21 « Il aurait fallu débusquer, sous cette fameuse transmission de savoirs, la force disciplinaire qui a 

toujours rythmé le travail à l’école depuis l’aube des premiers systèmes scolaires, lesquels répondaient à 

des impératifs d’ordre politique, religieux et militaire, jusqu’à la réinvention de l’école dans le cadre des 

relations de production capitalistes. » 
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institucionais, decisões políticas” (Foucault, [1969] 2013, p.221). É com essa dimensão 

política do saber para a qual aponta Foucault que trabalhamos.  

Foucault, tratando da produção do saber científico, afasta essa produção de um 

continuísmo no qual um pré-conhecimento se torna conhecimento. Para o autor,  

trata-se dos elementos que devem ter sido formados por uma prática discursiva, para 

que, eventualmente, se constituísse um discurso científico, especificado não só por 

sua forma e seu rigor, mas também pelo objetos de que se ocupa, os tipos de 

enunciação que põe em jogo, os conceitos que manipula e as estratégias que utiliza”. 

(Foucault, [1969] 2013)p. 219) 

 

Para nós, também o campo disciplinar possui efeitos de discurso científico, 

apesar de não serem a mesma coisa por suas propriedades específicas, mas se 

aproximam pelo modo como se transmitem os saberes. É na transmissão que o efeito de 

cientificidade se coloca para o campo disciplinar, pois os saberes se transmitem sob o 

efeito de verdade, sob o apagamento do histórico e do ideológico que os constituem. 

Retomando Foucault, a produção de saber é prática discursiva, funcionando no interior 

de um discurso a partir de seus objetos, de seus enunciados e de suas estratégias.  

O autor segue ainda afirmando que “há saberes que são independentes das 

ciências (que não são nem o esboço histórico, nem o avesso vivido); mas não há saber 

sem uma prática discursiva definida, e toda prática discursiva pode definir-se pelo saber 

que ela forma”. (Foucault, [1969] 2013, p. 220). Em nosso caso, diríamos mesmo que 

há saberes que não são disciplinarizados, mas todo saber, inclusive o que se produz no 

interior de um campo disciplinar, é uma prática discursiva, uma prática de sujeitos, “um 

domínio em que o sujeito é necessariamente situado e dependente, sem que jamais 

possa ser considerado titular (seja como atividade transcendental, seja como consciência 

empírica)” (idem) 

Auroux (2008), refletindo sobre a historicidade das ciências, afirma que 

a relação do ser humano com seu ambiente (sobrevivência, produção de bens, 

organização) passa, então, necessariamente, pela colocação em funcionamento de 

elementos cuja construção e conservação dependem de externalidades e/ou são 

externalidades; tanto quanto estes elementos referem-se à representação, trata-se do 
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que se chama “conhecimento” ou “saber” (Auroux, 2008, p.125/126 – aspas e 

negrito do autor).     

 

De acordo com essa posição, o conhecimento posto como algo construído a 

partir da relação ser humano com seu ambiente. A construção do conhecimento está na 

externalidade, no ambiente, nas representações que se constroem dos objetos dessa 

externalidade.  

Apesar de nossa posição teórica não postular uma exterioridade do sujeito em 

relação à linguagem, e vice-versa, essa reflexão de Auroux nos instiga a pensar o 

conhecimento como construção e como representação. 

E o autor continua afirmando que “para que algo seja uma representação, é 

necessário que sejamos capazes de reconstruir sua significação” (Auroux, 2008, p. 126). 

Isso nos coloca imediatamente em “contato com objetos históricos” (Auroux, id., 

p.125).   

Dessa forma, a questão da historicidade do conhecimento se coloca pelo fato de 

que é possível se reconstruir sua significação. De nossa parte, diríamos que são 

filiações, pré-construídos, sustentação interdiscursiva que tornam os conhecimentos 

objetos históricos.   

Ainda segundo Auroux, o conhecimento possui três propriedades que nos 

esclarecem sobre seu funcionamento: 

 ele “é o mesmo para todos (universalidade), segundo, possui um modo de 

existência “real”, o sentido jurídico do termo (é um bem), e de forma geral no 

sentido em que é por natureza, transmissível, possível de ser ensinado; e por 

último, é “intangível” (aquilo que é verdadeiro é sempre verdadeiro).   (Auroux, 

2008, p. 127 – aspas e negrito do autor)   

 

Para nós, o conhecimento escolarizado é universal na medida em que tenta 

apagar o ideológico de sua constituição para que ele possa ser produzido sob esse efeito 

de totalidade. Ele é conhecimento sobre um objeto que se produz como verdade, sendo 

assim também intangível.  Uma vez que o conhecimento é universalizado e intangível, a 

possibilidade de sua transmissão se coloca.  
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Transmitir conhecimento, então, é um processo que se dá sob esse efeito de 

apagamento do ideológico que o constitui e de sua totalização, como se produzissem 

verdades sobre os objetos.  

A transmissão de conhecimentos linguísticos em um campo disciplinar escolar 

se dá, dessa maneira, também sob esse efeito totalizante, como se o que se transmite não 

fosse afetado pelo ideológico e pelo histórico em seu processo de construção.  

Retomando Auroux, a representação de um conhecimento se liga a um objeto. 

“Se sua representação não tem objeto, não representa nada do todo, não é um 

conhecimento” (p. 128). Assim, produzir conhecimento sobre a língua é um processo 

que não pode prescindir da língua enquanto objeto.  Ela, a língua, se torna um objeto de 

produção de conhecimento.    

Para nós, portanto, entendendo que existem etapas no processo de produção de 

conhecimento até sua vulgarização, transmissão, faremos neste trabalho uma distinção 

entre conhecimento e saber.  

Conhecimento produzido não tem o mesmo status de conhecimento transmitido. 

A produção do conhecimento funciona de forma diferente da transmissão do 

conhecimento.  A partir do conhecimento produzido, cria-se o efeito de 

transmissibilidade que apreende o conhecimento e o didatiza sob a forma de saber, que 

pode ser ensinado. Vamos tomar o material aqui analisado, os programas e os livros 

didáticos, como instrumentos linguísticos do processo de transmissão do conhecimento 

linguístico sob a forma disciplinarizada, e, por esta razão, como repertório de saberes a 

serem ensinados, já no processo de transmissão, sob o efeito do apagamento do 

histórico e do ideológico que os constituem.  

Trabalhamos com um campo disciplinar que, assim como mostrado em pesquisa 

feita por Scherer e Brum de Paula (2002) sobre o francês no Rio Grande do Sul, 

“reagrupa sentidos e saberes como a ortografia, a gramática, a literatura, a composição, 

a leitura e a explicação de textos” (p. 123)  

Mas, antes de prosseguirmos, cabe aqui uma tomada de posição no que diz 

respeito às denominações que utilizamos neste trabalho. Reflexões feitas a partir da 

leitura dos trabalhos de Savatovsky (2005) e Foucault ([1975] 1999). A partir dessas 

leituras, adotamos, então, as seguintes denominações para este trabalho. 
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Chamamos de campo disciplinar o campo institucionalizado de saberes que 

possui uma prática pedagógica pautada em um caráter instrumental (possui material 

didático como livro, dicionário, etc...), um caráter transversal (é contínuo e atravessa os 

anos de escolarização) e um status de transmissor de saberes formadores de seus alunos. 

Essas três características do campo disciplinar são apontadas por Savatovsky (1995) 

para definir o conceito de disciplina e nos balizaremos por elas para falar do campo 

disciplinar francês no Colégio Pedro II. 

Chamaremos de disciplina a forma de organização social que determina uma 

maneira de controle pelo poder dos corpos, das práticas e do tempo na Escola, assim 

como entende Foucault ([1975]1999).  Desenvolveremos esse conceito mais à frente. 

Chamaremos de matéria, em contraposição ao que chamamos de campo 

disciplinar, um domínio de transmissão de conhecimento que, mais uma vez segundo 

Savatovsky (1995), se restringe apenas a essa transmissão de saberes, porém sem caráter 

transversal, instrumental e nem o valor formador que possui o campo disciplinar. 

Os autores que trago para essa discussão sobre disciplinarização não fazem essa 

distinção entre disciplina e campo disciplinar, no entanto, nós a faremos, para maior 

clareza na referência ao conceito de disciplina de Foucault ([1975]1999) e o domínio de 

um campo de circulação e institucionalização de saberes escolares, o campo disciplinar.  

Segundo Savatovsky (1995), o francês sempre foi ensinado desde o momento 

em que a língua francesa se encontrou suficientemente distinta da língua latina, 

tornando-se não somente uma matéria escolar, mas também um objeto de estudo e uma 

língua de trabalho na escola. E a partir daí, o francês também aparece como língua de 

referência, metalíngua dos dispositivos de análise gramatical, língua alvo e língua de 

origem dos exercícios de tradução, língua escrita e língua oral, língua da literatura e do 

francês cotidiano.  

É tomando esse momento como ponto de comparação que o autor afirma que há 

uma longa distância entre a língua francesa, enquanto matéria, e o que se entende por 

francês, enquanto campo disciplinar. Nessa trajetória de reconhecimento do francês, 

reuniu-se em torno desse último todo um aparelho didático que foi introduzido no 

ensino clássico ao lado das línguas antigas.   
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Discursivamente, nesse trabalho, não classificaremos o francês como matéria 

primeiramente pelas características que seu ensino possui no Brasil desde o século XIX. 

Além disso, mesmo estando atentos à distinção feita pelo autor entre matéria e campo 

disciplinar, nos interessa o processo, a historicidade na construção que delimita as 

fronteiras de saberes, as práticas pedagógicas e a representação desse campo disciplinar 

na Escola brasileira. Interessa-nos verificar a constituição da memória discursiva e seus 

efeitos de evidência. É então o processo que torna o francês um campo disciplinar o que 

nos interessa, mais do que classificá-lo temporalmente como matéria ou campo 

disciplinar.   

Para nós, os limites de um campo disciplinar são instáveis e são produção 

histórica. Enquanto efeito imaginário, esses limites conferem ao campo disciplinar o 

efeito da unidade e uma coerência interna ligada à linearidade e ao encadeamento dos 

saberes que aí circulam. Exemplificando o que acabamos de afirmar, trazemos Auroux 

(2012, p. 17) afirmando que “os empréstimos de uma disciplina a outra não são raros. 

Para a gramática, sabemos, por exemplo, que a noção de transitividade provem da física 

aristotélica”. Assim, pensamos as fronteiras do campo disciplinar como algo em 

constante processo, nunca definidas e sempre afetadas pela historicidade em sua forma 

de constituição.   

Pressupondo, então, a historicidade na constituição das fronteiras dos campos 

disciplinares, a distinção entre matéria X campo disciplinar não se colocará neste 

trabalho.  É produtivo, portanto, pensar que a possibilidade de nomear como matéria ou 

campo disciplinar aponta para o fato de que não se pode pensar como a mesma coisa as 

práticas linguísticas em torno de uma língua nacional, práticas estas realizadas pelos 

sujeitos nacionais, e o campo disciplinar escolar que toma o nome da língua. Uma 

língua nacional não equivale a um campo disciplinar automaticamente. A língua 

nacional francesa não equivale ao campo disciplinar francês na Escola, de forma direta 

e evidente. No entanto, é próprio do processo de disciplinarização do francês a criação 

da evidência de que o campo disciplinar agrupa e reúne as práticas linguísticas 

nacionais da língua francesa, isto é,  o campo disciplinar acaba sendo tomado como a 

própria língua.  Estudar, francês significa na Escola o acesso às práticas linguísticas da 

língua francesa, uma língua imaginária (Orlandi, 1988, 1990, 2009) apreendida em um 

campo disciplinar, transformada em saberes transmissíveis que representam a própria 

língua. Essa evidência apaga no interior do campo disciplinar o próprio processo que o 
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constitui: o processo que recorta e estabiliza determinados saberes produzidos sobre a 

língua, em determinadas condições de produção.  

Sobre a memória do ensino do francês, Savatovsky (1995) nos chama a atenção 

para o modo como seu surgimento não rompe com a tradição clássica de ensino, mas ele 

acaba sendo produzido dentro dessa tradição. É no interior da tradição clássica, no 

sistema das humanidades, que o francês se instaura, em um sistema de ensino sem 

latim, o ensino clássico moderno.  

Savatosvky (1995), sobre o adjetivo clássico, afirma que, primeiramente, ele 

funciona para designar aquilo que era usado pelas classes escolares, mas logo toma 

sentido de humanidades por ser esta a tendência que iria dominar o ensino clássico 

moderno, no século XIX. 

Nesse momento, o ensino clássico moderno expande o campo de aplicação do 

adjetivo clássico no sistema de ensino. Savatovsky (1995) nos esclarece que pelo 

decreto de 28 de janeiro de 1890, na França, um conselho decide que o ensino clássico 

moderno não deveria se restringir aos autores do século XVII, mas deveria também 

abranger os autores do século XVIII e XIX. Isso, segundo o autor, foi apenas uma 

formalização do que já vinha acontecendo em vários currículos, mesmo antes do 

decreto, o que demonstra uma instabilidade de sentido para o que era considerado 

clássico.  

Dessa discussão sobre o clássico interessa verificar que ela é parte integrante do 

que o autor chama de a “invenção do francês” (p. 55). Essa tensão marcada sobre os 

sentidos do que era clássico consequentemente causa intervenções nos currículos, nos 

dando pistas sobre as condições de emergência do francês como campo disciplinar.   

Para discutir o conceito de campo disciplinar, o autor nos lembra que tal 

conceito só pode ser vislumbrado dentro de um jogo complexo no interior da ordem 

secundária clássica moderna. Jogo esse no qual essas relações se definem e se redefinem 

conjuntamente e separadamente ou ainda de forma divergente. Para o autor, como já 

mencionamos no início dessa seção, 

uma disciplina escolar parece reunir três traços pelos quais ela se distingue de uma 

simples matéria: seu caráter instrumental em relação aos outros saberes escolares; 

seu caráter transversal, de uma ordem de ensino à outra; a reputação de seu valor 
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formador dos espíritos pelo exercícios que ela coloca em prática (Savatovsky, 1995, 

p. 56 – tradução nossa).22   

Sobre o valor formador do campo disciplinar, Savatovsky traz como exemplo o 

fato de que entre “mostrar como se ler e ensinar a leitura” há uma distância que separa 

um simples aprendizado e um conhecimento profissional que se apoia em técnicas em 

teorias de aprendizagem. Além disso, o estatuto que possui um campo disciplinar no 

processo de formação varia de acordo com a forma como ele é representado nesse 

sistema, o que pressupõe sua relação com os demais campos. 

Entendendo que o surgimento de um campo disciplinar reclama uma nomeação, 

o uso do termo genérico francês servindo para designar um grupo de matérias de ensino 

como entendemos atualmente se impôs de forma bastante lenta e se estabilizou 

tardiamente. Savatovsky (1995, p. 58) nos faz um breve histórico dessa consolidação 

afirmando que o nome francês aparece pela primeira vez em texto oficial no decreto de 

27 de julho de 1882, que legislava sobre os programas de escola primária francesa. 

Posteriormente, o termo não é retomado. Esse processo de consolidação do nome 

francês só tem continuidade no período compreendido, segundo o autor, entre 1870, no 

ensino primário, e 1900, no ensino secundário, de maneira informal, isolada e 

empregado de maneira esporádica. Foi necessário esperar até 1920, na escola primária, 

e 1930, na escola secundária, para que o termo francês fosse usado novamente de forma 

oficial nas instruções ministeriais. Mas sua consagração lexicográfica se deu somente 

em 1954 com a publicação de Le trésor de la langue française que define francês como 

a matéria cujo objeto é a língua francesa, mais especificamente a literatura francesa.  E, 

posteriormente, somente em 1989, o dicionário Robert define francês como matéria de 

ensino.  

De nossa parte, é interessante observar que no Brasil, no Colégio Pedro II, a 

primeira denominação é língua francesa, no Regulamento de fundação do colégio de 

1838. A denominação francês aparece no programa de 1850 e continua 

ininterruptamente assim denominada até os dias atuais. Nesse momento de fundação, a 

denominação do campo disciplinar ainda flutua entre o nome da língua que o campo 

                                                             
22 « Une discipline scolaire nous paraît réunir trois traits par lesquels elle se distingue d’une simple 

matière : son caractère instrumental à l’endroit des autres savoirs scolaires.  Son caractère transversal, 

d’un ordre d’enseignement à l’autre. La valeur réputée formatrice pour l’esprit des exercices qu’elle met 

en place ».  
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disciplinar representa e a denominação usada na França para um campo disciplinar de 

ensino da língua materna dos franceses, le français. Prevalece, no entanto, a 

denominação francesa, a denominação que se institucionaliza na França e atravessa o 

Atlântico, desembarcando aqui, submetido à língua nacional brasileira, com o nome de 

francês.   

Dessa maneira, retomando Savatovsky (1995), no processo de emergência do 

francês como campo disciplinar na França, o autor ainda atribui seu funcionamento ao 

papel dos seguintes elementos enquanto exercícios que tem impacto sobre essa 

emergência. O autor divide os elementos citados em 4 grupos para vislumbrar o modo 

como esses elementos fazem emergir determinadas características do francês enquanto 

campo disciplinar escolar como entendemos hoje: 

1-  a perda do status da retórica pelo enfraquecimento do latim e a passagem para 

os exercícios de leitura e explicação de textos, seguidos dos exercícios de 

discurso e de leitura em voz alta. Essas mudanças dão ao francês uma dimensão 

oral. Ele se disciplinariza como uma língua que tem dimensão de oralidade. 

2- A composição francesa enquanto gênero de texto e os exercícios de comentário 

em francês sobre os trechos clássicos, o que consolida o francês enquanto 

campo disciplinar que tem dimensão escrita na escola.  

3- A entrada de línguas vivas no currículo (inglês, italiano e alemão), ensinadas 

juntamente com o francês. Essas quatro línguas, ensinadas sob o modelo de 

língua, gramática e literatura criam denominações análogas e uma simetria no 

ensino das quatro línguas. E esse ensino de línguas vivas, em cujo modelo se 

insere o francês, vai ter como consequência o aparecimento de uma cultura 

livresca, de onde a criação dos “métodos” de ensino, isto é, os livros editados 

para o ensino das línguas estrangeiras. 

4- O papel da escola primária nas legislações e no modelo de ensino de francês na 

escola secundária francesa, transversalizando esse ensino.  

Dessa maneira, afetado por elementos da história do ensino e sendo criado por 

um processo que o coloca numa relação disciplinar com os demais campos disciplinares 

do sistema de ensino, dá-se a emergência, na França, de um campo disciplinar escolar 
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que unifica e reúne os saberes escolares produzidos em torno da língua francesa: o 

francês.  

Também sobre o conceito de disciplina, segundo Chiss e Puech (1999, p. 19 – 

tradução nossa, itálico dos autores), “a disciplina é menos um estado de fato que um 

processo que sempre começa e recomeça.” 
23

 Para esses autores, o ponto de vista 

disciplinar marca uma renúncia fundamental aos saberes totalizantes e remete a um 

recorte de centros de interesse e de objetos de conhecimento. Essa renúncia tem duas 

consequências, ao mesmo tempo: de um lado, temos uma estratificação do objeto a 

conhecer e, de outro, temos uma articulação mais ou menos precisa ao que se delega a 

outros campos de saber. Os autores afirmam que “o ponto de vista disciplinar é sempre 

um ponto de vista integrador: ele implica por natureza colocar em relação a 

representação do saber como uma unidade articulada e a construção de um campo 

homogêneo a partir de uma ontologia pelo menos implícita”. 
24

 

 Dessa maneira, adotar um campo disciplinar obriga aquele que nele se insere a 

um jogo de representação de sua unidade. Constitui-se dessa forma, uma rede de 

discursos que se filiam uns aos outros estratificando e delimitando o campo de 

conhecimento disciplinar, colocando discursos em relação com outros discursos 

anteriores que, mesmo parecendo distantes, não lhe são estranhos. Produz-se 

discursivamente um efeito de unidade disciplinar, uma memória e uma história em que 

se insere o conhecimento produzido pelo campo disciplinar.  

Além disso, se produz uma estabilidade no campo disciplinar uma vez que ele se 

apoia de um lado, em uma memória criada pelas filiações de um discurso ao outro e no 

aparelho institucional do Estado, isto é, em instituições de pesquisa, escolas, etc.. O 

apoio em uma memória de produção de conhecimento e a ancoragem em uma 

instituição de ensino dão ao campo disciplinar sua estabilidade necessária e legitimam 

sua prática.  

De certa forma, quando se estabelecem filiações, está-se organizando um campo 

de saber sob a forma da homogeneidade por meio de um certo agenciamento de 

                                                             
23 « la discipline est moins un état de fait qu’un processus toujours déjá commencé et recommencé .»  

24 « Le point de vue disciplinaire est-il toujours um point de vue intégrateur : il implique par nature une 

mise en relation, la représentation du savoir comme unité articulée, la construction d’un champ homogène 

à partir d’une ontologie au moins implicite. » 
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memória. E definir um objeto nesse campo homogêneo é indexar, identificar, descrever 

os principais domínios do campo disciplinar no qual o objeto encontra seu lugar 

legítimo.  

Chiss e Puech (1999) apontam para o fato de que o campo disciplinar institui em 

seu interior uma série de imagens que ordenam a estratificação desse discurso. É no 

interior do campo disciplinar que se estabelecem as relações de origem, de filiações, de 

continuidade e de descontinuidade. O trabalho disciplinar organiza a relação da 

cumulatividade e da descoberta, gera a herança na perspectiva da inovação. Um 

continuum de representações dá suporte ao processo disciplinar desde a produção de 

conhecimento até sua socialização ou vulgarização.    

Nessa direção os programas de ensino e os livros didáticos ganham papel 

importante nessa organização de uma memória disciplinar. Fixar conteúdos 

programáticos é completar, por uma dimensão projetiva, a coerência retrospectiva e, ao 

mesmo tempo, sincrônica do campo disciplinar. Assim, o ponto de vista disciplinar 

enquadra saberes em uma dimensão temporal que aponta para uma retrospecção, uma 

atualidade e uma projeção, efeitos de uma representação do saber inserido em um 

campo disciplinar.  

Esse efeito de unidade, que produz uma dimensão temporal organizada e com 

filiações a outros discursos, acaba por criar, no interior do próprio campo disciplinar, o 

transmissível. Os saberes produzidos em um campo disciplinar tem a possibilidade de 

integrar, em um processo didático-pedagógico, o que pode ser ensinado, o que pode ser 

transmitido.  

Nesse sentido, voltar-nos para o processo de constituição de um campo 

disciplinar, entendendo que sua representação de unidade e de continuidade temporal 

são efeitos do processo disciplinar, que se apoia em uma continuidade de uma memória 

produzida, e na legitimidade institucional nos permite refletir sobre o processo de 

fabricação de conhecimento e de vulgarização de saberes e, principalmente, sobre suas 

condições de transmissão.   

Mas não só a instituição, enquanto espaço de inscrição das disciplinas, deve ser 

considerada no processo de disciplinarização. A estabilização dos conhecimentos em 

saberes também é afetada pela produção de manuais didáticos. 



92 

 

  Esse processo de estabilização de saberes sob a forma de manuais didáticos é o 

que é chamado de manualização por Puech (1998). Pensar o conceito de manualização 

implica dizer que nos interessamos mais pelo processo que pelo produto em si. Não é o 

saber como produto final o que nos interessa, mas o processo que o coloca no interior 

dos manuais, sob os efeitos de sentido de um instrumento linguístico (Auroux, 1999).  

Segundo Puech, o processo de manualização consiste antes no “processo pelo 

qual os saberes linguísticos se expõem e se difundem com fins operatórios de 

transmissão, apropriação, reinvestimento que no produto propriamente dito (...).”
25

 

(Puech, 1998, p. 15, tradução nossa). Também Scherer e Brum de Paula (2002, p. 123) 

apontam para o fato de que a manuelização de um saber sobre a língua traz seus efeitos, 

“quando da elaboração e da utilização de materiais pedagógicos de francês como língua 

estrangeira”. E ainda sobre o ensino de uma língua a partir de materiais pedagógicos, as 

autoras (idem, p. 125) afirmam que “os materiais de ensino usados para tal ensino (...) 

servem de fonte de difusão do saber sobre a língua e sobre o sujeito que fala essa 

língua”. E acabam funcionando para os sujeitos implicados no processo de ensino-

aprendizagem como aquilo que representa uma verdade sobre a língua. Podemos citar, 

por exemplo, uma pesquisa realizada pela professora Amanda Scherer, da UFSM, no 

Rio Grande do Sul com professores de francês. Scherer (1997, p. 192) conclui, dentre 

outras coisas, que “a maioria dos professores vê o manual como o único representante 

de uma identidade cultural possível.”  

O manual é tomado aqui, além de um instrumento linguístico, como um produto 

sócio-cultural identificável por suas especificidades e como lugar institucionalizado de 

vulgarização de estudos sobre a língua. Por essa razão, “a manualização dos saberes 

linguísticos é um dos aspectos de um processo mais amplo, o processo de 

disciplinarização dos saberes linguísticos, isto é, a constituição dos saberes em 

‘disciplina’”.
26

   (Puech, 1998, p. 15) 

O autor chama a atenção para o fato de que a heterogeneidade é o que marca o 

interior dos campos disciplinares e a origem dos saberes transmitidos. Nesse processo 

                                                             
25 « Il s’agit du processus par lequel les savoirs linguistiques s’exposent et se diffusent à des fins 

opératoires de transmission, appropriation, réinvestissement, plutôt que du produit à proprement parler 

(...). » 

26 «La manuélisation des savoirs linguistiques est l’un des aspects d’un processus plus vaste, le processus 

de disciplinarisation des savoirs linguistiques, c’est-à-dire la constitution de ces savoirs en ‘discipline ‘» 
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de produção de conhecimento e transmissão de saberes incidem as heterogeneidades, de 

um lado, do estado contemporâneo das ciências da linguagem e, de outro, do ensino da 

língua. É nesse ponto que o processo de manualização permite confrontar dois tipos de 

contextualização de saberes: o que organiza a constituição dos conhecimentos e o que 

diz respeito ao mundo escolar. É no trabalho de conversão entre esses dois campos, o da 

produção e o da transmissão, que a manualização é possível.   

Nesse contexto, Puech (1998) afirma que há um desencontro no processo de 

constituição de um conhecimento no interior de um campo disciplinar e sua 

contextualização escolar.   

Pensando esse ponto, o manual de ensino de língua estrangeira atende, por sua 

vez, a uma representação que caminha na direção do apagamento dessas 

heterogeneidades. Na verdade, os manuais são um complexo de representações que 

criam a ilusão de que eles i) atendem às necessidades dos alunos; ii) criam uma 

hierarquia de tarefas na sala de aula iii) colocam em cena as orientações oficiais para o 

ensino. É sobre essas representações que os saberes disciplinares se constituem como 

matéria escolar ou como complexo de conteúdos.  

Mostrar essa relação, sendo ela estabelecida de forma não-direta e marcada por 

heterogeneidades, nos alerta contra a ilusão de que há, de um lado, o conhecimento 

produzido sob o efeito de verdade dentro de um campo disciplinar e, de outro, a 

transmissão dos saberes cuja finalidade é o sucesso ou o fracasso do aluno. Ou seja, de 

um lado, o campo dos produtores e, de outro, o campo dos consumidores. Esses dois 

campos se integram em suas heterogeneidades e assimetrias pelo processo da 

transmissão do conhecimento sob a forma de saber escolarizável, no interior do campo 

disciplinar. 

O autor também considera que o campo disciplinar onde se produzem 

conhecimentos e se transmitem saberes é submetido às representações que se fazem 

desse campo. Não se afasta também dessas representações a forma como os saberes são 

transmitidos.   Criam-se representações do campo disciplinar que incidem nos modos de 

transmissão dos saberes, ou seja, a forma de transmissão e exposição de um saber está 

ligada à representação global que se faz de um campo disciplinar.  Assim, as práticas 

pedagógicas disciplinares estão imersas nesse jogo de representações do próprio campo 

disciplinar. 
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 O autor ainda afirma que devemos nos ater não à oposição entre construção de 

conhecimento pelos produtores de um campo teórico e o processo de difusão desse 

conhecimento sobre a forma de saber no processo escolar. De nossa parte também 

consideramos que o mais importante é voltar a atenção para o imperativo da transmissão 

enquanto eixo em torno do qual as práticas normatizadas de ensino giram, para 

entendermos o processo pelo qual se manualizam e se representam saberes no/para o 

processo escolar.  

No caso do francês, no que esse campo se materializa nos programas de ensino e 

livros didáticos do Colégio Pedro II, cabe a nós refletir sobre esse processo de 

representação de saberes sobre a língua francesa como campo disciplinar de língua 

estrangeira, materializados nesses documentos normatizadores, os programas, e nesse 

instrumento linguístico estabilizador, os livros didáticos. Dessa forma, acreditamos 

poder refletir sobre os efeitos de sentido da materialização dos saberes da/sobre a língua 

francesa nesse material.  

É nessa tensão entre a produção e a transmissão dos saberes que a didática do 

francês aparece. Halté (2000), buscando definir o que é a didática do francês língua 

materna aponta para essa relação entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes 

escolares. A especificidade da didática do francês se dá pelo fato de que ela trata das 

práticas sociais de ensino e aprendizagem. Isso implica considerar o aspecto 

programático do ensino no interior de uma estrutura institucional, distinguindo-se esse 

ensino/aprendizado dos demais espaços onde circulam saberes (família, ruas, amigos, 

etc...). A didática do francês se interessa então pelas relações de ensino/aprendizagem 

que se dão de forma programática em um espaço institucional de ensino.   

Dessa maneira, pensando o papel dos saberes escolares nesse processo de 

ensino/aprendizagem, a didática mantem uma relação necessária com a transmissão e 

com a apropriação, o que implica necessariamente a relação professor-aluno-saber, sem 

que se possa isolar qualquer um desses três elementos. Para Halté (2000), o papel da 

didática está em se indagar sobre essa relação.  

Posto que, segundo o autor,  o objeto da didática do francês são as relações 

institucionalizadas de ensino/aprendizagem nas quais interagem professor-aluno-saber, 

a didática tem caráter prático, ou aplicado, não cabendo a ela se afastar das relações 

institucionais na prática ou se isolar nos meios acadêmicos de reflexão. Isso porque, 



95 

 

para ele, a Escola nunca se organizou pelo estado dos saberes acadêmicos. O autor 

afirma que “o objeto da didática do francês é o conjunto dos problemas que se colocam 

na transmissão – apropriação dos saberes e savoir-faire da matéria francês”.
27

 (Halté, 

2000, p. 15 – tradução nossa) 

Mas ao mesmo tempo, o autor considera que são os saberes acadêmicos que 

balizam a elaboração didática dos saberes escolares, intervindo sobre a seleção desses 

saberes, fabricando-os e textualizando-os. Há uma interferência dos saberes acadêmicos 

sobre os saberes escolares, sem que essa relação seja direta.  

Chevalier (2000) aponta duas direções distintas no que diz respeito à didática do 

ensino do francês, a partir do fim da segunda guerra, em 1945, na França: o Francês 

Língua Estrangeira (FLE) e o Francês Língua Materna (FLM). 

O nosso interesse se volta, portanto, ao que diz respeito ao Francês Língua 

Estrangeira por uma questão de direção de pesquisa, uma vez que trabalhamos com o 

ensino do francês no Colégio Pedro II, levando em conta sua importância para a 

educação nacional, em sua configuração como uma língua estrangeira e não como 

língua materna, estando atentos ao fato de que o ensino de FLE na França e no Brasil 

não é a mesma coisa, ou seja, são duas historicidades que não se recobrem. Tampouco 

chegaremos às influências dos estudos do FLE neste recorte de pesquisa, por uma 

questão temporal. Nosso recorte termina antes da consolidação do FLE na França como 

um campo disciplinar universitário, com suas implicações no ensino escolar.  Mas o fato 

de pensar o francês na França e o francês no Brasil como duas historicidades distintas 

nos esclarece bastante sobre o processo de disciplinarização do francês no Brasil, 

naquilo que ela se deixa afetar pela função modelar do Colégio Pedro II.  

Ainda segundo o autor, as pesquisas em FLE se desenvolveram a partir do pós-

guerra sob as instruções da UNESCO que tinha interesse em desenvolver o ensino do 

que chamavam de grandes línguas de comunicação pelo mundo. 

Chevalier (2000) nos diz que, num primeiro momento, os trabalhos de Saint-

Cloud, Français Fondamental, tentaram conjugar, no que diz respeito ao ensino do 

                                                             
27 «L’objet de la didactique du français est l’ensemble des problèmes que pose la transmission – 

appropriation des savoirs et savoir-faire de la matière français ».   



96 

 

Francês Língua Estrangeira, os resultados de pesquisas sobre a aprendizagem realizadas 

no entre-guerras e as então novas técnicas de comunicação e estatística.  

Mais tarde, no fim dos anos cinquenta, esse movimento de pesquisas cresceu e 

se aprofundou no Centro de lexicologia e ensino de Besançon. Os resultados dessas 

pesquisas ganham destaque pelo trabalho de divulgação do Bureau pour l’enseignement 

de la langue e de la civilisation françaises à l’étranger, em 1959 e pela revista Le 

Français dans le monde. Esses dois canais veicularam pelo mundo as metodologias 

audio-visual e audio-oral. 

O crescimento do FLE é impulsionado pelo aporte da linguística estrutural nas 

universidades. Em 1976 o livro Niveau Seuil é lançado como um método que se 

pretendia universal, destinado a fornecer ao mundo um modelo global. Chevalier (2000) 

aponta para o fato de que esse método, de inspiração estruturalista, atribui pouca 

importância à semântica, à pragmática e ao papel da enunciação.  

É a partir dos anos 80, diz Chevalier (2000), que assistimos a um grande 

desenvolvimento do FLE nas universidades francesas. Voltando-se para os métodos 

pragmáticos, os livros didáticos que surgem nesse momento se centram no aprendiz. É o 

momento em que os aparelhos eletrônicos ganham espaço na difusão das situações de 

aprendizagem do FLE.  

Nesse contexto em que as pesquisas em FLE se desenvolvem na França, a 

questão da didática do FLE aparece nesse cenário.    

Para refletir sobre o papel da didática na cultura educativa, Chiss (2000) parte do 

dado empírico de que há saberes e técnicas que dizem respeito à linguagem, às línguas e 

aos discursos. Além disso, esses saberes e essas técnicas passam por diversos processos 

de transmissão nas sociedades e constituem o que o autor chama de uma “cultura” na 

qual estamos imersos.   

O francês enquanto campo disciplinar escolar é, então, tributário dessa cultura 

educativa - o que de nossa parte afirmaríamos uma memória discursiva educativa - sem 

que se possa fazer uma divisão entre o que são os saberes acadêmicos e os saberes 

escolares. No lugar da separação entre os saberes acadêmicos e escolares, Chiss (2000) 

propõe o conceito de “disciplinarização” dos conhecimentos sobre a língua, 

construindo-se um continuum entre a elaboração de conhecimento pelos campos 
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disciplinares que tomam a língua como objeto e sua transmissão sob a forma de saber.  

Dessa maneira, o trabalho de elaboração de conhecimentos é afetado pelo processo de 

transmissão.  

Para ele, o trabalho de elaboração de uma noção sobre a língua é tributário de 

um conjunto de considerações sociais e culturais e a cultura da língua não diz respeito 

somente às representações acadêmicas dessa língua, mas também ao que o autor chama 

de “ideias gerais” que circulam sobre essa língua em um contexto determinado, que 

pode não ser necessariamente nem as universidades nem as escolas.  

No nosso entendimento, a disciplinarização do francês passa pela memória 

discursiva da língua e pela língua como objeto simbólico, ligada à sua tradição e à sua 

memória de língua de ensino escolarizada, que sustenta um fazer pedagógico voltado 

para as práticas do ensino da língua francesa.  É porque há memória discursiva do 

ensino dessa língua que se podem sustentar produção de saberes, práticas pedagógicas, 

produção de materiais, etc. circunscritos no campo disciplinar francês. A partir de 

Courtine (1999), afirmamos que um domínio de memória interdiscursivo sustenta 

domínios de formulações, e atualizações, dos saberes produzidos sobre a língua 

francesa, seu ensino no Brasil e as práticas pedagógicas que balizam esse ensino. 

Nessa medida, trabalhar com o conceito de disciplinarização enquanto a 

promoção de um processo que leva à transmissão de saberes permite não julgar ou 

questionar o que o trabalho de transmissão faz dos saberes produzidos, mas permite 

analisar os modos como se dá essa recepção, ou seja, suas condições de transmissão. 

Permite-nos perguntar por que determinado conceito se apaga ou ganha mais destaque 

em determinado movimento de transmissão.  

Para entendermos melhor como o autor (Chiss, 2000) vê esse movimento 

analítico, trazemos seu exemplo da noção de comunicação no universo linguístico-

escolar. Não se trata somente de fazer referência ao sistema de Jackobson ou aos 

modelos da pragmática, mas de verificar o funcionamento de uma cultura da 

comunicação no contexto onde a noção de comunicação funciona, em seus 

enraizamentos antropológicos. Como dissemos, trata-se de filiar uma cultura de 

comunicação inscrita nessa língua a uma memória na qual a comunicação funciona. Isso 

implica considerar, nessa cultura, a existência de representações estruturantes no modo 

de inscrição na memória dessa noção. Assim, questões como o papel das conversas 
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letradas, a relação dos sujeitos com o oral e a escrita, etc.. são determinantes no modo 

como essa noção se historiciza em determinada cultura.  

Nessa direção, a relação que os saberes acadêmicos mantêm com o francês 

escolar, lugar este para o francês que vem se consolidando na França e no Brasil desde 

meados do século XIX, é de proximidade ou de distância variadas, estando submetidos 

a práticas sócio-linguageiras e a políticas linguísticas, que aproximam ou afastam o 

momento da elaboração dos saberes e a transmissão, porém, historicizando dois ensinos 

de francês com memórias específicas, com processos de institucionalização distintos. 

 

2.4 – A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO FRANCÊS NO RIO DE JANEIRO E NO 

BRASIL 

 

No processo de institucionalização de uma língua, o funcionamento das 

associações, congressos, e conhecimentos produzidos desempenham um papel 

extremamente relevante na forma como essa língua é significada. 

Estamos de acordo com Pfeiffer (2007, p. 19), quando afirma que a constituição 

de um espaço institucional para uma língua “pode se dar em espaços particulares como 

o da Instituição que se configura por textualidades como gramáticas, dicionários, obras 

literárias, programas de ensino, Associações, entre outras.”    

Pensar a língua estrangeira como objeto simbólico, que se liga ao funcionamento 

das instituições, no que elas produzem de discursos sobre essa língua, nos ajuda a 

compreender como saberes linguísticos atrelados a uma língua estrangeira se 

estabilizam e se institucionalizam, ganhando um lugar de legitimidade no Brasil. 

No nosso caso, com o quadro a seguir, nos interessam os acontecimentos 

institucionais que contribuem para o processo de institucionalização do francês no Rio 

de Janeiro, mais especificamente, e no Brasil, de forma geral, a partir do papel das 

associações, instituições e congressos. Propomos, então, nesta seção, um breve histórico 

das fundações de instituições escolares, associações e congressos, não com o objetivo 

de esgotar todos os acontecimentos que se referem ao tema, mas para nos ajudar a 
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pensar um pouco as condições de produção de um espaço institucional para o francês no 

Brasil e, principalmente, no Rio de Janeiro.  

QUADRO I - A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO FRANCÊS NO RIO E NO 

BRASIL
28

 

DATA FATO POLÍTICO E/OU EDUCACIONAL OBSERVAÇÃO 

1837 Fundação do Colégio Pedro II 

Primeira escola ligada ao poder 

central brasileiro, na qual o francês 

consta como campo disciplinar desde 

seu decreto de fundação. 

1885 
Fundação da primeira filial da Aliança Francesa no 

Rio de Janeiro 

Essa instituição chega ao Brasil logo 

dois anos após sua fundação em 

Paris. 

1915 
Fundação, no Rio de Janeiro, do Liceu Franco-

Brasileiro 

A criação do Liceu tem por objetivo 

atender às famílias francesas 

residentes no Rio de Janeiro e 

estreitar os laços entre as duas 

nações (Brasil e França). 

193129 
Criação do curso de Letras neolatinas da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
 

1944 

Curso de Letras neolatinas no Instituto La-Fayette, 

atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 

UERJ 

 

 

1946 
Curso de Letras neolatinas da Universidade Federal 

Fluminense – UFF 
 

1954 
Criação da Associação de Professores de Francês de 

Minas Gerais – APFMG 
 

1961 
Criação da Associação de Professores de Francês do 

Estado de São Paulo – APFESP  

1963 
Criação da Associação de Professores de Francês do 

Estado do Rio de Janeiro – APFERJ 
 

                                                             
28 As informações que compõem esse quadro foram reunidas dos sítios oficiais das respectivas 

instituições e associações, bem como do sítio do senado federal (http://legis.senado.gov.br), acessados 

entre 13 e 15 de abril de 2013.  

29 Guimarães e Orlandi (2002) tomam o ano de 1939 como a ano da criação do curso de Letras no Rio de 

Janeiro. Este curso, no entanto, é criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1931 pelo decreto 

nº 19852 de 15/04/1931 e reconhecido pelo decreto lei 1190 de 06/04/1939.  
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1970 
Criação da Associação de Professores de Francês do 

Estado da Bahia – APFEBA  

1971 
Criação da Associação de Professores de Francês do 

Pará – APFP 

 

 

1973 
Realização do primeiro congresso de professores 

universitários de francês, em Brasília. 

A partir dessa data, os congressos 

passam a ocorrer quase anualmente, 

até os dias atuais. 

1975 

Realização do segundo congresso de professores 

universitários de francês e criação da Associação 

Brasileira dos Professores Universitários de Francês - 

ABPUF, em Brasília. 

 

1981 Assembleia geral da ABPUF, no Rio de Janeiro 

Nessa assembleia se decide que 

poderia ser associado qualquer 

professor com um diploma de 

licenciatura em Letras (Francês), e 

não somente os em exercício nas 

universidades. 

1982 Fundação do Liceu Molière, no Rio de Janeiro 

O liceu é vinculado ao Ministério 

da Educação Nacional francês, 

preparando os alunos para o 

Baccalauréat, exame de admissão 

no ensino superior francês. Mas 

também é reconhecido pelo 

Ministério de Educação e Cultura 

brasileiro, que fornece um 

certificado de conclusão de Ensino 

Médio a estes alunos. 

1986 
Criação da Associação dos Professores de Francês do 

Espírito Santo – APFES  

1993 
Fundação da Federação Brasileira de Professores de 

Francês - FBPF. 

Essa associação organiza as 

associações estaduais de 

professores de francês, e toma o 

lugar da ABPUF. 

 

 

Essa breve cronologia funciona para nós, longe da pretensão do esgotamento, 

para pensar o papel e o lugar do Colégio Pedro II diante das demais instituições, 

inclusive as dos outros estados, no que diz respeito ao processo de institucionalização 

do francês. Assim, não se trata, como dito, de um esgotamento dos fatos da história 

institucional do francês no Brasil pelo fato de que buscamos uma análise discursiva da 

disciplinarização do francês. Dessa maneira, apontar esses movimentos de 
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institucionalização desse campo disciplinar nos dá pistas do processo discursivo, e não 

de uma suposta totalidade analítica, posição na qual não nos inserimos.  

Podemos observar, acompanhando as datas, que é a partir da criação dos cursos 

de Letras, nos quais o francês se insere, que os movimentos associativos e congressos 

em torno da língua francesa passam a ocorrer e se intensificar. É uma vida acadêmico-

universitária, ligada aos cursos de Letras, que permite essa intensificação. Há, nesse 

período, que se inicia na década de 1930, uma aceleração e difusão dos eventos 

envolvendo o francês.  

Em contrapartida, no século XIX, temos a fundação do Colégio Pedro II, na 

primeira metade do século, e a fundação da Aliança Francesa, na segunda metade do 

século. 

Apesar de não ser uma instituição exclusivamente de ensino de francês, como a 

Aliança Francesa, coloco o Colégio Pedro II nessa cronologia pelo fato de o francês 

estar presente em seus currículos desde seu decreto de fundação. Esse fato aponta para o 

papel desta instituição de ensino na constituição do campo disciplinar francês no Brasil. 

Essa constituição se dá com a própria criação da Escola pública brasileira, consolidada 

pela fundação do Colégio Pedro II. Se, no século XX, as universidades, associações e 

congressos são espaços de circulação e institucionalização do francês, no XIX é o 

Colégio Pedro II que inscreve o francês na história da educação brasileira produzida 

pelo Estado, em âmbito nacional. 

A partir dos cursos de Letras, os caminhos da institucionalização do francês no 

Brasil, seguem, de um lado, ensino da língua e, de outro, a produção de conhecimento 

sobre a língua.  

Retomando Savatovsky (1995), Puech (1998), Chiss e Puech (1999) e Halté 

(2000), quando trazem a tensão entre a produção e a transmissão dos saberes que um 

campo disciplinar faz aparecer, podemos tecer algumas considerações sobre o francês 

no Brasil, a partir dessa cronologia que aqui propomos. 

Não estamos ignorando a presença do ensino da língua francesa no Brasil antes 

do século XIX pela tradição jesuítica, nem a presença dos demais liceus provinciais que 

existem mesmo antes do Colégio Pedro II. Mas estamos tomando a fundação da Escola 

pública brasileira, a partir do Colégio Pedro II, como marco. Assim, nesse processo de 
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institucionalização do campo disciplinar francês no Brasil, a transmissão de saberes 

sobre a língua francesa já é institucionalmente assegurada desde a fundação do Colégio 

Pedro II no século XIX. Mas é somente a partir da criação dos cursos de Letras na 

década de 1930 e, consequentemente, da realização dos congressos de professores 

universitários de francês que as universidades podem passar a trabalhar, no Brasil, na 

circulação de conhecimentos sobre a língua francesa.  

Segundo Orlandi (2002a, p. 42), há uma “relação do conjunto de pesquisadores 

de linguagem e sua produção, face a lugares de legitimação de ideias, sua manutenção e 

reprodução, como são os congressos”. A produção de conhecimentos que circulam no 

campo disciplinar francês no Brasil só pode ganhar produções brasileiras quando há 

condições de produção para tal. Isso cria um corte no processo de disciplinarização do 

francês no Brasil. Antes dos cursos de Letras, e seus desdobramentos acadêmicos, o que 

circula de brasileiro nesse campo disciplinar fica na esfera da transmissão.  

E se há alguma produção, ela se deve aos professores do Colégio Pedro II que 

assinavam as gramáticas de francês estudadas no colégio. Das que vimos neste trabalho, 

a Grammática Francesa, de Emilio Sevene, a Grammatica Franceza, de Halbout e o 

Méthode directe de français, de Louise Jacquier e Marie Munzinger, são livros de 

brasileiros ou imigrantes que trabalharam na educação brasileira, editados no Brasil. E 

são metodologias, como veremos ao longo das análises, reproduzidas a partir de 

metodologias de ensino de língua usadas na França. É somente a partir da década de 

1930 que se criam condições de produção de ideias linguísticas para o francês no Brasil.  

A partir das universidades, estamos afirmando que há a produção e circulação de 

ideias linguísticas sobre o francês no Brasil. No entanto, não estamos afirmando que há 

um impacto dessa produção no ensino, pelo fato de o momento posterior à década de 30 

não ser nosso recorte. Nossas análises se estendem até o programa de 1942, não 

avançando pela segunda metade do século XX, momento produtivo para se verificar se 

efetivamente há impactos do surgimento de uma vida universitária brasileira em torno 

do francês em seu ensino escolar. Mas essa é uma questão para uma próxima pesquisa. 

Nos capítulos 3, 4 e 5 analisaremos os programas de ensino do Colégio Pedro II, 

e alguns dos livros didáticos citados por esses programas, pensando em que língua 

francesa comparece no interior do campo disciplinar francês; quais são os saberes que 

compõem, no século XIX, esses programas de ensino de francês do Colégio Pedro II 
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(nos capítulos 3 e 4) e como se dá o comparecimento dessa língua pós reforma 

Capanema, na Era Vargas, e a criação dos cursos de Letras no Rio de Janeiro (no 

capítulo 5). 



104 

 

3 – COLÉGIO PEDRO II: O FRANCÊS NA FUNDAÇÃO DE UM COLÉGIO 

MODELO 

 

No início de minhas pesquisas de levantamento de material no Núcleo de 

Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM), no campus centro, me 

deparei com uma enorme quantidade de programas, oriundos das várias reformas 

ocorridas durante o Império. Da fundação do Colégio Pedro II em 1837 até o ano de 

1889, início da República, a Instrução Pública passou por quatorze reformas de 

programas (Andrade, 1999).  

Mais tarde, pude compreender discursivamente esse elevado número de 

reformas nos programas de ensino da Instrução Pública do Império. Não se trata de 

mera alteração de currículo, mas de algo que está se marcando nessas disputas políticas 

manifestadas nas reformas. Sobre a questão, Andrade (1999, p.18) afirma que “a análise 

dos planos de estudo evidencia a polêmica travada entre os políticos-intelectuais acerca 

da adoção de modelos de educação de base humanística e/ou científica.” Um grupo 

defendia a concepção humanística como essência da educação clássica, que privilegiava 

o latim e as línguas estrangeiras, principalmente o francês, como garantia da 

participação social no mundo civilizado; a literatura e a retórica, forma de domínio 

político do homem culto; e a história sagrada e universal, identificação da genealogia da 

civilização brasileira, branca e cristã. O outro grupo defendia o caráter científico dos 

campos disciplinares como as matemáticas e as ciências naturais, defendendo um ensino 

secundário voltado para o que para eles era a modernidade e o progresso. A 

cientificização dos programas de ensino marca uma luta contra o que era considerado 

erudição, o fim da influência do parnasianismo e dos clássicos.  

A importância do Colégio Pedro II na educação imperial brasileira é ressaltada 

por Carvalho (1996, p. 64), ao afirmar que “no ensino secundário, a instituição mais 

importante foi o Colégio Pedro II criado em 1838 e destinado especialmente aos filhos 

de famílias ricas que preparava para as escolas superiores e também formava bacharéis 

em letras”; ou por Haidar (2008) afirmando que falar da história da educação no Brasil 

Imperial se resume a falar do Colégio Pedro II. 
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O caráter elitista da formação no Colégio Pedro II, no Império, coloca essa 

instituição em um lugar privilegiado de educação, promovendo a preparação das elites 

brasileiras que ingressariam nos cursos superiores, cada vez mais frequentemente, do 

Brasil.  

Sobre esse caráter elitista do colégio, mais uma vez Carvalho (1996, p. 64) nos 

diz que “os filhos de famílias de recursos, que podiam aspirar a uma educação superior, 

iniciavam a formação com tutores particulares, passavam depois por algum liceu, 

seminário ou, preferencialmente, pelo Pedro II, e afinal iam para a Europa ou escolhiam 

entre as quatro escolas de direito e medicina”.   

Então, segundo Carvalho (1996), o caminho de formação das elites no Brasil 

passava, principalmente, pelo Colégio Pedro II em direção às escolas de direito de São 

Paulo e Recife e às escolas de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. 

Escola era mesmo coisa de elite no Brasil imperial. Carvalho (1996, p. 55) 

afirma que “a elite era uma ilha de letrados num mar de analfabetos”.  Em 1872, 18% da 

população era alfabetizada e em 1890 esse número passa a 14,8%. O que reforça o papel 

elitista e urbano da Escola e das políticas públicas de educação no Império. Esses dados 

justificam a visibilidade de políticas públicas de alfabetização mais tarde durante a 

República.  

Passando aos documentos que nesta tese analisamos, num momento em que a 

nação brasileira está em formação, os saberes que serão eleitos para a formação de seus 

cidadãos também estão sob tensão. Tensão esta que também se deixa marcar pela 

relação entre a construção de um campo disciplinar e sua inscrição em uma instituição. 

Assim como Scherer e Brum de Paula (2002, p. 125) pensamos que “a história de uma 

disciplina tem sua origem, de um lado, na história das ideias; de outro, na história das 

instituições que ajudaram a construí-la”.    

No Colégio Pedro II, as disputas entre o ideal clássico ligado à tradição colonial 

jesuítica de ensino e à civilidade europeia, tendendo para os campos disciplinares 

humanísticos, em oposição ao ideal cientificista, tendendo para os campos disciplinares 

das exatas e para as ciências naturais, materializam-se nos programas, de forma a fazer 

oscilar o recorte nos saberes necessários para a formação do sujeito nacional brasileiro, 

como num movimento ideológico conflituoso de construção das evidências sob as quais 
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funcionam esses saberes nesse material. Nesse jogo de disputas, o processo de inscrição 

dos saberes nos programas acompanha os próprios conflitos da formação da nação.   

Mas que sujeito se pretende formar? Quais processos ideológicos estão se 

materializando na execução desse projeto?  Que escola nasce desse projeto de 

construção de uma nação? Como o francês integra esse projeto? 

Mais uma vez, o regimento de fundação do colégio, seus programas de ensino e 

seus livros didáticos de francês funcionam como lugares a partir dos quais se podem 

tecer considerações sobre o funcionamento ideológico que arregimenta a distribuição de 

sentidos sobre a língua francesa e seu ensino disciplinar e institucional no Brasil. 

Compondo, então, isso que chamamos de momento fundacional, ou seja, o 

momento de nosso recorte que se liga à fundação do colégio, vamos analisar o 

Regulamento nº 8 e o programa de ensino de 1850. Avancemos. 

 

3.1 – A FUNDAÇÃO DE UM COLÉGIO MODELO: O REGULAMENTO Nº 8 

 

O Regulamento nº 8
30

 é o documento que arregimenta o funcionamento do 

Colégio Pedro II. Trata-se do documento publicado logo após o decreto de criação do 

Colégio Pedro II de 2 de dezembro de 1837 e tem por objetivo regulamentar o 

funcionamento do colégio, que iniciou suas atividades no ano seguinte, em março 

de1838. 

                                                             
30 Os Regulamentos anteriores do ano de 1838 legislam sobre: Regulamento nº1 – estabelece a maneira 

pela qual os atos do poder Legislativo e Executivo devem ser numerados, impressos e distribuídos; 

Regulamento nº 2 – dá instruções sobre o Arquivo Público; Regulamento nº 3 – declara que os juízes de 

direito podem julgar os Feitos Civis; Regulamento nº 4 – autoriza os comandantes de navio de guerra a 

sacar sobre a Intendência da marinha da Corte, os fundos precisos para ocorrer às suas despesas; 

Regulamento nº 5 - manda por em execução as novas tabelas que regulam o fornecimento dos 

sobressalentes para os navios de guerra em efetivo serviço; Regulamento nº 6 – declara que as suspeições 

não têm lugar a respeito dos empregados da Fazenda; Regulamento nº 7 – declara e altera algumas das 

disposições do Regulamento das Alfândegas de 22 de junho de 1836. In: Colecção das leis do Império 

Brasileiro, Tomo I, parte II, Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1839. Consultado em 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-24/%C3%ADndice-

24.pdf, em 06 de julho de 2013. 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-24/%C3%ADndice-24.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-24/%C3%ADndice-24.pdf
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Esse regulamento é dividido em duas partes: a primeira parte que trata do regime 

literário e científico do colégio e a segunda parte que trata do regime econômico do 

colégio. 

Na primeira parte, o título I trata dos empregados do colégio, sendo cada um dos 

seus oito capítulos destinados a uma função, sendo elas as de reitor, vice-reitor, vide-

reitor (o capelão), professor, substitutos, inspetores de alunos, professor de saúde e 

serventes. O título II contém nove capítulos, tratando dos alunos desde o processo de 

admissão até as condutas no interior do colégio, além de feriados, instrução religiosa e 

castigos. O título III, composto por sete capítulos, trata do ensino, do objeto de ensino 

(tabelas com os campos disciplinares e o número de lições em cada ano), dos exames, 

dos prêmios, das inspeções do império, das férias e da biblioteca. 

Na segunda parte, o título I, com um capítulo, trata do tesoureiro. O título II, 

com dois capítulos trata das retribuições dos alunos e dos rendimentos dos bens do 

colégio. O título III, com três capítulos, trata das disposições comuns, do vestuário e das 

despesas comuns. O título quatro, com três capítulos, trata das contas, do orçamento e 

dos livros de escrituração.  

A primeira parte do regimento, que tem como subtítulo Do regime literário e 

científico do colégio já aponta para uma direção de sentidos em relação a que saberes 

deveriam circular na instituição. Trata-se de saberes que se inscrevem ou no campo 

literário ou no campo científico, ou seja, já se estabelece de início quais são os limites 

dos saberes institucionalizados que devem circular no colégio e quais são os saberes 

aplicáveis à formação que se pretende na educação secundária do Império.  

Enquanto regulamento, o documento de 1838 funciona sob a forma da norma. 

Pretende-se normatizar as condutas e os conhecimentos no que se refere ao 

funcionamento do Colégio Pedro II por esse documento.  

Sobre a ação da norma, Marcherey a toma  

Como a imposição [...] de uma linha de divisão que atravessa e que controla, sob a 

forma de uma dominação, um domínio de espontaneidade cujas iniciativas são 

supostamente pré-existentes a esta intervenção (que as ordena as contendo como 
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uma forma que capta um conteúdo lhe impondo suas formas de organização) [...]31. 

(Marcherey, 2009, p.75 – tradução nossa) 

 

Chamamos atenção para esse funcionamento espontâneo da norma do qual nos 

fala Marcherey como se o que é normatizado preexistisse à intervenção da norma. É 

então à produção de evidências institucionalizadas que ligamos o funcionamento da 

norma. Ela cria a ilusão do sempre-já-lá do sentido que funciona como norma, apagando 

sua historicidade na forma de sua constituição.  

O Regulamento nº 8, tomado enquanto norma, regula saberes e condutas para o 

colégio Pedro II, colocando-os sob o efeito da evidência. Em relação a esse documento, 

podemos afirmar, mais uma vez, juntamente com Marcherey (2009, p. 77), que a norma, 

de forma produtiva, engendra poder e saber num mesmo processo. Nesse documento, 

aparecem os campos disciplinares a serem ensinados no colégio ao lado do regulamento 

do seu funcionamento pedagógico e administrativo, sob o efeito do juridismo do Estado, 

uma vez que se trata de um decreto, de um documento de Estado.   

Estabelece-se, pelo fato do decreto do Regulamento, uma política de 

funcionamento em consonância com o “discurso do aparelho jurídico” (Pêcheux, [1975] 

1988, p. 107) de Estado. Sobre a construção histórica desse jurídico ligado ao Estado 

Pêcheux nos esclarece que,  

essas relações sociais jurídico-ideológicas não são intemporais: elas têm uma 

história, ligada à construção progressiva, no fim da Idade Média, da ideologia 

jurídica do Sujeito, que corresponde a novas práticas nas quais o direito se 

desprende da religião (...). (Pêcheux, [1975] 1988, p. 182) 

 

Relações sociais jurídico-políticas essas que definem a forma-sujeito moderna e 

interpelam pelas leis e pelas normas jurídicas, produzindo “o sujeito sob a forma do 

sujeito de direito” (idem, p. 159). Perante o Regulamento, o sujeito de direito deve 

                                                             
31 « Comme l’imposition [...] d’une ligne de partage traversant et contrôlant, dans la forme d’une, un 

domaine de spontanéité dont les initiatives sont censées préexister à cette intervention (qui, après coup, 

les ordonne, en les contenant comme une forme capte un contenu en lui imposant ses formes 

d’organisation) [...]. »   
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acatá-lo, uma vez que os efeitos de seu decreto o ligam ao discurso jurídico, o discurso 

da lei.   

Para as análises desse regulamento, nos detivemos mais precisamente na sua 

primeira parte, por constar nela a regulamentação que define os campos disciplinares e o 

número de aulas que cada ano deveria conter. O Regulamento número 8 ainda não traz 

os conteúdos a serem ministrados em cada campo disciplinar, o que só aparece no 

programa de 1850. Isso aponta para a instabilidade do recorte dos saberes que deveriam 

compor o currículo escolar naquele momento, ou para a necessidade de um documento 

que precisava ser publicado rapidamente para o início do funcionamento do colégio, 

logo após o decreto de sua fundação. O regulamentado especifica somente os campos 

disciplinares e o número de tempos de cada um.    

 E como já vimos no título da primeira parte do regulamento, os saberes a serem 

ensinados são enumerados (Letras e Ciências). O ato de enumeração, enquanto prática 

discursiva inscrita em um regulamento, marca um funcionamento em que elementos são 

colocados num gesto especificativo. Garcia (1981) nos diz que a enumeração é um 

recurso de descrição de detalhes: é o momento em que uma ideia ou um tópico frasal é 

desenvolvido ou especificado através de pormenores.  

 A enumeração das “Letras e Ciências”, colocadas dessa forma, inscritas em 

condições de produção que historicizam e determinam no Império quem tem acesso à 

Escola, coordena áreas de conhecimento e especifica que saberes devem ser aprendidos 

pelo sujeito pretendido pelo Estado. Sujeitos estes que devem conhecer as Letras e as 

Ciências como forma de acesso ao lugar social em que a Escola imaginariamente coloca 

o aluno no fim de seu processo de formação.  

 Analisando a questão da cidadania no Império brasileiro, pela constituição de 

1824, Guimarães (1996) nos esclarece que, nesse período, “a categoria de cidadão fica, 

então, submetida à de súdito, e por essa via, a nação ao Imperador” (p. 42). O autor 

ainda nos esclarece que, escravidão e cidadania são categorias que se excluem. 

Guimarães afirma que o texto da constituição de 1824 “se, por um lado, confirma a 

qualidade de liberdade do cidadão, ‘mostra’, por outro, que há pessoas nascidas no 

Brasil que não são livres e, portanto, não são ‘cidadãos brasileiros’. Negar a cidadania é 

negar a brasilidade” (p. 40 – aspas do autor). O autor continua afirmando que, no 

Império, a partir de suas análises, a noção de cidadão se dá de forma instável, 
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retomando de forma não-plena o discurso liberal, ou seja, nesse momento, o discurso 

liberal não funciona de forma plena para qualificar o cidadão brasileiro, ficando o 

cidadão ligado à condição de súdito do Imperador e de não escravo.     

 Esse é, então, o sentido de cidadão do Império com o qual trabalhamos. E a 

Escola, nesse momento, trabalha na direção da formação desse cidadão, desse sujeito 

súdito do Imperador, não podendo ser ele escravo, a quem a própria brasilidade era 

negada.  

 Voltando à especificação, “Letras e Ciências”, o que está em jogo é algo que não 

está somente na ordem da língua, mas na ordem do discurso. Foucault (1996, p.8-9) 

afirma que “em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos [...]”. 

Chamamos a atenção ao aspecto de seleção da produção de discurso. O fato de 

enumerar, para além de especificar, como postula Garcia (1981), instaura na língua um 

funcionamento discursivo de recorte. Recorta-se algo promovendo um silenciamento do 

que não comparece. 

 Sobre as funções do professor, o regulamento lhe atribui acompanhar os 

procedimentos dos alunos, o que impõe uma domesticação dos corpos e dos hábitos. 

Domesticação esta que adentra os objetivos da instituição escolar enquanto formadora 

do cidadão do Império. Isso equivale dizer que a vigilância, não só dos saberes, mas 

também dos hábitos, passa a figurar nos objetivos da Escola, significando também na 

função do professor. A ele cabe, “lembrar-lhes seus deveres para com Deus, para com 

seus Pais, Pátria e Govêrno”.   

 Mais uma vez se enumeram valores que devem ser lembrados pelos professores 

aos alunos.  Dessa vez, os elementos enumerados são colocados de forma 

hierarquicamente sequencializada. A ordem da enumeração coloca “Deus” em primeiro 

plano, seguido de “Pais”, “Pátria” e “Govêrno”.  

 “Deus” aponta para uma religião específica, a católica, silenciando as demais 

formas de culto religioso. Silenciam-se, por exemplo, as demais religiões que 

constituem o sincretismo religioso brasileiro, oriundo das diferentes culturas e dos 

diferentes povos que para cá vieram ou que cá já estavam. 
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  “Pais” põe em questão o funcionamento do sujeito dentro de uma entidade 

concebida de uma forma específica também ligada aos valores católicos, à família, 

fazendo pressupor uma série de outros valores que acompanham essa unidade, na 

perspectiva do catolicismo: devoção aos pais, fidelidade, casamento, hereditariedade 

dentro dessa unidade, etc... 

  “Pátria” aponta para uma identificação a uma unidade que faz funcionar um 

imaginário de nacionalidade. E o “Govêrno” submete sujeitos a um poder jurídico 

nacional que está acima de todos, interpelando os sujeitos nacionais e fazendo funcionar 

uma injunção legal nacional e, em princípio, para todos. Sob a égide do governo, ser 

sujeito é ser sujeito nacional.  

 Mais uma vez, se reafirma o que deve ser civilizatório, evocando uma memória 

do lugar do colonizado nos discursos de colonização e de um sujeito que não pode 

prescindir de uma paternidade, ou seja, que precisa de pais, de um deus, de uma pátria e 

de um governo. É a memória do povo sem f, l e r, do povo sem fé, sem lei, sem rei que 

ressoa (Mariani, 2004). Essa paternidade que guia o sujeito brasileiro em formação 

parece lhe dizer que é preciso caminhar para algo diferente do povo que não tem fé, 

nem lei, nem rei.  O comparecimento desse lugar de colonizado faltoso faz estabelecer 

um certo tipo de relação desses sujeitos em formação com as instituições Família, Igreja 

e Estado que entram para o processo educacional, nova alternativa de suprir a falta 

civilizatória da antiga colônia,  sendo legitimadas como saber, uma vez que esses 

sentidos são sustentados pela posição do professor. Se é ele quem lembra aos alunos de 

suas obrigações, a relação sujeito-Estado-Família-Igreja é dita de um lugar de poder e 

de saber, significando pela moralidade, valor do catolicismo, visto que essa verdade-

moral se sustenta também na figura do professor enquanto mestre, detentor do saber.  

 Podemos entender também a mudança na relação instituição/saber que se opera 

com a entrada do Estado na educação. Se antes o par Igreja/família constituía os pilares 

ideológicos dos saberes que circulavam, agora Escola/família desempenham essa 

função. O dever para com a pátria e governo já marca a entrada do Estado no controle 

da formação do cidadão. Controle esse que estabelece uma certa relação com a Família, 

representada pela figura dos Pais e, como pano de fundo, com Deus, representando 

ainda a Igreja católica na formação desses sujeitos.  
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 A figura do professor, então, legitima a figura do mestre como detentor do saber, 

faz funcionarem os sentidos de formação de bons costumes da Igreja católica, além da 

submissão à Pátria e ao governo para a garantia do progresso da nação. 

 No Colégio Pedro II, a partir do regulamento de fundação, as atribuições dos 

empregados nos levaram à elaboração do quadro abaixo. Quadro esse que aponta para a 

consolidação de um modelo escolar disciplinar. Essas posições de empregados são 

interpeladas a funcionarem dentro de um sistema de forças que produz sujeitos 

disciplinados, para aprender saberes também disciplinarizados.   Observemos o quadro 

abaixo: 

QUADRO II - OS EMPREGADOS EM 1838 

Empregado Sequências discursivas indicativas de suas atribuições 

reitor  Inspecionar...Religião, costumes, ordem e estudos. 

 Assistir...inesperadamente, às lições dos professores. 

 Examinar os relatórios dos Inspetores 

vice-reitor  Receber ordens do Reitor 

 Receber dos Professôres, e Inspetores, e entregar ao 

Reitor os mapas do comportamento, e trabalho dos alunos. 

 Vigiar ... Alunos. 

 Inspecionar os Alunos. 

 Corrigir os Empregados negligentes. 

 Inspecionar ... ensino e ... disciplina. 

capelão  Dispo-los (os alunos) para ...sacramento. 

professor  Entregar ao Vice-Reitor um mapa sôbre o procedimento 

e trabalho dos Alunos. 

 Servirão de Inspetores de Alunos 

 Não só ensinar a seus alunos as Letras e as Ciências... 

inspetor  Vigiá-los (os alunos) 

 [De] Sua vigilância e firmeza ... depende ...a boa 

educação dos Alunos. 

 Formar um relatório diário do que houver acontecendo 
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em sua classe... 

 Entregar no sábado à noite esse mapa, e todos os dias à 

noite seus relatórios ao vice reitor. 

         

 Esse quadro das atribuições dos funcionários do colégio nos levará ao esquema 

de passagem de tarefas seguinte. No que se refere às relações de controle e vigilância 

dessas atribuições, há uma hierarquização na estrutura administrativa dessa instituição e 

na realização dessas tarefas. No quadro III, as setas ascendentes significam obediência a 

e as descendentes, controle de:  

 

QUADRO III – HIERARQUIZAÇÃO DOS EMPREGADOS EM 1838 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

  

O reitor submete todas as outras posições e pode inesperadamente controlar o trabalho 

do professor e tem o dever de examinar o relatório dos inspetores. O vice-reitor, por sua 

vez, trabalha no controle tanto dos empregados a ele submetidos, professor e inspetor, 

quanto dos alunos. O capelão, o professor e o inspetor trabalham no controle dos alunos. 

Hierarquicamente, constrói-se um modelo em que a possibilidade de ser vigiado cria 

REITOR 

VICE-

REITOR 

PROFESSOR INSPETOR 

ALUNOS 
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uma estrutura análoga à estrutura panóptica (Foucault, 1999). A estrutura disciplinar 

legitimada pelo regulamento cria um olhar de vigilância, que mesmo em ausência, 

funciona no controle de todos.   É essa vigilância que se torna a engrenagem específica 

do poder e perpassa as relações pedagógicas e as práticas de ensino como um 

mecanismo que lhes é inerente.  

 A tática disciplinar se situa sobre o eixo que liga o singular ao múltiplo, o que 

configura a base para uma microfísica do poder que pode ser chamada, segundo 

Foucault, de “celular”. (Foucault, 1999, p. 27) 

 O tempo também passa por um controle disciplinar que recai sobre as atividades. 

No modelo disciplinar escolar, o tempo medido deve ser também um tempo otimizado, 

no sentido de que deve ser totalmente ocupado com atividades ordenadas e sequenciais, 

isto é, em todo o transcurso do tempo o corpo deve estar aplicado à execução de uma 

tarefa, a um exercício. “O tempo penetra o corpo, e com ele todos os controles 

minuciosos de poder” (Foucault, 1999, p. 129). Nessa perspectiva, o tempo se divide, 

torna-se cada vez mais segmentado, as atividades são cada vez mais ordenadas no 

tempo que se cria. O horário, o tocar do sinal, a troca de aulas, os bimestres, os 

trimestres, os anos letivos, tudo isso entra num processo de sucessão temporal marcado 

por uma ordenação gradativa. E é justamente o transcorrer nesse processo temporal que 

pode (ou não) fazer o aluno progredir no processo de formação proposto pelo sistema 

escolar. Dessa forma, a sequencialização cria uma hierarquia temporal na transmissão 

dos saberes na qual o que se aprende em uma série é pré-requisito para a série seguinte.    

 

3.2 – OS CAMPOS DISCIPLINARES E O TEMPO: O ESTATUTO DOS SABERES 

 

 O Regulamento de 1838, em seu capítulo X, da divisão dos alunos, determina 

que: “Art. 49. O colégio é dividido, quanto ao estudo, em oito aulas, a 8ª, a 7ª, a 6ª, a 5ª, 

a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª”. O que o regulamento chama de “aula”, entende-se hoje como ano 

letivo ou série, como pudemos concluir pela forma de divisão dos campos disciplinares 

e conteúdos ao longo do ensino secundário, além das referências aos 8 anos da duração, 

no momento fundacional, do ensino secundário nas análises dos programas de ensino.  
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 O que se ensina é disciplinarizado na medida em fica determinado o que ensinar, 

quando ensinar, em quanto tempo ensinar e em que ordem ensinar. Cria-se a 

possibilidade para o que Savatovsky (1995) chamou de caráter transversal do campo 

disciplinar, ou seja, sua repetição enquanto matéria presente no currículo ao longo das 

séries escolares. 

  O capítulo XIX do regulamento, Do objeto de ensino, traz a quantidade semanal 

de lições que deveriam ser dadas em cada série (o que o regulamento chama de aula). 

Esse número de lições por campo disciplinar nos levou ao quadro a seguir. 

QUADRO IV -  OS CAMPOS DISCIPLINARES E AS LIÇÕES EM 1838 

Aulas 8ª e 7ª – 24 lições 

por semana 

Aula 6ª – 24 lições por 

semana 

Aulas 5ª e 4ª – 25 lições 

por semana 

Gramatica Nacional – 

cinco lições 

Gramática Latina – cinco 

lições 

Aritmética – cinco lições 

Geografia – cinco lições 

Desenho – duas lições 

Música vocal – duas lições 

Latinidade – dez lições 

Língua Grega – três lições 

Língua Francesa – uma 

lição 

Aritmética – uma lição 

Geografia – uma lição 

História- duas lições 

Desenho – quatro lições 

Música – duas lições 

Latinidade – dez lições 

Língua Grega – cinco 

lições 

Língua Francesa – duas 

lições 

Língua Inglesa – duas 

lições 

História- duas lições 

História Natural – duas 

lições 

Geometria – duas lições 

 

Aula 3ª – 25 lições Aula 2ª – 30 lições Aula 1ª – 30 lições 

Latinidade – dez lições 

Língua Grega – cinco 

Filosofia – dez lições 

Retórica e Poética – dez 

Filosofia – dez lições 

Retórica – e Poética – dez 
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lições 

Língua Inglesa– uma lição 

História- duas lições 

Ciências físicas - duas 

lições 

Álgebra – cinco lições 

lições 

Ciências Físicas – duas 

lições 

História – duas lições 

Matemática – seis lições 

 

lições 

História – duas lições 

Ciências Físicas – duas 

lições 

Astronomia – três lições 

Matemática – três lições   

          

 Lembramos que começamos o quadro com as séries 8ª e 7ª pelo fato de, nesse 

momento inicial, se entrar no colégio na 8ª série e se sair na 1ª. O Capítulo IX, no 

parágrafo 1º aponta a idade para admissão no colégio entre 8 e 12 anos. E em casos 

diferentes, com a permissão do governo. 

 Nesse capítulo do regulamento já se aponta para uma direção de sentido quando 

se determina qual será o objeto de ensino (Capítulo X – Do objeto do ensino). O 

comparecimento desses saberes dispostos dessa forma no regulamento, ou seja, na 

forma de campos disciplinares, promove um efeito de neutralidade no que diz respeito à 

relação com os saberes. Quando o saber se torna um objeto, faz-se recair sobre ele uma 

distância que faz funcionar o efeito de cientificização desse saber, promovendo por 

consequência o efeito de neutralidade e verdade, como se o próprio recorte que promove 

o regulamento não fosse um gesto ideológico.   

 Em um texto em que analisa os trinta primeiros anos do Colégio Pedro II, Fávero 

(2002, p.73), afirma, sobre essa divisão das disciplinas e número de aulas semanais, que 

a grande quantidade de latim e a pouca ocorrência da gramática nacional apontam, 

talvez, para o fato de que “mantém-se de acordo com os desejos dessa elite que ao 

entrar na escola já dominava a norma culta: assim eram mais importantes o latim e a 

retórica que a gramática filosófica e nacional para a qual dois anos eram mais que 

suficientes”. 

 No que diz respeito à língua francesa, vemos que esse campo disciplinar aparece 

no 6º, 5º e 4º anos da formação, ao lado de outras duas referências europeias da 

antiguidade: Língua Grega e Latinidades. Lembro que a denominação do campo 
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disciplinar como língua francesa só aparece nesse primeiro documento aqui analisado, 

o Regulamento nº 8. Nos programas de ensino, a partir de 1850 a denominação do 

campo disciplinar é francês, como consta até hoje nos programas do colégio. 

 Nessa direção, a língua francesa ao lado dos campos disciplinares ligados à 

cultura greco-latina e à língua e cultura anglo-saxã significa o lugar dessa língua 

estrangeira, nesse regulamento, marcando seu lugar em uma relação de sentidos com os 

demais campos disciplinares ligados à língua e à cultura, por mais que o grego (o 

ensinado na Escola, em oposição ao grego moderno) e o latim não sejam línguas em 

uso. Sabemos que as civilizações grega e latina funcionaram para o ocidente como 

modelo no que se refere a todo processo de formação cultural. Dessas culturas, o 

ocidente toma de empréstimo os pilares de sua estruturação sócio-cultural. Nessa 

medida, colocar a língua francesa nesse lugar institucional, o programa de ensino de 

uma escola pública brasileira, confere a essa língua sentidos que se ligam ao 

civilizatório, valorando a bagagem cultural dessa língua e funcionando como porta de 

acesso ao que deve ser sabido e conhecido do legado europeu antigo para a formação 

nacional. 

 Como dissemos, a disputa entre as humanidades e as cientificidades se deixa 

marcar no regulamento, e durante todo o Império, de forma geral, pelo número de 

reformas que encontramos. Foram quatorze reformas no período imperial, 

materializando nos programas essa tensão entre que saberes deveriam ser ensinados. No 

quadro abaixo, elaborado a partir do Regulamento nº 8, podemos perceber como se 

dividem os tempos de aula semanais em humanidades e em cientificidades. 

 

QUADRO V - CIÊNCIAS E ENSINO CLÁSSICO/HUMANIDADES EM 1838 

Ano letivo Nº de tempos semanais 

em ensino 

clássico/humanidades 

Nº de tempos semanais 

em cientificidades 

8º ano 12 tempos 12 tempos 

7º ano 12 tempos 12 tempos 
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6º ano 18 tempos 4 tempos 

5º ano 21 tempos 4 tempos 

4º ano 24 tempos 4 tempos 

3º ano 18 tempos 7 tempos 

2º ano 22 tempos 8 tempos 

1º ano 22 tempos 8 tempos 

Média semanal 19 tempos 7 tempos 

           

 Nesse quadro, podemos verificar que os tempos em campos disciplinares 

clássicos e das humanas é quase três vezes maior que o dedicado aos estudos dos ditos 

científicos.  Isso aponta para um direcionamento nos conhecimentos pretendidos, 

privilegiando um ensino clássico-humanístico em detrimento de um ensino especialista, 

científico. 

 No que diz respeito ao ensino humanístico, algumas considerações podem ser 

tecidas sobre essa adjetivação.  Souza (1999, p. 21) nos lembra que humanístico nos 

remete a humanidades e humanismo. Ainda segundo o autor, “o conceito de humanismo 

é de extração pedagógica, designando um ideal de educação voltado para a formação 

integral do homem, distinto, assim, do propósito de preparar os indivíduos para o 

exercício de tarefas especializadas”.  Nessa direção, o autor aponta ainda para o fato de 

que o ensino humanístico pretende uma formação comum a todos os homens, que são 

tomados como matéria coincidente com a própria natureza ou com a essência humana, 

daí sua designação pela palavra latina humanitas, ou seja, próprio do que é humano.  

 Dessa forma, o ensino humanístico tem por característica a consolidação e a 

transmissão de uma cultura geral, que não se aplica ao interesse particular, mas que 

interessaria a todos. Mais uma vez Souza nos diz que  

daí deriva a centralidade assumida pelo instrumento da comunicação, a linguagem, 

que contrai com a ideia de cultura geral uma relação de inter-implicação nos quadros 

da educação humanística. (Souza, 1999, p.22) 
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 É esse modelo humanístico que marca de forma decisiva a educação brasileira 

durante todo o período colonial, tendo estado as instituições de ensino nas mãos dos 

jesuítas, e ainda predominando nesse momento da educação no Império brasileiro. 

Souza (1999, p.25) afirma “nele predominou de modo absoluto uma educação 

linguística e literária [...].” 

 A fundação do Colégio Pedro II se alinha à tendência humanística de educação 

no Brasil, que remete ao modelo jesuítico de ensino que se praticava no Brasil também 

antes da independência, investindo fortemente em um humanismo voltado para o ensino 

de línguas. O Regulamento nº8 prevê o ensino de língua grega, língua inglesa, língua 

francesa, gramática latina e gramática nacional, fazendo com que esse ensino, que já de 

início se mostra clássico-humanístico, se baseie fortemente no ensino de línguas.  

  O lugar de modelo do colégio em relação às demais instituições de educação do 

país aponta para o que seria também o modelo de currículo. Como vimos, são as 

humanidades clássicas que prevalecem dentre os saberes a serem transmitidos. Estudar 

as humanidades delimita um público alvo e projeta uma formação pretendida e, 

consequentemente, um sujeito pretendido. Mas é válido chamar a atenção para as 

tensões dos sentidos de cientificidade, da formação especialista, nos programas que já se 

fazem marcar, como pudemos ver no conflito das constantes reformas do Império. 

 Na ligação cultural das nossas elites com a Europa, num cenário político de uma 

nação recém-emancipada e em formação, explica-se o direcionamento do colégio para 

as humanidades. Estudar as línguas e as culturas europeias apontava para a manutenção 

de uma tradição de elites ligada não só à herança colonial de ensino, mas também ao 

modelo europeu. O acesso às humanidades europeias significava o próprio acesso ao 

que funcionava como civilizatório.  

 O regulamento legitima, então, uma prática de formação de elites que 

funcionava no Brasil via cultura e civilização europeias. Legitima porque esses saberes 

passam a ser sustentados pelo Estado, e não mais somente pelas escolas católicas, liceus 

provinciais e ensinos particulares. Esses saberes são agora o elenco de saberes para a 

formação do sujeito nacional brasileiro, o cidadão brasileiro de que nos fala Guimarães 
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(1996), entendendo que esse cidadão é o súdito do Imperador, livre, que tem acesso à 

educação naquele momento, isto é, as elites nacionais.  

 Esse documento, que legisla sobre o que se deve ensinar, materializa no 

processo escolar políticas que delineiam os limites dos saberes. Ele materializa uma 

seleção e controla de seu interior seu desenrolar e suas fases, na medida em que ele é 

sequencial, gradual e seriado. A duração de cada estágio é fixada de maneira 

regulamentar de forma que a transmissão seja garantida, nessa perspectiva, para que o 

aluno possa passar para uma ordem superior.  Esse controle promovido do interior do 

regulamento se dá pelo fato de que o processo de transmissão é decomposto em seus 

elementos (as séries, os conteúdos, as disciplinas, o número de lições...) sustentando o 

processo em todo seu encadeamento. Para cada movimento é determinada uma direção, 

uma duração, uma amplitude e é prescrita uma ordem de sucessão.   

 No que diz respeito às línguas no regulamento, apesar de não se tratar de um 

documento que detalhe os conteúdos a serem estudados, já se pode entrever sob que 

efeitos elas aparecem no documento. Gramática Nacional, Gramática Latina, Língua 

Grega, Língua Francesa e Língua Inglesa são os nomes dos conhecimentos sobre 

língua que devem constar numa formação secundária, nesse momento histórico. Fazer 

constar no regulamento as línguas denominadas de tal maneira é afirmar uma unidade 

linguística para cada uma delas.  

 Mais uma vez, o recorte que faz figurar um saber no documento em detrimento 

de outros, já faz significar. Quanto à língua francesa, podemos ver que ela está presente 

nos currículos do Colégio Pedro II desde o primeiro regulamento. Esse recorte, não 

isento do ideológico, aponta para os sentidos dessa língua para o que se entende como 

formativo no aparelho escolar brasileiro. Sob o efeito de saber necessário para a 

formação secundária do cidadão do Império, a língua francesa, como uma língua 

nacional estrangeira, adentra o regimento para figurar entre os saberes que formarão 

esses cidadãos. Essas são as condições de inscrição do francês no Colégio Pedro II.  
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3.3 – O PROGRAMA DE 1850 E O FRANCÊS: UM IMAGINÁRIO DE 

CIVILIZAÇÃO 

Compondo no nosso recorte o que chamamos de momento fundacional, ou seja, 

momento em que são construídas as bases institucionais do Colégio Pedro II, em 

relação ao que se deveria estudar no ensino secundário, iremos analisar também o 

programa de ensino de 1850, por ser um documento em que comparece o elenco de 

conteúdos a serem estudados durante o ensino secundário no Colégio Pedro II. 

Diferentemente do Regulamento nº 8, de 1838, esse programa cita todos os conteúdos 

para cada uma das sete séries da sequência escolar, sendo o primeiro documento do 

colégio que aponta para um detalhamento dos conteúdos.  Desse momento fundacional, 

então, analisamos o Regulamento nº 8, o programa de 1850, passando pela Grammatica 

Franceza, de Emilio Sevene.  

O modelo sequencial de ensino secundário que o Colégio Pedro II apresenta, 

neste momento histórico, é inspirado no modelo francês de ensino (Santos, 2009; 

Haidar 1972). A sequencialização do curso secundário no colégio é dividida em oito 

aulas (lembramos que é o que hoje chamamos de anos, para o ensino fundamental, ou 

séries, para o ensino médio), a 8ª, a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª, sequencializadas 

nessa ordem inversa, assim como consta no documento de fundação do colégio, o 

Regulamento nº 8, no capítulo X, da divisão dos alunos, artigo 49, conforme já citamos 

na seção anterior. 

Ao final do ensino secundário, nesse momento fundacional, tendo cursado todas 

as disciplinas e tendo sido aprovado nos exames finais, o aluno recebia o diploma de 

Bacharel em Letras. Podemos ler no Título V, capítulo X, disposições gerais do 

Regulamento nº 8 de 1838: 

Artigo 234 - “A alumno, que houver feito os estudos declarados nestes Estatutos, 

obterá o Diploma de Bacharel em Letras, quando em todas as matérias ensinadas for 

aprovado”.  

Artigo 235 – “O Bacharel em Letras não será obrigado a fazer exames de 

preparatorios para entrar nas Academias do Imperio, bastando a apresentação de seu 

Diploma”. 
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Podemos ver que esse título direcionava a continuação dos estudos.  Esse 

diploma podia dar acesso direto aos cursos superiores, principalmente os mais 

frequentados pelas elites, os de direito e medicina (Carvalho, 1996).  

O programa apresenta, no total, cinco campos disciplinares de línguas 

estrangeiras (grego, latim, alemão, inglês e francês). É importante observar que o 

francês, assim como o latim, consta no programa em todas as suas séries, não 

desaparecendo em nenhum momento.  Quanto ao número de campos disciplinares, 

observamos uma diminuição com o avançar das séries. No 7º ano, estudam-se 14 e no 1º 

ano, 4, sendo 3 deles línguas estrangeiras. A carga de línguas aponta para a manutenção 

da direção humanística da formação secundária desse momento do século XIX, 

confirmando-se o que já podíamos ver no Regulamento nº 8.  

No programa de 1850, elaboramos esse recorte levando em conta, em todo o 

programa e em todos os campos disciplinares, não só em francês, qualquer conteúdo 

que tivesse relação direta com a língua francesa ou com a França, ligado à língua, à 

cultura ou à história da nação francesa. Esse recorte mais amplo, nesse momento, se 

justifica pela hipótese que tínhamos do pressuposto do conhecimento prévio da língua 

francesa quando se ingressava no colégio. Esse conhecimento deveria ser, então, usado 

não só em francês, mas também em outros campos disciplinares. 

 Dessa forma, chegamos ao quadro abaixo, no qual podemos visualizar todas as 

séries do ensino secundário, os campos disciplinares nos quais encontramos os 

conteúdos que estabelecem uma ligação com língua e/ou cultura francesa. 

Antes de passarmos ao próximo quadro, é importante lembrar que, após 

modificações por parte do Governo Imperial, os anos do ensino secundário do colégio 

passam de 8 para 7, como podemos observar a seguir. 

QUADRO VI - O FRANCÊS E CONTEÚDOS DE 1850 

SÉRIE DISCIPLINA CONTEÚDO 

7º 

ANO 

RETÓRICA  Henriada de Voltaire. 

FRANCÊS  BOSSUET, Orações Fúnebres. Paris 1845. 

Pag. 35 – 66 (dividido em 40 aulas, com 

citação da página e da linha a ser estudada em 
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cada aula).  

6º 

ANO 

HISTÓRIA 

MODERNA 

 França, Luiz XI  

 Reforma na França. Francisco II 

FRANCÊS  RACINE, Athalia. Paris 1841. Pag 403 – 463 

(dividido em 40 aulas com citação de página e 

de verso a ser estudado em cada aula). 

5º 

ANO 

HISTÓRIA MÉDIA  França: Clovis. 

 Carlos Magno 

 França: Hugo Capeto 

GEOGRAFIA  França em geral. 

 Paris. 

 Cidades principais da França. 

FRANCÊS  MONTESQUIEU. Selecta de Blair. Pag. 5 – 

36 (dividido em 40 aulas com citação de 

página e de linha a serem estudas por aula) 

4º 

ANO 

FRANCÊS  MASSILLON, Petit Garême. Pag. 14 – 39 

(dividido em 40 aulas com citação de página e 

linha a serem estudadas em cada aula) 

3º 

ANO 

FRANCÊS  FÉNELON, Morceaux choisis. Pag 1 – 80. 

(dividido em 40 aulas com citação de página e 

linha a serem estudadas por aula) 

2º 

ANO 

FRANCÊS  BUFFON, Morceaux choisis. Pag. 123 – 135. 

(dividido em 40 aulas com citação de página e 

linha a serem estudadas por aula) 

1º 

ANO 

FRANCÊS  FRANCÊS. GRAMÁTICA (flexão de 

substantivos e adjetivos, pronomes 

possessivos e verbos) 
 

 

Nesse programa, no caso do francês, cada aula é destinada a um ponto do 

programa, de forma que já se saiba o que se vai estudar em cada espaço de tempo, 

inclusive com citação da página, da linha ou do verso da obra clássica que se vai 

estudar. O efeito produzido para esses saberes em sequência é o de que existe um 

começo, um meio e um fim para os saberes a serem adquiridos nesse espaço de tempo 

segmentado e sequencializado, uma pedagogia que permanece até os dias atuais.    

Como já dissemos, nesse programa de ensino, temos a denominação do campo 

disciplinar como  francês, diferentemente do Regulamento nº 8, que denominava o 

campo disciplinar como língua francesa. A partir desse programa, o nome da disciplina 

passa a ser sempre denominado por francês, até os dias atuais. Assim, temos, no 

primeiro documento analisado, língua francesa. E a partir do programa de 1850, 
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primeiro programa de que se tem registro, e segundo documento analisado nesta tese, a 

denominação passa a ser francês.   

Consideramos que a denominação marca já uma predicação, uma vez que 

qualquer denominação não prescinde de ideologia e não se enuncia de forma neutra. 

Essa relação que se estabelece entre a denominação e a coisa designada (neste caso o 

campo disciplinar de língua) cria uma relação entre nome e referente, de forma a 

particularizar essa ligação. Segundo Guimarães (2005, p.33), “se tem um nome único 

para um objeto único” e essa relação “nome único/objeto único pode levar a uma 

hipótese de unicidade do nome”, e nós acrescentaríamos, do objeto.  

Mas além desse efeito imaginário de unicidade do nome do qual nos fala 

Guimarães, é preciso considerar que o ato enunciativo de designar algo coloca em jogo 

“a relação da linguagem com o mundo e com o sujeito” (Guimarães, 2005, p. 33). No 

que diz respeito ao lugar teórico em que nos situamos para pensar esse ato de designar, 

Guimarães (2005, p. 33) acrescenta que o nome promove “uma construção em que 

relações semânticas de determinação constituem o nome, o que já nos afasta de posições 

estritamente referenciais ou cognitivas [...]”. Tal fato nos leva a crer que a designação 

do nome do campo disciplinar como francês nos leva a uma construção de relações 

linguísticas no ato de designar. Relações que estão na ordem da língua e não em uma 

relação direta entre palavra e coisa.  

Entender a designação como um ato enunciativo coloca o ato de designar em 

uma relação como lugar de que se enuncia, nesse caso o programa de ensino, e com 

outras enunciações, supondo-se o atravessamento do interdiscurso, sustentando essa 

designação.    

  O ato de denominar não é de outra ordem senão o de construção simbólico-

discursiva do objeto referido (Orlandi, 1996, 2002). Também segundo Mariani (1998, 

p.118), “denominar não é apenas um aspecto de caráter de designação das línguas. 

Denominar é significar, ou melhor, representa uma vertente do processo social geral de 

produção de sentidos”. Nesse horizonte, denominar é significar, é manifestação de um 

processo discursivo em dada conjuntura e em dada formação social, o que faz a língua 

trabalhar num processo de construção simbólica, que se dá no discursivo, daquilo a que 

ela se refere. Dessa maneira, trazemos Mariani ao afirmar que  
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as denominações significam, e do ponto de vista de uma análise podemos dizer que 

elas “iluminam” a natureza das relações de força existentes numa formação social 

[...] tornam visíveis as disputas, as imposições, os silenciamentos etc., existentes 

entre a formação discursiva dominante e as demais. (Mariani, 1998, p.118 – aspas da 

autora) 

 

 É, então, sob essa luz (“iluminam”) da qual fala Mariani, que realizamos essas 

análises, buscando a compreensão das disputas, jogos de poder, movimentos de 

inclusão/exclusão, silenciamentos, e também falhas e brechas em nossa formação social 

na qual se misturam vários sentidos para denominar o campo disciplinar que representa 

a língua da França como o francês, sob a forma de um campo disciplinar escolar, 

produzindo evidências que não podem ser negligenciadas. 

  Assim, supondo o que afirmam Guimarães (2005), no campo da enunciação, e 

Orlandi (1996, 2002) e Mariani (1998), no campo do discurso, constrói-se para esse 

campo disciplinar assim denominado nesse programa um efeito imaginário que se liga a 

própria língua, de forma unificada, se identificando a uma língua homogênea, uma 

língua imaginária e a uma língua nacional, sob a forma de retomada de um já-lá 

interdiscursivo que sustenta esse efeito, como se o nome da língua traduzisse a unidade 

da coisa nele representada, transferindo uma unidade também para o campo disciplinar 

que funciona em equivalência à língua.  Os sentidos que sustentam a significação desse 

campo disciplinar pela sua designação como francês, por essa transferência do campo 

disciplinar para a língua nacional francesa, apontam para um ideal de nacionalidade e de 

unidade, produzidos pelo surgimento dos Estados Nacionais, apagando as 

heterogeneidades e as contradições constitutivas da própria noção de língua, seja ela de 

qualquer nação.  

Cabe-nos também observar que os saberes que se atrelam a um imaginário de 

francês ultrapassam o que, nos programas, está circunscrito sob o nome do campo 

disciplinar francês, isto é, a entrada da língua da França sob a forma disciplinar no 

programa não vem só. Ela traz consigo outros saberes sobre esse país que se alocam sob 

o nome de campos disciplinares variados e comparecem também em retórica, história e 

geografia. 
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   Nos conteúdos de retórica, aparece o poema épico La Henriade, de Voltaire, 

escritor e filósofo iluminista francês. Nessa obra publicada em 1723, Voltaire escreve 

sobre o rei da França, Henrique IV, trazendo temas que giram em torno de uma crítica à 

situação política da França, incluindo o fanatismo religioso.   

Sobre a retórica neste programa, cabe-nos uma breve reflexão. Primeiramente, 

esse comparecimento diz respeito à presença de um campo disciplinar que ensina a 

“boa” construção da língua. Sobre o status da retórica no ensino do século XIX, Souza 

(1999, p.39) já aponta para o fato de que “o sistema pedagógico garantia um público no 

Brasil oitocentista para os livros ocupados com retórica e poética”, o que mostra a 

ligação que se estabeleceu entre a dita boa língua e o sistema educacional oitocentista.   

Segundo Pfeiffer (2002, p.152), “a retórica pois se constitui em uma dupla direção: ela 

diz sobre as regras de conduta da língua e do social em um só tempo”. Assim, na 

perspectiva da autora, estudar retórica aponta para a necessidade de formação de um 

sujeito que deve dominar as técnicas de argumentação da língua para se posicionar no 

social. Ao mesmo tempo, esse posicionamento cobra do sujeito uma moralidade ligada 

ao social, ela cobra “uma língua moral” do sujeito (Pfeiffer, 2002). Percebemos, dessa 

maneira, como a retórica coloca na língua os sentidos que se ligam à moral de uma 

época, fazendo aí incidir, ainda segundo a autora, a questão da ética. 

Em relação ao nosso objeto de análise, a presença de conteúdos ligados à 

retórica aponta para a necessidade de formação de um sujeito moral e ético, que deve 

articular o domínio da língua, mas também os valores morais em circulação em seu 

tempo.   

Ainda sobre o programa de retórica, nos interessa observar o que se recorta para 

estudo nesse momento. Temos uma obra consagrada do pensamento político-literário 

francês de um conhecido nome iluminista, Voltaire. Isso nos permite vislumbrar que os 

sentidos que se ligam ao que é a moral e a ética na educação brasileira do século XIX 

estão ligados à produção intelectual francesa, na qual uma certa direção de política é 

solicitada a comparecer. Estamos falando de uma política ligada a um conjunto de leis 

morais da sociedade francesa, imbuída do pensamento iluminista, circunscrita num 

espaço de tempo que remonta ao fim da Idade Moderna.  

Dessa maneira, o programa de retórica toma de uma obra consagrada da língua 

francesa o exemplo da boa argumentação, personificada sob o nome de Voltaire. Vale 
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mencionar que a marca desse filósofo e escritor era sua perspicácia em argumentar em 

defesa das ideias de liberdade. A presença desse poema no programa do Colégio Pedro 

II traz uma memória de França ligada à sua produção intelectual que legitima o 

pensamento iluminista, bem como o pensador que o escreve, como algo da ordem do 

que se deve conhecer para se falar e argumentar bem. Nessa direção, a França é 

colocada no lugar de país que produz intelectualmente e cujo legado de pensadores e 

ideias ganha status de saber a se conhecer.  

Mas não só o que é da ordem da boa língua comparece, mas também sentidos de 

moralidade e ética de uma memória da língua da França são convocados para a 

formação de um sujeito do ensino secundário.   

No que diz respeito ao francês, é válido observar que essa língua comparece em 

todas as séries do programa de 1850, o que confere a ela um status específico na 

formação secundária pretendida, ou seja, tem a ver com ações de Estado, políticas que 

incidem sobre o que se ensinar sobre essa língua. Ela está sendo colocada como um 

saber necessário para formação secundária da nação brasileira, a partir do qual estão em 

jogo a historicidade e a memória dessa língua. 

Temos do 7º ao 2º anos, recortes que trazem nomes consagrados do que circula 

como produção intelectual francesa: Bossuet, bispo e teólogo do século XVII que 

defende a teoria do poder divino para justificar o Absolutismo; Racine, dramaturgo do 

século XVII consagrado por escrever tragédias; Montesquieu, pensador iluminista do 

século XVIII; Massillon, bispo da virada do século XVII para o XVIII, Fénelon, 

teólogo, poeta e escritor dos fins do século XVII e Buffon, pensador naturalista 

participante da Enciclopédia do século XVIII. A forma como o francês se presentifica 

neste programa faz com que os sentidos que se ligam a essa memória da língua francesa 

se aproximem do pensamento filosófico, literário, político religioso e científico da 

França. Temos, sob o efeito dos nomes próprios que assinam as obras acima, 

representantes do Racionalismo, precursor do Iluminismo, e do próprio Iluminismo 

francês. Dessa maneira, o que está em jogo na formação das elites brasileiras do Império 

é uma convergência para um campo de significância racionalista e iluminista. 

Também se colocam para nós as obras que comparecem no programa, por 

observarmos que esse recorte também direciona a formação do sujeito escolar nesse 

momento. 
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No programa de francês do 7º ano, consta uma edição das Orações Fúnebres, de 

Bossuet. Segundo Oliveira (2004), as orações fúnebres foi um gênero que ganhou 

espaço pela atuação de Bossuet e que tinha bastante circulação na Europa das 

monarquias absolutistas até o século XVII. Ainda segundo a autora, trata-se de um 

gênero de convencimento, ligado à religião católica, que consagrava o que se 

consideravam as virtudes humanas. Deve-se a Bossuet a ligação entre religião e política 

que justifica o poder dos reis pela providência divina, ligação feita nas orações fúnebres 

compostas em ocasião da morte da rainha Henriette-Marie, obra que lhe dá bastante 

prestígio entre os monarcas e lhe confere o título de Bispo, concedido pelo rei Luís 

XIV.   

No conteúdo de francês do 6º ano, o teatro de Racine é que comparece. A 

tragédia Athalia conta a história da mãe do rei de Israel que manda matar os herdeiros 

de seu filho para que ela pudesse herdar o trono. A peça consta de 5 atos, e o último, 

chamado Triunfo de Deus já aponta para o teor religioso católico da obra.  

No 5 º ano, a obra de Montesquieu é o que compõe o currículo de francês.  A 

partir de uma seleta de sua obra, devia-se ter acesso ao pensamento desse conhecido 

filósofo iluminista francês. Dentre as ideias que ele defendia, destacam-se críticas 

políticas contra o Absolutismo e a interferência política do clero, além de ser a favor da 

democracia.  

No 4º ano, é a vez de Petit Garême, obra composta por 10 sermões, feitos para o 

rei Luís XV ainda na infância, por Massillon, também membro da Igreja Católica. A 

obra também é conhecida pelo uso retórico de sua construção linguística e também é 

apontada como um curso de moral para uso dos grandes e dos soberanos, inspirada no 

evangelho, sem deixar de defender o que era visto como os direitos da nação.  

No 3º ano, para o programa de francês, propõe-se Fénelon, mais um membro da 

Igreja católica, que pertenceu à Academia Francesa de Letras. Sua obra é conhecida por 

aliar estilo e moral para a formação da juventude. Escrevendo sobre política e educação, 

foi considerado como liberal devido ao fato de suas ideias esbarrarem no Estado e na 

Igreja. 

No 2º ano aparece Buffon, naturalista que influenciou de forma decisiva os 

estudos da biologia. Foi considerado um dos maiores biólogos do seu tempo.  Segundo 
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Darwin, foi um dos primeiros a estudar cientificamente a origem das espécies.  Foi 

membro da Academia Francesa de Ciências, tendo publicado uma grande obra em mais 

de 40 volumes.  

Nesse passeio pelas obras indicadas pelo programa, que estavam presentes no 

ensino do colégio como coletâneas de textos clássicos, o que nos chama a atenção é o 

fato de estarmos mais uma vez diante de um conjunto de obras de cunho 

predominantemente moralizante. Em Voltaire, Bossuet, Racine, Massillon e Fénelon 

vemos a presença de sentidos interdiscursivos que se filiam a uma moral católica, 

revestida do rótulo da política, pregada como valor para a formação de grandes homens.   

Mais uma vez, a memória de valores morais em circulação na França do século XVII se 

atualiza nesse programa. Essa memória, sob a forma de saberes, é convocada a integrar 

o campo disciplinar francês do colégio, nesse momento de formação de uma elite 

nacional brasileira no século XIX, o que passa por uma formação secundária que faz 

ressoarem do interdiscurso sentidos de caráter político-moralizante via religião católica.  

Montesquieu e Buffon representam um corte nessas filiações interdiscursivas 

sustentadas por sentidos de uma moral e da Igreja. Em Montesquieu, temos a 

atualização de sentidos que se ligam aos ideais iluministas que pregam a democracia e o 

fim da interferência da Igreja na política. Trazendo à formação do colégio um conjunto 

de sentidos da memória da França, ligados às transformações ocorridas nos fins do 

século XVIII. Em Buffon, estão presentes sentidos ligados ao pensamento científico 

francês, já deixando entrever a entrada do ideal de cientificidade circulando nos saberes 

escolares.  

Em História Moderna e História Média, temos a memória de grandes reis e 

imperadores da França na Idade Média e Idade Moderna. Luís XI, rei da França no 

século XV, Francisco II, rei da França no século XVI, Clóvis, primeiro rei dos francos 

no século V, Carlos Magno, rei dos francos no século VIII e imperador do império 

carolíngio no início do século IX e Hugo Capeto, rei dos francos no século X. Essa 

sequência de grandes nomes, ou mais que isso, de grandes reis, traz à baila um recorte 

de história que elege a história da França como história hegemônica, colocada no lugar 

da nação dos grandes imperadores, sob o efeito de uma nação possuidora de uma 

história secular de grandes reinos, conquistas e de uma nobreza influente e poderosa. 

Esse recorte faz essa nação funcionar como uma grande nação europeia, de grandes 
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imperadores, construindo um fio histórico homogêneo, no qual os grandes nomes dos 

líderes da França engrandecem a própria nação, pela sua história de domínio e 

conquistas, produzindo a sua própria história como uma evidência nos saberes do 

programa de história, no qual conhecer a história é conhecer esse momento da memória 

da França, contada dessa forma. É essa nação das conquistas grandiosas que é 

convocada no recorte promovido pelo programa de história nesse momento da história 

do Colégio Pedro II.  

No programa de Geografia do 5º ano, que propõe o estudo da Europa, a França 

aparece mais uma vez em um lugar de destaque, uma vez que estudar a geografia da 

França é silenciar o resto que aí não comparece. A França em geral, sua capital e suas 

principais cidades significam como o que precisa ser conhecido pelos alunos em 

formação no colégio. Não só pela história ou pelo legado do pensamento intelectual, a 

França é colocada num lugar central, ao lado das outras nações europeias que figuram 

no programa, sendo suas características geográficas transformadas em saberes com 

reputação formativa, que precisam ser conhecidos.   

Na poesia, no teatro, no pensamento político-eclesiástico, no pensamento 

iluminista-enciclopédico, no pensamento científico, no conhecimento histórico-

geográfico da nação, os saberes que estão presentes nos programas recortam uma certa 

região de sentidos da memória da produção intelectual francesa, criando no interior do 

programa de francês um espaço de circulação para certos sentidos de filosofia, 

literatura, política, história, ciências e geografia francesas. Estudar o francês a partir 

desse recorte de obras francesas significa ter acesso a uma direção da produção 

intelectual e religiosa francesa, que aponta para uma moralidade via política e via Igreja, 

além de criar uma história da França pautada em grandes nomes e grandes feitos dos 

reinos franceses. 

É importante mencionar que a história e a geografia de outros países e regiões 

também aparecem nesse programa, inclusive a de Portugal, com vasta presença. Porém, 

nosso recorte foi relativo aos saberes que se ligam a uma memória da língua e da cultura 

francesas, para analisar a delimitação, nesse momento ainda fluida (no sentido de que 

esses saberes aparecem dispersos em outros campos disciplinares), dos limites do 

campo disciplinar francês.  
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A formação do aluno no Colégio Pedro II, nesse momento, passa pelo acesso a 

essa região do pensamento político-científico-filosófico-religioso da França, como 

centro de irradiação de cultura letrada e de uma intelectualidade almejada, e estudar a 

língua desse país passa pelo acesso a esse legado cultural e intelectual. Esse acesso, 

retomando o projeto civilizatório do Império brasileiro em momentos de consolidação 

da nação, formaria as elites, colocando esses saberes, então, como formativos e como 

civilizatórios. Mais uma vez, lembramos que a reputação formativa de um campo 

disciplinar é um dos elementos que lhe garante esse lugar (Savatovsky, 1995) 

A adoção das obras citadas pelo programa para a o ensino do francês desde os 

primeiros anos aponta, confirmando nossa hipótese que baliza esse recorte de saberes da 

memória da língua francesa em várias disciplinas, o pressuposto do conhecimento 

prévio da língua francesa para se estudar no Colégio Pedro II. Apesar do método de 

ensino que era usado, como veremos a seguir, esse pressuposto se deixa ver pelos livros 

adotados não só em francês, mas em outros campos disciplinares também.  

Assim, a presença da língua francesa sob a forma de saberes em espaços de 

circulação de outros campos disciplinares se mostra também quando Needell (1993) 

afirma que:  

O ensino ministrado sob olhares tão severos baseava-se em obras de cléricos [...] 

bem como em textos franceses, tais como o Atlas de Delamarche, a Grammatica 

Franceza de Sévene, as Nouvelles narrations françaises de Filon, a História 

romana de De Rosoir e Dumont, o Cours de littérature française de Charles 

André, o Cours élémentaire de philosophie de Barbes e o Manuel d’études pour 

la préparation du baccalauréat en lettre: Histoire des temps modernes. 

(Needell, 1993, p. 78 – negrito meu) 

 

A língua francesa era, então, um saber necessário para que o aluno tivesse acesso 

ao que era ensinado em literatura, história e filosofia, por exemplo, confirmando o que 

vimos observando, ou seja, a presença de sentidos que acionam uma memória da França 

e da língua francesa nesses programas extrapola os limites disciplinares do que se 

denomina como francês, se presentificando também em outros campos disciplinares que 

se voltam para a França sob a forma curricular.   
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Para o contato direto, já no ano de ingresso, com edições em francês dos textos a 

serem estudados, o aluno era submetido ao método de estudo de língua conhecido com 

gramática-tradução. Como vimos, o ensino do francês nesse momento visava 

desenvolver no aluno a proficiência necessária para dar conta de variadas leituras, não 

só no campo disciplinar francês, mas nos vários outros campos disciplinares que 

também adotavam publicações na língua francesa.  

Segundo Pietraróia (2008), o método gramática-tradução, ou método tradicional 

(Puren, 1988), herdado do ensino do grego e do latim, e difundido no Brasil até o início 

do século XX, consistia no estudo do vocabulário, da gramática e da prática da 

tradução-versão, tendo um livro de gramática de um lado e um dicionário bilíngue do 

outro. 

Esse método de ensino pode nos dar pistas para compreender o que Collinot 

(1989, p. 88) chama de “deslocamento enunciativo” no tocante às atividades de 

tradução. Primeiramente temos na dispersão de enunciados, tanto da língua de partida 

quanto da língua de chegada, uma posição enunciativa, nesse caso a do professor de 

francês, que orienta a direção dos sentidos que se pretendem com a tradução. Estamos 

afirmando que se estabelece a ilusão de uma traduzibilidade entre as línguas em jogo, 

em que suas heterogeneidades constitutivas não se colocam, pois são apagadas por um 

gesto de recorte da posição enunciativa do professor de língua. Esse deslocamento de 

enunciados da língua de partida para a língua de chegada só pode se dar, sob “o efeito 

de um jogo de enunciações [...] em que o termo jogo pretende “significar a ideia de 

sistema, de dispositivo de permuta e de câmbio entre enunciados dispersos, 

encontrados, além disso, em domínios históricos e institucionais diferentes” (Collinot, 

1989, p. 88). Enunciados estes que acabam funcionando como equivalentes nas duas 

línguas no processo de tradução-versão. Estamos, então, diante de “uma língua passível 

de jogo, de significação aberta [no sentido de que pode passar pelo processo de 

tradução], mas ao mesmo tempo, regida, controlada, administrada”. (Scherer, 2009, p. 

207). Administradas, diríamos, porque circunscritas em exercícios de tradução sob um 

controle pedagógico em um imaginário que coloca as duas línguas (o português e o 

francês) como línguas imaginárias. Apaga-se, nesses exercícios de tradução o fato de 

que “pensar em tradução é pensar em negociação. É pensar interpretação na sua 

totalidade e na sua ausência, na falha, no ponto de deriva de sentido e de sujeito”. 

(Scherer, 2009, p. 208)  
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Retomando Collinot (1989), esse deslocamento do qual nos fala o autor instaura 

pelo método tradução-gramática dois efeitos: o primeiro que diz respeito ao 

“desligamento contextual do enunciado-fonte”; e criam-se as relações de semelhança ou 

não-semelhança entre os textos da língua de partida (o francês) e de chegada (o 

português), e vice-versa. É, então, sob a ilusão que oculta o deslocamento enunciativo 

que o trabalho com a língua francesa se dá pelo método gramática-tradução, colocando 

“o espaço de fala de uma língua em outro espaço de fala” (Scherer, 2009, p. 210), 

apagando as diferentes condições de produção dos enunciados e as heterogeneidades de 

seus domínios históricos e institucionais.   

 A ilusão da traduzibilidade que promove a equivalência, que é própria da 

“ilusão faltante” (Scherer, 2009, p.210), entre as línguas e que mascara o deslocamento 

enunciativo se materializa na presença dos instrumentos linguísticos usados na aula de 

língua, no caso dessa pesquisa, os livros didáticos.  

Esse ocultamento que naturaliza o movimento da tradução de línguas 

imaginárias (Orlandi, 2002), o português e o francês enquanto línguas nacionais, 

mascara também o fato de que “traduzir é acima de tudo um ato político, capaz de trazer 

em seu bojo, uma memória, às vezes mais e às vezes menos explícita; extrapolando os 

limites da língua, mas resvalando-se nela e por ela”. (Scherer, 2009, p. 210) Nesse caso, 

uma memória da língua francesa que está em jogo, comparecendo nesses exercícios de 

tradução-gramática, na ilusão de que se ensina a estrutura de língua de forma que o 

político da/na língua e sua memória não entrem em questão. 

Esses instrumentos funcionam pela representação das línguas baseadas na 

unidade imaginária tanto da língua francesa quanto da portuguesa. Dessa forma, com a 

ajuda desses instrumentos linguísticos, os alunos podiam fazer suas traduções ou 

versões. O método tradução-gramática é sustentado por esse imaginário de que a língua 

imaginária está representada sem contradições e de forma homogênea nesses 

instrumentos linguísticos, fazendo com que a língua estrangeira e a língua nacional 

brasileira funcionem pela possibilidade da equivalência de seus enunciados.   

O programa nacional de ensino de 1850 não cita os livros didáticos de referência 

para o ensino do francês. Ele cita somente os livros de referências para os textos 

clássicos, sobre os quais se trabalhavam as traduções.  No entanto, fomos buscar uma 

referência de livro de gramática no programa posterior, única direção, já que não há um 
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anterior, e o Regulamento nº 8 também não cita livros didáticos. Encontramos no 

programa de 1856, uma referência de gramática, além das obras de trechos da literatura 

clássica francesa, ponto de partida para o ensino de língua do método tradução-

gramática. 

Quanto à referência de gramática do programa de 1856, encontramos a Nova 

grammática franceza, de Emílio Sevene, editada no Brasil por Eduardo e Henrique 

Laemmert editores. Em nossas buscas aos arquivos, só tivemos acesso ao tomo II, a 

parte de exercícios, da 12ª edição dessa gramática, publicada em 1868. Essa gramática 

também é citada nos dois programas seguintes ao de 1856, o de 1858 e 1862.  E, apesar 

de não se ter localizado nos arquivos da Biblioteca Nacional, há em indexação, um 

exemplar dessa gramática de 1848. 

FIGURA 1 - Gramática Francesa de Sevene 

 

        

Esse tomo, já bastante deteriorado, infelizmente não possui mais seu prefácio, o 

que o autor chama de “discurso preliminar” (Sevene, 1868). Mas logo abaixo da 
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referência à atuação profissional do autor, (professor de língua francesa), podemos ler 

“o preceito, o exemplo, a prática” (Idem), e logo abaixo, “12ª edição mais correta e 

aumentada”.  

Apesar da ausência de referências bibliográficas nesta obra, pela contracapa do 

tomo II já podemos entrever que a concepção de língua francesa que nela está presente é 

o modelo de correção da língua, de norma, de prescrição. Os exercícios servem para 

praticar a língua para se aprender a forma “correta” dessa língua, pelos exemplos de 

textos que traz.  

Sobre a relação entre gramática e o que se produziu como correção, Auroux nos 

diz que  

para a boa formação dos enunciados, os gramáticos seguiram um caminho que 

podemos qualificar de analítico: eles segmentaram o enunciado em partes (as partes 

do discurso: “substantivo”, “verbo”, “preposição”, etc.) e consideraram a qual 

condição a presença ou a ausência de uma parte condicionava a boa formação do 

enunciado (por exemplo, não há enunciado sem verbo conjugado, o adjetivo 

concorda com o substantivo, etc)  (Auroux, 2012, p.30) 

 

A gramática produz representações nas ligações e articulações entre os termos 

do discurso que dão condições de produção para o surgimento da noção de correção, e, 

por consequência, de desvio. Para Orlandi,  

também as gramáticas têm suas filiações que indicam estes compromissos teóricos, 

filosóficos e ideológicos que estão sempre presentes e resultam em consequências de 

diferentes ordens, mas que certamente afetam as políticas de língua que administram 

as relações dos falantes em uma relação social dada (Orlandi, 2002, p. 14).  

 Dessa forma, a gramática se torna o caminho para a correção, para a boa 

formação, para a boa língua. São a esses sentidos que a Gramática de Sevene se fila, 

produzindo um efeito-gramática ligado às categorias gramaticais que se combinam para 

a boa forma da língua.  

Os exercícios da gramática de Sevene aparecem em capítulos denominados:  

 do nome, do artigo, do adjectivo, do comparativo, do superlativo, dos adjetivos 

numeraes, dos adjectivos demonstrativos, dos adjectivos possessivos, dos 
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adjectivos indefinidos, dos pronomes pessoaes, dos pronomes demonstrativos, 

dos pronomes relativos, dos pronomes indefinidos, do verbo (verbos auxiliares, 

de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª conjugações, regulares, irregulares, afirmativos, negativos, 

neutros, pronominaes e impessoaes, listados em francês e, ao lado, com tradução 

em português). 

Nesta primeira parte, temos fragmentos dos clássicos em português, frases 

curtas, para se trabalhar as classes que aparecem acima listadas pelos exercícios de 

versão.  Colocada dessa forma, dividindo a língua em classes de palavras classificáveis 

para a aprendizagem da boa forma da língua, os sentidos que se ligam à gramática são 

os de norma e correção. Prescreve-se uma língua francesa a partir dos textos clássicos, 

numa metodologia que passa pela prática de tradução dos clássicos. 

Ao final da primeira parte de exercícios, aparece um capítulo denominado 

“Origem e utilidade da mythologia”, que é composto de capítulos sobre os deuses da 

mitologia grega e romana. Nesse capítulo, a mitologia é definida como “a ciência que 

estuda as fábulas” e “o conhecimento das fábulas nos he muito útil. Elle nos ensina qual 

era a crença religiosa dos povos os mais celebres da antiguidade. Elle nos facilita a 

inteligência dos escriptores antigos, e sobretudo a dos poetas”. (Sevene, 1868, p. 136) 

Em seguida, essa gramática consta de um vocabulário, que mais se assemelha a 

um glossário dos nomes dos deuses em português com tradução para o francês, dos 

“vários nomes pertencentes á mythologia cujos significados não se achão nos 

dicionários”, seguido da afirmação “para tornar mais fácil a versão em francez no 

exercício que precede”. Esse programa de 1856, assim como o de 1850, não cita que 

dicionários usar. 

Após esse capítulo sobre mitologia, há uma segunda parte com os mesmos 

nomes de capítulos (do nome ... do verbo), desta vez com textos maiores retirados dos 

clássicos franceses em português, para as versões em francês, dando ao estudo da língua 

francesa uma ideia de gradação, partindo do mais fácil, frases, para o mais difícil, 

fragmentos de textos. 

 Isso nos leva a crer que os exercícios dessa gramática eram usados para as 

versões (traduções do português para o francês) e as obras de trechos selecionados da 

literatura serviam aos exercícios de tradução (do francês para o português). 
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Como pudemos observar, o papel do livro de gramática com seus exercícios e 

dos textos clássicos em francês era o de dar suporte para os exercícios de 

tradução/versão, a partir dos quais se tem acesso ao exemplo da língua correta. Pelo 

exemplo dos textos clássicos, se prescreve uma norma para a língua francesa.  

Mesmo que em condições de produção diferentes das dessa pesquisa, uma outra 

questão levantada por Collinot (1989) se faz importante. Analisando o tratado A arte de 

ensinar do Padre Juvency, no qual este último explica como se deve preparar os 

exercícios de tradução,  Collinot destaca o  caráter apologético dos textos que servem 

para esses exercícios. No movimento pedagógico da preparação dos exercícios de 

conversão de uma língua para outra, no manejo dos enunciados, o mestre deve se 

preocupar, sem que os alunos se deem conta, de “tocar seus espíritos”.  

Dessa forma, pensando na didática da apologia, não é qualquer texto que se 

traduz, mas textos de autores clássicos, do pensamento filosófico, moral e cristão 

francês. É, então, com esses enunciados que se deve tocar os alunos, nesses exercícios, 

que aparentemente se voltam para um trabalho de compreensão gramatical e passagem 

para outra língua. Estamos afirmando com isso que, mesmo no método tradução-

gramática os textos que são utilizados em sala têm caráter moralizante, uma vez que 

seus enunciados devem servir para direcionar a formação desses alunos de alguma 

forma.   

Também pensamos que dominar a língua materna para ser capaz de traduzir a 

língua estrangeira nos leva a um outro pressuposto: o pressuposto da alfabetização.  O 

aluno ingressante no ensino secundário, em idade entre 8 e 12 anos, como vimos no 

Regulamento nº 8, deveria conhecer sua língua materna na forma escrita, o que já 

seleciona sujeitos para ingressarem no colégio. Mais uma vez nos deparamos com o 

papel de formação das elites do colégio, devido à possibilidade de ser alfabetizado e 

conhecer bem a língua nacional ainda no século XIX, o que era privilégio de poucos. 

 Esse pressuposto do conhecimento prévio da língua materna em sua forma 

escrita também determina o modo como a língua francesa é ensinada no colégio. É 

graças ao conhecimento e domínio da sua língua materna e a existência de instrumentos 

linguísticos que criam o imaginário de uma correspondência direta pela tradução entre 

as duas línguas que o aluno pode ter acesso à língua dos letrados da França, a partir do 

legado intelectual da França para os franceses.  
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Uma memória da língua escrita entra nos processos de significação dos sujeitos 

em formação a partir do pressuposto da alfabetização, ou seja, a língua escrita culta 

brasileira passa a significar aqueles que fazem parte do mundo letrado, os alfabetizados 

em língua portuguesa, que estão autorizados a ter acesso a uma outra língua a partir da 

sua própria língua.  

Ensinar uma língua estrangeira tomando-se como referência textos escritos de 

uma memória específica da língua francesa aponta para uma forma de inscrição da 

escrita na Escola. Para pensar o lugar da escrita no ensino de língua, trazemos o 

conceito de discurso escrito (D.E.) de Gallo (1996, p. 102). Para a autora o discurso 

escrito “é o lugar de inscrição de textos oralizados ou grafados, mas sempre ‘escritos’ 

(legitimados) institucionalmente e por isso produtores de efeitos de fechamento e de 

autoria”. Sob a luz desse conceito, o trabalho com um legado escrito da memória da 

língua francesa aponta para o ensino de uma reprodução do que, pelo lugar que ocupa 

na memória da literatura mundial, a partir da língua francesa, só permite aos alunos 

reproduzir. Nesse sentido, ainda segundo Gallo, se referindo ao ensino da língua 

materna no Brasil,  

ensinar a língua é ensinar a reproduzir a língua escrita já produzida, o que traz como 

consequência o fato de que a democratização do ensino da língua que começa no 

século XIX, não se constituirá jamais em um risco à ordem (social, política, etc.) 

estabelecida, uma vez que o poder da escrita não está nas suas significações nem nas 

suas formas, mas no seu sentido que se produz no discurso (D.E.): quando se re-

produz a forma e as significações de textos já produzidos, o resultado são textos que 

não se inscrevem mais no D.E.  (Gallo, 1996, p.103)  

 

Retomando Gallo, a tradição escrita da língua ensinada reserva aos alunos que 

aprendem essa língua na Escola o lugar da reprodução. Está-se trabalhando com as 

formas, não com as significações, ou com a significação de textos já produzidos.  

Dessa maneira, um lugar de legitimidade e de fechamento se dá para os textos 

escritos apontados pelo programa de 1850 para o trabalho em sala pelo método de 

ensino da tradução-gramática.   

Esse método, em relação à ligação que ele estabelece entre o gramatical da 

língua e as grandes obras da língua, cria o lugar da boa escrita da língua, da boa e 
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correta língua francesa, representada pela língua dos grandes escritores. Se se aprendia a 

gramática da língua francesa pelos textos dos grandes clássicos, esses clássicos 

funcionam mesmo como um modelo de língua gramatical a ser seguido, nesse 

momento, pelos exercícios de tradução.   

 Mais uma vez no que diz respeito ao modo de comparecimento da língua 

francesa nos programas desse momento de fundação do Colégio Pedro II, podemos 

afirmar que essa língua se apresenta ao mesmo tempo como uma língua de cultura e 

uma língua de civilização. Mariani (2008, p. 28-29) nos lembra o que implica tal 

afirmação. “A expressão língua de cultura está geralmente ligada a uma língua 

depositária de uma tradição literária, cuja legitimação histórica parece indiscutível. E 

uma “língua de civilização é aquela que cumpre a função de garantir o acesso e a 

circulação das informações científicas e culturais”. Passa pela língua francesa 

representada pelo campo disciplinar francês, o acesso a um legado literário e cultural de 

uma nação cuja história parece guardar de forma evidente o que é necessário saber para 

ser civilizado e caminhar rumo ao progresso.   

 Essas imagens da língua francesa ligadas à literatura parecem funcionar ainda. 

Em um trabalho em que estuda a inserção contemporânea de autores não franceses na 

literatura francófona, Almeida (2007, p. 94) nos fala de “uma certa vocação literária da 

língua francesa”
32

 pelo valor simbólico de seus prêmios de literatura. E mais adiante, a 

autora afirma que “a ‘engenhosidade da língua francesa’ a transforma em lugar de 

memória das ideias da França.”
33

 (p. 95) São sentidos que parecem continuar 

reverberando nos modos de significar essa língua para esses autores que vão viver e 

publicar na França e em francês.  

 Fechando esse parêntese, para que possamos passar à próxima seção, nesse 

movimento de recorte de sentidos que o programa promove, podemos observar um 

processo que vamos chamar de curriculamento, isto é, um recorte de certos sentidos que 

são transformados em saberes de um currículo escolar e institucionalizados pela força 

do documento que os contém. No programa de 1850, uma certa região da memória da 

França fornece sentidos de história e de geografia, da literatura, da produção intelectual-

                                                             
32 « Une certaine vocation littéraire de la langue française » 

33 « Le ‘génie de la langue française’ la transforme en lieu de mémoire dans l’histoire des idées de la 

France »  
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político-religiosa, das ciências para a composição de um documento que administra os 

conteúdos do ensino secundário do Colégio Pedro II, fazendo com que esses sentidos se 

tornem saberes a serem adquiridos no processo de formação dado pela Escola, o que 

funciona como a  própria evolução social do sujeito, cuja escolarização pretende um 

movimento civilizatório por parte do Estado que escolariza. O curriculamento recorta 

saberes que devem funcionar na formação do sujeito almejado pela Instrução Pública 

brasileira nesse momento da educação, fazendo com que uma certa memória da França 

funcione como algo que pode civilizar e fazer progredir. 

 Temos uma língua estrangeira nesse lugar de possibilidade de progresso, uma 

língua que se faz estrangeira porque se coloca frente à língua nacional brasileira como 

uma língua de outra nação, a França. Para refletir sobre essa relação entre línguas 

nacionais de nações diferentes em um mesmo espaço de circulação, passemos à próxima 

seção.  

 

3.4 – A LINGUA NACIONAL BRASILEIRA FRENTE À LINGUA NACIONAL 

FRANCESA 

 

 Neste momento de nossas reflexões, estamos direcionados pelo fato de que é por 

sua língua nacional que uma nação administra a relação com as demais línguas em 

circulação em seu território.   É essa relação entre as duas línguas nacionais em questão, 

a portuguesa e a francesa, que nos permite pensar os modos de inscrição da língua 

nacional francesa como língua estrangeira escolarizável na nação brasileira em 

formação, a partir do século XIX.  

 Sobre a constituição da língua nacional brasileira, Guimarães (1996, 2007) 

divide seu processo de gramatização em quatro períodos.  

 O primeiro período vai da descoberta do Brasil, em 1500, até meados do século 

XIX. Nesse período, nos séculos XVI, XVII e XVIII, não há estudos sobre a língua 

brasileira no Brasil, exceto trabalhos sobre o tupi, como a gramática de José de 

Anchieta. O fim desse período é marcado pelo início dos debates entre brasileiros e 

portugueses sobre a língua de Portugal e a do Brasil. 
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 O segundo período vai da segunda metade do século XIX até a década de 1930, 

momento da criação dos cursos de letras no Brasil. Esse período é marcado não só por 

disputas entre uma língua brasileira contra uma língua portuguesa, mas também pela 

publicação de gramáticas no Brasil que defendiam especificidades para a língua 

brasileira.  

 O terceiro período vai da década de 1930, com a criação dos cursos de letras nas 

universidades brasileiras até a década de 1960, quando o conselho federal de educação 

coloca a Linguística como disciplina obrigatória nos cursos de letras do Brasil. Nesse 

período, as faculdades de letras passam a constituir um espaço de pesquisas sobre 

questões de linguagem.  

 O quarto período se inicia com a entrada da Linguística nos cursos de letras e 

continua até o momento atual. Nesse período, os estudos sobre a linguagem ganham 

abordagens variadas, seguindo filiações teóricas também variadas, que tiveram na 

universidade um lugar de constituição e acolhimento, indo de trabalhos gramaticais até 

trabalhos que tomam o discurso como objeto.  

 Para nós, interessa neste momento, tomar o segundo período da gramatização da 

língua brasileira, proposto por Guimarães, da segunda metade do século XIX até a 

década de 1930, por ser esse o período que compreende o recorte temporal dessas 

análises. Esse processo por que passa a língua brasileira é importante para que 

possamos pensar que é a construção dessa língua brasileira enquanto língua nacional 

que permite que o Brasil passe a administrar, a partir desse ponto, sua relação com as 

demais línguas que circulam em seu território, ou mesmo as demais línguas nacionais 

com as quais o português não mantem uma relação de proximidade.   

 Nesse segundo momento, assim como postulam vários pesquisadores da História 

das ideias Linguísticas (Orlandi, 2001, 2007; Guimarães, 1996, 2004; Mariani, 2004; só 

para citar alguns), a língua nacional brasileira se insere em uma divisão de sentidos que 

estão em disputa. Esses sentidos ora se ligam à tradição portuguesa, ora se recorre à 

tradição europeia buscada em outros países europeus, ora se volta para as 

especificidades da língua brasileira.   
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 Ainda nos resta perguntar como a língua francesa se coloca frente a esse 

momento de divisão de sentidos para a língua nacional brasileira, ou seja, de que modo 

a língua nacional francesa se inscreve no Brasil como uma língua nacional estrangeira.  

 Como vimos com as análises do programa de 1850, no que se refere à disciplina 

de francês, a formação do aluno no Colégio Pedro II passa pelo acesso ao pensamento 

político-científico-filosófico-religioso da França, como centro de irradiação de cultura 

letrada. E estudar a língua desse país passa pelo acesso a esse legado cultural e 

intelectual clássico desta nação europeia. Temos aí uma tendência classicista de ensino, 

que se apoia nas grandes literaturas nacionais europeias como forma de acesso ao que se 

tomava como civilização e o que é reputado como sendo civilizatório.  

 Colocar o francês nesse lugar poderia nos levar a questionamentos cujas 

respostas automáticas não nos fariam sair das evidências. Lembramos que não 

trabalhamos com as evidências, mas com os processos que as produzem. Poderíamos 

pensar automaticamente que, como porta de entrada da língua da nação francesa no 

Brasil, o francês só poderia nos remeter a uma tradição que fosse ligada à França. De 

certa forma esse questionamento, se saímos do automatismo, não é improdutivo, pois 

serve para que possamos olhar, então, não o francês como acesso direto à França, mas 

porque o francês nos leva à França nessas condições de produção do surgimento da 

Escola pública brasileira.  Isso significa questionar como a língua nacional francesa se 

coloca diante da língua nacional brasileira.  

 Pensando, mais uma vez, na relação de administração que uma língua nacional 

estabelece frente às demais línguas que circulam em seu território, retomamos os 

conteúdos relativos à língua nacional do Brasil no Regulamento nº 8 e no programa de 

1850. Lembramos que o Regulamento não apresenta conteúdos, somente enumera os 

campos disciplinares a serem estudados e que o programa de 1850 é o primeiro registro 

dos conteúdos que consta nos arquivos do Colégio.   

 Porém, como evidências são produtos, sempre inacabados, de processos 

históricos, nos deparamos com o fato de que não há nesses documentos a denominação 

de nenhum campo disciplinar que se refira à língua do Brasil como  português nem 

brasileiro. O que aparece é o campo disciplinar “Grammática Nacional”, assim 

denominado. Fávero (2002) nos esclarece que é a partir da reforma Couto Ferraz, em 
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1856, que esse campo disciplinar passa a ser denominado português – gramática e 

leitura, sendo ministrado somente no 1º ano do secundário 

 Como um campo disciplinar que figura dentre as humanidades, a Gramática 

Nacional, aparece no 8º e 7º anos do Regulamento nº 8 e no 1ª ano do programa de 

1850. Assim, o que seria então a gramática nacional do Regulamento nº 8 e do 

programa de 1850?  

 Na descrição dos conteúdos desse campo disciplinar, gramática nacional, temos:  

1 - Definição da Grammatica; partes da oração, e formação dos pluraes. 2 - Adjectivos e 

suas espécies; formação do feminino. 3 - Superlativo e pronomes.  4 - Ser. 5 - Haver. 6 

– Ter. 7 – Louvar. 8 – Entender. 9 – Dividir. 10 – Verbos passivos. 11- Estar. 12 – Dar. 

13 – Buscar. 14 – Rogar. 15 – saber. 16 – Caber. 17 – Dizer. 18 – Ler. 19 – Valer. 20 – 

Eleger. 21 – Perder. 22- Fazer. 23 – Desfazer.  24 – Poder. 25 – Querer. 26 – Trazer.  27 

– Ver. 28 – Ir. 29 – Vir. 30 – Pedir.  31- Medir. 32 – Ouvir. 33 – Subir. 34 – Servir. 35 – 

Conduzir. 36 – Pôr. 37 – Compor. 38 – Adverbios. 39 – Preposições. 40 – Conjunções e 

Interjeições.  

 Primeiramente, o que nos chama a atenção é a denominação, Gramática 

Nacional. Sob essa forma de denominar, o conhecimento linguístico sobre a língua 

nacional brasileira gira em torno da gramatização, da instrumentalização da língua. Mas 

a questão da divisão das línguas de Portugal e do Brasil não está aqui colocada. A 

gramática é nacional, mas de que nação? 

 Lembramos, juntamente com Guimarães (2004), que é no final do século XIX 

que temos o aparecimento de obras que trazem as especificidades da língua brasileira, já 

influenciadas por essas disputas entre os autores brasileiros e os portugueses, no que se 

refere à tradição portuguesa da língua brasileira e sua especificidade local. Guimarães 

afirma que, posicionados em um lugar que reconhece as especificidades da língua 

brasileira,  

Podemos referir tanto a Grammatica Histórica da Língua Portuguesa de Pacheco 

Silva (1879), e sua Grammatica da língua Portuguesa com Lameira de Andrade 

(1887), quanto a Grammatica Analytica (1887) e depois Grammatica Descritiva 

(1894) de Maximino Maxiel. Quanto aos dicionários, temos Diccionario Brazileiro 

de Lingua portuguesa (1888). (Guimarães, 2004, p. 28) 
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 Dessa forma, no momento fundacional da Escola pública brasileira, a questão da 

língua nacional ainda é algo em construção em um processo conflituoso de disputas de 

sentidos.    

 A denominação é também um silenciamento. Não se enuncia o campo 

disciplinar como língua, por exemplo, e sim como gramática. Nesse caso, afirmar 

gramática faz os sentidos da língua nacional funcionarem de uma forma complexa e 

dupla.  

 Por um lado, essa denominação ainda não funciona em direção à estabilização, 

quando se refere à gramatização, mas aponta para a instabilidade da denominação da 

língua brasileira em relação à portuguesa, se pensamos gramática como língua ou 

também como algo diferente dela, num momento de ruptura política com a antiga 

metrópole, o que faz vacilarem os limites do sentido da própria língua da nação 

brasileira.  

 Por outro lado, o funcionamento da língua nacional em torno da noção de 

gramática aponta para as modalidades do processo de constituição da língua da nação. A 

unificação do saber linguístico segue o modelo da gramatização, pois é em torno da 

gramática que a língua nacional se constitui. 

  O que estamos postulando é que, de um lado, dizer gramática não se refere à 

homogeneidade, uma vez que o silenciamento que essa denominação promove (não) 

aponta para a disputa com a língua de Portugal, mas por outro, aponta para uma forma 

de constituição da língua nacional, a que pressupõe uma gramática.  Filia-se a língua da 

nação brasileira em construção à tradição gramatical europeia, latina, da qual a língua 

portuguesa também é tributária.  

 Não definir como brasileira ou portuguesa a língua que se fala no Brasil aponta 

justamente para essa tensão no processo de gramatização da língua brasileira. 

Denominado dessa forma, o campo disciplinar que se refere à língua da nação brasileira 

aponta mesmo para uma disputa de sentidos na forma como a língua brasileira vai sendo 

significada ao longo do século XIX, tendo seus sentidos marcados pelas disputas entre 

uma tradição portuguesa, uma especificidade brasileira. Porém, essa tensão não está 
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materialmente posta nesses documentos, havendo uma fuga de sentidos para um 

“nacional” indefinido. 

 A produção da evidência de que a língua que se fala no Brasil é o português 

ainda não se materializa no regulamento, mostrando que os conflitos que naturalizam, 

mais tarde, essa evidência no imaginário nacional ainda não permitem que a língua da 

nação seja enunciada como a língua portuguesa, tampouco como língua brasileira.   

 Como já dissemos, entender a língua enquanto objeto simbólico que produz 

sentidos historicamente, ao mesmo tempo em que é produzida, nos permite afirmar que 

a língua se funda num gesto de constituição de nacionalidade. A língua se liga à sua 

nação de forma a representar a própria nação, enquanto símbolo, enquanto objeto 

representativo dela. Não por acaso, o ensino de língua pode ser considerado como forma 

de acesso à cultura de um país, unindo-a (a língua) aos demais elementos de 

nacionalidade.  A língua francesa, então, em seu funcionamento na Escola brasileira a 

partir dos programas nacionais do Colégio Pedro II, dá acesso à cultura da França, 

fazendo essa língua significar em seu potencial civilizatório.  

 Colocamos a entrada do francês na Escola pública brasileira via Colégio Pedro 

II, então, em alinhamento com a tendência ao ideal civilizatório que busca nas outras 

nações europeias seu modelo de civilização e cultura. Em relação à língua brasileira, o 

francês faz buscar em outra tradição diferente da de Portugal, seus elementos 

civilizatórios.  O francês faz afastar-se da tradição portuguesa, que marca um lugar de 

colônia, trazendo da memória da língua francesa sua bagagem literária e filosófica do 

classicismo, no que se liga ao que essa bagagem pode civilizar.  

 Dentro de um projeto civilizatório de Estado, que foi a criação do Colégio Pedro 

II, e em momentos de disputas de sentido para a forma de significar o “ser brasileiro” e 

a sua língua, o francês é uma possibilidade de ser civilizado filiando-se a outra tradição 

diferente da do colonizador, mas não se afastando da reputação civilizatória europeia.  

 Pelas análises do Regulamento nº 8 e do programa de 1850 pudemos ver como a 

tradição clássica de ensino está presente no francês do Colégio Pedro II.  

 É interessante retomar, nesse momento, o que nos diz Savatosvky (2005) sobre 

as filiações a que se liga o ensino do francês em sua fundação escolar na França. 

Segundo o autor, é o modelo clássico de ensino que comparece na Escola francesa. O 
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francês na França é produzido nessa tradição clássica. Savatovsky também afirma que o 

adjetivo “clássico”, designando o ensino de francês, logo se liga aos sentidos de 

humanidades, por esta tendência dominar o ensino de francês no século XIX. 

 A influência do sistema de ensino francês na fundação da Escola brasileira já foi 

por nós ressaltada. Mas esse alinhamento em torno do clássico e das humanidades para 

nós significa também na forma como a língua francesa se circunscreve em um campo 

disciplinar no Brasil.  

 Nesse ponto, retomamos Collinot (1989), quando coloca os exercícios de 

tradução no trabalho de elevação dos espíritos dos alunos. Como já dissemos, cria-se 

entre as línguas um efeito de traduzibilidade, que apaga as heterogeneidades e as 

distintas condições de produção, como se a tradução fosse somente a transformação de 

enunciados de uma língua para outra.  

 Porém, vamos além em relação a esse efeito de traduzibilidade, pois ele já faz 

significar a língua brasileira como uma língua que pode traduzir a língua francesa, 

ambas línguas de tradição latina, com uma memória de gramática e escrita. 

 Mas o que passa de uma língua para outra nesse imaginário de tradução que 

sustenta uma prática pedagógica de ensino de língua não é só da ordem da conversão 

das materialidades das línguas. Passa também uma memória de ensino de língua. Passa 

a memória da língua francesa na forma de ensinar por exercícios de tradução. Essa 

pedagogia apologética como prática pedagógica na Escola brasileira faz ressoar a 

memória de um ensino que deve “tocar os espíritos” (Collinot, 1989), por meio de 

textos que possuem imaginariamente a possibilidade de tal. E esses textos são clássicos. 

 Ressaltamos que esse modelo clássico do francês na Escola francesa diz respeito 

ao ensino de latim para franceses. Temos aí um ensino inscrito em um campo 

disciplinar que gira em torno da língua latina.   Trata-se, mais uma vez, de latim para 

franceses. 

 Mesmo em diferentes condições de produção, seja do latim para o francês, na 

pedagogia apologética na França, ou do francês para o português, na pedagogia 

apologética no Brasil, pelos exercícios de tradução, é a essa memória que o ensino de 

francês para brasileiros se filia nesse momento fundacional do século XIX no Colégio 

Pedro II. Filiando-se a uma memória discursiva pedagógica de ensino de língua 
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estrangeira na França, o francês no Colégio Pedro II é ensinado como é ensinada uma 

língua estrangeira, o latim, para os franceses.  

 Dessa forma, a filiação à tradição clássica no colégio se dá, de um lado, pela 

pedagogia apologética e, de outro, pelo recorte dos conteúdos ensinados no programa de 

francês, que remetem aos autores clássicos do pensamento francês.  

 Filiar-se à tradição clássica coloca o ensino de francês no Colégio Pedro II em 

lugar diferente, por exemplo, do de uma produção brasileira de conhecimento sobre a 

didática do francês. Lembramos que os cursos de letras no Rio de Janeiro e no Brasil 

são criados na década de 1930.  

 Também não estamos falando de uma filiação aos estudos de Francês Língua 

Estrangeira (FLE), uma vez que esses estudos, conforme Chevalier (2000), se 

desenvolvem na França no pós-guerra e adentram de forma significativa as 

universidades francesas a partir da década de 1980.  

 Se, como vimos postulando, é por sua língua nacional que uma nação organiza 

sua relação com as demais línguas, no Brasil, a língua francesa, nesse momento 

fundacional, se inscreve no Colégio Pedro II como uma língua estrangeira, ensinada em 

uma memória discursiva pedagógica que se filia ao ensino de língua estrangeira na 

França. É então, sob a forma da didática do ensino de língua estrangeira na França que o 

campo disciplinar francês se instaura em seu momento fundacional no Brasil, na 

fundação do Colégio Pedro II. Ouvem-se, no ensino de francês no colégio, o ressoar de 

uma pedagogia de língua estrangeira para os franceses, também pelo trabalho de 

tradução com os clássicos, lá, do latim, e aqui, dos franceses.  

 Nos resta questionar que deslocamentos a passagem para a República brasileira 

traz para o francês no Colégio Pedro II. Passemos ao próximo capítulo.  
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4 – O COLÉGIO PEDRO II E O FRANCÊS: ESCOLA, REPÚBLICA E 

CIDADANIA 

 

O programa de ensino de 1892 marca o início dos programas do período da 

República brasileira. Organizado pela reforma de 1890, assinada no governo do 

Marechal Deodoro da Silva, pelo então ministro e secretário da Instrução Pública, 

Benjamin Constant, esse documento consta como o primeiro programa após a 

proclamação da República, em 1889.  

Para acompanharmos como continuavam representando os programas de ensino 

do Colégio Pedro II neste período é válido mencionar que, segundo o artigo 38 da 

reforma Benjamin Constant, “a aprovação no exame de madureza do Ginmásio 

Nacional [assim como ficou chamado o Colégio Pedro II nesse momento] dará direito à 

matricula em qualquer dos cursos superiores de caráter federal na República.” E no 

mesmo artigo, quando os Estados da República organizassem um estabelecimento de 

ensino secundário conforme o plano do Gimnásio Nacional, seus exames de madureza 

dariam o mesmo acesso ao ensino superior 
34

 

 É preciso observar que na Reforma Couto Ferraz
35

, de 1854, já se menciona o 

ingresso no colégio no primeiro ano, o que indica que a sequencialização dos anos do 

ensino ginasial no colégio havia deixado de ser na ordem decrescente, e passa a ser na 

ordem crescente. Dessa forma, pelo programa de 1892, o aluno entrava no colégio no 1º 

ano e terminava no 7º ano, completando o ciclo de 7 anos de escolarização secundária. 

O programa de 1892 dispõe as disciplinas a serem estudadas por ano, do 1º ao 

7º, listando todos os conteúdos para cada ano e citando os livros didáticos que deveriam 

ser seguidos ao final de cada quadro de conteúdos de cada campo disciplinar. Com a 

reforma Couto Ferraz de 1854, os programas passaram a fazer constar os livros 

didáticos a serem adotados no colégio. 

                                                             
34 Reforma Benjamin Constant, consultada em www.histedbr.fae.unicamp.br, em 30 de novembro de 

2012. 

35 Reforma Couto Ferraz, consultada em www.histedbr.fae.unicamp.br, em 11 de julho de 2013. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/
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No que diz respeito aos campos disciplinares de línguas estrangeiras, o francês 

divide espaço com o latim, o grego, o alemão e o inglês, sendo esses campos estudados 

conforme a seguinte disposição serial: 

1º ano – latim e francês; 

2º ano – latim e francês; 

3º ano – latim e francês; 

4º ano – latim e inglês; 

5º ano – latim e inglês; 

6º ano – grego e alemão; 

7º ano – alemão. 

A reforma de 1890, de Benjamin Constant, prevê que o aluno possa escolher 

entre o inglês e o alemão. Contudo, no programa de 1892 do Colégio Pedro II, as duas 

línguas são oferecidas em séries diferentes, compondo ambas a grade do ensino ginasial.  

Assim, a formação secundária do colégio, no que se refere às línguas estrangeiras, era 

composta de 5 anos de latim, 3 anos de francês, 1 ano de grego, 2 anos de inglês e 2 

anos de alemão.  

Como dissemos, no momento fundacional do colégio, no Regulamento nº 8 e no 

programa de 1850, a cultura e a língua latinas também se marcam como a possibilidade 

de acesso ao legado civilizatório dos povos da antiguidade para a formação do sujeito 

nacional brasileiro pretendido naquele momento de emergência das novas elites 

nacionais. Nesse programa de 1892, o lugar de prestígio do latim ainda se mantem. Não 

mais como latinidades, como no programa de 1850, mas sob a forma de língua, o latim 

está presente na maior parte do ensino secundário, ficando ausente apenas nos 6º e 7º 

anos. De qualquer forma, o programa de 1892, concidentemente com o momento 

fundacional, tem por objetivo, segundo o próprio texto da reforma Benjamin Constant, 

dar uma formação de maneira que, ao fim do ginásio, o aluno tivesse a “Cultura 

intelectual necessária”. 

 

 



150 

 

4.1 – REPÚBLICA, CONTEÚDOS E LIVROS DIDÁTICOS 

 

Em relação à língua nacional, temos a presença do portuguez do 1º ao 5º ano. 

Nesse programa, a língua da nação brasileira já aparece denominada dessa maneira 

“portuguez”, constando no programa sob a forma de língua gramatical e literária. 

Nos três anos de francês que compõem a formação secundária no colégio, temos 

os seguintes conteúdos e livros didáticos dispostos do 1º ao 3º ano, conforme o quadro 

abaixo: 

QUADRO VII - CONTEÚDOS E LIVROS DIDÁTICOS DE 1892 

ANO CONTEÚDOS E LIVROS  

1º ANO CONTEÚDOS 

 Grammatica elementar; tradução de auctores fáceis; versão de 

trechos simples de prosa; exercícios de conversação. 

 Estudo theorico e pratico da phonologia franceza; leitura reiterada 

de trechos determinados, dando o professor o modelo da pronuncia.  

 Conjugação, na pedra, dos tempos simples dos auxiliares avoir e 

être, dos verbos regulares aimer, finir, recevoir e confondre. 

 Conjugação dos tempos compostos e de differentes verbos regulares. 

 Estudo elementar dos pronomes, artigo, substantivo, adjectivo e suas 

variações; sua syntaxe essencial. 

 Orthographia dos verbos terminados em cer, ger, eler, e eter e 

outros. 

 Verbos pronominaes e impessoais. 

 Idem regulares mais comumente empregados. 

 Noção dos abverbios, preposições essenciaes, principaes 

conjuncções; sua syntaxe em regras claras e resumidas.   

 Verbos conjugados negativa e interrogativamente. 

 Leitura e traducção de exercícios de grammatica; leitura, traducção e 

analyse logica de trechos selectos de prosadores faceis: Themas 

variados e gradualmente mais difíceis. 

LIVROS DIDÁTICOS:  
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 Halbout: Grammatica franceza, 6ª edição. 

 Moreira de Sá: Selecta franceza 

 Diccionarios: Francez-portuguez e vice-versa. 

2º ANO CONTEÚDOS: 

 Revisão da grammatica elementar. Leitura e traducção de auctores 

gradualmente mais difíceis. 

 Exercicios de versão e conversação. 

COMPÊNDIOS: 

 Halbout, Grammatica franceza, 6ª edição. 

 Moreira de Sá, Selecta franceza. 

 Racine e Corneille – Theatro. 

 F. Barreto e V. de Souza, Selecção litteraria. 

 

 

3ºANO CONTEÚDOS 

 Grammatica complementar, traducção de auctores mais difíceis: 

exercícios de versão e conversação. Estudo completo. 

 Recapitulação da grammatica estudada, insistindo-se mais em 

pormenores. 

 Regras sobre a formação dos tempos; verbos irregulares. 

 Lições resumidas de syntaxe, sendo os exemplos escriptos na pedra 

a fim de habituar os alumnos com a orthographia da língua, 

tornando também as regras de mais fácil intuição. Com preferencia a 

syntaxe de pronomes e do verbo. Idiotismos mais comuns. 

 Noticia succinta sobre a origem, formação e desenvolvimento da 

língua franceza. 

PARTE PRATICA 

 Leitura e traducção de trechos, escriptos na pedra, dictados pelo 

professor. 

 Traducção e versão escriptas de auctores cada vez mais difficeis, 

prosadores e poetas. 

 Composições sobre assumptos indicados pelo professor. 
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 Exercicios de conversação. 

 As recordações serão por escripto. 

LIVROS DIDÁTICOS: 

 Moreira de Sá, Selecta Franceza. 

 Charles André, Petit Cours de Littérature Française. 

 Racine, Britannicus, Bérénice e Athalie. 

 Fausto Barreto, Selecção literaria. 

  

Nessas análises, os conteúdos desse programa de 1892 nos levaram à referência 

de gramática que nele consta, a Grammatica Franceza, de Halbout. Nosso objetivo, ao 

verificar o conteúdo desta gramática, foi o de buscar pistas que nos levassem às 

filiações que compareciam no ensino de gramática do francês no colégio, nesse 

momento. 

José Francisco Halbout era professor de francês do Colégio Pedro II e escreveu a 

Gramática Teórica e Prática da Língua Francesa para atender, segundo ele, como 

consta no prólogo do autor desta obra, a uma demanda não suprida pelas gramáticas 

então existentes (Halbout, 1937).  Na edição a que tive acesso, a 39ª, o prefácio dos 

editores aponta para a popularidade dessa gramática no ensino secundário brasileiro, 

sendo ela adotada naquele momento pelo Colégio Pedro II, pela Escola Normal do 

Distrito Federal, pela Escola Militar e Naval, pelo Mosteiro de São Bento e maior parte 

dos Liceus, Seminários e Colégios públicos e privados do país. Essa popularidade se 

deixa marcar pelo próprio número de edições e pelo tempo que durou sua circulação 

como referência no ensino de francês, no mínimo 40 anos.  A edição que consta nesse 

programa de 1892 é a 6ª e a que tive acesso era de 1937. Essa obra também não traz 

referências bibliográficas. 

Como dissemos, o método-tradução gramática ainda era o que balizava o ensino 

de língua nesse momento. Não escapando dessa perspectiva, a gramática de Halbout, 

“correta e melhorada”, assim como consta em sua contracapa, propõe um ensino da 

língua francesa pela comparação com a língua nacional, da boa língua nacional, fazendo 

com que a língua estrangeira fosse aprendida a partir das regras conhecidas da língua 

nacional e, desta forma, os alunos poderiam “melhorar as traduções e evitar as 
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impropriedades de termos e principais galicismos que corrompem a pureza de nossa 

língua.” (HALBOUT, [1890] 1937). Evitar as “impurezas e os galicismos” na língua 

nacional pelos clássicos da língua francesa aponta para um imaginário sobre esses 

clássicos que também gira em torno do bom uso da língua e da potencialidade dos 

clássicos franceses funcionarem como exemplo desse bom uso da língua, como também 

pudemos ver com a gramática de Sevene no programa anterior. A ideia de gramática se 

liga, então, aos sentidos de pureza e de boa forma da língua, tanto da francesa quanto da 

portuguesa. 

Auroux, tratando da forma como a gramática passa a representar a correção da 

língua, afirma que  

A gramática definiu, desde seus primeiros tratados, propriedades centrais ou, pelo 

menos, ela os colocou em questão por sua ausência, designadas como barbarismos 

ou solecismos. Há barbarismos quando utilizamos uma forma que não existe (infrato 

para infarto) e solecismo quando empregamos uma expressão (superar a um 

obstáculo para superar um obstáculo). Percebemos imediatamente que a 

propriedade subjacente é a boa formação das expressões, a correção (...). (Auroux, 

2012, p. 27 – negritos e itálicos do autor) 

 

Trazer essa concepção de gramática assim defendida por Auroux nos faz pensar 

em um ideal de língua homogênea, correta, passível também de uma tradução ideal, um 

funcionamento que liga a língua francesa e a portuguesa ao conceito de língua 

imaginária (Orlandi, 2002).  

Ainda sobre o impacto da gramática na representação de uma língua, Dias nos 

afirma que há duas dimensões que dão à língua uma representação de completude e 

unidade pela gramática.  

 Em primeiro lugar a gramática é afetada por uma unidade da língua historicamente 

projetada. Com efeito, uma língua não suporta uma completude em si mesma. Ela se 

beneficia da força aglutinadora advinda da sua contraparte: o idioma.  (Dias, 2007, 

p. 184) 

 

E o autor continua, para definir o que entende como idioma, afirmando: 
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(...) a língua, apreendida como idioma, se constitui pela projeção de uma unidade, 

aglutinada no imaginário social, e determinada pelas coerções de ordem histórica. E 

é em função dessa unidade que se configuram as designações do tipo gramática da 

língua portuguesa, gramática da língua francesa ou gramática da língua espanhola.  

(Dias, 2007, p. 184) 

 

Sobre a segunda dimensão, o autor afirma que  

A gramática é afetada pela convergência de uma “tecnologia intelectual”36, que visa 

a configurar uma harmonia entre as suas partes. A gramática é produzida sob uma 

perspectiva de ordem teórica e metodológica que orienta desde questões como a 

relação entre o conceito/regra e demonstração até a conformação dos capítulos do 

livro que lhe fornece o suporte.  (Dias, 2007, p. 185) 

 

A gramática, então, confere à língua que ela representa sob a forma do ensino, 

uma unidade imaginária e uma coesão que dão à língua a imagem de homogeneidade e 

totalidade. 

Mais uma vez as obras literárias que constam nesse programa de ensino de 

francês, assim como nos programas dos outros campos disciplinares, tem a função de 

promover o contato com os autores clássicos, mas também de fornecer subsídios para 

que o ensino de língua pudesse ser baseado no método tradução-gramática. A 

concepção de que os escritores clássicos são os detentores da língua pura e correta faz 

ainda da literatura uma fonte de textos a serem estudados para fins gramaticais e de 

tradução. Sobre essa questão, Halbout afirma no prólogo do autor que, 

 

para familiarizar os estudantes com os nomes dos principais autores clássicos 

franceses, e, ao mesmo tempo, firmar as regras em bases seguras, extraí quasi todos 

os exemplos de escritores da melhor nota, e na tradução desses exemplos 

encontrarão os alunos rico cabedal de significados, e se acostumarão a verter os 

galicismos com facilidade, exatidão e alguma elegância. (Halbout, [1890] 1937) 

                                                             
36 Segundo Auroux (1994), a produção de gramáticas ao longo da história criou uma “tecnologia 

intelectual”, cuja força e importância transcendem o próprio campo de estudos de linguagem. A nota 

consta na citação de Dias (2007). 
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Assim, os exercícios aparecem nessa gramática sempre relacionados a um ponto 

da gramática estudado. No exercício 12, que trazemos no quadro abaixo, o objetivo era 

o estudo dos artigos:  

 

FIGURA II - MODELO DE EXERCÍCIOS NA GRAMÁTICA DE 

HALBOUT
37

 

 

 

 

                                                             
37 A saúde e a riqueza tiram dos homens a experiência do mal. O homem sensato deve preferir o útil ao 

que brilha. A justiça é o apoio dos grandes, o asilo dos pequenos, o amor dos bons e o terror dos maus. A 
criança dócil aos conselhos dos mestres é estimada. O trabalho e a aplicação são necessários ao estudo. A 

virtude é estimável. O cavalo do vizinho é belo. O gosto pela virtude e o horror do vício são as bases da 

moral e da educação. Eu vou à missa e, em seguida, eu assistirei ao sermão. O amor dos povos é a guarda 

dos soberanos. Eu desejo escutar a discussão do orçamento do ministro da marinha. O homem amigo do 

bem público é estimado. (tradução minha)  
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Como proposta de exercícios da primeira parte do tomo II da gramática de 

Halbout, o tomo de exercícios, temos dois textos, o primeiro em francês e o segundo em 

português, sem que sejam precedidos ou seguidos de nenhum comando de como realizar 

os exercícios. Supomos, pelo modelo de ensino de língua estrangeira nesse momento, 

que os textos sirvam aos exercícios de tradução e de versão.  

Compostos de frases sem coesão entre elas (“A virtude é estimável. O cavalo do 

vizinho é belo”), supostamente retiradas dos clássicos, como afirma o próprio autor em 

seu prólogo, esses textos são a forma como os exercícios são propostos nesse segundo 

tomo. Na segunda parte dessa obra, os textos são trechos mais longos retirados dos 

clássicos, e não somente frases.  

Nesse exemplo de exercícios, podemos verificar o comparecimento de frases de 

cunho apologético (Collinot, 1989). Trabalha-se, pelas frases que se traduz, uma 

moralização, na qual valores em torno da religião, justiça, virtude, trabalho, amor pelo 

soberano, etc., comparecem como material para os exercícios.  

As pistas (Ginzburg, 1989) que pudemos encontrar com o contato com a 

Grammatica Francesa, de Halbout, e suas características de racionalidade na língua nos 

levaram até Port-Royal, não como origem do logicismo linguístico, mas por ter sido um 

momento importante no que se refere à inserção da lógica e da racionalidade na história 

das ideias sobre a língua francesa. 

 

4.2 – LÓGICA E RACIONALIDADE: UMA VISÃO DE GRAMÁTICA NO ENSINO 

DE FRANCÊS 

 

 A Grammaire Générale et Raisonnée foi publicada em 1660 por Antoine 

Arnaud e Claude Lancelot e recebe esse nome pela ligação de seus autores com o 

monastério jansenista ao qual eram ligados em Port-Royal-des-Champs, na França do 

século XVII. Essa gramática possui forte influência do pensamento cartesiano, 

enfocando a razão para a compreensão da estrutura das línguas (ARNAULD e 

LANCELOT, 1992).  

 Para melhor visualizarmos essa aproximação, elaboramos o quadro abaixo: 
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 QUADRO VIII - HALBOUT E PORT-ROYAL: PISTAS DE UMA 

FILIAÇÃO 

APROXIMAÇÕES GRAMÁTICA DE 

HALBOUT (de 1890) 

GRAMÁTICA DE PORT-

ROYAL (de 1660) 

Gramática como expressão 

do pensamento 

“Gramática é a arte de 

exprimir os pensamentos 

de um modo conforme ás 

regras estabelecidas pela 

razão e bom uso” (p. 1) 

“Gramática é a arte de 

falar. Falar é explicar seus 

pensamentos por meio de 

signos que os homens 

inventaram para esse fim”. 

(p.1) 

Generalidade entre as 

línguas e suas 

particularidades 

“gramática geral é a 

ciência dos princípios 

comuns a todas as 

línguas; gramatica 

particular é a que trata dos 

princípios especiais de 

uma língua” (p.1)  

“...as razões daquilo que é 

comum a todas as línguas 

e das principais 

diferenças ali encontradas” 

(subtítulo da obra) 

Ideia de clareza “Esforcei-me para tornar 

este trabalho claro e 

conciso (...) sem prejuízo 

das regras essenciais.” 

(prólogo do autor) 

“... contendo os 

fundamentos da arte de 

falar, explicados de modo 

claro e natural.” (subtítulo) 

A racionalidade na língua “... conforme ás regras 

estabelecidas pela razão e 

bom uso. (p.1) 

“...que a torna [a palavra] 

uma das maiores vantagens 

que o homem tem sobre os 

outros animais e que é uma 

das grandes provas da 

razão: é o uso que fazemos 

dela para expressar nossos 

pensamentos.” (p.27)   

 

Dessa forma, as filiações que ligam a gramática de Halbout, adotada em fins do 

séc XIX no colégio Pedro II e na maioria das instituições de ensino do Brasil, a uma 

memória de gramática de Port-Royal dizem respeito à questão da língua e da gramática 

como expressão do pensamento; ao fato de as línguas possuírem uma estrutura geral e 

comum a todas elas e uma estrutura particular de cada uma; à necessidade da clareza na 

forma de exposição das regras ditas essenciais da língua; à possibilidade de uma língua 
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clara; e à razão no funcionamento das estruturas da língua. Por estas pistas, a forma 

como o francês se inscreve neste programa é a da língua de estrutura racional, 

descritível em suas causas, que possui suas particularidades, mas que pode ser descrita 

em sua coincidência estrutural com as demais línguas e, por isso, comparável com a 

língua portuguesa, língua materna dos estudantes em questão. Essa possibilidade de 

aproximação entre as línguas por suas estruturas semelhantes é o que sustenta o 

imaginário de coincidências entre a língua de partida e a língua de chegada no ensino de 

línguas voltado para a tradução.  

Também, como já mencionamos, temos a atualização de uma memória da língua 

francesa que se filia ao bon usage da língua na gramática de Halbout em sua própria 

definição de gramática (Gramática é a arte de exprimir os pensamentos de um modo 

conforme ás regras estabelecidas pela razão e bom uso). O bon usage teve como seu 

maior representante, na França, Claude de Vaugelas, que, em oposição a Port-Royal, 

não buscava a causa dos fenômenos de língua. Ele expõe suas ideias sobre o estilo, que 

era priorizado na língua, em seu livro Remarques sur la langue française, publicado em 

1647 (Arnauld e Lancelot, 1992 – prefácio dos editores). Mas vale ressaltar que a parte 

que trata do bom uso e do estilo da língua aparece na gramática de Halbout como 

apêndice, ficando em destaque o que trata da gramática e trazendo a definição, o 

funcionamento e a sintaxe dos nomes, dos artigos, dos adjetivos, dos pronomes, dos 

verbos, dos particípios, dos advérbios, das preposições, das conjunções e das 

interjeições.  

Isso promove, mais uma vez, uma aproximação de sua gramática com Port-

Royal na medida em que Arnauld e Lancelot classificam as palavras em dois tipos: as 

que são objetos do pensamento (nomes, artigos, pronomes, particípios, preposições e 

advérbios) e as que são forma e modo de nossos pensamentos (os verbos, as conjunções 

e as interjeições).   

Assim, em Halbout e em Port-Royal, os sentidos que sustentam as concepções 

de língua a ligam ao repartível em categorias de palavras e ao analisável na totalidade 

de suas regras. 

É essa gramática racionalizada e lógica que deve ser aprendida para o bom uso 

da língua francesa, pelo modelo de língua dos clássicos.  O acesso aos clássicos para os 

exercícios de tradução é a possibilidade de se aprender a boa forma da língua, língua de 
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reputação correta, a língua dos grandes escritores que comparecem no método tradução-

gramática. 

Também cabe aqui lembrar, permanecendo o método de ensino tradução-

gramática, o que Collinot (1989) chamou de pedagogia apologética da qual falamos no 

capítulo 3 deste trabalho. Os textos que são usados para os exercícios de tradução são 

textos clássicos de autores consagrados da literatura francesa e, além de base para os 

exercícios de tradução, devem servir para “converter os espíritos”. No caso, uma 

conversão que se volta para uma interpelação pela produção literária dos autores 

clássicos franceses. Halbout, em seu prefácio afirma que “para familiarizar os 

estudantes com os nomes dos principais autores clássicos franceses, e, ao mesmo tempo, 

firmar as regras em bases seguras, extraí quasi todos os exemplos de escritores da 

melhor nota (...)” (Halbout, [1890] 1937). 

 Halbout também cita, no prefácio de sua gramática, a obra Petit Cours de 

Littérature Française: choix de morceaux en prose et en vers., obra que também está 

presente nesse programa de 1892, que analisamos. Publicado em Bruxelas, na Bélgica, e 

endereçado, segundo seu prefácio, aos alunos das classes primárias que têm o francês 

como língua materna ou aos estrangeiros iniciantes que o deveriam usar para os 

exercícios de tradução em seu próprio idioma, o Petit Cours de Littérature Française é 

destinado, ainda segundo seu prefácio, a exercícios de memória e de leitura ou como 

modelo de análise gramatical ou lógica. Dessa forma, essa obra se filia ao uso dos 

clássicos numa perspectiva da literatura para uma abordagem logicista de gramática, 

assim como a gramática de Halbout, em um modelo de ensino de língua baseado na 

tradução-gramática. 

Para além dos sentidos que o interdiscurso disponibiliza para significar 

gramática nesse programa de 1892, é muito importante lembrar que a reforma de 1890, 

que dá origem a esse programa de 1892, foi a de Benjamin Constant, adepto do 

positivismo e das ideias de Auguste Compte. Nesse ponto, postulamos a inscrição de 

sentidos do pensamento positivista na formulação desse programa e na forma de 

comparecimento dos saberes que compõem o programa de francês.   
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4.3 – A REPÚBLICA E O POSITIVISMO 

 

Para essa discussão, trazemos Orlandi (2002, p. 264), que afirma que na constituição 

da nação, as formas de instituição do governo brasileiro são marcadas por injunções 

positivistas. Ela afirma ainda “que o positivismo é uma marca de nascença de nossa 

República e a ideologia positivista [...] estará sempre presente sob suas diferentes 

modalidades, mesmo como vestígio, nas nossas formas de governo e em suas 

instituições” (idem).   

É nessa medida que o pensamento comtiano adentra o discurso científico e se 

institui como prática, sob os moldes da objetividade. Mas não só na ciência se atualizam 

as ideias de Comte. O que ele propunha em sua teoria sobre o social era uma espécie de 

reorganização da sociedade através disso que chamamos Positivismo.  

Os efeitos do discurso positivista já se marcam, então, no Brasil, pelas práticas 

da República, práticas educacionais inclusive. É via positivismo que se estabelece uma 

relação do Estado com as instituições escolares sob a forma de saberes a serem 

aprendidos, no processo de formação de um cidadão pretendido.  

Sobre os sentidos de cidadão na República brasileira, mais uma vez, Guimarães 

(1996), a partir da análise de decretos e da constituição no início da República, afirma 

que, apesar de continuar a ser algo instável, “o efeito de pré-construído do discurso 

liberal funciona plenamente” (p. 46), diferentemente do Império.  Assim, temos nesse 

momento, a cidadania baseada nos sentidos do discurso liberal que inscreve o cidadão 

com direitos e deveres em um estado liberal. 

Também Oliveira (2006), após fazer um percurso do vocábulo cidadania em 

dicionários de língua portuguesa dos séculos XVIII, XIX, XX e XXI, nos esclarece que 

o conceito de cidadania “integra, com civilização, um grupo de palavras que definem 

relações políticas fundamentais na sociedade brasileira” (Oliveira, 2006, p.115). Ainda 

segundo a autora, o sentido que predomina para esse conceito na sociedade brasileira é 

o que vem da Revolução Francesa, que funciona como centro irradiador da citoyennété, 

que origina no português a palavra cidadania. Seguindo esse caminho, “a designação de 

cidadão deixa de significar a relação com os privilégios da cidade e passa a significar a 

igualdade em relação ao Estado de direito” (idem, p. 116). 
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É esse o sentido de cidadania, nessas condições de produção, que podemos 

vislumbrar no programa da República que analisaremos. O conceito de cidadania se 

efetua numa relação institucional com o Estado, passando pela Escola para ser 

construído. Nessa direção, pensamos que cidadão passa a funcionar por uma injunção 

estatal escolar, que submete sujeitos a um elenco de saberes que compõem o currículo 

escolar para a emergência de cidadãos brasileiros da República, que caminham em 

direção ao progresso. Ser cidadão, nesse momento que analisamos, se alinha a um modo 

de estar numa relação com o Estado que pressupõe uma transmissão, via Escola, de 

certos saberes, silenciando-se outros. 

Segundo Orlandi (2002, p. 267) esse discurso sobre o brasileiro o coloca “numa 

região determinada da noção de cidadania, referida aos discursos positivistas”.  É 

preciso saber impor ordem para que se tenha progresso, restando ao político a função de 

impor essa ordem ao social para que se possa progredir. O cidadão positivista seria, 

segundo Orlandi (2002, p.294) “o indivíduo regenerado, governado por um chefe de 

estado forte e por leis morais”.  

Afirmar o progresso pela educação traz consequências para o cidadão a ser 

formado e para a relação do sujeito com o saber. A instrução, ou seja, o acesso ao saber 

difundido pela escola, funciona como a possibilidade de ascensão social, sendo a 

alavanca para a formação da cidadania e para o progresso da nação.   

Também estamos de acordo com Di Renzo que afirma que, 

 

o Estado como Pátria-Amada, significa concebê-lo como uma família tradicional, 

em que o pai – o governo – é digno de respeito e obediência, pois ele tem a função 

de dar/ditar as normas/leis e ordenar o cumprimento. Logo, o cidadão tem o dever de 

respeitar, quer dizer, amar a pátria e a ela prestar serviços pois o bom patriota é 

aquele que ostenta o patriotismo. (Di Renzo, 2005, p. 129) 

 

É então nessa direção ideológica que o cidadão positivista visa ser formado, 

tendo no civismo a determinação de suas ações e comportamentos. Além disso, a forma 

de relação entre os sujeitos e o Estado é marcada por esse efeito ideológico.    
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Nesse contexto, a Escola ganha papel fundamental na formação da cidadania, 

pois é ela que vai fazer circularem os ideais positivistas, que se apresentam sob o efeito 

da neutralidade do saber escolar, como se não fossem ideológicos, e participar do 

processo dito de civilização do indivíduo, se ocupando de suprir a suposta falta, a 

orfandade, do cidadão brasileiro rumo à civilização. A Escola se torna o “foco de luz de 

onde deveria sair uma nação transformada” (Di Renzo, 2005, p.133). 

É a Escola que poderá transformar a nação em vista do atraso e da falta em que 

ela se encontraria, pela positivação dos sujeitos como condição para o progresso da 

nação. Nessa perspectiva, a função da Escola é instruir sujeitos, incutindo-lhes a ideia 

de subordinação e lealdade para com a pátria. É nessa direção que seguem as políticas 

escolares, que visam produzir nos sujeitos uma cultura política, que culmina, enquanto 

processo, no cidadão da República.  

Com a noção de cidadania ligada ao positivismo, as liberdades individuais se 

ressignificam em detrimento das responsabilidades sociais do cidadão. O discurso do 

bem da coletividade é incutido por meio do culto da normatização das condutas. A 

educação se produz como um meio de reforma moral do povo, auxiliando na percepção 

desse efeito coletivo em formação, ressignificando os sentidos do que é “público, 

coletivo e social” (Di Renzo, 2005, p. 129). Essa noção de cidadania põe em jogo o 

próprio entendimento de individual uma vez que ser cidadão é estar no coletivo de 

forma a seguir regras que visam ao bem comum.   

Esse funcionamento dos saberes sob a égide do positivismo adentra o discurso 

pedagógico de forma a organizar a formação do aluno/cidadão também pela progressão, 

ou progresso.  

Daí a importância dos programas de ensino nesse processo de formação do 

Estado e da cidadania. O conjunto das disciplinas que os compõem deve atender ao 

objetivo da reforma moral do cidadão, ao sentimento de unidade e patriotismo 

necessários à ideia de nação e à reforma nos comportamentos, uma vez que o sujeito na 

forma cidadão deve ser submetido às leis do Estado para cumpri-las. Assim, a Escola é 

o instrumento político que possibilita essa passagem. A Escola, retomando Althusser 

([1996] 2007), é um Aparelho de Estado que trabalha na construção de um sujeito, 

nesse caso, o sujeito cidadão. A construção da cidadania se produz sob um efeito 
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ideológico de progresso para o próprio cidadão. Vai-se à Escola para se evoluir na vida, 

para garantir um bom futuro. Esse é um efeito ideológico de progresso para o cidadão.  

A entrada do discurso positivista nos programas de ensino marca um modo de 

funcionamento determinado da relação entre o que se construiu como povo e o poder. 

Sendo a Escola uma instituição que trabalha na formação do cidadão pretendido pelo 

Estado o progresso comparece nos programas de ensino, entrando na ordem da 

constituição desse cidadão pretendido.  

O que está em questão nas relações com a Escola enquanto instituição não é 

somente a relação que o estudante estabelece com o saber, mas como ele se adequa à 

dinâmica que a Escola produz: as formas de competitividade, as formas de avaliação, o 

sistema de recompensas e os movimentos do cotidiano escolar que visam separar os 

bons dos ruins.  

É, então, já caminhando na direção da ideologia positivista que a República 

brasileira nasce. Suas concepções de progresso, ordem e desenvolvimento vão 

determinar a estrutura do modelo escolar adotado para a formação de seus cidadãos.   

 

4.4 – FRANCÊS, GRAMÁTICA E POSITIVISMO 

 

Nesse programa de 1892, é na explicitação dos conteúdos que perpassam os três 

anos, sob o imaginário de crescente grau de complexidade, que podemos ver a língua 

representada como progressão positivista.  

1º ano – conjugação, na pedra, de tempos simples dos auxiliares avoir e être, 

dos verbos regulares aimer, finir, recevoir e confondre. Conjugação de tempos 

compostos e de diferentes verbos regulares. Estudo elementar dos pronomes, artigo, 

substantivo, adjetivo e suas variações; sua sintaxe essencial. Verbos pronominais e 

impessoais. Noções dos advérbios, preposições essenciais, principais conjunções; sua 

sintaxe em regras claras e resumidas. Verbos conjugados negativa e 

interrogativamente.   

2º ano – revisão da gramática elementar. 
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3º ano – gramática complementar. Recapitulação da gramática estudada. 

Regras de formação dos tempos; verbos irregulares. Lições resumidas de sintaxe. 

A língua francesa no interior do campo disciplinar francês significa pela 

segmentação em categorias gramaticais (adjetivos, verbos, pronomes, artigos, 

substantivos, advérbios, conjunções e preposições), sob o efeito da gramática, e se 

organiza em unidades que se relacionam sob a forma de regras dentro de um 

funcionamento sem variedades, produzindo uma previsibilidade desse funcionamento.   

O recorte dessas categorias gramaticais já aponta para um sentido específico de 

gramática, o de categorias lógicas da língua, a partir das quais se prevê o funcionamento 

estrutural de todo o resto da língua. Já se toma a língua francesa como língua 

gramatizada e é a lógica da língua, juntamente com o que ela se presta à regra, que 

funciona na base de significação do que é a gramática nesse programa.  

Os efeitos da classificação em classes das categorias gramaticais e de uma 

estruturação regular para essa língua acabam por lhe conferir um aparato instrumental 

capaz de descrevê-la, o que a torna algo ensinável pela gramática.  Isso pode ser 

percebido não só na segmentação da língua em estruturas de classes, mas também pela 

presença de uma gramática como referência de livro, no caso a Grammatica franceza, 

de Halbout. 

Como dissemos, a ideia de correção também aparece nesse programa, apontando 

para a função dos clássicos no ensino de gramática. No 3 º ano, o programa menciona os 

idiotismos mais comuns. O bom uso e a correção da língua, efeito de gramática, produz 

a noção de erro, de idiotismos, gerando uma língua que pressupõe um funcionamento 

regular, não admitindo construções que não estejam dentro da norma, sob pena de se 

criarem construções idiotas. Há aí uma certa previsibilidade em virtude de uma certa 

regularidade dos caminhos em que se foge da boa regra da língua, podendo esses 

desvios serem previstos e “corrigidos”.  

Mais uma vez, também apoiada no comparecimento da língua francesa como 

unidade, temos a possibilidade da progressão no ensino e na aprendizagem dessa língua. 

Esse imaginário de progressão se faz perceber em sintagmas como: 

1º anos - gramática elementar; autores fáceis; trechos simples; noções; gradualmente 

mais difíceis.   
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2º ano – revisão; gradualmente mais difíceis. 

3º ano - gramática complementar, autores mais difíceis; recapitulação. 

Estabelece-se para a língua e sua aprendizagem um caminho em que se pode e 

deve progredir, no qual temos um ponto de partida, o começo dos estudos, de grau de 

dificuldade mais fácil, até um ponto de chegada, de dificuldade elevada, do 1º ao 3º ano, 

fazendo incidir sob essa língua a ordem e o progresso positivistas. Ordem, porque os 

saberes linguísticos são ordenados em unidades ou categorias gramaticais e progresso, 

porque o processo de aprendizagem dessa língua prevê a possibilidade de caminhar de 

um ponto de partida, de menor complexidade, para um ponto de chegada, cujo 

deslocamento em direção ao outro extremo faz aumentar essa complexidade, chegando-

se a um fim. Essa ordenação temporal-progressista do ensino da língua francesa nos 

remete a um tempo ordenado de forma a se chegar ao fim. Scherer (2003, p. 125) nos 

afirma que, “a narratividade do tempo e pelo/no tempo no ensino de língua é de certa 

forma um modo de criar uma espécie de consciência da totalidade sobre a língua e que é 

ao mesmo tempo um controle da instrumentalização do saber sobre a língua e por 

conseguinte o controle desse saber pelo sujeito na/da língua”.  

Se podemos fazer uma aproximação da forma de comparecimento da língua 

francesa nesse programa com o positivismo e com a questão da ordem e do progresso é 

porque o francês aparece como um saber segmentável em anos, funcionando sob uma 

imagem de língua de aprendizagem em grau de dificuldade crescente, podendo se 

chegar ao grau mais elevado de conhecimento. 

Assim, como se os saberes sobre essa língua seguissem um caminho linear e 

continuo, produzindo uma progressão com um determinado fim, o de se chegar ao final 

dos estudos da língua, em seu ponto que se produz como o mais difícil, ou um ponto 

final, essa língua se apresenta.   

O francês como língua da gramática e da boa forma ocupa o espaço do ensino de 

língua como tradução. Se no programa de 1850, a língua francesa e também a 

portuguesa funcionam sob um efeito de unidade promovido pelo método de ensino 

gramática-tradução, que apaga o deslocamento enunciativo (Collinot, 1989) e cria a 

possibilidade de estabilização e tradução entre as línguas, neste programa de 1892, essa 
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ilusão se materializa no efeito da gramática e unidade sob o qual comparece a língua, 

sem se abandonar o ensino pela tradução. Temos neste programa, por exemplo: 

1º ano – tradução de autores fáceis; versão de trechos simples de prosa; leitura 

e tradução de exercícios de gramática; tradução e análise lógica de trechos seletos de 

prosadores fáceis. 

2º ano – tradução de autores gradualmente mais difíceis; exercícios de versão.  

3º ano – tradução de autores mais difíceis; exercícios de versão; tradução de 

trechos escritos na pedra, ditados pelo professor; tradução e versão escritas de autores 

cada vez mais difíceis, prosadores e poetas. 

 A ideia de uma totalidade de regras lógicas que aponta para uma gramática da 

língua cria condições para um imaginário de traduzibilidade pela equivalência entre as 

línguas numa relação de sentido não-conflituosa. Melhor dizendo, os conflitos são 

passíveis de serem apagados à medida em que o aluno progride na aprendizagem da 

gramática da língua e evolui no seu potencial de tradução. Diríamos mesmo que a ideia 

de unidade imaginária materializada na língua vai na mesma direção do ideal de língua 

que permite que se transite entre as línguas via tradução (do francês para a português) e 

versão (do português para o francês).   

O que o programa de 1892 traz como novidade em relação ao momento 

fundacional que analisamos anteriormente é o aparecimento da conversação nos estudos 

da língua francesa. Há, nesse momento histórico, a entrada de uma dimensão oral no 

ensino escolar da língua francesa.   

Ao longo dos três anos, temos: 

1º ano – exercícios de conversação  

2º ano – exercícios de versão e conversação 

3º ano – exercícios de versão e conversação 

 Como dissemos, o ensino da língua francesa passa a compreender também, não 

só uma dimensão escrita, mas uma oralidade, fazendo com que a língua ultrapasse os 

limites dos livros de gramática e trechos da literatura francesa para se realizar também 

em exercícios de conversação.  
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A entrada da oralidade nos estudos da língua francesa marca a influência do 

método natural, difundido na Alemanha já no século XVIII, adentrando a França nas 

instruções ministeriais do século XIX (Puren, 1988). Esse método natural tem como 

ponto prioritário a oralidade e, enquanto metodologia, visa desenvolver nos alunos o 

hábito de falar.  

Na Escola francesa, é a partir de 1850 que a oralidade no ensino de francês 

começa a aparecer. Segundo Chervel (2006, p.403), “a partir de 1850 começa 

timidamente a se difundir a nova indicação: “fazer as crianças falarem”
38

. Nessa 

direção, o professor deveria fazer falar, para ensinar a língua materna, nesse caso, o 

francês. Ainda segundo o autor, a metodologia oral que acaba se instalando nas classes 

de francês, na França, é a de “pergunta-resposta”, ou seja, a de uma “conversação 

dirigida”, que parte das perguntas do professor, ou seja, conduzida pelo professor, que 

continua como centro. No entanto, ainda segundo Chervel,  a prática oral na Escola 

francesa não produziu nenhum grande modelo de exercício escolar.  

Sob o lema de “falar e fazer falar”, a conversação nesse programa de 1892 mais 

uma vez aponta para uma memória de ensino de línguas estrangeiras na França, 

composta de ideias de oralidade que se filiam às práticas de ensino da Alemanha, 

ligando as práticas pedagógicas brasileiras a uma memória europeia, que tem, mais uma 

vez, a França como modelo. 

Os sentidos que representam a língua francesa se deslocam uma vez que há essa 

passagem da língua da literatura dos trechos das seletas e a língua das gramáticas e dos 

dicionários em direção a uma língua que também tem uma dimensão oral, ou seja, a 

língua francesa nesse momento não é só a língua do registro escrito, mas também uma 

língua falada, que também se mostra em sua dimensão oral na sala de aula, ainda que 

pela posição do professor como mestre, tendo seu ensino influenciado pelo método 

natural. 

Apresentado dessa forma, o programa de 1892 apaga as instabilidades das 

línguas num duplo movimento que caminha na mesma direção no que se refere às 

consequências na concepção de língua que entra em jogo: a de estrutura gramatical 

                                                             
38 « À partir de 1850 commence timidement à se répandre la nouvelle consigne: “faire parler les 

enfants”. »   
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regrada e a do efeito de traduzibilidade.  Dessa forma, produz-se uma língua lógica, 

homogênea e estática, que pode ser também aprendida em sua dimensão oral apoiada 

pelo modelo da posição professor; uma língua sem contradições e apreensível na 

estabilidade lógica das categorias gramaticais a partir das quais ela se dá e pela 

correspondência de efeitos não-contraditórios que uma língua estabelece com ela 

própria e com a outra. 

 Então, se é por sua língua nacional que uma nação organiza sua relação com as 

demais línguas, no Brasil, a língua francesa, nesse momento, se inscreve no Colégio 

Pedro II como uma língua estrangeira, ensinada em uma memória que se filia ao seu 

papel de língua materna e também de ensino de línguas estrangeiras na França. É, então, 

sob essa forma que o campo disciplinar francês se apresenta na passagem do Império 

para a República brasileira, no Colégio Pedro II, a partir da análise do programa 

nacional de 1892. 

 Concluindo essa seção, para a formação do cidadão da República brasileira em 

construção é preciso conhecer os clássico franceses, em seu potencial civilizatório de 

converter os espíritos dos estudantes brasileiros para a formação de almejada elite 

brasileira republicana.  

Avancemos nessas análises e passemos a outro momento de nosso recorte: o 

programa de 1942, que sucede a reforma Capanema, importante reforma do século XX 

no cenário da educação brasileira.  
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5 – O FRANCÊS E O COLÉGIO PEDRO II: A PRODUÇÃO DE UMA 

NACIONALIZAÇÃO ESCOLAR BRASILIERA 

Apesar das políticas do Império na criação de um colégio ligado ao Estado e que 

deveria servir de modelo para a educação no Brasil, o Colégio Pedro II, a Escola não era 

para todos. Brito (snt, p.13) menciona que é somente na constituição de 1934 que se 

coloca a escola pública e gratuita ao povo brasileiro. Consultando o texto da 

constituição, podemos ler: 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes 

Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 

domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana. (Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 

1934, Título V, Capítulo II, Artigo 149)39 

 

O elevado número de analfabetos, o predomínio do número de vagas em 

instituições particulares, a falta de órgãos que tomassem o controle da educação 

nacional faziam da educação brasileira algo ainda longe de um controle central. São, 

então, as reformas na educação na Era Vargas (1930-1945) que vão iniciar um processo 

de nacionalização da educação brasileira. (Brito, snt) 

 

5.1 – AS REFORMAS DA ERA VARGAS  

 

Como nos conta a história da educação brasileira (Brito, snt), a segunda metade 

da década de 1930 é marcada por um forte intervencionismo por parte do Estado 

brasileiro na economia, e na educação, em decorrência da tentativa de retomada do 

controle econômico devido à situação de crise no cenário internacional. O contexto 

econômico mundial, agravado pela guerra e por crises mundiais levou a uma relativa 

desarticulação da economia mundial, abrindo espaço para a execução de um projeto 

nacionalista. É justamente na segunda metade da década de 1930 que as políticas do 

                                                             
39 Consultado em http://www.planalto.gov.br, em 11 de julho de 2013. 
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Estado começam a superar e suplantar o liberalismo econômico em direção a um 

intervencionismo de estado. Segundo Brito,  

o fator fundamental nesse período passou a ser a intervenção do Estado, quer para 

regular, como direcionar, planejar ou atuar diretamente em certos setores da base da 

vida econômica, agindo como suporte de políticas de apoio e incentivo ao 

desenvolvimento (Brito, snt, p.4) 

 

 Ainda segundo a autora, a saída para a depressão econômica na América Latina 

foi investir nos mercados internos e na industrialização. 

Nessa direção, durante o período do Estado Novo (1937-1945), o 

desenvolvimento econômico passa a ser a base para a unidade e também a garantia da 

manutenção da segurança nacional.  

Para afirmação da língua nacional sobre as outras línguas presentes no ensino no 

Brasil, as línguas de imigrantes, a constituição decreta que o ensino deveria ser, “nos 

estabelecimentos particulares, ministrado no idioma pátrio, salvo o de línguas 

estrangeiras” (título V, capítulo II, artigo 150, parágrafo único, letra d). Pelo 

silenciamento das escolas públicas, entende-se que já era um pressuposto que nas 

instituições de ensino público o idioma já era o nacional. Isso porque as instituições de 

ensino públicas não são mencionadas no texto constitucional em relação à língua em 

que o ensino deveria ocorrer.  

Payer (2006), em seu trabalho sobre imigração e nacionalidade, nos fala desse 

silenciamento, pela constituição de 1934, das línguas dos imigrantes pela imposição da 

língua nacional que interdita as escolas de ministrarem seus ensinos em outra língua 

senão o português.  

Porém, curiosamente, apesar de se impor um idioma nacional sobre a educação 

brasileira, as palavras português ou língua portuguesa ainda não aparecem no texto da 

constituição de 1934. A constituição de 1937
40

 também não faz referência à questão da 

língua no Brasil. As palavras língua, idioma ou português nem mesmo aparecem em seu 

                                                             
40  Consultado em https://www.planalto.gov.br, em 12 de julho de 2013. 
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texto. Na constituição de 1946
41

, comparecem as formulações “língua nacional” e 

“idioma nacional”, sem que essa língua ou idioma seja denominado.  

Nos textos constitucionais da década de 30 e 40, marca-se uma tensão entre a 

imposição de um idioma nacional e o silêncio da designação desse idioma. Em relação 

aos efeitos de sentido sobre a língua nacional, Dias, analisando os sentidos de língua 

nacional no Brasil na década de 1940, assinala que  

 

a denominação  “língua nacional”, defendida principalmente nos debates em torno 

da constituinte de 1945, preenchia a necessidade de se ancorar o processo de 

solidificação da nação na ideia de uma língua comum. Através dessa denominação 

ter-se- ia o efeito de aglutinação de indivíduos de um mesmo território (...). 

(Dias,1995, p. 131) 

 

 

Em relação à produção de um conhecimento linguístico sobre a língua 

portuguesa por autores brasileiros, lembramos que Guimarães (2004, p. 28), conforme 

mencionado no capítulo 3 deste trabalho, aponta para a produção de gramáticas de 

autores brasileiros que trazem a designação “língua portuguesa” no título desde o final 

do século XIX. Já havia, neste momento, então, gramáticas em torno da língua 

portuguesa assinadas por brasileiros.  

Também os programas de ensino de 1892 e o de 1942 nomeiam a disciplina 

como “português”.  O programa de português de 1942 chega a trazer a seguinte 

formulação em um de seus itens: “exercícios de ortografia e pontuação de assuntos 

instrutivos e educativos e de sentenças de conteúdo moral e patriótico” (negrito nosso), 

no conteúdo da 1ª série. E mais à frente, no conteúdo de 4ª série, esse programa traz “o 

português do Brasil”.   

Nos programas nacionais de ensino do Colégio Pedro II, o idioma nacional já é o 

português. Porém, mesmo havendo uma produção de gramáticas brasileiras em torno da 

língua portuguesa e o reconhecimento do português como idioma nacional pelos 

programas nacionais de ensino do Colégio Pedro II, os textos constitucionais silenciam 

essa denominação. Há ainda uma instabilidade nos sentidos do idioma nacional que 

                                                             
41 Consultado em https://www.planalto.gov.br, em 12 de julho de 2013. 
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silencia o nome desse idioma no texto constitucional. Ou esse idioma já seria uma 

evidência que dispensaria a denominação?     

Com relação ao francês, lembramos que, nesse momento, sua institucionalização 

está mais fundamentada que no momento anteriormente analisado. Já há uma filial da 

Aliança Francesa no Rio de Janeiro (1885), há a presença do Liceu Franco-Brasileiro, 

também no Rio de janeiro (1915) e o curso de letras da UFRJ já havia sido fundado 

(1931).  

Partindo dessas condições de produção, passamos para a análise do programa de 

1942, nos apoiando também na Reforma Capanema (1942 a 1946). Porém, algumas 

observações sobre a Reforma de Francisco Campos, de 1931, se fazem necessárias pelo 

fato de terem sido mantidas, em Capanema, as bases do ensino secundário 

implementadas na reforma de 1931.  

Francisco Campos, em suas reformas, abrangeu o ensino superior, o ensino 

médio (escola secundária e comercial) e a organização da Escola brasileira, devido à 

necessidade de criação de um sistema nacional de educação no Brasil. Pelos decretos nº 

19890, de 18 de abril de 1931, e nº 21241, de 4 de abril de 1932
42

, essa reforma decreta: 

 Título I, Capítulo I,   Art. 1º - O ensino secundário oficialmente reconhecido, 

será ministrado no Colégio Pedro II e em estabelecimentos sob regime de 

inspeção oficial. 

 Título I, Capítulo I, Art. 10.  - Os programas do ensino secundário, bem como as 

instruções sobre os métodos de ensino serão expedidos pelo Ministério da 

Educação e Saude Pública e revistos, de três em três anos, por uma comissão 

designada pelo ministro e à qual serão submetidas as propostas elaboradas pela 

Congregação do Colégio Pedro II. 

    Título I, Capítulo I, Art. 12 § 2º - Os programas de ensino destes cursos, 

organizados e expedidos nos termos do art. 10, serão idênticos aos do Colégio 

Pedro II. 

Dessa maneira, essa reforma, entre outras coisas, equiparou todos os colégios de 

ensino secundário ligados ao Estado ao Colégio Pedro II, mediante a inspeção federal, 

                                                             
42 Consultados em http://www.histedbr.fae.unicamp.br, em 21 de maio de 2013.  
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além de ter criado o Conselho Nacional de Educação, com a função de assessorar o 

Ministério da Educação e Saúde na administração do país.  

Também a partir dessa reforma, os professores do Colégio Pedro II e demais 

instituições de ensino secundário oficiais deveriam passar pela Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras no que diz respeito à formação, agora que o ensino superior voltado 

para a educação secundária estava se estabelecendo no Brasil. Sobre essa questão, a 

Reforma Francisco Campos afirma, em seu artigo 14 do decreto de 1931 que “o corpo 

docente do Colégio Pedro II será constituído por professores catedráticos e auxiliares de 

ensino”, e em seu artigo 15 que “Os professores catedráticos do Colégio Pedro II serão 

nomeados por decreto do Governo Federal, e escolhidos entre diplomados pela 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras mediante concurso de provas e títulos”. O 

ensino superior passa a ter consequências sobre o ensino secundário uma vez que a 

formação de seus docentes passa a ser determinada pelas faculdades voltadas para a 

educação.  As condições de produção, agora, incluem as universidades. O discurso 

acadêmico entra em cena ao produzir os professores de francês que atuariam no colégio. 

Formam-se professores a partir de uma disciplinarização de saberes sobre o francês que 

se processa na universidade. Se esse campo disciplinar se inscreve na educação 

brasileira no século XIX pela Escola, agora um espaço universitário se abre para a 

circulação de ideias linguísticas sobre o francês.  

Iniciados no Estado Novo (1937 – 1945), o conjunto de decretos do ministro 

Gustavo Capanema (de 1942 a 1946), conhecido como Leis Orgânicas do Ensino ou 

Reforma Capanema, em relação ao ensino secundário, mantém as bases estabelecidas 

por Francisco Campos, e acrescenta novas determinações. 

São os decretos que compõem a Reforma Capanema
43

: 

 Decreto-lei n. 4.048,  de 22 de janeiro de 1942, que instituiu o SENAI; 

 Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942, que organizou o ensino 

industrial; 

 Decreto-lei n.4.244 de 9 de abril de 1942, que organizou o ensino secundário; 

 Decreto-lei n.6.141, de 28 de dezembro de 1943, que reformou o ensino 

comercial; 

                                                             
43

 Consultado em http://www.histedbr.fae.unicamp.br/, em 15 de maio de 2013. 
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 Decreto-lei n. 8.529, de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino primário 

em nível nacional; 

 Decreto-lei 8.530, de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino normal; 

 Decretos-lei n 8.621 e 8.622, de 10 de janeiro de 1946, que criaram o SENAC; 

 Decreto-lei n. 9.613 de 20 de agosto de 1946, que organizou o ensino agrícola. 

 

No que diz respeito ao ensino secundário, é o Decreto-lei n.4.244, de 9 de abril 

de 1942, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, o que mais nos concerne nesta pesquisa, 

pelo fato de tratar da reorganização do Ensino Secundário brasileiro, nível ao qual 

pertence o Colégio Pedro II. Essa lei que tinha por finalidade, como se pode ler em seu 

capítulo 1, artigo 1, “formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, 

a personalidade integral dos adolescentes; acentuar a elevar, na formação espiritual dos 

adolescentes, a consciência patriótica e a consciência humanística e dar preparação 

intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados de formação 

especial.” 

Com essa finalidade, a Lei Orgânica do Ensino Secundário cria dois ciclos para 

os 7 anos do ensino secundário: o ginásio, com duração de 4 anos, e o colégio, dividido 

em clássico e científico, cada um com duração de 3 anos.  

Dessa maneira, essa lei dá um lugar na educação brasileira para as disputas entre as 

humanidades e as cientificidades que pudemos observar no ensino secundário no 

momento fundacional do Colégio Pedro II. Se, antes, no século XIX, as humanidades e 

as cientificidades disputavam espaço no mesmo currículo do ensino secundário, agora 

esses saberes ficam alocados em dois cursos com suas especificidades: o clássico e o 

científico.  

O curso ginasial tinha por objetivo “dar aos adolescentes os elementos 

fundamentais do ensino secundário” (Lei Orgânica do Ensino Secundário, capítulo II, 

artigo 3º). O curso clássico e o curso científico têm por objetivo “consolidar a educação 

ministrada no curso ginasial e bem assim desenvolvê-la e aprofundá-la”. No curso 

clássico, concorrerá para a formação intelectual, além de um maior conhecimento de 

filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; no curso científico, essa formação será 
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marcada por um estudo maior de ciências” (Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

capítulo II, artigo 4º
 
). 

Essa reforma prevê ainda uma facultatividade do ensino religioso, reforçando a 

constituição de 1934 sobre a questão e cria o ensino militar, ligado ao Ministério da 

Guerra. 

Nessa direção, segundo Brito (s.n.t., p.18) a Reforma Capanema se insere num 

projeto que o autor chama de “nacionalismo estratégico”, de orientação fascista, tendo 

sido a reforma da educação brasileira que mais enfatizou isso que o autor chama de 

nacionalismo.  A nacionalização
44

 do ensino se tornou uma questão de segurança 

nacional e a língua portuguesa passa a ser imposta em todo o território nacional como 

um elemento de combate à presença estrangeira no Brasil, nas colônias alemãs, italianas 

e japonesas (Payer, 2006). 

São essas as condições de produção do programa nacional de ensino de 1942. 

Passemos a ele.   

 

5.2 – O PROGRAMA DE ENSINO DE 1942 

 

O programa de ensino de 1942, portaria ministerial nº 170, de 11 de julho de 

1942, com suas emendas via portaria ministerial nº 87, de 23 de janeiro de 1943, é o 

programa que analisaremos da Era Vargas, pela sua relevância na educação brasileira, 

de acordo com as razões já mencionadas acima.  

Este programa é recortado por campo disciplinar, ou seja, para cada campo 

disciplinar, subscrevem-se as séries e os conteúdos a serem ensinados. Primeiramente se 

apresentam os campos disciplinas, as séries e os conteúdos do ensino ginasial, depois os 

campos disciplinares comuns ao ensino colegial clássico e científico, e, por fim, o que, 

                                                             
44 Nesse trabalho, entendemos que nacionalismo significa um sentimento de sobrevalorização daquilo que 

funciona como símbolo nacional; e nacionalização significa um movimento de tornar algo nacional. 

Nesse período, portanto, entendemos que as ações de Estado promovem uma nacionalização da educação, 

pelo fato de que há ações públicas que visam a presença do Estado na educação da nação.    
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de cada disciplina, é específico do clássico e do científico. Dessa maneira, as disciplinas 

estão divididas da seguinte forma, no ensino ginasial, no colegial clássico e no colegial 

científico: 

 

QUADRO IX - ENSINO GINASIAL EM 1942 

1ª SÉRIE português Francês *** 
geografia 

geral 
*** 

história 
geral 

*** matemática *** 

2ª SÉRIE português Francês inglês 
geografia 

geral 
*** 

história 

geral 
*** matemática *** 

3ª SÉRIE português Francês inglês 
geografia 

geral 

geografia 

do Brasil 
*** 

história 

do 

Brasil 

matemática 
ciências 

naturais 

4ª SÉRIE português Francês inglês 
geografia 

geral 

geografia 

do Brasil 
*** 

história 

do 

Brasil 

matemática 
ciências 

naturais 

 

 

QUADRO X - ENSINO COLEGIAL CLÁSSICO DE 1942 

1ª SÉRIE português inglês francês grego *** matemática *** 

2ª SÉRIE português inglês francês grego física matemática química 

3ª SÉRIE português *** *** grego física matemática química 

 

QUADRO XI - ENSINO COLEGIAL CIENTÍFICO DE 1942 

1ª SÉRIE português inglês francês física matemática química 

2ª SÉRIE português inglês francês física matemática química 

3ª SÉRIE português *** *** física matemática química 

 

 

QUADRO XII - ENSINO COLEGIAL CLÁSSICO E CIENTÍFICO DE 1942 

NÃO CITA SÉRIE espanhol 

          Quadro XIII 
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O espanhol consta na Lei Orgânica do Ensino Secundário para o clássico e 

científico, em duas séries. Porém, no programa do colégio, há apenas o programa de 

espanhol para uma série do clássico e científico, sem que esteja especificada a série em 

que deveria ser ensinado. 

Em 1942, o latim ainda não aparece no programa, só sendo incluído anos depois. 

Mas porque o latim poderia esperar para integrar os programas nacionais de ensino de 

1942? Estaria marcado nesse ponto o início do desprestígio do latim em relação às 

línguas em uso? Seria essa ausência consequência de uma ressignificação das 

humanidades no ensino secundário nacional?  

Mais tarde, portarias ministeriais de 1945 e 1946 vão fazer acréscimos ao 

programa de 1942, da seguinte forma: 

a) Ao ensino ginasial, se acrescenta desenho, trabalhos manuais, economia 

doméstica (para o ensino feminino) e latim; 

b) Ao ensino colegial clássico, acrescenta-se filosofia, latim e história natural; 

c) Ao ensino colegial científico, acrescenta-se desenho, filosofia e história 

natural. 

Sobre a composição do quadro de disciplinas nos três ciclos do ensino 

secundário, podemos observar, primeiramente, que a língua nacional do Brasil, o 

português, já se encontra transversalmente colocada, ou seja, em todas as séries dos três 

ciclos de ensino. Esse fato vai na direção do que já dissemos sobre a língua nacional do 

Brasil como elemento do projeto de nacionalização. A língua é trabalhada em direção a 

uma nacionalização que deveria não só criar as bases da educação brasileira, mas 

também marcar uma unidade nacional em defesa às ameaças colocadas pelo clima 

internacional de guerra.  

Na direção da nacionalização, também podemos destacar a presença da 

geografia e história do Brasil, fazendo presentes saberes específicos sobre a nação 

brasileira neste programa de ensino.  

Nesse momento do programa, lembrando que a Reforma Capanema só termina 

em 1946 e só trabalharemos até as portarias ministeriais de 1943 visto que as outras não 
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trazem mudanças em relação ao francês, em relação às línguas estrangeiras, temos, nos 

sete anos totais do ensino secundário: 

 Francês – seis anos do ensino secundário; 

 Inglês – cinco anos do ensino secundário; 

 Grego – três anos, somente para o ensino colegial clássico; 

 Espanhol – um ano somente para o ensino colegial clássico e científico. 

 

Nessa composição das línguas estrangeiras do programa de 1942, o francês se 

sobrepõe, em tempo de escolarização, número de séries em que é estudado, em relação 

às demais línguas, sendo acompanhado pelo inglês, com igual transversalidade, porém, 

com um ano a menos que o francês.  

Uma disputa entre o ensino dessas duas línguas na escola secundária brasileira já 

se deixa entrever. Disputa essa que pode ser o início da consolidação do inglês como 

referência de língua estrangeira, o que se acentua com o fim da Segunda Guerra 

Mundial e a projeção norte-americana no cenário internacional.   

No ensino ginasial, cujo objetivo, segundo a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, era “dar aos adolescentes os elementos fundamentais do ensino 

secundário”, o francês está presente em todas as séries, atrelando esse campo disciplinar 

à possibilidade de transmissão do que funciona como fundamental à formação ginasial 

dos adolescentes.  

No colegial clássico e científico, a presença do francês, em duas séries, tendo 

como parâmetro essa mesma lei, faz funcionar para esse campo disciplinar a 

possibilidade de se “consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem assim 

desenvolvê-la e aprofundá-la”. No curso clássico, a presença do francês concorre 

para “a formação intelectual, além de um maior conhecimento de filosofia, um 

acentuado estudo das letras antigas”. Vale ressaltar que a filosofia só aparece nesse 

programa com a portaria ministerial nº 19, de 12 de janeiro de 1946, e o latim, com a 

portaria ministerial nº 26, de 15 de janeiro de 1946. 

Dessa forma, a presença do francês nos decretos da Reforma Capanema, 

tomados até 1943, faz funcionarem para a língua francesa, representada por este campo 

disciplinar, sentidos que o ligam ao que é fundamental para a formação do cidadão 
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brasileiro, ao que pode contribuir para a formação intelectual e filosófica e aos saberes 

que remetem ao legado das letras antigas. 

5.3 – O FRANCÊS E OS CONTEÚDOS NO PROGRAMA DE 1942. 

 

Nessas análises de 1942, reproduzimos o programa de francês em sua totalidade 

em dois quadros: o primeiro quadro é relativo ao programa de francês do ensino 

secundário ginasial e o segundo quadro é relativo ao ensino secundário colegial clássico 

e científico, que compartilhavam o mesmo programa de francês. Mantivemos a 

organização do programa: disciplina, série, conteúdos, apresentados nessa ordem. 

Assim, temos para o ensino ginasial: 

 

QUADRO XIII - PROGRAMA DE FRANCÊS DO ENSINO GINASIAL DE 1942 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 4ª SÉRIE 
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I – Exercícios – A 

conversação, a leitura e os 

demais exercícios, orais e 

escritos, versarão sôbre os 

seguintes assuntos: a escola; as 

cores, formas, dimensões e 

posições; os números; as 

moedas, pesos e medidas; o 

tempo; as estações; as idades; 

o corpo humano; os sentidos; o 

vestuário; os alimentos e 

refeições; a casa; a família; os 

desportos e divertimentos; as 

festas e solenidades; os 
animais e plantas. 

II – Gramática – Com apoio 

nessa leitura, se tratará, à 

medida que os casos ocorrem, 

da seguinte matéria, 

constitutiva de uma só 

unidade: 1. Alfabeto. 2. 

Acentuação. 3. Formas 

negativas e interrogativas. 4. 

Formas comuns de feminino e 

de plural dos substantivos e 

dos adjetivos. 5. Formas dos 

artigos, adjetivos e pronomes; 

advérbios; preposições e 

conjunções mais usuais. 6. 

Comparativos e superlativos. 7 

as formas mais empregadas 

dos verbos auxiliares avoir e 

être, bem como dos verbos 

regulares e irregulares da 
maior frequência.  

I – Exercícios – a 

conversação, a leitura e os 

demais exercícios, orais ou 

escritos, versarão sôbre os 

seguintes assuntos: os meios 

de transporte e de 

comunicação; a vida escolar; 

a vida doméstica; a vida 

social; a vida cívica; a cidade 

e a vida urbana; o campo e a 

vida campestre; a agricultura; 

a indústria; o comércio; as 
profissões; as viagens.  

II - Gramática - Com apoio 

nessa leitura, se tratará, à 

medida que os casos 

ocorrem, da seguinte matéria, 

constitutiva de uma só 

unidade: 1. Regras gerais da 

formação do feminino e do 

plural dos substantivos e dos 

adjetivos. 2. Formas dos 

artigos, adjetivos e 

pronomes; advérbios, 

preposições, conjunções e 

interjeições. 3. Conjugação 

dos verbos regulares e 

irregulares mais frequentes. 

4. Formação das palavras: 

composição, derivação. 5. 

Prefixos, sufixos. 6. 
Antônimos e sinônimos.   

I – Leitura – far-se-á em 

trechos, em prose e verso, que 

tenham por assunto principal 

a paisagem e a vida na França 

e nos demais países de língua 
francesa.  

II – Gramática – com apoio 

na leitura. Se tratará, 

sistematicamente, do 
seguinte: 

Unidade I – 1. Substantivos, 

artigos, numerais. 2. Gêneros 

e número. Ideia de 

concordância nominal. 

Exercícios sôbre os casos de 

concordância nominal mais 

frequentes. 3. Pronomes. 

Exercícios para o bom 

emprêgo dos pronomes, 

sobretudo dos relativos ou 
conjuntivos. 

Unidade II – 1. Verbos; 

pessoas, número, tempos e 

modos. 2. Verbos transitivos 

e intransitivos. 3. Vozes. 4. 

Verbos pronominais. 5. 

Verbos impessoais. 6. Verbos 

auxiliares. 7. Exercícios sôbre 

a matéria dada. 

III – outros exercícios – 

além da leitura e dos 

exercícios próprios de cada 

unidade de gramática, haverá: 

1. Exposições orais, 

reprodução livre dos trechos 
lidos na aula. 

2. Estudo do 

vocabulário, acompanhado 
de exercícios.   

3. Exercícios de 
redação. 

4. Exercícios de 
ortografia.  

I – Leitura – far-se-á em 

trechos, em prose e verso, 

que tenham por assunto 

principal a civilização 

francesa, e bem assim a sua 
irradicação e influência. 

II – Gramática – com apoio 

na leitura. Se tratará, 

sistematicamente, do 
seguinte: 

Unidade I – 1. Particípios 

presente e passado. 2. Regras 

gerais de concordância do 

particípio passado. 

Exercícios. 3. Exercícios para 

o bom emprego do infinitivo 

sem preposição e do 

infinitivo com as preposições 

de e a.  

Unidade II – 1. Advérbios. 2. 

Preposição. 3. Conjunção. 4. 

Interjeição. 5. Exercícios 

sôbre a matéria dada. 

Unidade III – 1. Oração. 2. 

Sujeito, predicado, predicado 

verbal, predicado nominal. 

Complementos. 3. Oração 

coordenada e oração 

subordinada. 4. Exercícios de 

análise léxica e sintática. 

III – outros exercícios – 

além da leitura e dos 

exercícios próprios de cada 

unidade de gramática, 
haverá:  

1. Exposições orais, 

reprodução livre dos trechos 

lidos na aula. 

2. Estudo do 

vocabulário, acompanhado 
de exercícios.   

3. Exercícios de 
redação e de composição. 

4. Exercícios de 

ortografia. 

5. Exercícios de 
tradução e de versão. 

 

Nesse programa de francês para o ensino ginasial, primeiramente, três coisas nos 

chamam a atenção: o lugar da conversação e a presença do que o programa chama de 

“demais exercícios orais”, na 1ª e 2ª séries; a presença de temas ou assuntos guiando os 

exercícios orais e escritos e o lugar da gramática subjugada ao texto e ao tema, na forma 

de leitura.   
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A conversação aparece no programa como primeiro item, em “exercícios”, 

seguida de “demais exercícios orais...”. Lembramos, como já dissemos nesse trabalho  

na seção 3.1, que a enumeração não é só um ato de ordenação de elementos, mas aponta 

para um gesto que recorta e privilegia, segundo a ordem como os elementos aparecem 

enumerados.  Já se pode entrever, abrindo-se este programa com exercícios de 

conversação, a forma como a oralidade se marca na forma do ensino da língua francesa 

nesse momento.  

Também a gramática da língua se marca de uma forma diferente nesse momento. 

Ao longo das séries, os saberes gramaticais se distribuem da seguinte forma: 1ª série - 

fonologia e morfologia, 2ª série – morfologia, 3ª série – morfologia e 4ª série – sintaxe. 

Há, a partir dessa disposição gramatical da língua, uma forma de torná-la visível que 

não é mais pela tradução.  

Os assuntos são os que guiam todas as outras práticas de ensino da língua. Os 

exercícios de conversação e leitura giram em torno dos temas sugeridos pelo programa e 

a gramática também fica dependente deles, na medida em que deve ser vista à 

proporção que as regras aparecem nesses textos temáticos. Podemos afirmar mesmo que 

todo esse programa de francês fica dependente dos assuntos propostos por ele. Estamos 

diante de uma abordagem da língua francesa por temáticas.  

Como dissemos, a gramática, por sua vez, também aparece subsequente ao tema. 

Os movimentos de descrição da construção da língua se dão a partir das leituras que são 

temáticas: “com apoio nessa leitura, se tratará, à medida que os casos ocorrem”. E a 

progressão do que se deve ensinar de gramática também fica presa ao texto, na medida 

em que deve ocorrer seguindo o aparecimento dos casos.  

Tais observações - a relevância da conversação e exercícios orais, o trabalho 

pedagógico baseado nas temáticas e a dependência da gramática ao texto e à temática - 

nos levam a perceber a forte presença do método ou metodologia direta (Puren, 1988) 

neste programa de ensino de francês. A isso, acrescenta-se o fato de que Francisco 

Campos, na reforma de 1931 já havia determinado que o ensino de línguas estrangeiras 

no Brasil deveria seguir o método direto.  

Puren (1988) nos esclarece que a metodologia direta se impõe oficialmente na 

França a partir de decretos de 1901 e 1902 referentes ao ensino das línguas vivas e aos 
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programas do ensino secundário. Segundo ele, “a expressão ‘método direto’ aparece 

pela primeira vez na circular de 15 de novembro de 1901.”
45

 (1988, p. 94) 

Ainda segundo o autor, a metodologia direta aparece na França devido às 

mudanças das demandas sociais no fim do século XIX, que tinham exigências práticas 

quanto ao ensino das línguas vivas. O método de tradução/gramática formava 

intelectualmente os alunos, dava-lhes uma boa competência gramatical, mas não os 

preparava para as situações de comunicação reais na língua. Nesse sentido, a 

metodologia direta rompe com a metodologia precedente, com a finalidade de preparar 

os alunos das línguas estrangeiras para as suas situações de comunicação reais.   

O princípio direto, que designava um conjunto de novas metodologias, se 

opunha sistematicamente à metodologia tradicional, ou método tradução/gramática, que 

predominou em nossas análises dos programas do século XIX. De acordo com o 

princípio direto, deve-se evitar passar pela língua materna, por isso chamado direto, 

pela ortografia e por regras de gramática desnecessárias (Puren, 1988, p. 95). Por isso, 

talvez, o lugar minoritário da ortografia nesse programa de ensino, figurando somente 

no ponto 4 de “outros exercícios” na 3ª e 4ª séries. Em suma, os sentidos de língua a ser 

ensinada que estão postos aí são os de uma língua com dimensão oral, uma língua que 

comunica, significando diferentemente dos sentidos de língua francesa no século XIX. 

Se antes, tínhamos uma língua que formava conhecedores dos clássicos, agora, aprender 

francês passa pela prática oralizada dessa língua. 

Puren nos esclarece que  

O grande postulado da MD é a homologia necessária entre o fim e os meios, que é 

utilizada para justificar esse método direto: se o ensino/aprendizagem deve se fazer 

diretamente, sem o intermédio do francês, é porque o objetivo é levar o aluno a se 

exprimir diretamente, sem tradução mental, ou seja, de acordo com a expressão 

frequentemente utilizada, a “pensar diretamente em língua estrangeira. (Puren, 1988, 

p. 122 – tradução nossa, negrito do autor)46 

                                                             
45 « L’expression de “méthode directe” apparaît pour la première fois dans la circulaire du 15 novembre 

1901. » 

46 C’est  le grand postulat de la MD, l’homologie nécessaire entre la fin et les moyens, qui est utilisée por 

justifier cette méthode : si l’enseignement/apprentissage doit se faire directement, sans utiliser 

l’intermédiaire du français, c’est parce que l’objectif est d’amener l’élève à s’exprimer directement, sans 

traduction mentale, c’est-à-dire, selon l’expression couramment utilisée, à « penser directement en langue 

étrangère ».  
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 O autor segue afirmando que se dá atenção, nessa metodologia, a práticas 

indutivas da gramática da língua, ao método oral, à leitura, à explicação de textos e à 

composição escrita. Assim temos um método que é direto, sem passar pela língua 

materna, ativo, porque visa à prática na sala de aula, e oral. 

 Mesmo com a preponderância da conversação e o oral no método direto, há um 

lugar para a escrita. Segundo Puren (1988, p. 130), no método direto, há a generalização 

do texto como suporte didático e exercício para a composição e o trabalho em 

compreensão e em produção escritas tomam importância.  

Apesar de o programa de ensino de 1942 não citar os livros didáticos a serem 

adotados no ensino secundário, essa referência foi recuperável a partir do trabalho Un 

parcours historique des livres didactiques de français du Colégio Pedro II da 

professora Teresa Fantinato, realizado no Núcleo de Documentação e Memória do 

Colégio Pedro II (NUDOM). Maria Teresa Fantinato é atualmente professora do 

Colégio Pedro II, campus centro, e realizou no Nudom uma pesquisa dos livros de 

francês adotados pelo colégio ao longo de sua história. Essa pesquisa levou ao trabalho 

apresentado no XVIII Congresso da Federação Brasileira de Professores de Francês, em 

2011 em Curitiba e se intitula “Un parcours historique des livres didactiques de français 

du Colégio Pedro II”, e ainda aguarda publicação. 

Em conversa com a professora Teresa Fantinato, cheguei à referência do 

Méthode Directe de Français, de Louise Jaquier e Marie Munzinger, livro editado no 

Brasil pela Cia Editora Nacional adotado para o ensino secundário ginasial para francês 

no colégio no momento deste programa que agora analisamos. Tivemos acesso à edição 

de 1939, que parece ser a primeira, pelo fato de não trazer informações sobre reedições 

ou outra informação que aponte para edições anteriores. Também encontramos na 

publicação do Diário Oficial de 27/10/1947, pág. 32, seção 1, a referida obra na relação 

dos livros autorizados em 1944 para o ensino secundário
47

.  

Neste livro já em seu título podemos encontrar pistas que nos levam às suas 

orientações pedagógicas: Methode Directe de Français. Esse título já aponta para com 

que metodologia de ensino de língua estrangeira se pretende trabalhar: o método direto. 

                                                             
47 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2580520/dou-secao-1-27-10-1947-pg-32/pdfView, acessado em 30 

de maio de 2013. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2580520/dou-secao-1-27-10-1947-pg-32/pdfView


184 

 

Logo na epígrafe, de Michel Bréal, da edição para a 1ª série, já podemos ler 

“Não se deve aprender uma língua pela gramática, mas a gramática pela língua”.
48

 E 

uma pergunta se impõe: que relação se poderia estabelecer entre essa epígrafe e o ensino 

de francês no Brasil nesse momento? Como se sabe, conforme se descreve nos 

compêndios de história da linguística, Michel Bréal foi um estudioso da linguagem 

francês, em uma perspectiva histórica, sendo as publicações de sua obra compreendidas 

no século XIX.  

Conforme Guimarães (1992, p.9), que foi um dos tradutores de seu livro Essais 

de Sémantique, “Bréal se insere dentro da perspectiva de que a linguagem se desenvolve 

e progride. Ou seja, ela se insere dentro do historicismo de sua época. Assim, o histórico 

é a direção do progresso”.  Tomando a linguagem, então, como progressão, e como algo 

que muda a partir do que está posto, Bréal publica vários trabalhos dentro da 

perspectiva histórica da linguagem, sendo considerado o precursor dos estudos em 

semântica moderna, a partir de seu livro Ensaio de Semântica, publicado na França em 

1897. 

Após um percurso como professor de gramática comparada na França, tendo 

trabalhado em uma reforma do ensino de língua, Bréal é nomeado, em 1879, Inspetor de 

Ensino Superior, sendo também autor de estudos sobre educação e de ensino de línguas 

antigas
49

.   

Pelo que analisamos do Méthode Directe de Français, não é o Bréal da 

gramática histórica que nele comparece. Seria, então, o estudioso do ensino de línguas 

antigas ou o Inspetor de Ensino Superior, em uma afirmação que rompe com a tradição 

da tradução-gramática, que comparece na epígrafe desse livro didático adotado em 

1942? 

Avançando em nossas análises, podemos ler, na nota do “Programa Oficial” que 

abre essa obra, afirmando que “o método direto é hoje a primeira exigência para o 

ensino duma língua estrangeira”. Já se coloca essa metodologia em lugar de prestígio no 

ensino de língua estrangeira, fazendo significar essa obra desse lugar, do lugar do que 

há de mais moderno em seu ensino.  

                                                             
48 On ne doit pas apprendre une langue par la grammaire, mais la grammaire par la langue 

49 Consultado em http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/breal.htm, em 23 de julho de 2013. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/breal.htm
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Há nesse livro, o aparecimento de ilustrações para o ensino de língua. As lições 

(a parte introdutória de cada capítulo, na qual está o texto a partir do qual se trabalha) 

contém algumas ilustrações relacionadas com os assuntos tratados.  
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FIGURA 3 - MÉTHODE DIRECTE DE FRANÇAIS: EXEMPLO DE LIÇÃO
50

 

 

 

 

                                                             
50 Primeira lição – A toilette de manhã. Mamãe chama: Georges, levante! Eu me levanto e corro para o 

chuveiro. Eu lavo a cabeça, os braços, as mãos, o peito, as pernas, enfim, o corpo inteiro. Eu gosto da 

água fria, pois ela é boa para a saúde. Eu me seco, escovo os dentes, penteio os cabelos e me visto. Aqui 

estou eu, pronto para o café da manhã. – Gramática. O artigo definido. Masculino singular: le ou l’; 

feminino singular: la ou l’; o plural dos três: les. Do nome. O nome toma geralmente s no plural: a perna... 

as pernas. Exceções do texto: a água – as águas, o braço – os braços, o cabelo – os cabelos; o corpo – os 

corpos. Do verbo. A segunda pessoa do singular tem geralmente um s: tu te lèves. – Exercícios. 1 – Fazer 

uma pequena frase com cada uma dessas expressões: de manhã, à noite, às segundas, aos domingos, de 
manhã, de noite. 2 – Colocar no plural o vocabulário escrito no quadro negro. 3 – Traduzir: ... 4- Colocar 

os verbos do texto na segunda pessoa do singular. 5 – Estudar o ditado. 6 – Perguntas: a) Para onde você 

corre? b) Quem corre para o chuveiro? c) Quando você corre para o chuveiro? d) Você gosta da água fria? 

e) A água está boa? f) O café da manhã está pronto? Exercícios de ortografia e pronúncia. O e mudo final: 

lavo, chuveiro, cabeça, fria, boa, toilette, peito.  
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Como podemos ver nessas imagens da primeira lição do volume da 1ª série, a 

lição é introduzida com um pequeno texto sobre um assunto (nesse caso, as atividades 

matinais), seguido da parte de gramática, que especifica o ponto a ser tratado, de uma 

explicação gramatical, de exercícios e de exercícios de ortografia e pronúncia. Vale 

mencionar que o Méthode Directe de Français consta de um texto introdutório 

destinado ao professor, no qual são dadas instruções sobre como trabalhar a lição e os 

deveres, bem como avaliar os alunos.  

Sobre as ilustrações, a nota inicial do Programa oficial diz que “a imagem visual 

não acompanha mais a ideia que a palavra exprime. No nosso trabalho, queremos 

remediar este defeito de ensino em classe, num recinto fechado, acompanhando 

rigorosamente com o texto o meio em que o aluno vive e as ações que lhe são naturais”. 

Primeiramente nos chama a atenção o fato de que o livro pode estabelecer uma 

relação inequívoca entre palavra e imagem, colocando a imagem em função da tradução 

fidedigna da palavra. Organiza-se, nessa relação imagem-palavra estrangeira, a 

possibilidade de se passar direto à língua estrangeira, sem que se coloque a língua 

materna.  

Outra questão que se coloca pelos pressupostos desse método é a naturalização 

dos comportamentos entre os franceses e os alunos de francês. Na sala de aula, o texto 

funciona como a possibilidade de se trabalhar a partir do “meio” e das “ações” dos 

alunos. Nessa lição, por exemplo, partir desse pressuposto é afirmar que os hábitos 

matinais dos franceses e dos alunos brasileiros são os mesmos, bastando-lhes apenas as 

imagens e o texto para que o aluno possa reproduzir na língua estrangeira o que ele faz, 

de forma ilusoriamente coincidente, em suas ações matinais.  Uma memória da língua 

francesa atravessa esse livro didático, colocando um comportamento francês, com 

sentidos de civilização, como os hábitos que devem ser matinais. 

O método direto coloca a leitura como ponto de partida para as aulas de língua 

estrangeira. Fato esse que podemos perceber pelo lugar dos textos nos programas e 

também na lição do Méthode Directe de Français que aqui trazemos. Também neste 

livro, a leitura e o texto são a porta de acesso aos demais saberes de fonética, de 

vocabulário e de gramática, que não devem ser dados aos alunos, mas deduzidos a partir 

das lições. São ideias sobre a língua francesa produzidas na França que compõem os 

saberes a serem transmitidos nesse momento.  
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O caráter prático do método direto também se deixa marcar neste livro, em cuja 

nota inicial podemos ler “fizemos questão de levar avante de uma só vez e de modo 

harmônico, o estudo da leitura, da ortografia, unindo intimamente a teoria à prática”.  

Essa nota ao professor à qual fizemos referência anteriormente também prediz 

como deve ser a abordagem do professor em sala. O professor deve, nessa ordem: ler a 

lição, escrever no quadro os exemplos do conteúdo gramatical que for de interesse, 

explicar a pronúncia e a gramática e fazer os alunos repetirem todos ao mesmo tempo, 

cuidando para que os alunos não escrevam durante os exercícios orais. Por vezes, 

admite-se a tradução como recurso de explicação, mas seu lugar é bastante minoritário.  

O professor, dessa forma, é o modelo de pronúncia e o que impulsiona o aluno à 

prática da língua estrangeira. A nota inicial diz que “o professor conciencioso terá o 

máximo cuidado de sempre corrigir a pronúncia defeituosa dos alunos e dar a cada um, 

particularmente, os exercícios de que necessita para melhorá-la”.  É a imagem de um 

professor consciencioso que está em jogo; um professor que pode se ajustar aos 

direcionamentos pedagógicos trazidos pelas autoras do livro.  

Retomando o programa de francês do Colégio Pedro II de 1942, também 

podemos verificar a presença da metodologia direta nos seguintes pontos: 

a) no destaque do lugar da conversação, que é o primeiro exercício a aparecer 

no movimento enumerativo do programa, e que vem junto dos “outros 

exercícios orais”;   

b) na presença das temáticas, que apontam para uma finalidade prática no 

ensino/aprendizagem da língua estrangeira; 

c) no lugar dependente da gramática, que se liga à leitura dos textos temáticos 

(“Com apoio nessa leitura, se tratará, à medida que os casos ocorrem”), 

lembrando que o método direto prescreve a indução da regra, evitando-se 

explicações desnecessárias;  

d) no lugar minoritário da ortografia e 

e) na substituição do vocabulário pelas temáticas, ficando o vocabulário 

dependente dessas.  
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Mesmo no ponto III, “outros exercícios” das 3ª e 4ª séries, ainda podemos 

vislumbrar a presença da metodologia direta, quando se prescrevem “exposições orais” 

e “exercícios de redação e composição”.  

Tributária da metodologia natural, que é difundida na Alemanha e que adentra a 

França desde o século XIX, a metodologia direta, além de privilegiar o oral, dá à escrita 

um lugar específico, dependente do oral. Segundo Puren (1988), já em 1863, há as 

primeiras aparições da metodologia natural na França, pela circular de 29 de setembro 

de 1863. Nesta circular, conforme cita Puren, além da ênfase na oralidade, podemos ler:  

...também muitos exercícios escritos no quadro negro; exercícios preparados 

cuidadosamente, bem explicados, dos quais se retirará sucessivamente todas as 

regras gramaticais, e que, aprendidos em seguida pelos alunos, lhes fornecerão as 

palavras necessárias para que eles possam eles mesmos compor outras frases na 

lição seguinte. (Puren, 1988, p.113 – tradução nossa)51 

 

Como dissemos, além da gramática a serviço da leitura, o estudo do vocabulário, 

apresentado dessa forma neste programa, também se liga ao método direto. O texto, 

produzido especificamente com finalidade didática, deve fornecer, não só o suporte para 

o estudo da gramática, mas também o vocabulário para os exercícios seguintes. Antes, 

civilização, cultura e bons costumes vinham nas leituras dos clássicos, agora vêm nos 

textos produzidos com esse fim didático. 

Poderíamos afirmar que o estudo do vocabulário ganha uma função. Ele serve ao 

ideal de praticidade do ensino de língua estrangeira nesse método.  O vocabulário, 

estudado na forma de lista ou glossário, perde espaço em uma abordagem temática de 

língua. Privilegiam-se os temas dentro dos quais o vocabulário deve aparecer. As 

temáticas se inscrevem como a prática pedagógica que melhor responde às exigências 

da praticidade na aprendizagem de língua estrangeira.   

A gramática, por sua vez, na metodologia direta, também ganha um lugar 

específico. Como vimos afirmando, ela deve se colocar em função dos textos temáticos 

                                                             
51 Beaucoup aussi d’exercices écrits sur le tableau noir; des textes préparés avec soin, bien expliqués, 

d’où l’on fera sortir successivement toutes les règles grammaticales, et qui, appris ensuite par les élèves, 

leur fourniront les mots nécessaires pour qu’ils puissent composer eux-mêmes d’autres phrases à la leçon 

suivante.  
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e as regras devem ser induzidas à medida em que aparecem nos textos. Também citada 

por Puren (1988, p. 113), a instrução de 1901 afirma que o método direto “cuida de 

constituir um ensino gramatical sólido, sem o qual ela seria indigna de figurar em 

nossas escolas.”
52

 

A permanência da metodologia tradicional ou método tradução/gramática fica 

restrita ao último item da ultima série (4ª série, III, 5), e também na parte de exercícios, 

na questão 3, dos devoirs, da lição I do Méthode Directe de Français, revelando ainda 

que não há uma ruptura total com essa metodologia do século XIX, nesse programa de 

francês para o ensino ginasial, embora o seu lugar seja pouco expressivo, como num 

resquício da metodologia anterior .  

Pensando nas temáticas que aparecem nas 4 séries, e que guiam todos os pontos 

do programa, nos perguntamos que imagem de França e de povo francês se veicula 

nesse programa a partir desses assuntos. Nos perguntamos quais formações imaginárias 

se atualizam nesses conteúdos, tomados como discurso, veiculados como saberes do 

campo disciplinar francês necessários à formação secundária ginasial brasileira, nesse 

momento histórico.  

Podemos acompanhar também por esse livro os assuntos que são propostos para 

a 1ª série do ensino ginasial, conforme o “table des matières”, contendo as lições de 1 a 

35, nas quais podemos ver os temas de que trata cada lição, conforme imagens do 

quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52

 « Elle prend soin de constituer un enseignement grammatical solide, sans lequel elle serait indigne de 

figurer dans nos écoles». 
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FIGURA 4 - MÉTHODE DIRECTE DE FRANÇAIS: QUADRO DE 

MATÉRIAS
53

 

 

 

 

                                                             
53 Quadro de matérias – 1º ano de francês. Programa oficial. Ao professor; 1ª lição – A toilette de manhã; 

2ª lição – A família Jacard; 3ª lição – O café da manhã; 4ª lição – Na rua; 5ª lição – A toilette de bebê; 6ª 

lição – A escola; 7ª lição – Os camaradas de Georges; 8ª lição – Os camaradas de Georges; 9ª lição – Meu 

trabalho na escola; 10ª lição – O recreio; 11ª lição – Fim da aula; 12ª lição – O jardim; 13ª lição – 

Recapitulação; 14ª lição – O jantar; 15ª lição – Uma história; 16ª lição – Nós nos deitamos. Boa noite!; 

17ª lição – A visita do pobre Henri; 18ª lição – Que horas são?; 19ª lição – Os dias da semana; 20ª lição – 

Os meses e as estações; 21ª lição – O corpo humano; 22ª lição – A doença; 23ª lição – Está chovendo; 24ª 

lição – Recapitulação; 25ª lição – A limpeza da casa; 26ª lição – No mercado; 27ª lição – Jogos e 

esportes; 28ª lição – A rua; 29ª lição – Uma carta; 30ª lição – O piquenique; 31ª lição – No campo; 32ª 

lição – A construção da casa; 33ª lição – A colheita, a separação da uva, o período da colheita (carta); 34ª 
lição – Natal; 35ª lição – Recapitulação; Palavras engraçadas. POESIAS. Viagem à lua; A pequena cabra; 

Para os pobres; A nuvem; A aula de escrita; O gato, o rato velho e a jovem; A lição do poodle; O 

pintinho; A escada caracol; O cachorro, o coelho e o caçador; Os dois jardineiros; O rei Alphonse. 

LEITURAS FREQUENTES. Sobre um banco; A fada dos insetos; História de uma pequena árvore; O 

escargot; Aventuras de Patachou; A história de Guillaume Tell; Marguerite.     
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Primeiramente, o que nos chama a atenção nesse quadro de matérias é o fato de 

que os assuntos que constam no programa de ensino seguem esse quadro. Também 

vimos os assuntos da segunda, terceira e quarta séries, que se encontram no mesmo 

alinhamento. Isso equivale afirmar que a elaboração dos programas se condicionava ao 

livro adotado pelos Programas Oficiais.  

O livro traz também duas seções de textos para leitura intituladas “poésies” e 

“lectures courantes”, nas quais aparecem mais textos para o ensino da língua.  

Em relação, então, a esses assuntos estudados no ensino ginasial, pelo livro que 

condiciona a elaboração do programa, levando-se em conta todos os assuntos das quatro 

séries do ensino ginasial, chegamos a imagens, entendidas como formações imaginárias 

(Pêcheux, [1975] 1988) do povo francês que comparecem nesse ensino a partir desses 

assuntos. De um lado colocamos a imagem do povo e entre parênteses, os assuntos que 

nos levaram à imagem, conforme aparecem no programa. Assim, temos imagens de: 

a) um povo escolarizado, que passa pela Escola para sua formação profissional 

(a escola, a vida escolar, as profissões); 

b) um povo letrado que interage com sistemas numéricos, de pesos e medidas 

(os números, as moedas, pesos e medidas); 

c) uma certa direção da cultura francesa que se liga ao modo de vestir, ao modo 

de se alimentar e às interações sociais desse povo (o vestuário, os alimentos 

e refeições, a vida social, a vida doméstica, a paisagem e vida na França e a 

civilização francesa);  

d) um povo que possui certas instituições católico-burguesas na sua forma de 

estruturação (a casa e a família) 

e) um povo que tem acesso a e se caracteriza por certas atividades de lazer (os 

desportos, os divertimentos, as viagens); 

f) um povo cidadão que possui símbolos nacionais (a vida cívica, as festas e 

solenidades, os animais e as plantas) 

g) um povo que possui tecnologia (os meios de transporte e de comunicação); 
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h) um povo dividido geograficamente entre a cidade e o campo (a cidade, a 

vida urbana, o campo e a vida campestre); 

i) um povo cujas atividades econômicas se ligam à indústria, à agricultura e ao 

comércio (a agricultura, a indústria e o comércio); 

j) um povo das conquistas (a paisagem e a vida...nos demais países de língua 

francesa). 

De forma geral, temos a imagem de um povo da formação escolar, da cultura, da 

cidadania, da tecnologia e da economia. Temos a imagem do que vem a ser um povo 

civilizado pela perspectiva do europeu. É importante observar que os efeitos de sentidos 

que se ligam ao civilizatório, que possuía o ensino da língua francesa no século XIX, 

como pudemos ver no capítulo anterior, migram para as imagens do povo que fala essa 

língua, o povo francês.  

São imagens que passam para o povo e para a língua francesa. Em um texto em que 

analisa a relação de autores contemporâneos vindos de fora para escrever literatura 

francófona na França com a língua francesa, Almeida (2008, p.53) afirma que esses 

autores não franceses, nem oriundos de países francófonos escolhem ser escritores 

franceses, mesmo que façam questão de marcarem suas origens em seus textos.  Sobre a 

imagem da língua francesa nesse trabalho, a autora afirma que “é precisamente a 

palavra ‘clássico’ que sintetiza melhor a imagem da língua francesa”
54

 para esses 

autores (Almeida, 2008, p. 54). De nossa parte, interessa entender que as imagens da 

língua francesa que se ligam ao clássico continuam reverberando, produzindo sentidos, 

mesmo que em outras condições de produção. Na dispersão dos discursos, uma 

regularidade se produz na forma de significar a língua francesa: a língua dos clássicos, 

falada por um povo civilizado.  

Retomando, então, o programa de 1942, podemos afirmar que algo se desloca em 

relação aos programas do século XIX aqui analisados anteriormente. Se antes, os 

sentidos da língua e da cultura francesa levavam unicamente à França, agora, já se 

reconhece a presença da língua francesa em outros países. Na terceira série, temos 

                                                             
54 « C’est précisément le mot “classique” qui synthétise le mieux l’image de la langue française » 
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afirmado “a paisagem e a vida na França e nos demais países de língua francesa”. 

(programa nacional de ensino secundário de 1942 – grifo nosso) 

Podemos ler no sítio oficial da francofonia
55

 que esse termo surge ainda no século 

XIX quando os francófonos “tomam consciência da existência de um espaço linguístico 

dividido”. Conforme podemos ler nesse sítio, houve, a partir de então, esforços 

políticos, institucionais, diplomáticos e literários na aceleração das trocas e dos acordos 

entre seus países membros, ligados pela língua francesa.   

Sem entrar no mérito da questão dos apagamentos que se promovem em tal discurso 

multiculturalista
56

, as discussões sobre a língua francesa no mundo adentram, mesmo 

que de forma ainda tímida, os programas de ensino do colégio. Reconhecem-se 

paisagens e vidas em francês para além das fronteiras da França, mesmo que nenhum 

outro país além da França seja nominalmente citado. 

Para o ensino colegial clássico e científico, temos o seguinte programa: 

QUADRO XIV - PROGRAMA DE FRANCÊS DO ENSINO COLEGIAL 

CLÁSSICO E CIENTÍFICO DE 1942 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 

I – Noções de história da literatura francesa 

Unidade I – Era medieval: 1. A poesia, a crônica, o teatro. 2. 

Humanismo e Renascimento; Ronsard e sua escola, Rabelais, 
Montaigne, Calvino, S. Francisco de Sales. 

Unidade II – o século XVII: 1. A reforma da poesia: 

Malherbe. 2. A reforma da prosa: Guez de Balzac e Descartes. 

3. Pascal. 4. O teatro: Corneille, Racine, Molière. 5. A crítica: 

Boileau. 6. A fábula: La Fontaine. 7. A eloquência sagrada: 

Bossuet, Bourdaloue. 8. Cartas: memórias e máximas. 9. 

Período de transição: La Bruyere, Fenelon. 

Unidade III – o século XVIII: 1. Montesquieu. 2. Voltaire. 3. 

Buffon. 4. J J Rousseau. 5. Diderot e a Enciclopédia. 6. O 

romance: Lesage, l’Abbé Prévost, Bernardin de Saint-Pierre. 

7. O teatro: Beaumarchais, Marivaux. 8. O fim do 
Classicismo: Chénier. 

II – Gramática 

Unidade I – 1. Sintaxe do substantivo. 2. Dos artigos. 3. Do 
adjetivo. 4. Dos numerais. 

Unidade II – 1. Sintaxe dos pronomes pessoais. 2. Dos 

possessivos. 3. Dos demonstrativos. 4. Dos relativos. 5. Dos 

I – Noções de história da literatura francesa 

Unidade I – O Romantismo: 1.Os precursores: Madame Stael, 

Chateaubriand. 2. A poesia lírica: Lamartine, Victor Hugo, 

Vigny, Musset. 3. Teatro. 4. O romance. 5. A história: Augustin 

Thierry, Michelet. 6. A eloquência: Lamennais, Lacordaire. 7. A 

crítica: Villeman, Sainte-Beuve.   

Unidade II – O Realismo: 1. Precursores do romance realista: 

Balzac, Stendhal, Mérimée. 2. O romance realista: Flaubert, 

Maupassant. 8. O romance naturalista: Zola. 4. Precursores do 

teatro realista: Dumas Filho, Angier.5. o teatro realista: Henri 

Becque. 6. A poesia parmasiana: Leconte de Lisle, Gautier, 

Banville. 7. Baudelaire. 8. A crítica e a história: Taine, Renan, 

Fustel de Coulanges. 9. A eloqüência parlamentar e a sagrada. 

Unidade III – O Simbolismo: 1. A poesia: Mallarmé, Verlaine, 

Rimbaud. 2. O teatro: Maeterlinck. 3. Depois do Simbolismo: a 
poesia, o romance, o teatro, a história e a crítica.  

II – Gramática 

Unidade I – 1. . Concordância do verbo com o sujeito. 2. Casos 

particulares de concordância. 

Unidade II – 1. Estudo do emprego dos verbos: o modo e os 
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interrogativos. 6. Dos indefinidos. 

Unidade III – 1. Sintaxe dos advérbios. 2. Das preposições. 3. 

Das conjunções.  

III – Leitura 

Far-se-á em paginas de autores das épocas de que tratam as 

três unidades de história da literatura francesa (de preferência 

de autores do século XVIII), e será acompanhada de análise 

literária na própria língua francesa. Dando-se, ao mesmo 
tempo, grande atenção ao estudo do vocabulário e da sintaxe.  

IV – Outros exercícios 

Além da leitura dos exercícios próprios de cada unidade de 
história da literatura francesa e de gramática, haverá:  

1. Exercícios de exposição oral. 

2. Exercícios de redação e composição sob a forma 

de cartas, narrativas, descrições e dissertações. 

3. Tradução oral e escrita e versão escrita em trechos 
de prosa.   

tempos. 2. Estudo da regência dos verbos. 

Unidade III – Esbôço da evolução histórica da língua francesa.  

III – Leitura 

Far-se-á em paginas de autores das épocas de que tratam as três 

unidades de história da literatura francesa e será acompanhada de 

análise literária na própria língua francesa, dando-se, ao mesmo 
tempo, grande atenção ao estudo do vocabulário e da sintaxe.  

IV – Outros exercícios 

Além da leitura dos exercícios próprios de cada unidade de 

história, da literatura francesa e de gramática, haverá:  

1. Exercícios de exposição oral. 

2. Exercícios de redação e composição, constantes, 

sobretudo, de biografias de grandes vultos da 
literatura francesa e de ensaios de críticas. 

3. Tradução oral e escrita e versão escrita em trechos de 

prosa e verso.   

 

 

Como se pode observar, o programa de francês para o ensino clássico e 

científico tem duração de dois anos e se divide no estudo do que o programa chama de 

Noções de história da literatura francesa, gramática, leitura e outros exercícios.  

Nesse momento do ensino secundário, como vimos na Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, o objetivo do ensino colegial “é consolidar a educação ministrada no curso 

ginasial e bem assim desenvolvê-la e aprofundá-la”. O curso clássico “concorrerá para a 

formação intelectual, além de um maior conhecimento de filosofia, um acentuado 

estudo das letras antigas; no curso científico, essa formação será marcada por um estudo 

maior de ciências”.  

Nessa perspectiva de aprofundamento dos fundamentos do ensino ginasial 

apontando para a filosofia e as letras, de um lado, ou para as ciências, de outro, o estudo 

do francês está igualmente posto para os dois cursos.  

Nas Noções de história da literatura francesa o programa propõe um período 

histórico que vai da Idade Média ao século XVIII, na 1ª série e o século XIX, na 2ª 

série. O comparecimento dessas noções de literatura francesa nos permite retomar o fato 

de que a Literatura, como um símbolo nacional, remete ao legado intelectual da língua 

francesa (da França, é preciso dizer), trazendo para o programa, os grandes nomes e os 

importantes momentos históricos dessa literatura. Incluindo-se o século XIX, que 
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somente depois de concluído, pode ser interpretado e colocado na literatura nacional 

francesa, comparecendo no programa de 1942, o que ainda não acontecia nos programas 

anteriormente analisados.  

Ainda sobre a inclusão do século XIX nesse programa de ensino, retomamos o 

que afirma Savatovsky (1995) no capítulo 2 desta tese, ao esclarecer que pelo decreto de 

28 de janeiro de 1890, na França, um conselho decide que o ensino clássico moderno 

não deveria se restringir aos autores do século XVII, mas deveria também abranger os 

autores dos séculos XVIII e XIX. Mais uma vez os programas brasileiros absorvem as 

transformações dos programas franceses, seguindo as transformações que ditam o que 

deveria ser tomado como clássico, neste programa de 1942 para o ensino clássico e 

científico. A literatura do século XIX passa a integrar os saberes sobre a língua francesa 

que compõem este programa nacional de ensino no Brasil. 

Nos chama a atenção o volume de conteúdos que o programa apresenta sob a 

forma de “noções” de história da literatura. Da Idade Média ao século XIX, os 

principais nomes e escolas da literatura francesa estão presentes, sendo significados, 

pela forma do item I, como um estudo na forma de “noções” dessa literatura. Se o 

programa traz sob a forma de “noções”, o que é dessa literatura, produz-se o efeito de 

que há ainda muito mais a se saber sobre esse legado literário; produz-se o efeito de 

uma nação com um vasto legado literário, tão vasto que não cabe nos dois anos de 

ensino colegial. É uma grandiosidade literária nacional francesa que se produz com esse 

recorte denominado como “noções” desses saberes.    

Por outro lado, só essas noções já são suficientes para “consolidar a educação 

ministrada no curso ginasial e bem assim desenvolvê-la e aprofundá-la” (Lei Orgânica 

do Ensino Secundário, capítulo II, artigo 3º), o que garante o potencial formativo desses 

saberes sobre a literatura francesa. Basta se ter noções dessa literatura para o pretendido 

aprofundamento dos fundamentos do ensino ginasial. Não mais sob a forma de uma 

pedagogia apologética (Collinot, 1989), como no método tradicional 

gramática/tradução, os saberes de literatura desse programa podem consolidar a 

formação do curso ginasial, remetendo ao legado literário da França.   

Se no século XIX, tínhamos a literatura clássica como forma de “tocar os 

espíritos” (Collinot, 1989) e de se aprender a boa forma gramatical da língua francesa 

pelos clássicos, agora é o potencial formativo do conhecimento da literatura francesa, 
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nos modos do aprofundamento dos fundamentos do ginasial, a forma de inscrição 

desses saberes nesse programa.   

No entanto, não são necessárias somente noções sobre a língua francesa para se 

estar no ensino colegial do Colégio Pedro II neste momento histórico. O programa de 

leitura prevê que ela será feita “em páginas de autores das épocas de que tratam as três 

unidades de história da literatura francesa e será acompanhada de análise literária na 

própria língua francesa”. (programa de francês de 1942 do ensino colegial, III- leitura) 

Colocada dessa maneira, a função formadora dos fundamentos da língua 

francesa do ensino ginasial fica significada como uma etapa que deverá preparar o aluno 

para ler os autores da literatura francesa, em seus textos em francês do século XVIII -

“(de preferência de autores do século XVIII)”, na 1ª série, e XIX, na 2ª série. O 

pressuposto de que os alunos devem passar pelo ensino ginasial e a partir dele dominar 

a língua francesa se coloca nesse programa de leitura.  

O método direto também se deixa marcar nesse programa do colegial. 

Primeiramente temos o estudo do vocabulário e da sintaxe em dependência dos textos 

literários lidos. Parte-se da leitura e do texto para se chegar ao vocabulário e às regras 

de construção da língua. Também os exercícios orais de exposição dos textos 

trabalhados apontam para o método direto, além dos exercícios de redação e 

composição com o caráter prático de construção de cartas, narrativas, descrições, 

dissertações e biografias. 

As traduções orais (IV, 3) trazem também  para o programa um resto do método 

tradicional, fazendo conviver tradução e oralidade na forma de exercícios. Este item do 

programa ainda prevê traduções escritas e versões em trechos em prosa e verso, o que 

aponta também para um ponto de permanência do método tradicional.  

Nos atendo, então, ao que podemos observar sobre gramática a partir do  

programa ginasial e colegial de 1942, temos uma representação de gramática da língua 

francesa que começa no ensino ginasial com as unidades mínimas da escrita, o alfabeto, 

passando pela morfologia da língua, com suas regras, formas e formações, chegando aos 

estudos da sintaxe e da morfossintaxe da língua. No ensino colegial, começa-se na 

sintaxe, passando pela morfossintaxe, chegando-se à história da língua.  
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Primeiramente, poderíamos afirmar que, num momento histórico pós-Saussure, a 

noção de língua como sistema, e mais tarde como estrutura, comparece na abordagem 

de gramática destes programas? Voltando aos saberes sobre a gramática da língua 

francesa do programa de 1942 para o ensino ginasial, temos: 1ª série – fonologia e 

morfologia; 2ª série – morfologia; 3ª série – morfologia; 4ª série – sintaxe. Parte-se de 

unidades mínimas da língua, neste caso, as letras do alfabeto, que têm relação com os 

fonemas da língua, chegando-se às relações entre as unidades morfológicas e sintáticas 

da língua francesa.   

As análises desses saberes sobre a gramática da língua francesa nos dão pistas 

que podem nos levar a influências do Estruturalismo pós-saussureano, que toma a 

língua como uma estrutura composta por fonemas e morfemas que se combinam 

formando unidades maiores. Não podemos afirmar aí a presença do pensamento de 

André Martinet em relação à dupla articulação da linguagem, por uma questão de 

anacronismo. Mas já circulariam, nessa concepção de gramática, sentidos de língua que 

apontam para as combinações das unidades linguísticas no nível dos fonemas e no nível 

dos morfemas? Estas ideias já estariam em circulação mesmo antes da publicação, na 

França, do Elementos de linguística Geral, em 1960?  

Dessa maneira, o lugar da gramática nesses programas de ensino ginasial e 

colegial, em relação à abordagem metodológica de ensino de língua, é um lugar 

produzido pela metodologia direta, que cria a dependência do texto e da leitura e, em 

uma possível relação aos estudos linguísticos estruturalistas, o que colocaria a língua 

francesa como uma estrutura de relações e combinações entre suas unidades 

constitutivas, formando o todo da língua.  

Mas, além dessa possível noção de língua francesa como estrutura, ainda há 

presença da noção de bom uso da língua, que já se mostrava no século XIX, com o 

método tradução-gramática e de inspiração logicista de gramática, legado de Port-Royal 

sobre a gramatização da língua francesa. Na 4ª série do ensino ginasial, na unidade I, 

item 1, lemos “exercícios para o bom emprego do infinitivo”. A noção de correção e de 

regra ainda se deixa marcar, presentificando sentidos de gramática como bom uso da 

língua que podemos perceber durante todas as análises que fizemos dos programas e 

gramáticas do século XIX.   Aqui, a gramática se presta também a uma língua da regra, 

da correção, da norma.  
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Também podemos observar a presença dos estudos de linguística histórica nesse 

programa. Na 2ª série do ensino colegial, no item III da gramática, podemos ler “esboço 

da evolução histórica da língua francesa”. Parte-se do princípio de que a língua evolui 

e se transforma.   

O século XIX foi um período marcado pelos estudos histórico-comparativos das 

línguas. Segundo Robins (1979, p. 136) “em grande parte, a linguística do século 

passado se concentrou no estudo histórico das línguas indo-europeias, campo em que se 

realizaram os avanços e refinamentos teóricos e metodológicos mais importantes”. 

Trata-se de uma corrente linguística que se funda a partir da Alemanha e que tinha por 

objetivo estudar a evolução das línguas, partindo do sânscrito, para compará-las e assim, 

classifica-las.  

Assim, saberes do século XIX ainda reverberam neste programa de 1942, filiados a 

uma memória da produção de conhecimento da Linguística Histórica quando se propõe, 

na parte de gramática, um “esbôço da evolução histórica da língua francesa”.   

Como pudemos ver nas análises desse programa de ensino, a metodologia direta é a 

mais forte influência no que diz respeito ao ensino de língua estrangeira. Como 

dissemos, inspirada na metodologia natural alemã, que privilegia a oralidade no ensino 

de língua, o método direto coloca em destaque os exercícios de conversação e outros 

exercícios orais. Porém, não se reduzindo ao método natural, a metodologia direta dá 

também aos exercícios escritos um caráter prático (cartas, narrativas, descrições, etc). 

A partir dessas análises do programa de 1942, pudemos observar que o que vem no 

bojo, na memória dessa língua, é mesmo uma metodologia de ensino de língua 

estrangeira, que se difunde na França na virada do século XX e adentra a escola 

brasileira décadas depois, o método direto. Estamos postulando que o 

ensino/aprendizagem de francês no Colégio Pedro II, pelas análises deste programa 

nacional de 1942, se filia a uma memória de práticas pedagógicas do ensino de língua 

estrangeira na França, que acaba migrando para o ensino de francês no Brasil.  

Num contexto político em que a educação era uma via de construção da 

nacionalidade brasileira, o francês, como a língua estrangeira de maior prestígio dentre 

as demais, enquanto língua estrangeira, integra os saberes necessários para a construção 

de uma cidadania nacionalista brasileira. Saber francês, então, é um requisito do 
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processo de escolarização nacional brasileiro, num momento em que se nacionaliza a 

própria Escola brasileira.  

É, então, como a língua estrangeira mais estudada, que esse campo disciplinar se 

apresenta nas diretrizes ministeriais da Era Vargas para a educação que se pretendia 

nacional, gratuita e para todos. É sob a forma de um francês para todos, de maneira 

nacional e gratuita, que esse campo disciplinar se inscreve no projeto de nacionalização 

da educação brasileira consolidado na Era Vargas. 

Se, no século XIX, estudar a língua francesa passava por uma metodologia de 

tradução-gramática por meio dos textos clássicos em seu potencial de exemplo de boa 

língua e de civilização, no século XX, os sentidos de civilização migram para as 

imagens do povo francês produzidas pelas lições do livro didático adotado em 1942, 

que funcionava como um manual do ensino de francês pelo método direto.  

Avancemos, para refletir sobre o lugar a que fomos levamos nessas pesquisas sobre 

a constituição do campo disciplinar francês no Brasil, tomando como referência o 

momento de fundação da primeira escola pública brasileira sob o controle do Estado (o 

Colégio Pedro II), a sua passagem pela República e pela Era Vargas.   



201 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse percurso de reflexões e análises discursivas sobre as ideias linguísticas que 

constituem os programas nacionais de ensino de francês do Colégio Pedro II, 

verificamos que a língua nacional francesa é um efeito que acompanha a própria 

construção da nação francesa. Trata-se, como as demais línguas nacionais, de um objeto 

simbólico que possui espessura histórica e opacidade, tendo sua instituição baseada em 

um processo histórico-ideológico de construção. 

Tomamos, neste trabalho, a nação como um efeito histórico e ideológico, a 

produção do efeito-nação se dá, dessa forma, pelo apagamento do ideológico e da 

historicidade que o constitui. Nessa direção, o trabalho de construção das nações é um 

trabalho de apagamento das heterogeneidades em torno da construção de uma 

ancestralidade, uma história e símbolos nacionais comuns, dentre os quais, a língua 

nacional.   

E a questão da produção da nacionalidade traz à tona a questão da produção do 

efeito da língua nacional, efeito que promove uma língua ao lugar de nacional, a língua 

da nação.  A língua nacional francesa se coloca, então, como língua nacional da França 

para se representar, no Brasil, como uma língua estrangeira, uma língua nacional de 

outra nação, que se coloca frente ao português como língua nacional do Brasil.  

Nessa direção, se para cada nação, uma língua, para cada língua, uma memória. 

E em sendo uma língua estrangeira, uma língua nacional outra, a língua francesa se 

inscreve em uma outra memória. Como pudemos ver, os sentidos que se ligam à língua 

francesa em seu processo de inscrição no Brasil são seus sentidos de língua de um 

grande legado cultural e civilizatório, se historicizando sob esses efeitos de sentido no 

Brasil, frente à nossa língua nacional.  

É a ligação com um lugar institucional escolar que faz com que os saberes sobre 

a língua francesa vão construindo, e se construindo, em um campo disciplinar 

denominado francês. E esse lugar institucional confere aos saberes da língua francesa 

que aqui circulam uma estabilização que os apaga como produção e os coloca como 

saberes a serem transmitidos para a formação de um sujeito nacional brasileiro.  
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Adentrando programas nacionais de ensino, esses saberes passam por um 

processo que chamamos de curriculamento. Processo de historicização de saberes 

linguísticos este que, como já dissemos, promove um recorte de certos sentidos de uma 

memória da língua francesa que são transformados em saberes de um currículo escolar, 

de um programa de ensino, e são institucionalizados pela força do documento que os 

contém. 

É esse processo de inscrição institucional dos limites de um campo disciplinar e 

de seus programas de ensino que produz e legitima saberes sobre a língua francesa em 

um espaço escolar. É isso que chamamos de processo de disciplinarização do francês no 

Brasil, o que não é sem história, sem ideologia, sem memória e sem políticas do Estado 

sobre a Escola, o que acaba trazendo consequências para a língua francesa que, na 

Escola, circula sob a forma de campo disciplinar.  Produz-se, para o francês, um espaço 

institucional escolar que, ao mesmo tempo em que o coloca em uma instituição, a 

Escola, se alimenta de um exterior para sustentar esse lugar. No caso do recorte dessa 

pesquisa, esse exterior se liga a uma memória da língua da França, como fonte dos 

saberes e práticas pedagógicas ligadas a sentidos de civilização e cultura, alimentando 

esse campo disciplinar no Colégio Pedro II.  

Esse processo de disciplinarização do francês promove uma ilusão sobre a 

língua estrangeira: o campo disciplinar francês é tomado como a própria língua 

francesa, como o seu espaço de circulação, como se o campo disciplinar pudesse 

apreender a língua que ele representa em sua totalidade.  É preciso, portanto, estarmos 

atentos ao fato de que a língua nacional francesa não equivale ao campo disciplinar 

francês na Escola, de forma direta e evidente. No entanto, é próprio do processo de 

disciplinarização do francês a produção da evidência de que o campo disciplinar agrupa 

e reúne as práticas linguísticas nacionais da língua francesa, isto é,  o campo disciplinar 

acaba sendo tomado como a própria língua.   

Nessa medida, trabalhar com o conceito de disciplinarização é falar de um 

processo que engloba todas as esferas e etapas dos conhecimentos e saberes produzidos 

sobre a língua francesa. Da elaboração do conhecimento à transmissão de saberes, o 

processo de disciplinarização é o que nos permite analisar essa circulação e essa forma 

de inscrição de saberes sobre a língua na Escola, em suas condições de transmissão. 
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No período que recortamos para essas análises, a inscrição do francês a partir da 

fundação de um colégio modelo (modelo sugerido, de 1837 a 1931 e modelo imposto, a 

partir de 1931) faz significar esse campo disciplinar nessas condições de produção. 

Estamos falando de um campo disciplinar repertoriado no elenco de saberes que 

deveriam formar as elites brasileira no pós independência e, no século XIX, de um 

campo disciplinar destinado à construção de uma nacionalização da educação brasileira.  

 

6.1 – O MOMENTO FUNDACIONAL 

 

 Na fundação do francês no Colégio Pedro II, o Regulamento nº 8 e o programa 

de 1850 formam os documentos sobre os quais nos debruçamos para essas análises. A 

partir desses documentos pudemos observar a construção de um modelo escolar baseado 

na Escola francesa e na disciplina. 

 Em relação ao modo como são designadas as funções dos empregados do 

colégio, hierarquicamente, constrói-se um modelo em que a possibilidade de ser vigiado 

promove no Colégio Pedro II uma estrutura análoga à estrutura panóptica (Foucault, 

[1975]1999). Produz-se um olhar de vigilância, que mesmo em ausência, funciona no 

controle de todos.   É essa vigilância que se torna a engrenagem específica do poder e 

perpassa as relações pedagógicas e as práticas de ensino como um mecanismo que lhes 

é inerente.  

 Pelas análises do Regulamento nº 8, que funda a organização e a estruturação do 

colégio, vimos como o tempo se divide cada vez mais. O horário, a troca de aulas, os 

exames finais, os anos letivos, tudo isso entra num processo de sucessão temporal 

marcado por uma ordenação gradativa. E é justamente o transcorrer nesse processo 

temporal que pode (ou não) fazer o aluno progredir no processo de formação proposto 

pelo sistema escolar. Dessa forma, a sequencialização cria uma hierarquia temporal na 

transmissão dos saberes na qual o que se aprende em uma série é pré-requisito para a 

série seguinte.    

Como pudemos observar, o papel do livro de gramática com seus exercícios e 

dos textos clássicos em francês, na Grammática Franceza , de Emílio Sevene, citada no 
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programa de 1856, era o de dar suporte para os exercícios de tradução/versão, a partir 

dos quais se tem acesso ao exemplo da língua correta. Pelo exemplo dos textos 

clássicos, se prescreve uma norma para a língua francesa. Importa-se também para o 

ensino de francês no Brasil, uma memória de ensino de línguas estrangeiras na França, 

uma pedagogia ligada ao ensino do latim para franceses, que reverbera no ensino de 

francês para brasileiros, passando pelos clássicos.  

  Também, no inscrever de saberes na constituição da educação brasileira, as 

disputas entre as humanidades e as cientificidades no século XIX se marcam pelo 

elevado número de reformas. A fundação do Colégio Pedro II se alinha à tendência 

humanística de educação no Brasil, o que remete ao modelo jesuítico de ensino que se 

praticava no Brasil também antes da independência, investindo fortemente em um 

humanismo voltado para o ensino de línguas. O Regulamento nº8 prevê o ensino de 

língua grega, língua inglesa, língua francesa, gramática latina e gramática nacional, 

fazendo com que esse ensino, que já de início se mostra clássico-humanístico, se baseie 

fortemente no ensino de línguas.  

 Sob o efeito de saber necessário para a formação secundária do sujeito do 

Império, a língua francesa, como uma língua nacional estrangeira, adentra o regimento 

para figurar entre os saberes que formarão esses sujeitos. Essas são as condições de 

emergência do francês no Colégio Pedro II. 

Em 1850, a língua francesa era, então, um saber necessário para que o aluno 

tivesse acesso ao que era ensinado em literatura, história e filosofia, por exemplo, 

confirmando o que vimos observando, ou seja, a presença de sentidos que fazem 

comparecer uma memória da França e da língua francesa nesses programas extrapola os 

limites disciplinares do que se denomina como francês, comparecendo também em 

outros campos disciplinares que se voltam para a França, em seu potencial de civilizar 

as elites brasileiras, retirando-as do lugar faltoso do sujeito brasileiro, herança do 

colonialismo. 

 Mais uma vez no que diz respeito ao modo de inscrição da língua francesa nos 

programas desse momento de fundação do Colégio Pedro II, podemos afirmar que essa 

língua se apresenta ao mesmo tempo como uma língua de cultura e uma língua de 

civilização, uma língua da literatura e do conhecimento científico, fazendo parecer que 

as luzes do século XVIII francês iluminam nossos sujeitos brasileiros em formação. 
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Passa pela língua francesa representada pelo campo disciplinar francês, o acesso a um 

legado literário e cultural de uma nação cuja história parece guardar de forma evidente o 

que é necessário saber para ser civilizado, iluminado e caminhar rumo ao progresso.   

 Colocamos a entrada do francês na Escola pública brasileira via Colégio Pedro 

II, então, em alinhamento com a tendência ao ideal civilizatório que busca nas outras 

nações europeias seu modelo de civilização e cultura. Em relação à língua brasileira, o 

francês faz buscar em outra tradição diferente da de Portugal, seus elementos 

civilizatórios.  O francês faz afastar-se da tradição portuguesa, que marca um lugar de 

colônia, trazendo da memória da língua francesa sua bagagem literária, cultural e 

filosófica do classicismo.  

 Dentro de um projeto civilizatório de Estado, que foi a criação do Colégio Pedro 

II, e em momentos de disputas de sentido para a forma de significar o “ser brasileiro” e 

a sua língua, o francês é uma possibilidade de ser civilizado filiando-se a outra tradição 

diferente da do colonizador, continuando-se filiado à reputação civilizatória europeia.  

   

6.2 – O FRANCÊS NA PASSAGEM PARA A REPÚBLICA 

 

Na passagem para a República brasileira, pudemos ver, pela presença da 

gramática citada no programa de 1892, a Grammática Franceza, de Halbout, de uma 

gramática racionalizada e lógica que deve ser aprendida para o bom uso da língua 

francesa, pelo modelo de língua dos clássicos.  O acesso aos clássicos para os exercícios 

de tradução continua sendo a possibilidade de se aprender a boa forma da língua, língua 

de reputação correta, a língua dos grandes escritores que está presente no método 

tradução-gramática. 

É a Escola que poderá transformar a nação em vista do atraso e da falta em que 

ela se encontraria, pela positivação dos sujeitos como condição para o progresso da 

nação. Assim, a função da Escola é instruir sujeitos, incutindo-lhes a ideia de 

subordinação e lealdade para com a pátria. É nessa direção que seguem as políticas 

escolares, que visam produzir nos sujeitos uma cultura política, que culmina, enquanto 

processo, no cidadão da República.  
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Se no programa de 1850, a língua francesa e também a portuguesa funcionam 

sob um efeito de unidade promovido pelo método de ensino gramática-tradução, que 

apaga o deslocamento enunciativo (Collinot, 1989) e cria a possibilidade de 

estabilização e tradução entre as línguas, no programa de 1892, essa ilusão se 

materializa no efeito da gramática e unidade sob o qual se mostra a língua, sem se 

abandonar o ensino pela tradução/gramática baseada nos clássicos.  

Em relação ao método tradução/gramática, predominante em nossas análises durante 

todo o século XIX, o deslocamento enunciativo do qual nos fala Collinot (1989) 

instaura por esse método de ensino de língua estrangeira dois efeitos: o primeiro que diz 

respeito ao “desligamento contextual do enunciado-fonte”; e criam-se as relações de 

semelhança ou não-semelhança entre os textos da língua de partida (o francês) e de 

chegada (o português), e vice-versa. É, então, sob a ilusão que oculta o deslocamento 

enunciativo que o trabalho com a língua francesa se dá pelo método tradução/gramática, 

colocando “o espaço de fala de uma língua em outro espaço de fala” (Scherer, 2009, p. 

210), apagando as diferentes condições de produção dos enunciados e as 

heterogeneidades de seus domínios históricos e institucionais.   

Um lugar da boa língua, da boa escrita, da norma se cria na relação entre a 

metodologia tradicional e os textos. Se se aprendia a gramática da língua francesa pelos 

textos dos grandes clássicos, esses clássicos funcionam mesmo como um modelo de 

língua gramatical a ser seguido, nesse momento, pelos exercícios de tradução. Cria-se 

uma norma para a língua francesa, que deveria ser ensinada no modelo pedagógico 

tradução/gramática.  

O caráter apologético dos trabalhos com os textos clássicos é o que deve, segundo 

Collinot (1989), tocar os espíritos dos alunos. No movimento pedagógico da preparação 

dos exercícios de conversão de uma língua para outra, se atinge uma moralização pelos 

clássicos. Dessa forma, pensando na didática da apologia, não é qualquer texto que se 

traduz, mas texto de autores clássicos, do pensamento filosófico, moral e cristão francês. 

É, então, com esses enunciados que se deve tocar os alunos, nesses exercícios, que 

aparentemente se voltam, para um trabalho de compreensão gramatical e passagem para 

outra língua. Estamos afirmando com isso que, mesmo no método tradução-gramática 

os textos que são utilizados em sala têm caráter moralizante, uma vez que seus 

enunciados devem servir para direcionar a formação desses alunos de alguma forma.   
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Sob a rubrica de conversação, o estudo da oralidade da língua francesa se 

apresenta já nesse momento de passagem para a República. Sob o lema de “falar e fazer 

falar”, a conversação nesse programa aponta para uma memória de ensino de línguas 

estrangeiras na França, composta de ideias oriundas da Alemanha, do método natural, 

filiando as práticas pedagógicas brasileiras a uma memória europeia, que tem a França 

como modelo. 

Os sentidos que representam a língua francesa se deslocam uma vez que há essa 

passagem da língua da literatura dos trechos das seletas e a língua das gramáticas e dos 

dicionários em direção a uma língua que também tem uma dimensão oral, ou seja, a 

língua francesa nesse momento não é só a língua do registro escrito, mas também uma 

língua falada, que também se mostra em sua dimensão oral na sala de aula, ainda que 

pela posição do professor como mestre, tendo seu ensino influenciado pelo método 

natural. 

 Então, se é por sua língua nacional que uma nação organiza sua relação com as 

demais línguas, no Brasil, a língua francesa, nesse momento, se inscreve no Colégio 

Pedro II como uma língua estrangeira, ensinada em uma memória que se filia ao seu 

papel de ensino de línguas estrangeiras na França. É, então, sob essa forma que o campo 

disciplinar francês se apresenta na passagem do Império para a República brasileira, no 

Colégio Pedro II. 

 

6.3 – O FRANCÊS NA ERA VARGAS. 

 

Nesse terceiro e último momento de nossas análises, a língua francesa aponta 

para a direção de uma nacionalização que deveria não só criar as bases da educação 

brasileira, que a partir da constituição de 1934 deveria ser gratuita e para todos, mas 

também marcar uma unidade nacional em defesa das ameaças colocadas pelo clima 

internacional de guerra.  

A presença do francês na Escola brasileira não tem, por exemplo, o mesmo 

estatuto das línguas faladas nas colônias de imigrantes no Brasil. Línguas estas que 
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sofrem um forte processo de interdição, em prol da nacionalização da língua brasileira. 

O francês não ameaça a soberania nacional e saber francês aponta para outro lugar.  

Dividida a educação secundária em dois ciclos, o ginasial e o colegial, a função 

formadora dos fundamentos da língua francesa do ensino ginasial fica significada como 

uma etapa que deverá preparar o aluno para ler os autores clássicos da literatura 

francesa. O pressuposto de que os alunos devem passar pelo ensino ginasial e a partir 

dele dominar a língua francesa que se coloca nesse programa de leitura.  

Dessa maneira, o lugar da gramática nesses programas de ensino ginasial e 

colegial, além do Méthode Directe de Français, em relação à abordagem metodológica 

de ensino de língua, é um lugar produzido pela metodologia direta, que cria a 

dependência do texto e da leitura, tendo sido introduzido oficialmente na França nos 

primeiros anos do século XX e chegando à Escola Brasileira no início dos anos 30, com 

a Reforma Francisco Campos.  

 Em relação aos estudos linguísticos, podemos perceber pistas que colocam a 

língua francesa como uma estrutura de relações e combinações entre suas unidades 

constitutivas, formando o todo da língua.  

Pelos assuntos propostos pelas lições do livro de referência, que se traduz nos 

programas como assuntos para a leitura, temos a imagem do povo francês como um 

povo da formação escolar, da cultura, da cidadania, da tecnologia e da economia. Temos 

a imagem de um povo civilizado  

Mais uma vez, assim como no século XIX, com o método direto, não são apenas 

saberes sobre a língua francesa que se importam. O que vem no bojo, na memória dessa 

língua é mesmo uma metodologia de ensino de língua estrangeira. Estamos postulando 

que o ensino/aprendizagem de francês no Colégio Pedro II, por esses programas que 

eram nacionais, uma memória de práticas pedagógicas do ensino de língua estrangeira 

na França acaba funcionando no ensino de francês no Brasil, pela metodologia que 

fortemente influencia os programas de ensino do lado de cá.  

Em condições de produção em que a educação era uma via de construção da 

nacionalidade brasileira, o francês, como a língua estrangeira de maior prestígio dentre 

as demais, integra os saberes necessários para a construção de uma cidadania 
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nacionalista brasileira. Saber francês, então, é um requisito do processo de escolarização 

nacional brasileiro, num momento em que se nacionaliza a própria Escola brasileira.  

 

6.4 – SABERES QUE NOS LEVAM A UMA MEMÓRIA 

 

A partir da análise do material aqui trabalhado, nos três momentos históricos de 

nosso recorte, pudemos procurar pistas (Ginzburg, 1989) que nos levaram a percorrer 

certas filiações de memória que se ligam a uma certa região da memória da língua 

francesa. Pudemos caminhar nas seguintes direções de sentidos do processo histórico de 

constituição do campo disciplinar francês, a partir dos programas nacionais do Colégio 

Pedro II: 

a) na direção de sentidos que se ligam a um déficit que inscreve um cidadão 

pretendido pelo processo educacional numa discursividade da falta, do lugar do 

colonizado que precisa de civilização, pelo modelo europeu, inspirado na 

educação e no legado intelectual e cultural franceses; 

b) na direção de uma memória pedagógica de ensino de língua estrangeira que se 

materializa na forma de se ensinar no Colégio Pedro II, pelas pistas que nos 

levaram a sentidos que se filiam ao método tradução-gramática, no momento 

fundacional e na passagem para a República, e ao método direto, na Era Vargas;   

c) na direção, a partir das pistas fornecidas pelos conteúdos, que aponta para uma 

forma como se processa na história das ideias linguísticas sobre o francês a 

construção de saberes linguísticos (Auroux, 2008) no século XIX e na primeira 

metade do século XX. 

Pudemos perceber com essas análises que os sentidos de civilização que 

sustentam a memória da língua francesa, em seu processo de inscrição na educação 

brasileira. No momento fundacional e na passagem para a República, o método 

tradução/gramática permitia o acesso ao civilizatório pelo contato com os textos 

clássicos na memória da língua francesa. Na Era Vargas, o teor civilizatório se 

materializa no povo francês, o povo que fala a língua de prestígio civilizatório, como 

pudemos ver nos assuntos propostos para as leituras, no programa de 1942. 
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Nesses três momentos importantes para a história da construção da nação 

brasileira, o pós-independência, a entrada na República e a Era Vargas, momentos estes 

em que políticas de nacionalização da nação brasileira estiveram em questão, o francês 

na Escola aponta para um caminho, uma possibilidade de se sair do lugar de falta que a 

colonização coloca o brasileiro frente ao europeu. A França é colocada mesmo como 

um exemplo de nação e de civilização, o exemplo no qual deveríamos nos espelhar para 

progredir. 

Pelas metodologias de ensino de língua estrangeira que predominam nesse 

recorte, pudemos perceber um funcionamento em discursividade das ideias linguísticas 

e pedagógicas de ensino. Nenhum método rompe completamente com o anterior, 

deixando marcar um resto, um resquício, uma sobra. A tradução, por exemplo, não 

desaparece por completo das práticas pedagógicas de ensino de língua estrangeira. Isso 

nos leva a continuar refletindo, enquanto professores de língua estrangeira, sobre o lugar 

das prescrições metodológicas no ensino de línguas estrangeiras, como se houvesse uma 

receita a ser seguida na prática de ensino de línguas estrangeiras.   

Parece-nos, então, que é de civilização o que o sujeito formado pela Escola 

brasileira necessita. Civilizando pela língua, civilizando pelas práticas pedagógicas de 

ensino de língua estrangeira, civilizando pelo acesso ao conhecimento literário 

produzido pela nação das luzes, a Escola brasileira busca na França e na língua francesa 

um modelo de cidadão e organização cidadã para a formação de seus cidadãos 

nacionais. Seja pela tradução-gramática, seja pelo método direto, o potencial 

civilizatório da língua francesa é o que está em jogo na presença desse campo 

disciplinar nesses programas nacionais de ensino. É para preencher um lugar de falta do 

cidadão brasileiro que o francês comparece na formação desses cidadãos. 

No período pós-guerra, a configuração internacional das línguas de prestígio 

muda. Já no período Juscelino Kubitschek (1956-1961), o francês começa a perder 

espaço na educação brasileira. Analisando o Jornal do Brasil nesse período, Medeiros 

(2010, p.88) aponta para o fato de que nesse jornal se marca a presença de preocupações 

curriculares. Segundo a autora, “está em discussão, entre outras mudanças, a 

permanência ou não do francês nas escolas e a entrada da língua inglesa nos programas 

curriculares”. Já temos aí indícios da perda de espaço do francês para o inglês, que 

passa gradativamente à língua dominante.  
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Na segunda metade do século XX, as questões econômicas que envolvem a 

projeção internacional dos Estados Unidos e o posicionamento do inglês como a língua 

da comunicação internacional engendram uma tensão que coloca essas línguas 

internacionais em lugares desiguais. Projetam-se, fazendo frente à ascensão do inglês, 

comunidades de promoção das línguas internacionais, mesmo que para isso silenciem-se 

os próprios multilinguísmos internos dessas comunidades.  A Organização Internacional 

da Francofonia, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Comunidade 

Hispanofônica passam a trabalhar na projeção internacional do francês, do português e 

do espanhol, respectivamente.  

O trabalho desses órgãos internacionais marca “a relação entre poder econômico 

e práticas linguísticas, no que diz respeito a políticas de silenciamento impostas para 

calar uma língua ou para obrigar e dizer em outra língua”, (Mariani, 2008b, p. 2) 

apagando-se a diversidade linguística que é constitutiva da cada uma dessas 

comunidades para colocar essas línguas como internacionais na corrida das línguas. 

Lideradas por França, Portugal e Espanha, essas comunidades passam a 

trabalhar na promoção de suas línguas nacionais, produzidas politicamente como 

homogêneas, por meio de políticas linguísticas internacionais, significando essas 

línguas em condições de produções que pressupõem a globalização e as corridas 

econômicas.    

Para nós, brasileiros, frente a um movimento econômico de promoção das 

línguas de países desenvolvidos, nos restam algumas perguntas. Teríamos nós, então, 

deslocado também nossos modelos de civilização? Ou teríamos já abandonado os 

modelos?  Estaríamos nós já em outro lugar diferente do faltoso em relação ao europeu? 

Estaríamos nós agora mais próximos do modelo norte-americano? Esse, porém, já é um 

outro capítulo dessa história. 
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