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SCHOLA AQUITANICA (1583): EDIÇÃO BILÍNGUE E COMENTÁRIOS À LUZ DA 

HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA 

 

RESUMO: A presente pesquisa, no campo da Historiografia Linguística (HL), a partir dos 

fundamentos teórico-metodológicos descritos por Pierre Swiggers (2013), tem por objetivo a 

edição bilingue, inédita em Língua Portuguesa, do documento Schola Aquitanica (Colégio de 

Guiena, 1583), influente no contexto da educação humanística renascentista francesa e 

lusitana. A gramática latina de Johannes Despauterius Ninivita, intitulada Commentarii 

Grammatici (Comentários gramaticais, 1537), foi utilizada no ensino do Colégio de Guiena, 

no século XVI, sendo o método didático central do Schola Aquitanica. A tradição humanística 

francesa remonta ao ano de 1441, quando o Colégio das Artes ou Colégio de Gramática, foi 

criado na cidade de Bordeaux, com a finalidade de preparar estudantes para ingressar em 

universidades e formá-los em gramática ou artes. No ano de 1534, o Colégio de Guiena 

recebe um novo diretor: o humanista português André de Gouveia (1497-1548). O gestor 

remodelou a estrutura educacional, tomando como referência o Colégio de Santa Bárbara, e 

estabeleceu um regimento escolar, o Schola Aquitanica, publicado por Élie Vinet em 1583. 

Buscando um ensino próximo dos grandes colégios parisienses, o programa de estudos era 

baseado na lectio, disputatio e repetitiones e na gramática de Despautério como livro didático 

para ensino de língua latina. Analisaremos a divisão do ensino gramatical, os conteúdos 

didáticos estudados no Colégio de Guiena à época de André de Gouveia e o pensamento 

linguístico no plano de estudos renascentista, que formavam um padrão de ensino que os 

portugueses compreendiam como modus parisiensis, e influiu na fundação do Real Colégio 

das Artes de Coimbra em 1548, que contava com os mestres franceses em seu corpo docente 

inicial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Historiografia Linguística, Latim renascentista, Gramaticografia, 

Despauterius, Schola Aquitanica. 

 

 

 



 

 

SCHOLA AQUITANICA (1583) : ÉDITION BILINGUE ET COMMENTAIRES 

À LA LUMIÈRE DE L’HISTORIOGRAPHIE LINGUISTIQUE 

 

RÉSUMÉ: Cette recherche, dans le domaine de l'historiographie linguistique (HL), 

basée sur les fondements théoriques et méthodologiques décrits par Pierre Swiggers 

(2013), vise à faire l’édition bilingue, sans précédent en portugais, du document Schola 

Aquitanica (Le Collège de Guienne, 1583), influent dans le contexte de l'éducation 

humaniste française et portugaise de la Renaissance. La grammaire latine de Johannes 

Despauterius Ninivita, intitulée Commentarii Grammatici (Commentaires 

grammaticaux, 1537), a été utilisée dans l'enseignement du Collège de Guyenne au 

XVIe siècle, étant la méthode didactique centrale de la Schola Aquitanica. La tradition 

humaniste française remonte à 1441, lorsque le Collège des Arts ou Collège de 

Grammaire a été créé dans la ville de Bordeaux, dans le but de préparer les étudiants à 

entrer dans les universités et de les former à la grammaire ou aux arts. En 1534, le 

Collège de Guyenne reçoit un nouveau directeur: l’humaniste portugais André de 

Gouveia (1497-1548). Le directeur remodèle la structure pédagogique, prenant comme 

référence le Collége Sainte- Barbe, et crée un régiment scolaire, la Schola Aquitanica, 

édité par Élie Vinet en 1583. Cherchant une éducation proche des grands collèges 

parisiens, le programme d’études est basé sur la lectio, disputatio, repetitiones et la 

grammaire de Despautère comme manuel pour l'enseignement de la langue latine. Nous 

analyserons la division de l’enseignement grammatical, le contenu didactique étudié au 

Collège de Guyenne à l’époque d’André de Gouveia et la pensée linguistique dans le 

plan d’étude de la Renaissance, qui a formé un modèle d'enseignement que les Portugais 

ont compris comme modus parisiensis, et qui a influencé la fondation du Real Colégio 

das Artes e Humanidades de Coimbra en 1548, qui avait, initialement, des maîtres 

français. 

 

MOTS CLÉS: Historiographie linguistique, Latin de la Renaissance , 

Grammaticographie, Despauterius, Schola Aquitanica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral da presente dissertação de Mestrado consiste em uma investigação 

sobre o ensino de latinidades (latinitas), i.e., de gramática latina, em conjunto com a 

análise de obras de cunho didático, de autores clássicos da literatura latina e de suas 

relações com o humanismo renascentista europeu. Nossa investigação se dá através da 

análise de um documento específico: o regimento escolar de orientação didática, 

oriundo do Collège de Guyenne
1
 no século XVI, o Schola Aquitanica (1583), publicado 

pelo humanista francês Élie Vinet (1509-1587).  

O documento que descreve a Docendi Ratio in Ludo Burdigalensi (a ordem dos 

estudos no Colégio de Bordeaux), também é conhecido em francês como Le 

Programme d’Études du Collège de Guyenne (o programa de estudos do Colégio de 

Guiena). Élie Vinet apresenta na obra a gestão escolar na época em que o humanista 

português André de Gouveia (1497-1548) foi dirigente da instituição, desenvolvendo 

um programa de estudos voltado à educação humanística renascentista. André de 

Gouveia foi reitor tanto do Collège Sainte-Barbe quanto do Collège de Guyenne. A obra 

editada e publicada por Élie Vinet, em 1583, está disponível na BnF
2
. Posteriormente, 

em 1886, uma edição bilíngue, em latim e francês, com comentários, foi publicada pelo 

teólogo Louis Massabieau (1840-1904). 

Nas palavras de Massabieau, sobre o valor educacional e histórico do documento 

quinhentista de Vinet, em suas singularidades, temos o seguinte reconhecimento do 

período em que André de Gouveia dirigira a instituição: 

 

Tout le monde sait que le programme du collège de Guyenne fait partie d’un 

des plus brillants épisodes du développement des études en France au XVIe 

siècle. Par son étendue, par les détails curieux dont il est plein, par la rareté de 

ce genre de documents avant les réformes des protestants et des jésuites, par 

son caractere de transition entre ces réformes et l’usage de l’Université de 

Paris, ce programme est certainement une des pièces les plus importantes pour 

l’histoire de l’instruction publique dans notre pays.(MASSEBIEAU, 1886, 

p.V). 

 

Todo mundo sabe que o programa do colégio de Guiena faz parte de um dos 

mais brilhantes episódios no desenvolvimento de estudos na França no século 

XVI. Por sua extensão, pelos detalhes curiosos, cujo está repleto, pela raridade 

deste tipo de documento, antes das reformas dos protestantes e dos jesuítas, por 

seu caráter de transição entre estas reformas e o uso da Universidade de Paris, 

esse programa é certamente uma das peças mais importantes para a história da 

instrução pública em nosso país. 

                                                 
1
 Localizado na cidade de Bordeaux, na França, antiga capital da região da Aquitânia. 

2
 Biblioteca Nacional da França 
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A divisão do conteúdo programático, das séries e das turmas do colégio era feita em 

diferentes níveis, em uma ordenação que seguia parâmetros como a idade dos alunos até 

o nível de dificuldade dos conteúdos, totalizando dez classes de ensino de gramática, no 

ciclo de educação ginasial (gymnasium) proposto. As dez classes, ou ordines, em que se 

divide o documento Schola Aquitanica, são nosso objeto de observação central, logo 

apresentaremos uma tradução integral e comentários acerca das dez classes gramaticais, 

aulas de filosfia e preleções públicas descritas por Vinet. Para nossa tradução, faremos a 

comparação entre duas versões
3
 do plano de estudos do colégio bordalês, uma em 

língua latina, por Vinet no século XVI, e a outra em língua francesa, em tradução de 

Massebieau, no século XIX. 

A fim de tecer comentários e desenvolver uma exegese do texto, nos valemos da 

Historiografia da Linguística (HL), a partir do aparato teórico-metodológico de Pierre 

Swiggers (2019). A análise historiográfica, proposta por Swiggers, põe em relevo 

dimensões que permitem uma leitura e análise do desdobramento histórico da 

construção de saberes, através de uma concepção que determina o conhecimento 

intelectual articulado a um contexto social. No caso, o contexto a ser descrito é o 

humanismo renascentista francês, em suas interações com Portugal no século XVI, 

devido ao fato de o humanista André de Gouveia ter sido o diretor da instituição. 

Devemos analisar também os saberes da linguagem, segundo o historiógrafo da 

linguística Ronaldo Batista, através dos textos, como depositários do pensamento 

linguístico: 

(...) tanto em sua dimensão interna (o que os textos dizem, como dizem e por 

que dizem), quanto em sua dimensão externa (o contexto histórico-social em 

que esses textos são legitimados como parte de um processo científico e/ou 

intelectual).” (BATISTA, 2019, p.10). 

 

Nossa pesquisa está dividida em duas dimensões: externa e interna. Na parte de 

análise interna da obra, traduzimos as dez ordens, do latim para Língua Portuguesa, 

comentando os termos e as referências à educação humanística. Essa versão do original 

para o português é uma ferramenta para a análise do ensino de língua latina da época, 

utilizando a fonte diretamente no original para comentários. O plano de estudos 

quinhentista do Colégio de Guiena apresenta uma descrição das obras clássicas, uma 

sequência de autores e os temas para estudo de francês utilizado na época, assim como a 

                                                 
3
 Ambas as obras estão disponíveis em plataformas digitais e na Biblioteca Nacional da França, como 

consta em nosso referencial bibliográfico. 
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descrição do método de ensino gramatical, desde a alfabetização. De acordo com 

Colombat: 

 

As gramáticas e os dicionários ‘instrumentalizam as línguas’; elas também 

representam, aos olhos de uma comunidade falante, a capacidade – as 

competências – que, de um lado, os locutores fixam (estandardização, 

“redução” (Auroux e Mazière, 2006) das práticas linguageiras) e, de outro, 

estendem (o desenvolvimento de um dicionário unilíngue das informações 

sobre os usos variados e classificados que esse dicionário fixa e lhe dá acesso). 

(COLOMBAT, FOURNIER, PUECH, 2017, p. 60). 

 

Deste modo, como veremos mais adiante, entramos no campo de estudos da 

gramaticografia, a partir da intertextualidade entre o Schola Aquitanica e a gramática de 

Despautério, sobretudo seus rudimentos, que foram muito utilizados como livro didático 

nas aulas de latim da época. A obra Commentarii Grammatici (Comentários 

gramaticais, 1537) de Johannes Despauterius Ninivita (c. 1460/80-1520) era prescrita 

como o principal livro didático do Colégio de Guiena, sendo grande parte das classes 

dedicadas à leitura da obra. O humanista Despautério, amigo de Erasmo de Roterdã, 

atuou no Colégio de Lovaina. 

Quanto a parte de análise externa, investigamos a tradição do humanismo 

renascentista na Europa e o contexto histórico-social do período, por meio da HL, como 

supracitado, o que permite a análise linguística do pensamento da epoca, através de 

catalogação de termos educacionais vinculados à obra. Buscamos nos comentários 

desenvolver um glossário de termos educacionais, da primeira à décima ordem, a partir 

de uma análise filológica, principalmente com os termos relacionados à gramática de 

Despauterius. 

Para atingirmos os resultados de nossa pesquisa utilizamos como bases teórico-

metodológicas os parâmetros e os conceitos de Pierre Swiggers (2010, 2013, 2019) e 

Ronaldo Batista (2019), pelo viés da HL, e o método filológico de Bruno Basseto 

(2013), para o estabelecimento do texto latino. Nesse aspecto, cumpre salientar que a 

interdisciplinaridade é necessária, a fim de se analisar o pensamento linguístico do 

humanismo renascentista francês, conforme Swiggers afirma: 

 

A historiografia linguística é o estudo interdisciplinar do curso evolutivo do 

conhecimento linguístico; ela engloba a descrição e a explicação, em termos de 

fatores intradisciplinares e extradisciplinares (cujo impacto pode ser ‘positivo’, 

i.e. estimulante, ou ‘negativo’, i.e. inibidores ou desestimulantes), de como o 

conhecimento linguístico, ou mais genericamente, o know-how linguístico foi 

obtido e implementado. (SWIGGERS, 2010, p. 2). 
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Portanto, a HL investiga a produção e difusão do conhecimento linguístico 

através do recorte de um determinado período histórico. Para isso, os textos, publicados 

ou não publicados, são objeto de análise do historiógrafo, no caso selecionamos como 

fonte o documento quinhentista Schola Aquitanica, o regimento interno de um colégio 

do período renascentista de que desenvolvemos uma narrativa historiográfica. Ainda de 

acordo com Swiggers (2010), a investigação historiográfica é uma prática fundamentada 

teoricamente e construída a partir da organização do campo de investigação. Tal 

organização é chamada de organograma e é dividida da seguinte forma: I) organograma 

histórico e II) organograma do próprio trabalho historiográfico. O primeiro 

organograma é estabelecido em três planos: a) o plano das realidades linguísticas: são os 

objetos da história (descrição e reflexão linguística); b) o plano da epi-historiografia: 

textos e documentos; c) o plano da meta-historiografia: teoria que produz a própria 

teoria. 

O segundo organograma é dividido em três etapas: a fase heurística, 

hermenêutica e executiva. Executamos a fase heurística, interpretando o plano de 

estudos publicado em 1583, reunindo informações a partir de obras como as de Gabriel 

Codina Mir (1968), Ernest Gaullieur (1874) e outros textos, analisando e 

contextualizando os dados coletados. Em seguida, passamos pela fase hermenêutica, em 

que interpretamos todos os dados coletados na primeira fase, estabelecendo uma 

comparação e nova tradução vernácula do documento. E por fim, a efetivação da 

pesquisa, apresentando seus resultados, ocorre na fase executiva, em que 

desenvolvemos uma exegese dos termos educacionais do regimento do Colégio de 

Guiena, buscando comprovar a sua intertextualidade com a gramática de Despautério e 

as obras da literatura latina. 

A HL, como campo teórico e disciplina fundamentada, exige regras e a 

utilização de aparato conceitual estabelecido. Para isso, o historiógrafo conta com um 

quadro para pesquisa dividido em: delimitação organizacional, conjunto de princípios 

orientadores e um aparato terminológico (SWIGGERS, 2010). No capítulo de 

introdução, como etapa da pesquisa, apresentamos o aparato terminológico geral, que 

será visto com mais detalhes nos capítulos de análise. 

A metodologia da HL permite a escolha e seleção de termos, nomenclaturas e 

conceitos, tais termos são também chamados de ‘terminologia’ (SWIGGERS, 2010). A 

terminologia permite a organização dos primeiros dados coletados, proporcionando a 

descrição de conteúdos, análise, conclusões e resultados da pesquisa historiográfica. O 
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quadro terminológico é dividido em três sub-dimensões: ‘pontos de ancoragem’ 

(anchoring points), ‘linhas de evolução’ e ‘conteúdos, formatos e estratégias’. 

Apresentamos a seguir um quadro dos principais conceitos de HL e como aplicamos em 

nossa pesquisa: 

I) Pontos de ancoragem (anchoring points) trabalham com grupos que podem ser divididos em: 

a) Entidades individuais: Schola Aquitanica e Commentarii 

Grammatici como texto, André de Gouveia 

e Élie Vinet como autores e os leitores do 

documento (humanistas).  

b) Contínuos: são os círculos, escolas, redes Aqui classificamos o Colégio de Guiena 

como a instituição de ensino. 

II) Linhas de evolução diz respeito ao desenvolvimento através do tempo: 

a) Curso evolutivo Analisamos o uso de gramáticas e livros 

impressos como ‘revolução’ tecnológica da 

época, a continuidade do ensino de latim e 

a inovação do ensino de francês. 

b) Relações com o tempo Evidenciamos a relação da educaçação 

humanística com autores da tradição da 

Antiguidade Clássica no campo fonte/ 

modelo/ influência. 

c) Segmentos de evolução Analisamos o humanismo renascentista 

como uma tradição linguístico-cultural, que 

buscou fomentar uma tradição letrada no 

século XVI. A reforma de escolas e 

universidades. 

III) Conteúdos/ formatos/ estratégias: 

a) O Rótulo ou ‘rotulagem’ a uma abordagem ou padrão: A rotulagem empregada no Schola 

Aquitanica para a organização do espaço 

escolar, a estrutura das aulas, os conteúdos 

descritos no documento formam a 

rotulagem da época. 

b) Formatos: A descrição do documento Schola 

Aquitanica em forma de relatório escolar 

permite demonstrar o formato do 

pensamento linguístico e didático da época, 

centrado na memorização gramatical. O 

modelo de aula seriada também é 

analisado. 

b.1) Conceitos e princípios teóricos Os conceitos derivados da gramática de 
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Despautério, conceitos didáticos, como 

alfabetização, são analisados. 

b.2) Técnicas e estilo de descrição Por se tratar de um relatório, a descrição 

metalinguística deriva da experiência 

didática de André de Gouveia e Élie Vinet, 

fator que é levado em consideração. 

b.3) Termos T-teoréticos Os termos gramaticais latinos para ensino 

são analisados. 

c) Estratégias A estratégia retórica de defesa das 

Humanidades é o padrão da tradição 

educacional humanística. 

Quadro 1: Conceitos de Swiggers (2010, 2019) e sua aplicação na pesquisa 

 

Segundo o filólogo Bruno Fregni Bassetto: “o trabalho filológico tem por 

objetivo a reconstituição de um texto, total ou parcial, ou a determinação e o 

esclarecimento de algum aspecto relevante a ele relacionado.” (BASSETTO, 2013, p. 

43). Para estabelecer o glossário de termos de expressões e vocábulos presentes no 

documento, seguimos duas etapas do trabalho filológico. A primeira etapa é a crítica 

textual, através das fases recensio, collatio codicum, esquemática e emendatio, que tem 

como finalidade a reconstituição de um texto, o que nos levou à transcrição do 

documento e sua tradução. Logo após, desenvolvemos a exegese dos excertos 

traduzidos, pela crítica histórico-literária, que propõe explicitar questões indefinidas ou 

incompreensíveis do corpus. No caso da collatio codicum, comparamos a tradução 

francesa do século XIX com o original latino do século XVI
4
, em nossa tradução 

vernácula. 

Dessa forma, abordamos questões gerais como a autenticidade, a datação, as 

fontes primárias, as circunstâncias de transmissão, a ‘sorte’, a unidade e integridade 

documental, a linguagem do texto e, por fim, uma avaliação crítica em conjunto com a 

exegese do pormenor, que consiste na prática da hermenêutica filológica, objetivando a 

caracterização e a comprovação do valor documental do texto. O método filológico e de 

                                                 
4
 Nossa base para o texto estabelecido foi, inicialmente, a edição do século XIX, a que tivemos acesso no 

início da pesquisa. Com o avançar da redação da dissertação, tivemos acesso à editio princeps de 1583, à 

qual utilizamos para fazer a colação com o texto da edição do século XIX. Preferimos manter a grafia da 

edição oitocentista em virtude de ter sido nossa fonte inicial e não se tratar especificamente a dissertação 

de uma pesquisa de Crítica Textual, o que pretendemos desenvolver em estudo posterior. Dessa forma, no 

texto fixado, a grafia do latim oitocentista predomina, em lugar da grafia do latim quinhentista. Da mesma 

forma, a tradução para o vernáculo francês da edição oitocentista nos foi útil para desenvolver a tradução 

vernacular portuguesa, em passagens mais obscuras e de maior dificuldade na tradução do original latino. 
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crítica textual, como instrumento análitico na HL, é proposto por historiográfos como 

Konrad Koerner (1996). 

Justificamos a escolha por este tema de pesquisa sob variados aspectos. Em 

especial, através das leituras, é notável o prestígio que o Schola Aquitanica possuía no 

período do Renascimento em toda Europa. Contudo, o ponto mais significante foi o fato 

de este documento servir como modelo para outros planos de estudos. Atuou como base 

da idealização e criação do primeiro colégio humanístico português, o Real Colégio das 

Artes de Coimbra, através dos bolsisitas portugueses que estudaram, ministraram aulas 

e administraram instituições francesas de ensino.  

Além de ser modelo na elaboração do colégio português, provavelmente influiu 

na organização e fundação dos primeiros colégios jesuíticos do Brasil quinhentista, 

estabelecendo a divisão das turmas em classes, presente no sistema de ensino até os dias 

atuais. Assim, trataremos a importância deste plano de estudos como uma das principais 

influências na formação dos cursos de humanidades e, posteriormente, dos cursos de 

letras, em contexto quinhentista. O ‘clima de opinião’ (KOERNER, 1996) da época, em 

que os humanistas, como gramáticos latinos e ciceronianos, preconizavam o ensino de 

gramática latina, com o uso da obra de Cícero, é um objeto de estudos de interesse para 

o campo da HL, podendo nos auxiliar a compreender o início da educação no Brasil 

quinhentista, objeto também da Linguística Missionária. 
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Imagem 1: Frontispício da obra Schola Aquitanica, 1583. 
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1. SCHOLA AQUITANICA: O HUMANISMO E SEU CONTEXTO 

 

1.1. Le Collège de Guyenne e o clima intelectual da época 

 

Entre os séculos XIV e XVI, surge uma nova fase na história europeia. O 

humanismo renascentista foi um movimento intelectual, cultural e espiritual, 

manifestado inicialmente na Itália, através do humanista e poeta Petrarca (1304 – 1374), 

em seu trabalho filológico com manuscritos medievais e obras de autores clássicos. A 

busca pela interpretação e conhecimento da Antiguidade clássica desencadeia a conexão 

do homem com o mundo greco-romano, como a busca pela origem do conhecimento. 

De acordo com Kaltner:  

(...) Petrarca iniciará o movimento conhecido por humanismo renascentista por 

buscar ad fontes interpretar não só a cultura da Antiguidade clássica, mas, a 

partir da interpretação dos autores greco-latinos, abrir a possibilidade de 

debates sobre a sua própria realidade (KALTNER, 2013, p. 31). 

 

Esse período simboliza a renovação de algumas características semelhantes já 

existentes no passado, como por exemplo, o retorno da Antiguidade clássica. Portanto, o 

humanismo renascentista não expressa uma ruptura, mas sim um período de 

transformações entre o período medieval e moderno. Esses dois séculos foram marcados 

pelo fervor político, social e econômico, por revoluções e principalmente pela nova 

concepção social, que não mais atribuiu a centralidade a Deus e aos valores religiosos, e 

sim ao homem. Nesse aspecto, as línguas naturais passam a ser reconsideradas, em 

contraste com as línguas clássicas, no desenvolvimento do pensamento linguístico 

quinhentista. 

Uma das principais características do renascimento foi o surgimento da 

educação humanística, que buscava o progresso do ser humano através do saber, de 

maneira universal. Sendo assim, o humanismo é vinculado às litterae humanae (estudo 

do ser humano), novo conjunto de disciplinas, em contraste com as litterae diuinae 

(estudos teológicos). O movimento considerado como renovação cultural foi, sobretudo, 

linguístico e literário, marcado por edição de autores gregos e latinos que se tornaram 

referências ímpares, assim como os estudiosos das humanidades julgaram a gramática, 

retórica, poesia, história e filosofia moral como as disciplinas
5
 mais propícias a 

estabelecer a formação do ser humano. 

                                                 
5
Humanitates ou Studia Humanitatis. 
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Olivier Millet (2017) apresenta um arranjo de três combinações que visa ilustrar 

de que modo os humanistas, sobretudo na tradição francesa, estruturam a análise em 

relação às transformações sociais, culturais e intelectuais que ocorreram naquele 

período. O conjunto pode ser dividido em mito, temas sociais e conceitos antinômicos.  

O mito equivale em remontar a cultura helênica, principalmente por meio dos 

autores clássicos Hesíodo, Platão e Ovídio. Essa categoria remete a Idade de Ouro que 

basicamente foi um mito político desenvolvido através de declarações literárias e 

poético-filosóficas, que tecem críticas e enaltecem questões culturais. Os temas sociais 

representam a efetivação do renascimento como movimento por meio das inovações 

tanto culturais, quanto educacionais. São através desses temas que os humanistas 

buscam uma transformação na história. Um de seus principais componentes é a 

educação, que busca um futuro de transformação e renovação do ser humano em 

oposição ao passado. As diversas obras e cartas produzidas durante o renascimento 

continham alguns conceitos com a finalidade de atribuir uma característica aquele 

período. Segundo Millet: 

 

Les plus fréquents sont signifiés par des termes latins tels que restauratio, ou 

instauratio, renovatio, restitutio et reformatio, et leurs équivalents dans les 

langues romanes. Parmi eux, je m’arrêterai brièvement sur restitutio et sur 

reformatio. (MILLET, 2017, p. 52). 

 

(Os mais frequentes são marcados por termos latinos
6
 como restauratio ou 

instauratio, renovatio, restitutio e reformatio e os seus equivalentes nas línguas 

românicas. Entre eles, deter-me-ei brevemente na restitutio e reformatio). 

 

A restitutio, que significa “restabelecimento, reparação, restauração
7
”, resgata 

um cenário ou instituição, que recupera uma circunstância anterior modificada. E a 

reformatio, “reforma (dos costumes)
8
”, retoma algo em seu aspecto mais antigo, de 

modo original, dando ênfase nas suas melhores qualidades. Portanto, os conceitos nada 

mais são do que a confirmação do mito e o momento de instauração das trajetórias 

culturais, políticas, científicas e religiosas. Os conceitos de Millet dialogam com o que 

Swiggers define como ‘retomada’ e ‘recontextualização’ (2019). 

Para mapear a atmosfera intelectual de uma determinada época, é necessário 

utilizarmos um dos três princípios de historiografia linguística
9
, apresentados por 

Konrad Koerner. Ao determinar o clima de opinião de um período histórico é possível 

                                                 
6
 Restauratio ou instauratio: restauração, repetição; Renovatio: renovação. 

7
 FARIA, 2003, p.866. 

8
 FARIA, 2003, p.852. 

9
 Cf. Koerner,1996, p. 60. 
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identificar a teoria linguística e suas propostas desenvolvidas naquele tempo. Os 

contextos social, econômico e político devem ser levados em consideração, visto que o 

pensamento linguístico é marcado pelo espírito da época. 

A ideia do humanismo renascentista revela um período histórico, na Europa, que 

é conhecido por converter de forma drástica a população do continente europeu e de 

todo o mundo. O clima intelectual da época marca a história institucional da renovação 

das universidades, colégios e centros acadêmicos europeus, que passam a se organizar a 

partir de uma nova tecnologia: a tipografia renascentista. 

Na França, François I (1494-1547) foi quem mais impulsionou a difusão do 

movimento no país. Seu reinado durou de 1515 até 1547, e com a atenção voltada para 

Itália, François atraiu importantes figuras do mundo artístico renascentista, como por 

exemplo, Leonardo da Vinci. Sua corte adquiriu diversos manuscritos de obras 

relacionadas à Antiguidade clássica, fundou a biblioteca de Fontainebleau e se tornou 

mecenas de poetas, como du Bellay, de filólogos, tradutores e humanistas, entre eles 

Guillaume Budé, Étienne Dolet, Jean Dorat e Robert Estienne, responsáveis pela 

publicação de diversas obras sobre as línguas clássicas e o vernáculo. No século XVI 

são publicados, na França, os Commentarii Grammaticii (Comentários gramaticais, 

1537) de Despautério, gramática latina muito utilizada em colégios europeus durante o 

século XVI. 

A criação da imprensa por Johannes Gensfleich Gutenberg, em 1438, foi, sem 

sombra de dúvidas, um dos marcos mais expressivos durante o renascimento. 

Possibilitou a disseminação de textos e exemplares, sagrados e profanos, de prestígio da 

Antiguidade clássica, levando a circulação de milhares de obras. O desejo da 

recuperação dos textos no formato original, dispensando as notas do período medieval, 

foi a grande motivação do retorno das obras de autores clássicos, tornando a 

efervescência crítica uma característica referente à atividade intelectual do período. 

O interesse em questões culturais da Itália, a curiosidade e a busca pelo saber do 

mundo greco-romano tornavam a França diferente da Espanha e de Portugal, que já 

realizavam descobertas por meio das navegações. Segundo Albert Audubert:  

 

De fato, os franceses estavam muito absorvidos pelo estudo dos Antigos — 

havia, é certo, outras razões: Francisco I tinha os olhos voltados para a Itália 

quando não estava em guerra com Carlos V. E, além do mais, os espanhóis e os 

portugueses exerciam um verdadeiro monopólio no mar em conseqüência das 

‘Bulas de Demarcação’ do Papa Alexandre VI. Apenas alguns mercadores 

franceses tinham se arriscado por conta própria até às costas brasileiras. 

Somente depois de 1534 e das três viagens de Jacques Cartier ao Canadá, os 
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franceses começam a empreender viagens marítimas, mas ainda muito 

timidamente. (AUDUBERT, 1970, p. 6). 

 

A Faculdade de Teologia de Paris (Sorbonne) cria uma grande resistência ao 

estudo do grego, latim e hebraico e das edições críticas e traduzidas de obras que 

circulavam pelo país, pelo modelo educacional humanístico, de influência erasmiana. 

Seguindo as recomendações de Guillaume Budé, François I funda o Collège de Lecteurs 

Royaux, posteriormente, Collège de France, em 1530. Planejado em oposição a 

Faculdade de Teologia de Paris, a instituição de ensino tinha como objetivo a formação 

de um grupo de professores, os ‘leitores reais’. O planejamento do Collège de France 

foi inspirado no Collège Trilingue de Louvain, idealizado por Erasmo de Roterdã, como 

veremos mais adiante. Contudo, a fundação do Collège de France foi considerada a 

maior e mais importante realização do rei, em relação ao humanismo francês, pelo fato 

de integrar o reino absolutista de então ao círculo intelectual humanístico europeu. 

 

 

Imagem 2: A criação do Collège Royaux por François I. Pintura de Guillaume Guillon Lethière, 

1827. 

 

Além do Collège Royaux, a França contou com outras criações importantes para 

a difusão do pensamento linguístico: o Dépôt Légal e a Ordonnance de Villers-

Cotterêts. O Dépôt Légal (Depósito Legal) foi um órgão, fundado por François I em 

1537, com a finalidade de coletar documentos, criar um acervo e preservar todos os 

dados da época e anteriores, reunidos para futuras consultas. Desse modo, seu reinado 

estava construindo uma memória coletiva para o país. 

O objetivo dessa instituição, ainda em funcionamento, é a preservação dos 

documentos, a partir da concepção de patrimônio, arquivando em seu acervo o registro 

de documentos em uma bibliografia nacional, permitindo a acessibilidade aos 
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documentos arquivados, seja no original ou por reprodução, ou por meio de empréstimo 

entre bibliotecas. Atualmente, a BnF, o Instituto Nacional de Audiovisual, o Centro 

Nacional Cinema e Imagem Animada, e outras bibliotecas adjacentes são depositórios 

do Dépôt Légal. 

A Ordonnance sur le fait de la justice de agosto de 1539 foi uma portaria 

prescrita por Guillaume Pouyet, na época de François I. O documento que é composto 

por cento e noventa e dois artigos, recebeu grande reconhecimento devido a dois 

artigos: Art. 110 - Que les arretez soint elers et entendibles e Art. 111- De prononcer et 

expedier tous actes en langaige françoys. Portanto, o documento promulgado pelo rei, 

substitui o uso do latim medieval, considerando o francês como idioma oficial da 

França e determina a obrigatoriedade, registro e uso da língua francesa em atos e 

documentos oficiais da administração e justiça do país. François I é reconhecido como o 

‘pai das letras’ da França, devido a esses atos. Porém, o humanismo renascentista 

europeu era uma corrente de pensamento que havia despontado em outros contextos, 

além da França quinhentista. 

  O clima intelectual da época é vinculado inicialmente ao pensamento do 

holandês Desidério Erasmo ou Erasmo de Roterdã (1469-1536), formado em teologia e 

filosofia pelo Collège de Montaigu e pela Université de Paris. Erasmo foi um 

importante humanista para a renascença francesa. Suíça, Inglaterra, Bélgica e França 

foram os países em que o ‘príncipe dos humanistas’ circulou, porém, suas ideias, graças 

à tipografia, se espalharam por toda a Europa. O humanista não criou laços de 

permanência nesses lugares, como afirma Rebitté no trecho a seguir: 

 

Indécis entre Charles-Quint et François Ier, peu rassuré à l'égard de la 

Sorbonne, et incapable à la fois et de lui résister ouvertement et de prendre des 

biais avec elle, si occupé de sa personne et de sa renommée qu'il a pu vivre 

sans parti, sans patrie, sans la moindre affection qui dominât son esprit, Erasme 

n'était pas fait pour jouer en France ou ailleurs un rôle politique, pour s'y 

acquitter d'une tâche qui demandait avant tout un attachement assidu aux lieux 

et aux choses, et cette abnégation de soi-même sans laquelle on ne peut pas 

lutter avec succès contre les passions et les préjugés. (REBITTÉ, 1846, p.121) 
 

(Indeciso entre Carlos V e François I, pouco tranquilizado em relação à 

Sorbonne, incapaz, por sua vez, até de resistir-lhe abertamente e ter preconceito 

com ela, tão ocupado com sua pessoa e com sua fama que ele era capaz de 

viver sem partido, sem pátria, sem a menor afeição que dominava seu espírito, 

Erasmo não foi feito para desempenhar na França ou em outro lugar um papel 

político, para cumprir ali uma tarefa que exigia acima de tudo um apego 

assíduo em lugares e coisas, e essa abnegação sem a qual não se pode lutar com 

sucesso contra paixões e preconceitos). 
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De Ratione Studii (Ordem dos estudos), dedicado ao ensino das artes liberais, 

Elogio da loucura, dedicado a Tomás More, e o Tratado do livre arbítrio foram 

algumas de suas obras de maior destaque. Ainda que a sua formação tenha sido através 

da igreja, Roterdã levantou alguns confrontos, por exemplo, apontando problemas em 

versões traduzidas dos Evangelhos. Após a publicação do L’Evangelie de Saint Luc, em 

grego, por Erasmo, a Faculdade de Teologia estabeleceu a proibição do ensino do grego 

e retirou os livros dos estudantes. Erasmo sempre pontuou a importância do aprendizado 

da gramática grega e latina, ainda na infância, não só por serem dois idiomas muito 

parecidos e, se estudados juntos, tornariam sua assimilação mais fácil, mas 

principalmente pelo fato de que todos os textos de prestígio e dignos de leitura foram 

produzidos através dessas duas línguas: 

 

Non modo quod his duabus linguis omnia ferme sunt prodita quae digna 

cognitu videantur, verum etiam quod utraque alteri sic affinis est ut ambae 

citius percipi queant coniunctim, quam altera sine altera, certe quam latina sine 

graeca. 
10

 

 

(Não é só pelo fato de que quase tudo pode ser proclamado nestas duas línguas 

que elas parecem ser dignas de ser conhecidas, mas também pelo fato de que 

uma é de tal forma afim à outra que poderiam ser aprendidas mais cedo 

conjuntamente, mais do que uma sem a outra, certamente, do que a latina sem a 

grega). 

 

É imensurável a influência de Erasmo para a disseminação de um novo 

conhecimento que busca uma nova idealização de educação pela Europa. A criação de 

instituições educacionais direcionadas ao ensino trilíngue autentica os princípios da 

respublica litteraria (república das letras)
11

. O humanista holandês Jérôme de 

Busleyden ou Hieronymus van Busleyden (1470–1517) fundou, em 1517, o Collegium 

trilingue de Louvain, também conhecido como Collegium Buslidianum, que pode ser 

considerado a célula-mater dos colégios renascentistas, centrados na educação 

humanística, que marcam o clima de opinião da época. 

                                                 
10

 Cf. ASD, I, 2, p. 114, 1. 3-6: “On a d’ailleurs là un argument fort en faveur des seules langues latine et 

grecque: la Methodus souligne simplement la rationalité de l’apprentissage conjoint des trois langues sans 

marquer leur nécessaire complémentarité (p. 100, 1. 52-57)”. 
11

 “D’où la métaphore récurrente mais aussi les entreprises réelles de fondation, sur l’horizon intellectuel 

de la République des lettres. Cette République, désormais perçue comme une composante majeure de la 

Renaissance, depuis les travaux de Marc Fumaroli et de Françoise Waquet, détermine un espace 

communautaire, à la fois idéal et fictionnel — espace intellectuel — mais aussi réel et fonctionnel — 

circuits institutionnels comme académies et collèges, où se joue la renovatio literarum, renaissance des 

lettres qui s’appuie sur la redécouverte des textes antiques et la connaissance des langues anciennes”. 

(DIU, 2010, p. 5). 
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Os primeiros cursos do colégio foram iniciados em 1518, e para combater um 

possível ataque de teólogos, foram selecionados os melhores profissionais para integrar 

o corpo docente da instituição, entre eles Erasmo, que defendia o ensino da gramática 

em primeiro lugar e reflexões gerais sobre a prática de ensino em seu programa de 

estudos De Ratione Studii (1511). Desse modo, a fundação do Collegium trilingue e a 

oferta do ensino do grego, hebraico e latim evidencia dois fatos, o primeiro é a 

inspiração no pensamento educacional de Erasmo e o último, como o colégio é uma 

peça na edificação da respublica litteraria, termo que sintetiza o clima de opinião 

renascentista. 

A notícia da criação do novo colégio em Lovaina já corre pelo mundo através 

das correspondências envidas por Erasmo para os humanistas Thomas Lupset e Henrich 

Glarean e uma delas, singularmente, destinada a França para Guillaume Budé, relatando 

a glória da instituição. Erasmo diz (DIU, 2010): 

 

rem ad tam insignem omnium utilitatem, ad tam ingens ornamentum et 

Principis et totius huius ditionis paratam.
12

 

 

(uma inovação tão generosa, tão notavelmente destinada a ser útil a todos e 

honrar o príncipe e todo o seu país). 

 

Devido às trocas de informações entre Budé e Roterdã, o Collegium trilingue de 

Lovain se tornou modelo para a fundação do Collège de France, em 1530, 

estabelecendo um jogo de reflexo e correlação entre Erasmo e as instituições de ensino 

belga e francesa. 

 De Asse (1514), De transitu Hellenismi ad Christianismum libri tres (1535) e 

Annotationes in quattuor et viginti Pandectarum libros (1508) foram algumas entre as 

diversas obras que evidenciam o reconhecimento do jurista, humanista e lexicógrafo 

francês Guillaume Budé (1467-1540). Inicialmente, Budé escolheu trabalhar com o 

latim em suas obras e traduções, como por exemplo, em alguns tratados de Plutarco. 

Porém, suas obras eram consideradas massivas e de um latim não tão claro quanto o de 

outros humanistas, o que resultou em mínimo reconhecimento de suas obras entre o 

público da época. Marie-Madeleine afirma que:  

 

notre écrivain est lent, d'une richesse surabondante et baroque, entre deux 

formes possibles il semble toujours choisir la plus contournée et la plus 

difficile ; lorsqu'il se corrige, il rature rarement, il allonge plutôt, ou ‘farcit’ son 

discours, se plaît aux métaphores, les poursuit longuement, y revient, les 

enchaîne les unes aux autres. De même ses plaisanteries — car il aime à 

                                                 
12

 Cf. DIU, 2010, p. 10. 
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plaisanter — sont lourdes et longuement reprises. Des mots, des expressions 

grecques viennent anoblir, et compliquer, l’expression latine; parenthèses et 

digressions retardent le lecteur pressé (GARANDERIE, 1967, p.194). 
 

(nosso escritor é lento, de uma riqueza superabundante e barroca, entre duas 

formas possíveis, ele sempre parece escolher a mais contornada e a mais 

difícil; quando ele se corrige, raramente erra, mas se prolonga ou ‘enche’ seu 

discurso, deleita-se com metáforas, persegue-as longamente, retorna-as, volta-

as e as amarra umas às outras. Da mesma forma, suas brincadeiras - porque ele 

gosta de brincar - são pesadas e longas. Palavras, expressões gregas enobrecem 

e complicam a expressão latina; parênteses e digressões atrasam o leitor 

apressado). 

 

Budé, inicialmente, teria buscado os ensinamentos do grego com o auxílio do 

humanista e tradutor Georges Hermonyme (1476-1510), mas foi através da leitura de 

livros e de seu interesse pelo saber, que o jurista aprendeu o idioma por conta própria. 

No ano de 1522, ele recebe o título de ‘mestre da livraria do rei’ e se tornou responsável 

pela organização da biblioteca de Fontainebleau. 

 

 

Imagem 3: Estátua de Gullaume Budé no pátio do Collège de France. 

 

A ausência de um centro de estudos com base nas artes liberales despertou no 

jurista a necessidade da criação de uma instituição de ensino. Budé tomava não só o 

Collegium trilingue em Lovaina como exemplo, mas outros colégios em países vizinhos 

da França, que tinham como base o ensino das gramáticas grega, hebraica e latina. 

François I, importante difusor do humanismo na França, em parceria com Guillaume 

Budé, cria em 1530 o primeiro colégio trilíngue de Paris: Collège de Lecteurs Royaux. 

Em contraposição a Sorbonne, o colégio foi marcado por seu caráter laico, como 

inovação. 

Ao longo desse mesmo século, outros colégios humanísticos foram fundados, ou 

remodelados, na França, por exemplo, o Collège Sainte-Barbe (1460) em Paris e 
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Collège de Guyenne (1533) em Bordeaux, reduto de humanistas ibéricos. Esses dois 

colégios recebiam estudantes de todo o mundo, mas daremos ênfase aos portugueses, 

que tinham em Diogo de Gouveia e André de Gouveia os principais expoentes. O 

teólogo português Diogo de Gouveia, o velho (1471-1557) formou-se pela Université de 

Paris e concluiu seus estudos em Sorbonne graças à bolsa de estudos oferecida por D. 

Manuel I (1469– 1521), sendo um dos primeiros bolsistas portugueses na França. 

Diogo de Gouveia, o velho, construiu sua trajetória como mestre e doutor em 

teologia, assumindo a direção do Collège Sainte-Barbe e a reitoria da Université de 

Paris. Em 1512, Diogo de Gouveia regressa a Portugal e assume a o cargo de diplomata 

durante o reinado de D. Manuel I, que foi de 1495 até 1521. A formação teológica o 

faria se tornar contrário a algumas inovações derivadas da educação humanística, o que 

constituiria um embate teórico com o humanista André de Gouveia, seu sobrinho. 

 Sucessor de D. Manuel I, D. João III (1502 - 1557), foi rei de Portugal entre 

1521 e 1557. Aconselhado por Diogo de Gouveia, enviou para o Collège Sainte- 

Barbe
13

 um número incalculável de bolsistas do reino de Portugal. Seu objetivo era 

formar mestres para as instituições de ensino do país, que, em relação aos outros centros 

de formação, apresentavam certo atraso e precisavam passar por uma grande reforma 

educacional. Muitos portugueses deram início às suas trajetórias intelectuais em centros 

de cultura europeus, como: 

Na Itália frequentaram cursos os filhos do chanceler João Teixeira, Henrique 

Caiado, Diogo Pacheco, Aires Barbosa, todos estes discípulos de Policiano.  

Na Espanha, estudaram em Salamanca e Alcalá: Jorge Coelho, André de 

Resende, Jerônimo Cardoso, Pedro Nunes, etc.  

Em Lovaina, Damião de Góis, Diogo de Murça, Fr. Brás de Barros, Fr. Roque 

de Almeida, etc., etc., e André de Resende. Foram bolseiros: Marçal de 

Gouveia, André de Gouveia, Antônio de Gouveia, Diogo de Teive, Antônio 

Pinheiro e D. Jerônimo de Osório (DOMINGUES, 1982, p. 149). 

 

Marçal de Gouveia, André de Gouveia, Antônio de Gouveia, Diogo de Teive 

foram alguns dos bolseiros portugueses barbistes. O humanista e pedagogo André de 

Gouveia (1497-1548) além de estudar e lecionar no Collège Sainte-Barbe foi um dos 

diretores dessa mesma instituição e reitor da Université de Paris. Em 1537, André de 

Gouveia deixa Paris, contrariando seu tio Diogo de Gouveia, e aceita ser diretor do 

Collège de Guyenne, a convite dos ‘jurados’ (conselheiros municipais) da cidade de 

Bordeaux. 

                                                 
13

 “St. Bárbara foi assim transformado numa espécie de Colégio ‘português’ à sombra da Sorbonne. Este 

facto ficou célebre nos anais do Colégio, que celebrou a magnanimidade do Rei português com versos 

que ainda hoje se podem ler.” (LOPES, 1993, p.17). 
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 Durante a sua passagem pelo colégio da Aquitania, o humanista promove 

diversas transformações, a síntese dessa época está relatada no regulamento Schola 

Aquitanica. Esse documento foi o plano de estudos que tornou o colégio de Bordeaux 

uma instituição de ensino de prestígio, à altura dos primeiros colégios parisienses que 

serviram de inspiração. Em virtude da sua popularidade, o Collège de Guyenne recebeu 

estudantes de vários cantos da Europa, em sua maioria, portugueses. 

Inquestionavelmente, esse foi o momento de glória de André de Gouveia. 

Em 1547, André de Gouveia retorna a Portugal, aceitando o convite de D. João 

III para ser diretor do primeiro colégio português de educação humanística: o Real 

Colégio das Artes e Humanidades de Coimbra. 

 

 

Imagem 4: Estátua de D. João III no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. 

 

Antônio Martins, Diogo de Teive, George Buchanan, Patrick Buchanan, Nicolas 

de Grouchy, Arnaldo Fabrício e Élie Vinet são alguns dos professores que deixaram 

Bordeaux para lecionar em Coimbra, no contexto de fundação do Real Colégio das 

Artes de Coimbra, em 1548 (TANNUS, 2007). A chegada desses humanistas e do 

modus parisiensis a Portugal, no século XVI, levou a um embate teórico na instituição, 

sobretudo entre os professores bordaleses e os que seguiam as concepções ortodoxas de 

Diogo de Gouveia.  

O embate se acentuou entre o teólogo Diogo de Gouveia, o velho, e seu 

sobrinho, o humanista André de Gouveia, graças à presença do segundo em Coimbra 

como diretor no Colégio das Artes, em 1547. A fundação do colégio em Portugal e a 

chegada do corpo docente francês causou uma revolta em Diogo de Gouveia, o velho, 

que acusou o sobrinho de luteranismo e de calvinismo. Dom João III, em 1536, havia 
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fundado o Tribunal do Santo Ofício em Portugal, que voltaria a sua atenção ao Colégio 

das Artes. Esse seria o embate teórico que marcava o clima de opinião da época de 

publicação do Schola Aquitanica, o plano de estudos do Colégio de Guiena. 

 

1.2. O plano de estudos do Collège de Guyenne 

 

 

Imagem 5: Cidade de Bordeaux (1565), em L’antiquté de Bordeaus, de Élie Vinet. 

 

No ano de 1441, são fundadas duas importantes instituições de ensino na cidade 

de Bordeaux: a Université de Bordeaux e o Collège des Arts ou Collège de Grammaire. 

O colégio de Bordeaux foi idealizado pelos magistrados da cidade para receber 

estudantes de artes e gramática de toda a Guiena, que correspondia à capital da região 

da Aquitânia. O grupo conhecido como magistrados, conselheiros municipais ou 

jurados
14

 era formado por aproximadamente trezentos cidadãos, trinta conselheiros, um 

prefeito e cinquenta jurados, todos eleitos pelos habitantes da cidade. A forma de 

administração local através de um conselho municipal não ocorria apenas em Bordeaux, 

era possível também ser observada em outras vilas da região da Aquitânia. 

                                                 
14

 Daqui em diante chamaremos este grupo de Jurados. 
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 Em 1532, os jurados bordaleses não satisfeitos com o atual desempenho do 

colégio, saem em busca de um novo diretor para a fundação de uma nova instituição de 

ensino, visto que o declínio do Colégio de Bordeaux era uma realidade. Na procura por 

um regente, mestre em todas as ciências e experiente, os jurados chegam até Jean de 

Tartas. Diretor do Collège de Lisieux – colégio da Universidade de Paris –, Tartas era 

considerado um dos mestres mais conceituados de Paris e aceitou ser regente da nova 

instituição bordalesa. 

Em 22 de fevereiro de 1533, conservando as edificações do antigo colégio, os 

jurados e o novo diretor firmaram o tratado de fundação do novo espaço educacional 

que se chamaria Collège de Guyenne. O diretor deveria assumir o compromisso 

estipulado pelos jurados: um colégio com o mesmo formato e modo das instituições de 

ensino parisienses. Tartas recrutou mestres que atuavam nos colégios de Paris, servindo 

a capital da corte absolutista como ponto de referência para a construção do novo 

sistema de ensino, através do exercício da disciplina escolar e dos bons costumes e 

morais, com a finalidade de fazer a instituição florescer, como exigido pelas autoridades 

da cidade. Deste modo, era empregado o modus parisiensis
15

 no colégio. 

Nas atas de fundação havia sido acordado que o colégio adotaria o curso das 

artes liberais, que foram divididas nas disciplinas de línguas latina, grega e hebraica, 

filosofia, teologia, arte oratória, gramática, lógica, física e medicina. Foram projetadas 

quinze classes: três classes para os mestres em artes e doze para os mestres de 

gramática, e planejados dezoito quartos, sendo três para os leitores públicos e quinze 

para os regentes. 

Em maio de 1533, o Collège de Guyenne foi inaugurado e o princípio da divisão 

de classes foi implementado com a criação da classe de alfabetários ou elementa e das 

doze classes de gramática. Os costumes do Colégio de Lisieux eram naturalmente 

instituídos como referência em Bordeaux, desde as práticas de ensino e regulamentações 

disciplinares até o sistema de colégio interno, adotado pela instituição. A construção 

contava com acomodações que poderiam receber até trezentos e trinta e seis 

pensionistas, podendo ser habitado pelos alunos e, quando necessário, por um 

acompanhante. Assim como as instituições de ensino parisienses do fim do século XVI, 

o colégio bordalês era uma instituição privada de ensino.  

                                                 
15

 Conjunto de regras pedagógicas aplicada aos estudantes, desenvolvidas através de atividades baseadas 

na leitura, disputa e repetição, divisão em classes e a formação dos bonnes moeurs e bonnes lettres. 
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Nos documentos de fundação, havia sido decidido que nenhum outro colégio 

seria construído na cidade. Todo o processo de ensino, desde aulas de leitura e escrita 

até o curso de artes liberais deveria ser realizado unicamente no Collège de Guyenne: 

 

Le but de cette création est non seulemente de posséder à Bordeaux une grande 

école, mais aussi d’éviter les frais de déplacement à Paris, et surtout de faire 

venir em notre pays gascon les “étudiants des pays lointains, lequels laisseront 

deniers em notre bonne ville pour leurs affaires, nécessités et négoces, dont le 

tout rebondira au bien public” (LE DOSSIER D’AQUITAINE, 2008, p. 134). 

 

O objetivo desta criação não é apenas possuir uma grande escola em Bordeaux, 

mas também evitar custos de viagem para Paris e, sobretudo, trazê-los para o 

nosso país Gascon “estudantes de países distantes, que deixarão dinheiro para 

os negócios de nossa cidade e suas necessidades, os quais se recuperarão para o 

bem público”. 

 

A concentração do ensino em um único lugar da cidade e a presença de um 

corpo docente renomado concedeu grande prestígio à instituição atraindo pessoas de 

toda França e Europa para Bordeaux. O aumento da circulação no local foi favorável 

principalmente para o comércio bordalês, e devido à concentração educacional, é criado 

um monopólio na cidade. Segundo Gabriel Codina Mir: 

 

Si Jean de Tartas pouvait se féliciter de contrôler par là tout ela population 

estudiantine, et d’être en mesure de donner à son enseignement une unité et 

une efficacité certaines, les marchands de Bordeaux n’étaient pas moins 

heureux de voir ainsi affluer dans leur ville um nombre considérable 

d’étudiantes: « au moien de quoy la Ville em sera plus opulante, pour les 

grands deniers et proffitz que les escolliers y apporteront et y laisseront, et 

aussy pour la dépesche des vivres et marchandises qui y seront vendues et 

adeverées journellement». (CODINA MIR,1968, p.196) 

 

Se Jean de Tartas pudesse se orgulhar pelo controle de toda a comunidade 

estudantil dessa maneira, e ser capaz de dar a seus ensinamentos uma certa 

unidade e eficiência, os comerciantes de Bordeaux não ficariam menos felizes 

em ver um fluxo em suas cidade, um número considerável de estudantes: 

“quanto mais a cidade for mais opulenta, pelo dinheiro e pelos lucros que os 

discentes trarão e deixarão por lá, e também pelo envio de alimentos e 

mercadorias que serão vendidos e recolhidos diariamente". 

 

Apesar da população bordalesa viver uma boa fase, o colégio corria um novo 

risco de fragmentação próximo ao período em que completaria um ano de fundação. De 

acordo com relatos, em virtude da fama de mau caráter, o diretor causou uma grande 

desavença entre o grupo de regentes, resultando na saída de muitos professores para 

outros colégios e na demissão de Jean de Tartas. Os jurados procuram novamente um 

mestre de prestígio e que atuasse em Paris para assumir a direção do colégio, como 

mostra o trecho a seguir:  
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Cette fois les jurats de Bordeaux ne se trompèrent pas: ils étaient bien tombés 

sur l’homme qui fut sans comparaison « le plus grand Principal de France», s’il 

faut en croire Montaigne qui le connut dans ces fonctions à Guyenne. C’est lui 

qui pendant une douzaine d’années devait hausser le Collège au sommet de son 

prestigie. (CODINA MIR, 1968, p. 197)
 
. 

 

Dessa vez, os jurados de Bordeaux não se enganaram: encontraram um homem 

sem comparação “o maior diretor da França”, se acreditarmos em Montaigne 

que o conhecia nessas funções em Guiena. Foi ele quem, durante uma dúzia de 

anos, elevou o Colégio ao topo de seu prestígio. 

 

O humanista português André de Gouveia (1497- 1548) foi o mestre escolhido 

pelos jurados para ser o novo regente do colégio. Em julho de 1534, Gouveia deixa o 

cargo de diretor do Collège Sainte-Barbe, instituição de ensino portuguesa em Paris, 

chega a Bordeaux e imediatamente trabalha na reorganização do colégio. Desde a 

partida do antigo diretor, o quadro do corpo docente estava em inteira desordem, 

tornando necessária a ordenação de antigos professores e a contratação de novos 

profissionais.  

Mestres como o filósofo espanhol Juan Gelida, os portugueses Antônio de 

Gouveia, João da Costa e Diogo de Teive, o escocês George Buchanan, os franceses 

Marthurin Cordier, Claude Budin, Junius Rabirius, Théodore de Lange, Arnold Fabrice, 

Élie Vinet, Nicolas de Grouchy e Guillaume de Guérente foram os primeiros 

professores contratados durante a gestão de Gouveia, formando uma conceituada equipe 

de professores no colégio em Bordeaux. O modus parisiensis havia sido implantado no 

colégio, assim como também vigorava no Collège Sainte-Barbe. 

 A presença de ex-professores barbaristas
16

, da forma de ensino e das 

regulamentações, tornava o colégio bordalês cada vez mais parecido com o colégio 

parisiense, ocasionando uma revolução cultural barbarista
17

 em Bordeaux. A ausência 

de um plano de estudos durante o período de Tartas foi o principal ponto da 

desorganização após a partida do antigo diretor. Pensando na reformulação da 

instituição, André de Gouveia produziu uma breve regulamentação direcionada às 

disciplinas ministradas em sala de aula e ao calendário anual escolar, empenhado no 

objetivo principal do Collège de Guyenne: a formação dos estudantes em bonnes 

moeurs e bonnes lettres. As datas religiosas eram adicionadas ao calendário escolar, 

simultaneamente com o ensino religioso, como no trecho a seguir:  

 

                                                 
16

 Termo utilizado por José Sebastião da Silva Dias (1969) para referir-se aos mestres formados no 

Colégio de Santa Bárbara. 
17

 Cf. Dias, 1969. 
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Cependant, la part faite à la formation religieuse est aussi maigre qu’elle l’était 

aux Collèges parisiens: messe quotidianne avant les cours, divin service à la 

chapelle (« à la façon des Collèges de Paris»), confessions cinq fois par an (aux 

veilles des grandes fêtes), des exhortations aux écoliers, et les sermons d’usage. 

(CODINA MIR, 1968, p. 200).  

 

No entanto, a parte dada à formação religiosa é tão escassa quanto nos colégios 

parisienses: missa diária antes das aulas, serviço divino na capela (“à maneira 

dos colégios de Paris”), confissões cinco vezes por ano (na véspera das grandes 

festas), exortações dos estudantes e sermões habituais.). 

 

Em virtude da admiração dos jurados pelas letras clássicas, a educação do 

Collège de Guyenne era fundamentada no ensino das línguas e ciências, representava a 

modernidade, a livre pesquisa e a razão, ultrapassando o ensino medieval da 

Universidade de Bordeaux, mas não impedindo o desenvolvimento do francês mediante 

ao latim. Portanto, a formação religiosa era considerada muito limitada não só em 

Bordeaux, com também em Paris. André de Gouveia deixa a função de diretor do 

Collège de Guyenne, em 1547, e regressa a Portugal, aceitando a proposta do rei 

português D. João III de fundar e reger uma instituição para o estudo das letras e das 

artes nos padrões humanísticos de ensino. 

 Em fevereiro de 1548 era inaugurado o primeiro colégio português de estudos 

humanísticos: Real Colégio das Artes e Humanidades de Coimbra. A instituição 

recebeu um corpo docente de estrangeiros e ex-bolsistas portugueses que passaram pelo 

Collège Sainte-Barbe, Collège de Guyenne e acompanharam os passos de Gouveia até 

Coimbra. 

Em nossa investigação sobre o plano de estudos do Colégio de Guiena, Schola 

Aquitanica, utilizamos o original latino do texto, que o humanista Élie Vinet levou à 

posteridade, e a título de comparação, utilizamos a edição do ex-professor da Faculté de 

théologie protestante de Paris e da École des Hautes Études, o francês Jean Adolphe 

Massebieau (1840-1904). A obra de Luis Massebieau, publicada em 1886, consiste em 

uma reimpressão a partir da primeira edição de um exemplar do Schola Aquitanica, 

disponível na BnF
18

, contendo: uma tradução em língua francesa, um prefácio e 

comentários.  

Élie Vinet, regente do Collège de Guyenne a partir de 1556, após perceber a 

deteorização do regimento do colégio e consultar o mestre Juan Gelida, publicou a 

primeira edição do Programa de Estudos do Collège de Guyenne (Schola Aquitanica) 

em 1583, na busca pela continuidade do trabalho pedagógico implantado por André de 

                                                 
18

 Bibliothèque nationale de France. 
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Gouveia, que obteve um excelente resultado. Em razão do grande prestígio alcançado 

pelo grupo de professores e pela forma de ensino, o Collège de Guyenne e seu 

regulamento de estudos serviram como modelo para diversas instituições de ensino da 

Europa, como por exemplo, o Colégio das Artes de Coimbra, como dito anteriormente, 

fundado por Gouveia. Nas palavras de Codina Mir: 

 

Il suffit, en effet, de les collationner avec les Status du Collège des Arts de 

Coïmbre, rédigés aussi par André de Gouveia (1548), pour constater que tout la 

partie concernant les moeurs scolastiques se trouve à la lettre dans le règlement 

de Coïmbre, à peu de variantes près (ce qui montre bien, d’ailleurs, que 

Guyenne servit d’ébauche pour Coïmbre).  (CODINA MIR, 1968, p. 199). 

 

Basta, de fato, compará-los com os estatutos do Colégio de Artes de Coimbra, 

também escrito por André de Gouveia (1548), para notar que toda a parte 

relacionada aos costumes escolásticos se encontra literalmente nos 

regulamentos de Coimbra, com pequenas variações (o que mostra, além disso, 

que Guiena serviu de esboço para Coimbra). 

 

O Regimento do Real Colégio das Artes (16 de novembro de 1547) e os Statuta 

(26 de abril de 1548) são os dois regulamentos base do primeiro colégio humanístico 

português que apresentam desde as normas de organização de ensino até as disciplinas 

que deveriam ser lecionadas em sala de aula, apresentando características muito 

próximas ao regulamento do Collège de Guyenne. 

O Schola Aquitanica foi idealizado e produzido por André de Gouveia após 

consultar alguns de seus colegas, mestres do Collège Sainte Barbe e de Guyenne, como 

“Martin Cordier, Claude Budin et d’autres maîtres français très habiles” (MASSEBIAU, 

1886, p.3), ajustando as regras de funcionamento e de ensino do colégio, e as dividindo 

em duas partes: le programme e les deux table. A primeira parte abarca uma 

apresentação do Collège de Guyenne e seu programa de estudos, seguido das descrições 

de características e práticas exercidas da décima à primeira classe, os mestres de 

filosofia que compunham o corpo docente e as lições públicas. Integram a segunda parte 

do programa o estatuto do colégio e um calendário de feriados da cidade e dos dias 

santos. Mesmo estruturado em apenas duas seções e passando pelo rearranjo de Élie 

Vinet, este documento foi considerado um regimento impecável. 

Além da ordenação do sistema de ensino, o regulamento discorre sobre cada 

disciplina que deveria ser abordada e de que maneira deveria ocorrer o ensinamento nas 

classes, as avaliações e os gradativos níveis de dificuldade – que estavam diretamente 

relacionados a cada classe que o aluno pertencia – os compêndios e livros utilizados nas 

turmas, como nas aulas de língua latina, “Le rudiment de Despautère était la base de 
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l’enseignement du latin.” (MASSEBIAU, 1886). Entre as disciplinas oferecidas pelo 

colégio, havia a predominância do ensino de latinidades, Díaz y Díaz (1951, p. 33, apud 

FORTES, 2012, p. 203) afirma que o conceito de Latinitas era um decalque do grego 

Hellenismós. Santo Agostinho apresenta a seguinte ideia sobre latinitas: 

 

A latinitas é o cuidado com o falar de forma incorrupta de acordo com a língua 

romana. Ela se divide em três modos: a organização lógica da língua, a 

autoridade e o uso. A organização lógica, conforme a arte gramatical; a 

autoridade conforme as coisas escritas por aqueles aos quais a mesma 

autoridade é atribuída; o uso, conforme aquelas coisas que são desejadas e 

admitidas no uso do falar.” (S. Agostinho, Ars breuiata, I,1).
19

 

 

Como modelo educacional do modus parisiensis no Collège de Guyenne, era 

prescrita a obra gramatical latina de Despautério, humanista flamengo, e amigo de 

Erasmo de Roterdã. A obra Commentarii Grammatici, de Johannes Despauterius, foi o 

principal manual de ensino de latim das classes do Collège de Guyenne através dos 

rudimentos, perguntas e respostas, baseado na lectio, disputatio e repetitiones, 

característica do modus parisiensis. A gramática de Despautério foi considerada um dos 

manuais de latim mais influentes na época, devido ao progresso da imprensa no século 

XVI, que permitiu um fluxo maior de publicações de livros pelo mundo, e tornou-se a 

gramática latina mais utilizada na França e nos Países Baixos. De acordo com 

Springhetti (1960-61, p. 284): “sarà la grammatica che dominerà in tutto quasi il secolo 

XVI e che dai primi Gesuiti, il formati all’ Università di Parigi, dove era in uso fu 

introdotta nel loro collegi di tutti i paesi”
20

, consequentemente foi implantada ao ensino 

do Real Colégio das Artes e Humanidades de Coimbra, em 1548, e, provavelmente, no 

primeiro Colégio Jesuítico do Brasil, na Bahia, a partir de 1549, até a edição e 

prescrição da obra de Manuel Álvares, de 1572, pela Ratio Studiorum (1599). 

No tocante ao calendário do Collège de Guyenne, o novo ano letivo iniciava em 

primeiro de outubro e era dever dos alunos comparecer ao colégio todos os dias, seja um 

dia comum de aula, seja um dia de festa. Caso ocorressem vários dias seguidos de 

celebrações ou feriados na mesma semana, apenas os alunos das classes mais altas eram 

liberados. Embora não haja nenhum registro no plano de estudos, há indícios de que as 

férias de verão coincidiam com período de colheita das uvas. 

Apesar do acordo entre os jurados e o diretor do colégio de que um curso deveria 

durar o total de três anos, os estudantes não queriam passar além dos dois anos de 

                                                 
19

 FREITAS, 2016, p. 123. 
20

 Será a gramática que dominará quase todo o século XVI e que, desde os primeiros jesuítas, formados 

na Universidade de Paris, onde estava em uso, foi introduzida em seus colégios, por todos os países. 
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estudos. Desse modo, o diretor negociou a redução para apenas dois professores de 

artes, e consequentemente, diminuiu o curso para aproximadamente um ano.  

Gouveia manteve a divisão de classes, implantada por Jean de Tartas, fazendo 

apenas algumas alterações. Existiam dez classes de gramática. A distribuição dos 

estudantes nas turmas era realizada de acordo com o nível do aluno, em função disso, as 

avaliações era o principal componente do sistema educacional do colégio, tornando-se a 

ferramenta na verificação das habilidades dos estudantes. Tanto os alunos antigos, 

quanto os recém-chegados eram avaliados, e de acordo com o desempenho nas 

avaliações, poderiam manter-se, descer ou subir de classe.  

A partir do septimus ordo iniciavam os estudos com a gramática de Despautério, 

tornando mais intensa a reflexão acerca dos textos de Ovídio e Cícero, iniciados desde a 

quintus ordo. O estudo da retórica era iniciado no tertius ordo, chegando o primus e 

secundus ordo em que os alunos buscavam o aperfeiçoamento nos estudos de poetas, 

historiadores latinos e da arte oratória. 

Em relação às leituras públicas, elas eram dividas nas seguintes partes: latim, 

grego e matemática, porém, o ensino da língua grega não prevalecia tanto como o 

ensino do latim na educação bordalesa: 

 

Comme à Paris vers la même époque, il ne semple pas que le grec soit enseigné 

à Guyenne sur le même pied que le latin. A une date aussi tardive que 1583, il 

relève encore des leçons publiques, bien qu’on le commence dès la 5e. 

D’ailleurs, son étude ne semble pas avoir été excessivement florissante. 

(CODINA MIR, 1968, p. 202). 

 

Como em Paris na mesma época, ele não contemplou que o grego fosse 

ensinado em Guiena da mesma maneira que o latim. Em uma data tão tardia 

como 1583, ele ainda releva as lições públicas, embora se comece a partir da 

quinta. Além disso, seu estudo não parece ter sido excessivamente promissor. 

 

O latim, grego e hebraico foram as três línguas antigas escolhidas pelos jurados 

para que fossem ensinadas aos estudantes, porém o ensino de hebraico era precário no 

Collège de Guyenne. O parlamento não permitia a presença de professores do chamado 

Colliège leust Escripture sainte por uma questão de segurança doutrinária, como 

descrito no trecho abaixo: 

Contrairement à ce que l’on avait prévu au moment de la fondation, le Collège 

de Guyenne renonça donc à tout enseignement théologique au temps de 

Gouveia, pour se borner au seul enseignement de la “grammaire”, des arts, des 

langues anciennes et de mathématiques (CODINA MIR, 1968, p. 202). 

 

Ao contrário do que havia sido previsto no período da fundação, o Colégio de 

Guiena renunciou a todo ensino teológico na época de Gouveia, para limitar-se 

exclusivamente ao ensino de “gramática”, das artes, das línguas antigas e da 

matemática. 



38 

 

 

Refletindo sobre a posição do De Ratione Studii libellus aureus, Erasmo de 

Roterdã defende o ensino da gramática das línguas latina e grega justificando o hebraico 

como uma língua presente apenas em textos específicos, tornando-o um idioma 

limitado, “[...] une langue spécialisée, réservée aux seuls théologiens [...]” 
21

(DIU, 2000, 

p. 8). Para Erasmo o latim e o grego são duas línguas universais, modelo linguístico e 

cultural, portanto, ambas deveriam ser ensinadas juntas. 

Em relação ao tempo das aulas, cada uma tinha duração de duas horas e eram 

divididas da seguinte forma: durante o turno da manhã, com horário das 8h às 10h, e da 

tarde, das 15h às17h. Das 12h às 13h, ocorria a leitura pública ou extraordinária. Após 

as aulas, havia meia hora de disputas. Existiam também as aulas extraordinárias, que 

aconteciam das 7h às 12h. E as tardes de sábado eram dedicadas às disputas, como nos 

colégios de Paris: 

Nous pouvons cependant supposer sans le moindre risque d’erreur que déjà au 

temps de Gouveia les petits Bordelais étaient suffisamment initiés aux joutes 

quotidiannes et hebdomadaires des reparationes, repetitiones, redditiones 

lectionis, concertationes, compositiones et autres exercises semblables pour 

dégourdir leur esprit, à la manière de Paris.(CODINA MIR, 1968, p. 203). 

 

Podemos então, supor, sem o menor risco de erro, que já na época de Gouveia 

os pequenos Bordaleses foram suficientemente iniciados nas competições 

diárias e semanais de reparationes, repetitiones, redditiones lectionis, 

concertationes, compositiones e outros exercícios semelhantes para melhora 

seus espíritos, da mesma maneira de Paris. 

 

Questões relacionadas à organização, descrição e atividades executadas, da 

décima à primeira classe, e as obras utilizadas para o ensino de língua latina serão 

abordadas na próxima seção do capítulo. 

 

1.3. O Schola Aquitanica e a Historiografia Linguística 

 

É possível notar que André de Gouveia esforçou-se ao máximo para que o plano 

de estudos do Collège de Guyenne descrevesse e orientasse de forma minuciosa todo o 

funcionamento do ambiente escolar, que ia desde os conteúdos abordados para o ensino 

até a organização do espaço onde as aulas eram ministradas. O ensino seguia o formato 

seriado, sendo dividido em dez níveis.  

No colégio existiam dez classes, que também eram chamadas de classes de 

gramática, com a finalidade de ensinar os elementos gramaticais, baseado na obra de 
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 Tradução: [...] uma língua especializada, reservada somente aos teólogos [...]. 
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algum gramático de prestígio ou utilizado em outros colégios daquela época. Além das 

dez classes, ocorriam aulas de filosofia e as preleções públicas. As classes de gramática 

eram organizadas de forma decrescente, correspondendo à décima classe o nível 

elementar e a primeira classe o nível mais avançado. 

A décima classe era composta por crianças com até sete anos de idade. Esses 

estudantes, chamados de alfabetários, eram enviados ao colégio por seus responsáveis 

para serem alfabetizados, mas principalmente para iniciar os estudos em língua latina. 

Nessa classe eram utilizados dois pequenos livros como material didático: o 

Alphabetum e o Libellus Puerorum. O primeiro livreto apresenta o alfabeto e algumas 

orações, de onde são retiradas as lições realizadas na classe. O segundo livreto aborda 

alguns elementos de gramática, como forma de introdução aos estudos gramaticais 

latinos. 

Existiam algumas carteiras na classe para que os alunos assistissem às aulas e 

praticassem suas atividades, elas eram ordenadas em cinco fileiras. A posição de cada 

criança nas carteiras classificava o seu nível de desenvolvimento na classe. Geralmente 

os alunos da primeira fileira eram os mais instruídos e bem preparados para mudar de 

classe, já os alunos da última fileira deveriam apresentar melhor resultado nas 

atividades e avaliações. 

O mestre iniciava o ensino do latim, sem a obrigatoriedade da memorização, 

através do reconhecimento do alfabeto, da soletração e silabação de alguns vocábulos 

apresentados nos livretos. Após essa etapa, os alunos passavam a copiar palavras, 

declinar nomes e flexionar verbos. Desse modo, eram desenvolvidos dois tipos de 

habilidades: a escrita e oralidade. Ao final de cada módulo, todos os alunos passavam 

por uma avaliação. Os estudantes com melhor desempenho subiam uma posição nas 

fileiras, caso fossem da primeira fileira eram encaminhados à nona classe. Na condição 

de uma avaliação com baixo rendimento, o aluno era mantido na posição que estava ou 

direcionado a fileira inferior. 

Já a nona classe estava localizada em um ambiente com a mesma estrutura de 

um teatro, ali ocorriam as disputas públicas e os discursos. Esse espaço, em latim, era 

chamado de aula, mas foi traduzido para o francês sala e por isso, os estudantes dessa 

classe eram conhecidos no colégio por aulani. Embora a nona fosse uma classe 

numerosa e com um número maior de fileiras de assentos do que a décima, sua 

organização era semelhante a da classe anterior. Os alunos da primeira fileira eram os 

mais desenvolvidos nas lições e os da última fileira os menos instruídos. 
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Nesse nível eram utilizados como material didático o livro das flexões, os 

Dísticos de Catão, os Ditos dos Sete Sábios e uma obra de Simon Millanges intitulada 

O Catão latino, traduzida para o francês. Os estudantes deveriam aprender com rapidez 

as línguas latina e francesa, conhecer e saber declinar os nomes e conjugar os verbos 

para dar início aos rudimentos de gramática. Ao praticar as atividades propostas pelo 

mestre, os alunos desenvolviam três competências: leitura, pronúncia e escrita. 

Ao final de todo o conteúdo aplicado, ocorriam as avaliações dos alunos na 

mesma forma que havia sido aplicada na décima classe: os alunos com melhor 

desempenho subiam para a próxima fileira ou eram encaminhados a próxima classe, 

nesse caso a oitava, e os que não atingiam um bom rendimento continuavam na mesma 

posição ou caíam para a fileira inferior. Esse era o modelo de avaliação que acontecia da 

décima até a classe mais avançada. 

Diferente da décima e da nona, a partir da oitava classe aprender de cor era uma 

obrigação dos estudantes, desse modo eles memorizavam tudo que havia sido aprendido 

nas atividades desenvolvidas. Na oitava eram utilizados como materiais didáticos as 

cartas de Cícero, cenas selecionadas das peças teatrais de Terêncio e os colóquios de 

Marturin Cordier. Dessas obras, os alunos copiavam em um caderno os trechos que 

seriam utilizados como lições, deixavam os livros em suas casas ou nos alojamentos e 

levavam o caderno consigo para a classe. 

Nessa etapa os alunos estudavam os elementos de gramática latina, como as 

normas de construção e de concordância, analisavam as partes do discurso e 

começavam a traduzir alguns excertos, não muito difíceis, do francês para o latim. Essa 

era uma forma de introduzi-los ao trabalho da tradução que seria desenvolvido melhor 

nas próximas classes. 

Nas classes anteriores os estudos gramaticais eram realizados através de livros 

que continham uma seleção dos pontos de gramática que deveriam ser aplicados entre a 

décima e a oitava. A partir da sétima classe os alunos passaram a estudar diretamente 

com uma gramática. A obra Commentarii Grammatici de Johannes Despauterius e as 

Epístolas de Cícero foram as obras selecionadas como material didático. Assim como 

na oitava, os alunos retiravam de seus livros as lições que seriam trabalhadas e as 

copiavam no caderno, reservando seus livros em um local que não fosse a classe. Nessa 

etapa os professores analisavam a ortografia nos cadernos e faziam correções 

necessárias. 
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A explicação dos conteúdos era feita em francês, recorrendo ao latim apenas 

quando fosse necessário apresentar algum exemplo nessa língua. A flexão verbal e 

declinação eram revisadas, seguido da introdução dos gêneros nominais, com base na 

obra de Despautério. No fim das lições, aos sábados, o professor selecionava algum 

trecho das epístolas de Cícero e ditava aos alunos, que deveriam traduzir do latim para o 

francês e devolver ao professor, para que fossem feitos os devidos ajustes. 

A sexta classe representa o desdobramento da sétima, com os mesmos materiais 

didáticos abordados anteriormente e pequenas alterações nos conteúdos das lições. 

Nesse nível é dada a continuidade às leituras e explicações das epístolas de Cícero, aos 

elementos da gramática de Despautério, as traduções e versões do francês para a língua 

latina de excertos das cartas. Além dos alunos lerem os textos em voz alta, eles faziam 

as lições no âmbito dos gêneros, declinações, pretéritos, supinos e sintaxe que eram 

explicados e aplicados pelo mestre. 

Na quinta classe são utilizados como material didático uma comédia de 

Terêncio, um livro das epístolas familiares de Cícero e uma epístola de Ovídio. O 

mestre dava continuidade aos conteúdos abordados na gramática de Despautério, 

iniciados na classe anterior, e introduziu a arte de versificar e as figuras como uma 

forma de preparo para as preleções públicas. Da mesma maneira que acontecia na 

sétima e na sexta, na quinta classe um fragmento de alguma obra utilizada nas lições 

deveria ser traduzido do francês para o latim. Esse tipo de exercício era praticado até a 

classe mais elevada do colégio. Os estudantes que estavam nessa classe iniciavam seus 

estudos nas preleções públicas que abordavam tópicos relacionados ao discurso, língua 

grega, versificação e a matemática. 

De acordo com a necessidade do assunto que precisaria ser abordado, as lições 

da quarta classe eram retiradas das epístolas familiares de Cícero ou das epístolas 

familiares de Cícero a Ático, de alguma comédia de Terêncio, das Tristes ou das 

Pônticas de Ovídio, todas divididas entre as diversas atividades realizadas. O mestre 

revisava todos os elementos gramaticais já estudados, para dar início aos exercícios de 

sintaxe, das figuras e da arte versificatória segundo Despautério. Através de um 

compêndio, pouco a pouco, os alunos desta classe eram introduzidos ao estudo da 

retórica. 

Logo, as lições da terceira classe eram retiradas das epístolas de Cícero, das 

epístolas familiares de Cícero a Ático, a Brutus ou a Quintus, da seleção de algum 

discurso de Cícero e de alguma obra voltada ao tema da retórica de um autor de 
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prestígio. Além do estudo de gramática, da mesma maneira que havia sido realizado na 

classe anterior, era na terceira que oficialmente os alunos começavam a recitar trechos 

selecionados das obras de Cícero, Despautério e Ovídio. 

Com o curso direcionado a versificação, foram selecionados como materiais 

didáticos para a segunda classe um discurso de Cícero, as partitiones da retórica, 

alguma obra de Virgílio, as Metamorfoses de Ovídio e a Farsália de Lucano. Nesse 

nível era iniciado o ensino da história, e assim como na classe anterior, as figuras e a 

arte versificatória de Despautério eram ensinados. Os elementos gramaticais já não eram 

mais abordados na mesma frequência como anteriormente, pois depois das diversas 

revisões, os alunos deveriam estar preparados e serem capazes de compor pequenos 

epigramas e declamá-los tanto em suas classes quanto publicamente. 

Na primeira classe são explicadas aos estudantes a arte oratória de Cícero ou 

Quintiliano, os discursos de Cícero, algumas obras dos autores Tito Lívio, Justino, 

Sêneca, Flavius Eutropius, Pomponius Mela, e as obras poéticas segundo Virgílio, 

Lucano, Pérsio, Juvenal, Horácio e Ovídio. Essa era a classe terminal do colégio e 

considerada a mais avançada, pois os alunos que constituíam a primeira cursaram todas 

as classes anteriores, apresentavam os mais elevados níveis de conhecimento e estavam 

preparados para ingressar em uma universidade. Nela os alunos estudavam a 

declamação, história, a filosofia, mas, sobretudo, eram praticadas atividades no campo 

da retórica. 

Em suma, a décima e a nona classe eram turmas elementares, de alfabetização, 

introdução à leitura e escrita, logo o aprendizado por memorização e a tradução de 

temas em língua francesa para a língua latina foram iniciados na oitava classe. Já a 

sétima e a sexta classe foram responsáveis pela implantação dos elementos da gramática 

de língua latina de Despautério, preparando os estudantes na arte versificatória e para as 

preleções públicas incorporadas a partir da quinta classe. O discurso e a versificação são 

desenvolvidos na quarta e terceira classe, deixando o estudo da retórica para segunda e a 

primeira classe. 

Após a descrição do plano de estudos, para que ocorra a explicação de questões 

relacionadas às abordagens, formas e aos elementos ligados a alguns conceitos 

específicos ao ensino da língua latina no Collège de Guyenne é necessário utilizar uma 

terminologia relacionada ao campo dos conteúdos, formatos e estratégias. Para isso, a 

configuração dos assentos em sala de aula, organizados em fileiras, classificando o nível 

de desenvolvimento do aluno de acordo com a posição na fileira, seguido de um nome 
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para identificar os estudantes de uma determinada turma, a divisão do tempo e das obras 

para aplicação das lições, a divisão seriada e o formato das avaliações formam a 

‘rotulagem’ que consiste na construção de um modelo educacional específico daquele 

período. 

Os conceitos abordados desde a execução das lições até os compêndios, 

materiais didáticos e obras literárias são empregados no domínio dos conceitos e 

princípios teóricos. Além das experiências de Gouveia e Vinet como humanistas e 

professores, o uso de outros regulamentos internos como modelo para a construção de 

um plano de estudos (o de Erasmo, por exemplo) e a descrição em forma de relatório 

são processos do campo das técnicas e estilos de descrição. O plano dos termos T-

teoréticos é aplicado aos termos latinos do contexto educacional, como Aulani, 

Alphabetarios, Partitiones, etc. 

Mesmo com o francês nas explicações dos conteúdos e com o grego nas 

preleções públicas, não havia dúvidas de que o latim deveria ser o ensinado com maior 

destaque no colégio. A sua presença desde a classe de alfabetários e o uso de obras da 

literatura clássica apresenta indícios de que a principal finalidade do colégio era a 

formação em humanidades e consequentemente transmitir o conhecimento da latinitas. 

Dessa maneira é descrita e desenvolvida a estratégia retórica em defesa da educação 

humanística e da disseminação das Humanidades. 
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Imagem 6: Frontispício da obra Commentarii Grammatici, 1537. 
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1.4. A gramática de Despautério 

 

 A obra póstuma Commentarii grammatici, cuja primeira edição foi publicada em 

1537, foi idealizada e produzida por Jean Van Pauteren, ou Johannes Despauterius, seu 

nome latinizado, com que ganhou renome no século XVI, por toda a Europa. João, o 

ninivita, como também era conhecido, em Portugal, foi um humanista e gramático 

flamengo nascido em Ninove, distrito da província belga de Flandres Oriental, entre os 

anos 1460-1480, sendo a datação incerta. Os Commentarii grammatici são uma 

compilação de obras de Despauterius. 

Aos dezoito anos, Despauterius iniciou seus estudos em gramática latina, 

retórica, dialética, música, aritmética, geometria e astronomia no colégio humanístico 

De Lelie (Paedagogium Lilii), que pertencia à Universidade de Lovaina. Após três anos 

de estudos tornou-se mestre em artes (magister artis) e atuou como professor em 

Lovaina, Bois-le-Duc, Bergues e Comines, cidade em que faleceu no ano de 1520. Era 

amigo de Erasmo de Roterdã e compunha o círculo intelectual de humanistas de 

Lovaina. 

 Destacam-se em sua produção intelectual as obras para ensino de latim no 

contexto humanístico, como Syntaxis, Ars versificatoria, Grammatica pars prima e 

Ortographia, além de algumas outras obras, de língua latina, produzidas pelo humanista 

flamengo. A obra Commentarii Grammatici foi reeditada diversas vezes, traduzida, 

adaptada, sofreu algumas alterações e, por fim, foi transformada em compêndio por 

outros gramáticos, como por exemplo, Charles Pajot (1609-1683), Jean Behourt (15?-

1621), James Kirkwood (?-1720) e Gabriel Du Préau (1511-1588) 
22

.  

Durante o período do Humanismo, houve grande dedicação por humanistas e 

tipógrafos na edição, explicação, tradução e publicação de textos antigos, promovido 

pela criação da imprensa, por Gutenberg. A publicação das obras causou uma 

                                                 
22

Despauterius novus, seu Joannis Despauterii, (...) latinae grammatices epitome geographiae, 

antiquitatum, chronologiae et historiae... ornamentis... auctior... studio P. Caroli Pajot. – por Charles 

Pajot, publicada em 1650. Le Petit Behourt, ou le Nouveau Despautère, contenant les fondemens de la 

langue latine, (...) divisé en trois parties. – por Jean Behourt, com edições de 1627 até 1759. Grammatica 

Despauteriana, cum nova novi generis Glossa: cui subjunguntur singula primæ Partis Exempla 

Vernacule Reddita – por James Kirkwood, produzida em 1695. Grammatica Joannis Despauterii, (...) in 

commodiorem... usum redacta... Adjecta est... gallica versuum Despauterii interpretatio per Gabrielem 

Prateolum necnon etiam latinae linguae cum graeca collatio necnon quantitatis fusior... explicatio per 

Joannem Behourt... Additur libellus de bello grammaticali, per puncta divisus – por Gabriel Du Préau, 

publicada em 1666. 
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aceleração na disseminação do conhecimento através dos textos, como é descrito no 

excerto a seguir, o que caracteriza o período de Despauterius: 

 

A invenção da imprensa teve consequências não somente – o que se 

compreende facilmente – no domínio da circulação do saber e da difusão do 

conhecimento, mas também sobre as línguas. O rebaixamento dos custos de 

fabricação gerado pela possibilidade de reproduzir um mesmo exemplar em 

grande número levou, no fim, à emergência de um verdadeiro mercado do livro 

(COLOMBAT, 2017, p.162).  

 

  A difusão do conhecimento ocorreu por meio da imprensa, mas a temática das 

obras e o desenvolvimento do pensamento linguístico se realizou principalmente pelo 

movimento de descrição das línguas, e foi a partir desse período que surgiram os 

primeiros compêndios e gramáticas de línguas vernaculares, por exemplo, da língua 

francesa.  É através do processo de gramatização, apresentado por Auroux (1992) como 

a segunda revolução tecnológica, que acontece a instrumentalização e a descrição das 

línguas, por meio das gramáticas e dicionários, que são classificados como instrumentos 

linguísticos. As descrições das línguas são consideradas uma tradição técnica, como 

afirma Colombat: 

No fundo, a noção de “tradição” de saberes metalinguísticos encontra na 

hipótese tecnológica seu fundamento mais firme: gramáticas, dicionários, 

aparelhos escolares, procedimentos de aprendizagem das línguas e acesso ao 

universo da escrita... variam no espaço e no tempo, mas constituem um 

conjunto de saberes e de savoir-faire que se abre em uma temporalidade longa 

e se adapta aos “espaços” naturais, culturais, históricos variados 

(COLOMBAT, 2017, p.60). 

 

A gramática de Despautério foi publicada em Paris, pela Officina Roberti 

Stephani, em 1537. Robert Estienne (1503 – 1559) foi um grande tipógrafo, humanista e 

editor parisiense. Stephani promoveu edições de gramáticas latinas, livros escolares, 

dicionários – Thesaurus linguae latinae, Dictionarium latino-gallicum, Dictionaire 

francois-latin – e publicou obras de autores clássicos como: Cícero, Júlio César, Plauto, 

Salústio, Terêncio, Virgílio, Plínio entre outros. 

O trabalho do tipógrafo francês tornou-se conhecido na edição de textos 

teológicos, em que buscava um restabelecimento do cânon bíblico mais próximo 

possível da Vulgata latina de Jerônimo Estridão, em contexto francês. Seu trabalho 

ganhou notoriedade através da publicação da chamada Bíblia de Estienne, publicada em 

1528, que foi um trabalho de crítica textual e de comparações entre manuscritos antigos 

de bibliotecas francesas, resultando na impressão da primeira bíblia com a inserção de 

versículos e capítulos numerados em fontes romanas, tornando a leitura mais simples. 
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Stephani apresentava um grande interesse na impressão de textos bíblicos e 

devido a sua publicação em 1528, considerada uma das obras mais sofisticadas entre as 

outras versões do texto sacro já publicadas, o tipógrafo recebeu de Francisco I o título 

de Typographus regius, o que permitiu a produção, tradução e impressão de obras em 

latim, grego e hebraico e a inclusão de gravuras no texto bíblico. Após uma carreira 

bem sucedida como tipógrafo, no contexto das guerras religiosas, Roberti Stephani 

mudou-se com sua família para Suíça, em Novembro de 1550, após ser perseguido, 

acusado de heresia e censurado por teólogos da Sobornne em Paris, em um momento 

intelectualmente conturbado na Europa. A ilustração na capa da gramática de 

Despauterius, que apresentamos, é o símbolo do editor da Officina.  

A imagem disposta na capa, chamada Oliva Stephanorum, possui um homem 

próximo a uma oliveira. De acordo com uma possível leitura da imagem, o homem seria 

Paulo, o apóstolo, representando a fé, a árvore do conhecimento, representada pela 

oliveira e as palavras: “Noli altum sapere” (Romanos 11:20). A título de 

contextualização da gramática de Despautério, apresentamos tradução de uma de suas 

cartas que integra a introdução dos Commentari grammatici. Na carta, Despautério 

comenta sobre a sua edição dos Rudimenta, uma obra elementar para facilitar o início 

do aprendizado de latim. A conjuntura política e a comunicação com seus pares 

demonstram como o latim era utilizado na correspondência da época. 
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Imagem7: Carta introdutória dos Rudimenta de Despauterius (1582). 
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Tradução: 

Despautério à M. João Vineano Wormholtense, seu compatriota caríssimo, 

 diz: saúdo-te. 

Muitos reclamaram conosco, em uma lista dos quais está até você, ó doutíssimo 

Vineano, que ainda não se encontra nenhuma obra com rudimentos de latim para 

meninos que seja suficientemente fácil para os jovens, é fato que também entre os meus 

muitas coisas se depreendem, o início do aprendizado de gramática aos que se iniciam é 

sempre tarefa muito árdua. Em consequência, me interrogaste, com grande número de 

amigos, para que eu editasse esses rudimentos de gramática pela segunda vez, elaborado 

de modo mais fácil, se isso pudesse ser feito. Obedeci aos votos dos amigos, sendo esta 

edição certamente mais agradável, pelo fato de que soube ter sido a primeira edição em 

certo ponto crua, precipitada. Assim, desenvolvi este opúsculo em três partes. A 

primeira parte contém alguns conteúdos diminutíssimos, de forma mais leve. A segunda 

parte apresenta as regras mais comuns da latinidade. Conhecidas medianamente essas 

regras, os adolescentes iniciariam a primeira parte de nossa gramática ou a de 

Alexandre, ou de outros, com bons presságios. A terceira parte tem alguns conteúdos 

mais complexos, estando os engenhos dos alunos um pouco mais iluminados. Em 

nenhum momento acrescentei o vernáculo, deixando essa atividade para os preceptores, 

de modo que não escrevi este opúsculo não só para os nossos, mas também para os 

franceses, hispânicos, ânglicos etc. Adicionei algumas poucas questões que talvez não 

devam ser ignoradas, acerca da penitência, da confissão, dos pecados, de artigos da fé, 

e, quanto a este gênero, outras coisas restantes, para que os meninos sejam 

impregnados, desde a mais tenra idade, das coisas sagradas, além de todas as coisas vãs. 

Logo esta segunda edição dos rudimentos é dedicada a teu nome, que és o mais 

diligente entre os doutores que ensinam aos meninos, ó bom cônsul, e proteges a minha 

imagem de punições contra Despautério, entre os bergenses, com virilidade. Com um 

amigo em comum M. João Centipondio, médico habilidosíssimo, saúdo-te.  

Em Comínio. No quarto dos idos de dezembro, no ano de 1514. 

 

Na educação, o humanismo buscava o avanço universal das competências 

humanas, visto que a capacidade intelectual do homem era considerada filosoficamente 

ilimitada. Deste modo, a tradição do ensino das sete artes liberais (trivium e 

quadrivium) foi implementado nos currículos escolares, porém o ensino do trivium – 

gramática, retórica e lógica (dialética) – tornou-se a disciplina aplicada com maior 
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ênfase nos colégios e nomeada de Studia humanitatis. A obra Commentarii Grammatici 

foi uma das primeiras gramáticas humanísticas de latim, nos moldes do pensamento de 

Erasmo de Roterdã, na Europa, utilizada como livro didático no Colégio Santa Bárbara 

e Colégio de Guiena, na França, e possivelmente, nos primeiros Colégios jesuíticos do 

Brasil, seguindo a tradição das instituições de ensino francesas que foram os centros de 

formação dos bolsistas portugueses. 

Na carta destinada à M. João Centipondio, Despautério descreve que não era 

uma tarefa fácil a produção de uma gramática em língua latina para o ensino de crianças 

e adolescentes europeus que iriam ingressar em uma universidade e que buscavam 

escrever e falar bem, com clareza e eloquência. A obra é composta por perguntas e 

respostas, com modelo semelhante à Ars Minor de Donato, apresentando em seu 

conjunto aproximadamente oitocentas páginas e organizada da seguinte forma: 

Rudimenta, Prima pars, Syntaxis, Ars versificatoria, De accentibus, De carminum 

generibus, De figuris liber, Ars epistolica e Orthographia. Essa era a mesma divisão 

implementada no ensino de gramática nas classes do Colégio de Guiena.   

Nosso próximo tema é a tradução do documento Schola Aquitanica. Em razão da 

existência de apenas uma versão do documento do latim para o francês, no próximo 

capítulo apresentaremos uma proposta de tradução do Schola Aquitanica para a língua 

portuguesa, buscando investigar quais eram as atividades, características e o ensino-

aprendizagem do latim descrito nas dez classes de gramática do plano de estudos, 

investigando o pensamento linguístico da época. 
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2. SCHOLA AQUITANICA: UMA EDIÇÃO BILÍNGUE 

2.1. Texto latino 

 O texto latino foi estabelecido pela edição de Massebieau (1886) e, em seguida, 

foi feita a colação com o original quinhentista. A grafia utilizada é a mesma da fonte 

oitocentista. 

 

Docendi ratio in ludo Burdigalensi 

 

Burdigalæ, apud S. Millangium, Typographum regium. 

M. D. LXXXII. 

Elias Vinetus lectori s. 

Andreas Gouveanus Lusitanus, scholæ Burdigalensi præfectus, homo ad 

juventutem recte instituendam factus, Maturino Corderio, Claudio Budino, aliisque 

Gallis præceptoribus ejusdem rei peritissimis, in consilium adhibitis, ludum suum 

optima disciplina, et exacta ratione docendi informaverat. Quam post discessum ejus in 

patriam ac obitum, quum paulatim corrumpi cernerem, Joanni Gelidae Valentino, qui 

in præfectura illi successerat, auctor fueram, ut veterem illam et scitam docendi 

rationem in litteras referret, quo posset quisque præceptorum ex libello nosse, quem 

auctorem præelegeret, ac quemadmodum sibi docendum foret. Consilium probaverat 

Ludimagister utriusque linguæ doctissimus: sed serius rem aggressum, perficere fata 

non permiserunt. Quod itaque ille inchoaverat, quia in manus meas, eo mortuo, forte 

pervenit, id mihi visum est cum priscis illis institutis, quæ mihi cognita fuerant (annos 

enim circiter sex sub Gouveano Burdigalæ merui) comparare tandem, ac in publicam 

utilitatem edere, efficereque pro viribus, ut posteris non desit, unde cognoscant, 

observentque docendi viam, quæ semper optima judicata est. Vale. Burdigalae, Cal. 

Juliis, M. D. LXXXIII. 

 

DOCENDI RATIO IN LUDO BURDIGALENSI 

Burdigalensis schola, cui humaniorum litterarum gymnasio, Aquitanicæ quoque 

scholæ cognomen impositum fuit: quod et Burdigala Aquitaniæ, suæ provinciæ, caput 

sit, et quod universæ Aquitaniae juventus Burdigalam tanquam ad mercatum bonarum 

artium, cuncta confluat: hæc cum in sua civitate esset unica, et floreret maxime, 

duodecim classes grammaticorum habuit, quæ nunc sunt novem tantum, sed quæ ad 

denarium adduci numerum debere, et illic consistere censuerim. Primum enim ingenio 
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ille insigniter tardo fuerit, qui decem annorum spatio, a decima classe ad primam non 

pervaserit: poteritque in eodem ordine duos annos pluresve manere. Deinde sicujus 

classium ubertas ea fuerit, ut molesti inter se sint immenso numero pueri, et præceptor 

unus tantam turbam sustinere non possit, una classis in duas dividi poterit, et utrique 

suus præceptor, et doctrina assignari. Sic ex una Sexta duas aliquando hic factas multi 

meminerunt: quæ utraque priscum nomen retineret, sed majoris Sextæ, in quam 

provectiores delecti fuerant: et Minoris Sextæ, in quam eorum cordiscipuli. A decima 

igitur, ac infima classe Grammaticorum, hujus tractationis sit exordium. 

 

Decimus ordo 

 

Decima classis in schola Aquitanica, est eorum, quos a duabus litteris Graecis 

Alpha et Beta, Alphabetarios: vel a quattuor Latinis ABCD, Abecedarios vulgo 

vocitamus. Pueruli sunt, et minores etiam septem annis pueruli, ut Fabio placuit: qui a 

parentibus, et propinquis in Ludum, prima litterarum Latinarum; ut Latino sermoni 

cognoscendo haec schola in primis destinata est, elementa cognituri ex his duobus 

libellis, mittuntur: quorum alter et prior, unde nomen habent, Alphabetum inscribitur: 

qui libellus eorum causa impressus, nullis syllabarum compendiis, viginti trium 

litterarum contextum et formas, Orationem Dominicam, septem psalmos, et quaedam 

alia exhibet. Alter vero, qui ut parvus et parvorum est, ita Libellus Puerulorum quoque 

dicitur et qui continet primas nominum et verborum declinationes. Ita mature iis 

instituuntur, quae prima sunt in Latina arte Grammatica. 

In hac igitur classe decima ordines sunt et scamna multa, ut scamna scholae 

nostrae appellant oblonga sedilia, in quibus sedent pueri, primum, secundum, tertium, 

quartum, quinctum. Primusque ordo numeratur et scamnum, in quo qui insident, 

doctissimi sunt: et in septem psalmis, qui vulgo dicuntur, lectionem suam habent. 

Hi statim ut praeceptor ingressus est, surgunt omnes, quotquot in eo scamno 

sunt: et juxta sedem suam stantes, ac libros suos apertos inspicientes, ad suam 

lectionem primi aggrediuntur. Ex iis duo primi incipiunt (sic bini, ternive pro numero 

instituuntur) aut saltem praeceptor, qui solet omnia praefari, quaecunque in hac classe 

docentur. Ut, verbi gratia si lectio sit ex principio quarti illorum psalmorum, 

praeceptor dicit primum vocabulum Miserere: quem pueri subsequentes, Miserere. 

Deinde praeceptor appellat litteras, syllabasque conjungit ejusdem vocabuli M, i, Mi: 

& discipuli M, i, Mi. Ille, s, e, se, Mise: Discipuli, s, e, se, Mise. Ille, r, e, re, Misere: 



53 

 

Discipuli, r, e, re, Misere. Praeceptor, denique, r, e, re, Miserere et discipuli, r, e, re, 

Miserere. Sequuntur secundi totidem numero: qui secundum psalmi verbum mei, eodem 

modo experiunt: et tertii tertium Deus, ac similiter alii deinceps, dum cunctos lectionis 

versiculos absolverint. Qui versus si forte breviores fuerint, quam qui vocabula 

contineant toti sic turbae sufficientia, illi repetuntur, ut nemo non dicat, et discat. 

Postremo ubi ad eum modum suam quisque portionem absolverit, eosdem versus cuncti 

simul una voce pueri, praefante semper praeceptore, recitant, Miserere mei Deus, 

secundum magnam misericordiam. 

Secundus ordo et scamnum est eorum, qui principium primi illlorum septem 

psalmorum, Domine ne in furore tuo, legunt. Quos docendi ratio eadem est prorsus: 

nisi quod, quia sunt rudiores, et timet praeceptor, ne quid errent ab iis, quae praefatur, 

accersit, quos novit in primo ordine doctissimos: qui praetenta festuca, litteras, 

syllabas, dictiones, illis monstrent, quas praeceptor praefatur. Tertius ordo habet 

canticum Mariae pro lectione, et Quartus Orationem Dominicam: in quibus duobus 

scamnis docetur, ut in secundo. Quinctus vero ordo, est Abecedariorum, qui juxta suum 

et ipsi scamnum stantes doctioribus etiam iis festucam praetendentibus, praeceptoreque 

praeeunte, viginti tria elementa bis terve pronuntiant. Postquam autem haec ita per 

singula scamna sunt peracta, siquid restat temporis, singula repetuntur singulis 

ordinibus, vel saltem inferioribus rudioribusque, ut prudens praeceptor diligensque 

judicat: quoad disputationum signum datum sit. Tunc enim primus ordo, Nominum et 

Verborum declinationes ex libro suo recitat: quemadmodum illic praescriptum est: ac 

tum demum idem ordo, reliquis attendentibus, Orationem Dominicam, Salutationem 

Angelicam, et Symbolum Fidei memoriter dicit clare et distincte ut et alii inde ediscant. 

Hora Meridiana, ac post Meridiem tertia eadem eodem ordine docentur, nisi 

quod Meridiana, intermittitur oratio propter angustiam temporis. Tunc enim docetur 

horam unam duntaxat, nec sunt in aliis classibus disputationes. 

Pueri autem quum primum ex cognitis viginti tribus elementis syllabas et 

dictiones conficere posse coeperint, scriptorio, ut vulgo appellatur, illis opus est. Tunc 

enim scribere mature discunt. Litteram unam, syllabam, dictionem, sententiam aliquam 

non otiosam praeceptor illis praescribit, quam imitentur: nomina et verba inflectunt: 

quae praeceptori sua manu scripta, exigua chartula, continuo reddunt, quicquid 

scripserint: quod ipse inspicit: et monet, siquis error est, siqua inscribendo incuria. 

Sicui autem eorurm in mentem venit, ut fere fit, hominis figuram, canis, equi, arboris, 

aut aliqua alia, sua in charta pingere, non propterea caeditur puer, modo praeceptoris 
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praecepta non neglexerit. Est enim ea via ad graphicen: quae omni hominum generi est 

perquam utilis, et quam in tota quondam Graecia pueri ingenui ante omnia docebantur, 

ut Plinius scribit libro XXXV. 

Aetati vero huic tam tenerae, non esse protinus acerbe instandum, nec statim 

exigendam ab ea plenam operam, jampridem monuit Fabius. Ideoque pueri hujus 

classis nihil ediscere coguntur: sed sponte haerent memoriae quae saepius repetuntur. 

Repetuntur autem quum alia, tum nominum et verborum declinationes, illaque non 

solum dum ab ipsis pueris recitantur, sed etiam dum scribuntur, praeceptori reddenda. 

Ceterum ex primo scamno pueri digni habentur, qui ad nonam classem 

conscendant, quod ter quaterve fit per annum, quum legere expedite possunt 

quaecunque sui continent libelli, et simul declinare aliquid scribereque noverunt: 

alioqui manendum diutius tardioribus in eodem scamno, aut descendendum ad inferius. 

Accitus a praeceptore Ludimagister, ascensuros accipit: et hortatos, ut in litteras 

diligentius etiam quam antea, incumbere, et discere pergant, ad superiorem ducit 

praeceptorem. Eos illi tradit: ejusque fidei et diligentiae quantum potest, commendat. In 

horum autem locum succedunt, qui proximi erant: et sic alii, pro eruditione locum illic 

mutant. 

 

Nonus Ordo 

 

Aula quicquid Graecis Latinisque hominibus fuerit olim, nos Aulas vulgo 

dicimus et Gallice Sallas, ubi prandere et cenare solemus, ampliora triclinia, in aedibus 

privatis: tum in publicis, ut in Ludis nostris, spatiosa loca, in quibus orationes, 

disputationesque publicae fiunt. Ejusmodi Aulam Burdigalensis schola habet admodum 

amplam: quae etiam nonae classi deputatur: unde Aulani dicuntur pueri ipsi saepius, 

quam Octavani aut Nonani, quum reliquarum classium discipuli a numero fere 

vocitentur, Primani, Secundani, Tertiani, ut quondam legionum singularum milites. 

Totam autem illi non complent, sed particulam tantum in eo, quod et veterum theatra 

quodammodo refert, et ideo Theatrum vulgo dicitur, in puerorum gratiam ex ligno sic 

extructum, cum ut locus angustus plures capiat (nam haec classis semper puerorum 

numero praestitit) tum ut praeceptor suos sic melius omnes videat ac observet, quid 

agant, in patente clivo, nullis latebris obnoxio. In quo theatro undecim sunt gradus: qui 

sex subselliorum ordines exhibent. Qui ex numero, quo progrediuntur ordine ab infimo 

ad summum, primus, secundus, tertius, quartus, quinctus, sextus vocantur. 
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Hujus autem classis quum hoc sit officium, ut pueri bene et velociter Latina 

Gallicaque legere et scribere perdiscant: deinde ut nomina et verba declinare in primis 

sciant, ac prima Grammatices elementa sensim cognoscere incipiant, in quam rem 

prostant a Simone Millangio impressi Catonis Latine et Gallice interpretati, 

Declinationum et Rudimentorum Grammatices, libri, hora octava, quum primum 

ingressus est praeceptor, primi ordinis pueri duas aut tres sententias recitant ex Catonis 

praefatione, aut ex dictis Sapientum, quae Catoni subjecta sunt, ut praeceptori visum 

fuerit. Secundi similiter ex dictis Sapientum, si primo ordini assignata sit eadem 

praefatio: Tertii ex primo libro distichorum Catonis, Quarti ex secundo, Quincti ex 

tertio, Sexti et supremi ex quarto, singula disticha cum interpretamento suo disticho, 

memoriter reddunt. Haec ubi expedita primum fuerint, Quartani, Quinctani, et Sextani 

sua illa disticha eorumque interpretamentum ex suis impressis libris descripta recitant, 

tota singuli, si per tempus licet, si non vacat, partem primus, partem secundus, tertius 

quoque partem ejus aliquam, ut discipulos suos omnes erudiat praeceptor, et in officio 

contineat. Hi tres supremi ordines, postquam sic effecerint, surgit aliquis ex quoque 

ordine: qui omnes omnium sui ordinis chartas colligit ac ad praeceptorem defert. Haec 

dum fiunt, Primani, Secundani, et Tertiani, aut libros suos inspiciunt, ut ex aliis legere 

et pronuntiare discunt, aut scribunt aliquid, quod praeceptor praescripserit. Inferiorum 

namque ordinum pueri diligenter dare operam debent, ut scribere mature sciant: quo 

superiorum ordinum, ad quos aspirant, digni fiant, in quibus lectiones cunctae 

describuntur. 

Meridie cuncti ordines, praeter infimos duos, Rudimenta, suam quisque partem, 

memoriter reddunt. Deinde eandem praeceptori propria manu scriptam porrigunt. Qui 

incipiunt quidem a litterarum divisione: sed ut alii aliis provectiores sunt, plus reddunt 

Sextani quam Quinctani, et hi quam Quartani. At in primo et secundo ordine, nomina ex 

declinationum libro sumpta, vel alia ex Catone, quae praeceptor pridie jusserit, 

memoriter reddunt: eidem praeceptori scripta propria manu porrigunt. 

Vespere, superiores ordines diversa verba memoriter reddunt, praeceptorique 

scripta porrigunt. Inferiores vero duo, sua etiam declinant, sed ex libro, die Lunae 

Indicativum, Martis Imperativum, Mercurii Conjunctivum, Jovis Infinitivum. Die vero 

Veneris quattuor illi modi si (sic?) singulis, omnes, postquam inflexerint, praeceptori 

scripti porriguntur, subscripto suo cujusque proprio nomine, et ordine, quoti sit. 
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Die Sabbathi hora octava, superiores ordines domo afferunt totius Septimanae 

lectiones propria manu ex libro descriptas: easque memoria repetitas praeceptori 

cunctas porrigunt. Inferiores vero duo satis fuerit, si ex libris impressis probe recitarint. 

Meridiana, quaecunque declinata sunt tota septimana, et quae ex Rudimentis 

reddita memoriter, ea omnia memoria rursus repetunt, et praeceptori suo denuo 

porrigunt superiores ordines: infimi vero, qui scribendi adhuc rudes sunt, ex suis libris 

sua recitant. His autem finitis, siquid superest temporis, id insumitur in declinandis cum 

nominibus, pronominibusque, tum verbis quae in Catone reperiuntur: quod aliis etiam 

Septimanae diebus observatur. 

Pueri autem ut profecerint, ita conscendere in ordinem superiorem oportet. In 

infimo, et illi proximo postquam suam praefationem, et Sapientum dicta edidicerint: 

scribere jam potuerint: et sua expedite legere noverint, totam illam praefationem, et 

Sapientum dicta praeceptori memoriter reddunt: et in proximos ordines scandunt. Sic 

alii postquam suum librum Catonis totum, ut dictum est, et Rudimenta edidicerint 

ascendunt. Ex supremo vero ordine in Octavam classem tandem dimittuntur, qui omnia, 

quae dicta sunt, praestiterint: alioqui diutius manendum tardioribus in suo ordine, aut 

in inferiorem etiam descendendum. Dimittuntur autem singulis anni quadrantibus ex eo 

ordine cuncti, vel pars, pro ratione profectus: deducitque Ludimagister ut de Decimanis 

dictura fuit. 

 

Octavus Ordo 

 

Octavo ordini, sui sunt libri destinati, unus ex selectis epistolis Ciceronis: alter 

ex aliquot scenis Terentii: tertius ex Colloquiis Maturini Corderii, cuncti in lectiones 

distributi, singulis diebus ediscendas pueris. Primum itaque horum librorum sibi emunt 

pueri, quemcunque praeceptor est praelecturus, et simul librum purum. Ex illis domi 

perpetuo residentibus, in hoc pueri lectionem describunt, quem secum in Ludum ferunt, 

cum iisdem declinationibus et Rudimentis Grammatices. ln auditorio, ubi certas sedes 

semper habent pueri, primus contextum, quem descriptum domo attulit, legit: secundus 

expositionem, tertius orationis partes, quartus contextum rursus, et sic deinceps usque 

ad ultimum. Deinde ad singula contextus verba devenitur. Primus verbum primae 

orationis enuntiat. Id conjugant pueri, unus Indicativi praesens, alius praeteritum 

imperfectum: ac ita deinceps alii modi et tempora subduntur.  
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Postremo, quem casum a fronte, unus: alius quem casum a tergo habeat, dicit. 

Tum aliae partes ejusdem orationis declinantur: earumque accidentia traduntur, 

exigunturque omnia ad regulas Concordantiae et Constructionis, quae in fine 

Rudimentorum habentur. Expedita hac, ad alias orationes pergitur, eodemque modo 

excutiuntur omnes, quotquot sunt. Postremo praeceptor pueros exercet in lectionis 

locutionibus, Gallice interrogans, et eas varians secundum modos, et tempora, 

numeros, personas verborum: ut ex hoc, si vales, quomodo dicant, si ie me porte bien, si 

mon pere se porte bien, si nous nous portons bien, si vous vous porties bien, si mes 

compagnons se portent bien, si ie me portoie bien, etc. Fecisti mihi gratum. Tu m'as fait 

plaisir. Cicero me fait plaisir. Tu me feras plaisir, ie te vouloie faire plaisir, etc., et 

quas videbitur excipere praecipiens, quae ipsis usui sint, quando ex praelectis, thema 

Gallicum paulo longius, die sabbathi proponit, quod domi vertant, et praeceptori omnes 

reddant Latinum, quum primum in Ludum redibunt. 

Hora Meridiana, Rudimenta repetuntur, ut a praeceptore explicata memoriae 

diligenter mandentur. 

Hora tertia, eadem fiunt, quae octava. 

Post sex menses, praeceptor siquos novit in hac classe, qui ingenio et diligentia 

longe aliis praestent, monet Ludimagistrum: qui venit in auditorium. Probat pueros, et 

ducit ad Septimam, qui ex illis digni visi sint. 

 

Septimus Ordo 

 

Septimanis praelegitur liber aliquis ex facilioribus Epistolarum Familiarium 

Ciceronis. Hunc asservant domi emendate impressum: ex quo sua ipsi manu 

transcribunt in librum purum, quem secum in Ludum cum declinationibus et Rudimentis 

ferunt, quantum eo die praelegi convenit, tres nimirum aut quattuor versus formae 

octavae. Inter eos versus intervalla obesrvant semipollicaria minimum: ut ea 

expositionem, quam puer excipere debet, capere late possint. Praeceptor ex suo libro 

eosdem praelectionis versus recitat, distinguit orationes, monet, si quo in verbo 

orthographiam fuisse neglectam suspicetur: et siquod forte nomen minuscula littera ait 

scriptum, quod, majuscula debeat, vel contra. Deinde explicationem aggreditur: quae 

tota Gallice fit, nisi forte aliquid Latini subaudiendum sit, aut commutandum quippiam, 

rei commodius explicandae gratia: eaque per singula verba procedit, quantam fieri 

potest. Quae si sic inepta est, ut vix intelligi possit a pueris, subjicitur alia Gallico 



58 

 

Idiomati convenientior. Ut verbi gratia, noli putare me ad quenquam longiores 

epistolas scribere, Tu noli, ne veuile, Putare, penser. C’est-à-dire: Noli putare, ne 

pense pas, me scribere, quod ego scribam, que i’escrive etc. Peracta vero et repetita a 

praeceptore expositione, uniuscujusque orationis partes quae sint, monstratur, et verba 

in primis, ac horum genus, conjugatio, praeteritum et supinum, Modus, Tempus, 

Figura, Species, ac Constructio. Haec mane fiunt. Vesperi vero haec: aut si illa vesperi, 

haec mane postridie. Omnes pueri praelecta memoriter reddunt, singuli, bini, ternive 

pro numero. Deinde expositionem recitant: et tandem orationis partes declinant: et in 

locutionibus exercentur, quemadmodum fit in octavo ordine. 

Hora Meridiana praeleguntur nominum genera ex Despauterio, duo aut tres 

versus quotidie, ita tamen ut declinationes Nominum et Verborum, et simul Rudimenta 

accurate repetantur, aut hac hora, aut Matutina Vespertinave siquid est vacui temporis. 

Sabbatho, proponitur pueris thema Gallicum ex Epistolis Ciceronis, quae 

praeleguntur, tantum omnino, quanta una lectio est: quod latine reddunt praeceptori, 

quo die post in ludum revertuntur: quod praeceptor publice emendando indicat quibus 

in locis in imitatione peccatum fuit, ac in praeceptis Grammatices. Die Mercurii aut 

Jovis aliud proponitur, postridie similiter reddendum emendandumque. Sed de his plura 

postea. 

 

Sextus Ordo 

 

In hac classe enarratur etiam Gallice aliquis liber earundem Ciceronis 

Epistolarum: et praelecta mane, pueri reddunt memoriter vesperi: aut postridie mane, 

si vesperi praelecta fuerint. 

Hora duodecima, Despauterii Genera, Declinationes, Praeterita et Supina, et 

praeterea Syntaxis, quantum vacabit. Repetuntur vero, et fiunt reliqua omnia sicut in 

septimo ordine monstratum est. 

 

Quinctus Ordo 

 

In quincta classe, hora octava, Ciceronis Epistolarum Familiarium liber aliquis 

Gallice exponitur. 

Meridiana, Despauterii Genera et Declinationes nominum cum Heteroclitis, 

Praeterita et Supina verborum, et Syntaxis, ac tandem ars Versificatoria cum Figuris. 
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Tertia, Terentii comoediarum aliqua, et sub anni finem aliqua Ovidii epistola. In 

repetendis autem postridie lectionibus, et de thematibus, omnia fiunt, sicut dictum fuit 

de sexto ordine et septimo. 

 

Quartus Ordo 

 

In quarto ordine hora octava, anni initio, praelegitur liber aliquis Familiarium, 

aut ad Atticum epistolarum: simulque Despauterii Genera, Declinationes, ac 

Heteroclita percurruntur. Quibus absolutis oratio aliqua Ciceronis ex familiaribus 

substituitur, et compendium aliquod Rhetorices ex facilioribus. Meridie vero Syntaxis, 

ars Versificatoria, et Figurae ejusdem Despauterii. 

Hora tertia, una ex Terentii fabulis explicatur: qua absoluta, progressus est ad 

Ovidium de Tristibus aut de Ponto. Repetuntur vero postridie omnia quae fuerunt 

praelecta pridie, et ad Grammatica: regulas exiguutur, ubi memoriter prius reddita 

fuerint. Themata vero frequentiora et longiora proponuntur, quam in classibus 

inferioribus: simul nonnulla versuum argumenta, sed haec brevia et facilia. 

 

 

Tertius Ordo 

 

Tertianis hora octava exponitur Ciceronis Epistolarum liber Familiarium, aut 

ad Atticum Brutumve, aut ad Quinctum fratrem, usque ad Calendas Januarias, idque 

Gallice. Post quod tempus, Ciceronis oratio aliqua ex facilioribus praelegitur, atque 

simul praecepta Rhetorica ex aliquo scriptore optimo. 

Hora Meridiana explicatur Syntaxis, ars Versificatoria, liber de Figuris ex 

Despauterio, quibus absolutis substituitur Terentii fabula. 

Hora tertia praelegitur Ovidii Fastorum aut Metamorphoseon liber aliquis. 

Postridie vero memoriter redditur pridiana Ciceronis, Ovidii Despauteriique lectio: et 

in Ciceroniana Ovidianaque repetenda Grammatices praecepta diligenter inculcantur. 

Themata autem Gallica non minus frequentia hic sunt, quam in quarto ordine, sed 

ampliora aliquanto: quibus accedunt argumenta ad versus scribendos frequentiora. 

 

Secundus Ordo 
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In secunda classe mane orationum Ciceronis aliqua praelegitur, et Partitiones, 

aut aliquid tale Rhetoricum. 

Hora Meridiana traditur historia, post Despauterii Versificatoriam et Figuras 

repetitas. 

Tertia vero aliquid Virgilii, aut Metamorphoseon Ovidii inter caetera, aut 

Pharsaliae Lucani. Quincta vero proponitur epigrammatis argumentum, ante 

dimissionem magistro reddendi. Repetuntur autem hic praelecta ac ediscuntur non 

segnius, atque in tertio ordine fit. Declamationibusque assuefiunt paulatim secundani 

tam privatis quam publicis: quum interim non cessent Gallica themata, argumentaque 

orationurn et carminum, sicut in Tertio Quartoque ordine fieri coeptum. 

 

Primus Ordo 

 

Etsi haec, et quae praecedunt, Grammaticorum classes sunt omnes, tamen in 

quattuor superioribus, et praecipue in hac prima, tractatur Rhetorica. Sic veteres 

Grammaticos in Latio etiam factitasse Suetonius auctor est. Mane ergo hora octava 

praecepta oratoria ex Cicerone vel Quinctiliano traduntur. 

Nona, Ciceronis aliquid, maxime orationes, quo praecepta illa Ciceronis 

lectione confirmentur, et in usum scribendo declamandoque transferantur. 

Hora Heridiana, traditur historia ex Livio, Justino, Seneca, Eutropio, Mela, aut 

simili. 

Hora tertia, Poetice, ex Virgilio maxime, et Lucano, et Persio: tum ex Juvenale, 

Horatio et Ovidio: siquid casti habent. At quincta proponitur pueris, quod ipsi ante 

discessum praeceptori reddant, argumentum epigrammatis breve pro ratione temporis. 

Postridie omnia, quibus horis praelecta fuerunt, discipuli reddunt, 

memoriterque, in primis poetica, et quae Ciceronis praelecta fuerint, sive orationes sint, 

seu libri de Moribus. 

Exercentur autem pueri in Declamationibus privatim et publice, privatim die 

Sabbathi in auditorio mane: publice, post Calendas Novembris diebus dominicis hora 

prima postmeridiana, in Aula, convocatis signo tintinnabuli omnibus pueris. At 

exercentur et illic per singulas septimanas thematibus Gallicis, variisque orationum et 

carminum argumentis: quae sumantur fere ex iis auctoribus, qui praeleguntur. 

Sabbathum autem, et siquod est aliud pervigilium ad mediam Septimanam, optimum est 

huic rei quo pueri habeant, quod domi agant et meditentur, dum schola cessat. 
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Utilissimum vero hoc etiam, qua septimana nullae sunt feriae, ut Mercurii die aut Jovis, 

mane, proponatur Thema ex iis, quae praelecta fuerint, quod reddant priusquam exeant. 

Sed de hoc postea. 

 

Philosophiae Doctores 

 

Philosophiæ præceptores duo sunt, et ex prima classe Grammaticorum pueros 

exeuntes excipiunt, quo anno professionem suam auspicantur. Curriculum suum biennio 

conficiunt. Priore anno Dialectici seu Logici, posteriore Physici a disciplina, quam 

profitentur, ipsi et discipuli vocantur. Professionem suam ab Isagoge Porphyrii 

incipiunt. Cui Aristotelis categoriae, Περὶ Ἑρμηνείας, Analytica utraque, Topica, 

Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι, Physica, de Coelo, et reliqua in scholis philosophorum enarrari 

solita, subjiciuntur, nihil cujusquam alterius, quam Aristotelis, præter eam, quam 

diximus, Porphyrii Isagogen, et Nicolai Gruchii præceptiones Dialecticas: sicui forte 

videtur ab iis suum stadium incipere, compendio ad Sapientiæ organum, quod antiqui 

vocaverunt, pulcherrimo doctissimoque, omnium, quæ nostra ætate in adolescentium 

philosophiæ studiosorum gratiam, sint edita. 

 

Publicæ prælectiones 

 

Calendis autem Octobribus, quum probati pueri, et in classes jam distributi sunt, 

publici professores, qui in majore triclinio docere solent, ambo ad munus suum statim 

aggrediuntur. Græcus ab hora prima post meridiana quotannis initia lingua Græcæ ex 

Alphabeto et nominum ac verborum declinationibus, quos S. Millangius edidit, tradere 

pueris auspicatur: cognitoque libello, Theodori Gazæ aut cujuslibet alterius 

Grammaticam illis explicat. Huic rei horæ dimidium deputatur. Altera vero semihora, 

Demosthenis aliquid, aut Homeri, vel ut quisque Demostheni, Homeroque fuerit 

simillimus, enarrat. 

Mathematicus postea, ab hora secunda ad tertiam. Quem ab Logistica 

Burdigalæ edita curriculum suum incipere optimum duximus. Cui subjungit Pselli 

Mathematicum breviarium: quo summam quattuor Mathematicarum adolescentes 

primum cognoscant, tum Euclidis Elementa ac postea Sphærica, et quæcunque visum 

fuerit, vel ex Græcis, vel ex Latinis hominibus, dum biennium compleatur, subjicit: quo 

confecto ad Logisticam rursus recurrit. 
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Publicas autem praelectiones omnibus frequentare licet, cujuscunque illi sint 

ordinis: sed Græcam in primis a quincto ordine Grammaticorum cuncti frequentant: 

Mathematicam vero philosophiae studentes, et qui primi sunt ac secundi ordinis 

Grammaticorum. 

Hi sunt ordines et classes, haec antiqua docendi ratio in gymnasio Aquitanico. 

In quo nihil quicquam praeceptoribus licet prælegere, nisi consulto prius 

Gymnasiarcha; nec eundem auctorem, uno excepto Grammatico in diversis classibus 

eodem anno exponere: et quae praelecta priore anno in classibus inferioribus fuerunt, 

ea nec attingere, ne discipuli bis eundem auctorem audiant, præter Grammaticum. 

De thematibus vero et disputationibus hoc amplius monendum quod thematum 

frequentia quum sit pueris utilissima, bis minimum proponuntur in septimana, die 

Mercurii et Sabbathi, Gallico sermone a prima classe usque septimam vel octavam. 

Quæ die Mercurii proponuntur, ea præceptoribus die Jovis mane Latina facta 

redduntur. Quæ autem Sabbathi die dictantur, ea quoniam ante diem Lunæ non 

redduntur, plus otii est ad vertendum: et ideo longiora aliquanto, quam priora, esse 

debent.  

Optimum autem erit, quando in septimanam nullum festum, nulla cessatio 

inciderit, et pueri frequentes mane hesternam lectionem reddiderint, ut illis thema 

vernaculum, aut epigrammatis longiusculi argumentum dictetur, quod ex tempore 

componant cuncti, describant, et exemplum præceptori, priusquam auditorium exeant, 

reddant.  

Postea quum erit commodum, præceptor correcturus, fascem exemplorum, quem 

gestet secum, explicet. Quodcunque occurrerit primum, ejus auctoris nomen nominet 

vocetque. Surgat puer, et stans ex suo exemplari clare ac distincte, quod composuit, 

recitet. Præceptor quod tenet exemplum, inspiciat: et siquid in pueri pronuntiatione, in 

scriptura, in sermone sit erratum indicet et corrigat. Alium postea ex eodem fasce vocet, 

deinde alios. Ceterum, quoniam uni magistro tot sunt interdum discipuli, ut ad omnia 

exempla sic emendanda, temporis satis esse vix possit, quattuor aut quinque ita, ut 

dictum est, ille poterit corrigere, unde discipuli omnes studiose attendentes, quos 

commiserint errores, agnoscere poterunt, ac emendare: reliqua vero ante vel post 

praelectionis tempus in auditorio vel in cubiculo corrigere pro sua diligentia, et studio 

in discipulos, ipsi licebit. 

Quod vero ad disputationes, et certamina scholastica attinet, Praceptores et 

discipulos vox tintinabuli ad praelectionem ter in die excitat, mane, meridie, vel vesperi. 
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Meridianam sciunt cuncti statim a prandio fieri: quocirca ejus causa tinnitu multo non 

est opus: sed matutina vespertinæque quia temporis non ita certi sunt, bina dantur 

signa: quorum prius hora dimidiata ante octavam et tertiam, pueros per urbem excitat, 

vel vocat in Gymnasium: posterius præceptores monet, ut cubicula sua et muses excant, 

et cum ultimo campanae sonitu finito, auditoria ingrediantur. Ubi primum, praesertim 

hora octava, suorum catalogum recitari jubeant, quo absentes et tardi noscantur, 

nolentur, castigentar. Inde redditur memoriter lectio hesterna, et repetitur. 

Tum prælegit præceptor usque ad horam praestitutam. Quae quum audita fuerit, 

datur et tintinabuli sono, Quæstionum signum. Sic enim appellant, quae inter se 

quærunt pueri, conferunt, ac disputant de praelectione, et iis, quae de praeceptore 

audiverunt. Durant et semihoram hae disputationes per classes octo Grammaticorum, 

et philosophorum duas: tintinabulique sonus et has finit, et disputantes domum abigit. 

Die autem Sabbathi, hora meridiana, aliæ quæstiones aliaque certamina inter 

Primanos et Secundanos, Tertianos et Quartanos, Quinctanos et Sextanos, Septimanos 

et Octavanos, de profectu et eruditione, lectionis loco, instituuntur.  

Alternis namque vicibus proponunt seni, quod per otium composuerunt utroque 

orationis genere, aut altero tantum. Nam inferiores, ordines hauddum carmen facere 

noverunt, eoque penna paulo crassiore in ampliore charta descripto, spatio inter versus 

fore semipollicari, verbis et orationibus pulchre distinctis, parietes auditoriorum 

suorum foris exornant, non altiore loco, quam unde de plano legi possit. Sic enim 

adversariis licet attente inspicere omnia, quaerere, rimari, expendere: et siquid est 

latentis vitii animadversum, id modeste reprehendere, auctorique prodere. Quod 

certamen horam durat unam.  

Nam quamprimum audita est prima, signumque tintinabulo datum, in auditoria 

concurrunt pueri omnes. Ad eos ingreditur preceptorum alter, carminisque argumentum 

in superioribus ordinibus, in aliis aliquam Gallice sententiam dictat. Excipiunt cuncti. 

Componunt ex tempore; præceptoribusque suis, qui emendent, recitant, et abeunt. 

Disputant illo etiam tempore philosophiæ discipuli, sed illi de thesibus propositis in suis 

auditoriis, et separatim. Quibus exire licet cum infimorum ordinum puerulis, quum 

primum hora prima fuerit data. 

Agonum vero maximum habet schola hæc celeberrimumque, octavo Calendas 

Septembris. Dies est Divo Ludovico Francorum regi sacer: unde LUDOVICALIA 

nomen. Quo die siquid toto anno profecerunt in litteris pueri, magna ambitione nituntur 

ostendere. Ædium namque aream Gymnasii circumdantium parietes, tapetibus ornant. 
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In iis suspendunt utriusque generis orationes plurimas: quibus emendate describendis 

pingendisque totum Junium Juliumque, et ipsum mensem Augustum insumpserint. 

Media quoque area, sub ulmis, tapetes statuuntur, ex quibus pendent tabulae et 

ænigmata varia.  

Confluit vero ex tota civitate frequens numerus ad spectaculum. Quæcunque 

proposita sunt cum examinantur omnia, tum ad griphos illos attenditur, siquis Oedipus 

solvat, et auferat. Ob hæc multus clamor in tota area et strepitus. Quæ dum foris fiunt, 

in aula aulæis itidem et ipsa exornata, alia rixa est. Philosophiæ enim auditores, 

præceptore duce, ex thesibus triduo ante publicatis oppugnandos se ab hora octava ad 

undecimam quibuslibet, qui adoriri velint, præbent. A prandio autem post horam 

primam pomeridianam in eandem Aulam conveniunt ex Senatorio ordine, ac ex 

Decurionibus, viri graves et docti: quibus judicibus toti spectaculo catastrophe 

imponitur hujusmodi. 

Pridie ejus diei, post auditam septimam, octo ex classicis, aut summum decem, 

Senatus principem, aut si is ab urbe absit, eum, qui dignitate sit proximus, adeunt: 

sententiam ab eo quanlibet, in prosam et carmen, accipiunt. In gymnasium redeunt, in 

eademque aula conclusi, componunt totam eam reliquam diem, et noctis quantum satis 

sit. Mane quumprimum diluxit, ad eos venit Ludimagister: exemplisque eorum, quae 

elucubrarunt, acceptis illos dimittit. Postquam ergo illustres viri a prandio, ut diximus, 

in Aulam convenerunt, conveniunt et hi sua ibi coram illis et frequenti aliorum coetu 

recitaturi ex iis ipsis exemplis, quae Ludimagistro mane reddiderunt. Hæc ille profert: 

et judicum principi porrigit, ac secedit. Hic postea singulatim, cuique suum, reddit. Illi 

ut receperunt, in suggestum ascendunt illic ad eam rem paratum: sua clare singuli 

recitant, prioresque illi, qui oratione soluta certant. Omnes autem postquam 

recitaverunt, consurgunt agonothetae: et stantes, conferunt inter se, ac disceptant, qui 

utroque in genere orationis antecellunt. Duo denique ex omnibus victores declarantur: 

premioque decoratur uterque, pileo scholastico. 

Hic Ludovicalium finis est, et simul Sabbathinarum disputationum. Quae 

disputationes instaurantur primo post Martinalia Sabbatho, intermisse ab eo Sabbatho, 

quod Ludovicalia proxime praecessit. Reliquæ continuantur usque ad duodecimum Cal. 

Octobris. Quo die post vespertinam lectionem pueri dimittuntur vindemiaturi ad 

Calendas usque. Quibus reversi probantura Gymnasiarcha: et quos invenerit meritos, 

in classes mittit superiores: scholamque suam in eum annum constituit. 
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Hac ergo disciplina gymnasium suum informaverat Gouveanus, optima et 

pulcherrima: in qua nihil sit temere mutandum. Præceptores.autem ille quidem 

requirebat perquam eruditos, et qui suo munere pulchre fungi nossent: sed mores tamen 

eorum in primis spectabat, ut nec vitia ipsi haberent, nec ferrent: pueri vero ex iis 

magistris et litteras simul discerent, et honestam vivendi rationem imbiberent. Omnes 

eodem loco habebat: ac peræque caros honorabat. 

Quotiens illi conveniebant, nullus cuiquam certus locus asservabatur: sed 

primum sine ambitione is occupabat, qui primus venisset. Sicque, ille fieri volebat, ut 

quencunque ordinem illi ducerent, imperium in omnes omnium ordinum pueros ex æquo 

cunctos habere pateret: monerent, increparent, virgis etiam cæderent, siquis admisisset 

aliquid flagitii, et in disciplinam scholasticam gravius peccasset.  

Aut sicui forte grave foret, illum cædere, qui classis ipsius non esset, scelus 

saltem verbo castigaret, et ad Gymnasiarcham deferret: qui in flagitiosum ipse postea 

animadverteret. Ita quotcunque præceptores in schola Aquitanica erant totidem 

Gymnasiarchas habere se pueri putabant, et reverebantur: qui qualibet ex parte 

observarent, quid toto gymnasio ageretur. 

Duas autem composuerat tabulas Gouveanus de scholæ suæ disciplina: quæ in 

ædium suarum vestibulo, et majoris triclinii pilis pendebant. Utranque subjicere visum 

est, iisdem verbis et capitibus nisi quod in altera de Feriis, paucula mutanda, 

nonnullaque adjicienda visa sunt. 

 

Statuta gymnasii Aquitanici 

 

Quoniam fundamentum optimæ cujusque Scholæ, est Scholastica disciplina: 

imprimis dari operam volumus, ut in hoc Aquitanico gymnasio non solum bonæ litteræ 

floreant, sed etiam boni mores, adjutore Deo, semper observentur. Itaque ne quis 

posthac suam culpam ignoratione praetexeret, capita ad hanc rem pertinentia, palam in 

hac tabula proponenda curavimus. Sunt autem hæc. 

Nemo ex nostris discipulis gymnasium ingrediatur, nisi honeste cincto supremo 

vestimento. 

Arma intro nullus adferat, nec foris per urbem armatus ense vel sica incedat, 

præterquam scholasticis armis, cujusmodi sunt libri, theca scriptoria, cultellus 

pennarius. 
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Nemo per viam ante fores, et per aream vagetur, aut obambulet: sed 

unusquisque statim ingressus, eat recta in auditorium suum, atque illic quiete sedendo 

studendoque, praeceptoris ingressum expectet aut egressus, domum se recipiat. 

In gymnasio tempestive adsint omnes, præsertim ante secundum sonum 

tintinabuli. 

Quotidie gymnasium frequentent discipuli nostri, omni hora, qua docebitur, 

etiam festis diebus, quibus erit exercitatio: neque temere absint, nisi consulto 

præceptore. 

Die Sabbathi post prandium omnes ad publicas disputationes conveniant. 

Ante prandium nemo ludat: post prandium item nemo, nisi publice concessum 

fuerit. 

Quibus autem diebus non docebitur, licebit impune ludere, donec de discessu 

admoneatur. 

Disputando omnes sedeant, nisi quum præceptor erit consulendus. 

A malis omnino verbis omnes abstineant. 

Nemo castigatus, seu peccati sui admonitus, praeceptori admonenti 

obmurmuret, aut nutu minetur, aut superbe loquatur. 

Nemo juret: nemo alteri imprecetur, aut convicium dicat, aut illudat. 

Nemo diaboli nomen exprimat. Nemo rixetur. Nemo alterum percutiat. 

Nemo nisi parvulus, idemque elementarius, vernacule loquatur: quinetiam ut 

ipsi parvuli discant, provectiores una cum his loquendo, prius Latine dicant, deinde 

vernaculo sermone interpretentur, siquid minus intellexerint. 

Nemo injussu nostro suam classem mutet, nemo eligat, aut suo, aut alieno 

arbitratu: sed ut quisque profecerit, vel ascendet, vel descendet, vel in eadem classe 

manebit ex praescripto nostro, ubi prius interrogatione probatus a nobis fuerit. 

Quicunque venerint novi, statim nos adeant, ut pro sua cuique doctrina classem 

assignemus, jubeamusque in catalogum referri. 

Omnes quibuslibet professoribus, tam in gymnasio quam foris in urbe, simulque 

aliis viris honestis gymnasium ingredientibus vel egredientibus, debitum honorem 

exhibeant: eos aperto capite et alloquentur, et salutent. 

De Pædagogis - Paedagogi pueros suos in officio contineant nec tamen caedant, 

ne a litteris absterreantur: sed si quid dignum poenae commiserint, de hoc ad nos, aut 

aliquem ex preceptoribus referant. Nihil prælegant, nihil discendum prescribant, nisi 

quod ipsis in gymnasio prælectum fuerit. Sic enim puerorum ingenia plerique misere 
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confundunt, onerant, obruunt, et quod gravius est ferendum, quod a doctis 

præceptoribus aedificatum fuerat, illi destruunt. Si docti sunt, præelecta exigant a 

pueris, deque iis interrogent; si indocti, suam ipsi agnoscentes ignorantiam, interim 

taceant: et tam bonos mores, quam pietatem saltem exemplo doceant. Si bene ipsi 

legere aut cantare, aut scribere noverint: hæc doceant subsecivis temporibus, hoc est, 

quum in gymnasio non erit publica exercitatio. 

Adhæc unumquenque hortamur, ut observet diligenter non modo supradicta 

omnia, sed quicquid insuper ad honestatem, et bonos mores pertinere videbitur. 

Postremo omnes monemus hujus gymnasii praeceptores, ut si quem 

deprehenderint, qui in observatione horum peccaverit, primum admoneant: deinde si 

contumax fuerit, pro merito delicti puniant. 

 

Festi dies civitatis Burdigalensis, et quibus divis sacri sint 

 

Dies JANUARI mensis. 

1 Circuncisioni Domini, 

6 Epiphania Domini,  

17 Antonio, Confessori,  

20 Fabiano et Sebastiano martyr,  

25 Conversioni S. Pauli. 

 

FEBRUARII,  

2 Purificationi Beatæ Mariæ,  

3 Blasio Martyri,  

12 Cathedræ Sancti Petri,  

24 Mathiæ Apostolo. 

 

MARTII, 

19 Josepho viro Mariæ Virginis, 

25 Annuntiationi divae Virginis. 

 

APRILIS,  

28 Marco Evangelistæ,  

30 Eutropio Episcopo Martyri. 
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MAII,  

1 Philippo et Jacobo Apostolis,  

3 Inventioni Sanctæ Crucis, 

9 Translationi Andrea Apostoli et Nicolai Episcopi,  

16 Forti Episcopo Martyri,  

22 Quiteriae Virgini Martyri,  

23 Maria Jacobi et Maria Saloma sororibus Virginis Mariæ, et Urbano Pape. 

 

JUNII,  

1 Claro Episcopo,  

11 Bernabee Apostolo, 

18 Amando Episcopo Burdigalensi,  

24 Nativitati Joannis Baptista,  

23 Petro et Paulo Apostolis,  

30 Martiali Episcopo. 

 

JULII,  

2 Visitationi Beatæ Mariæ;  

29 Mariae Magdalenae,  

28 Jacobo Apostolo,  

26 Annæ matri Virginis Marie. 

 

AUGUSTI,  

1 Vinculis Petri Apostoli,  

8 Mommolo Abbati,  

10 Laurentio Martyri,  

15 Assumptioni Beatae Mariae,  

16 Rocho Confessori,  

24 Bartholomeo Apostolo,  

29 Decollationi Joannis Baptista. 

 

SEPTEMBRIS,  

8 Nativitati beatæ Mariæ,  



69 

 

14 Exaltationi Sanctae Crucis,  

21 Matheo Apostolo et Evangelistae,  

29 Michaëli Archangelo. 

 

OCTOBRIS,  

18 Lucæ Evangelista,  

21 Severino Episcopo Burdigalensi,  

28 Simoni et Judæ Apostolis. 

 

NOVEMBRIS. 

1 Omnibus Sanctis,  

2 Defunctorum commemorationi,  

11 Martino Episcopo,  

28 Catharina Virgini,  

30 Andrea Apostolo. 

 

DECEMBRIS 

1. Eligio Confessori,  

6. Nicolas Episcopo,  

8. Conceptioni beatæ Mariæ,  

21. Thomae Apostolo,  

25. Nativitati Domini,  

26. Stephano Protomartyri,  

27. Joanni Apostolo et Evangelistae,  

28. Sanctis Innocentibus. 

 

Discipuli autem nostri ut indefessam operam litteris navantes, majorem 

profectum in iis faciant, eos, quae ad Pietatem pertinent, ante omnia studiose amplexari 

oportet. Deum itaque Divosque perquam sancte colunto. De Religione, deque sanctis 

majorum nostrorum decretis recte sentiunto, et loquuntor. Quae ab orthodoxis patribus 

damnata sunt, ea neque legunto neque audiunto. Sacra frequentanto externi, scilicet, 

æque atque domestici non solum festis, sed etiam profestis diebus: quibus sacris 

peractis, ad litterarum suarum studia illico redeunto. 
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Profestis diebus, in hac schola Aquitanica docetur ab hora octava matutina 

usque ad decimam, et a meridiana ad primam, ac a tertia ad quinctam, nisi diebus 

Martis et Jovis, quibus docetur a tertia ad quartam tantum. 

Festis vero diebus supra descriptis intermittuntur praelectiones: praeterquam 

illis, qui versibus brevioribus, characteribusque et asteriscis ab aliis distinguuntur: 

quibus mane, meridie, et vesperi docetur horas singulas. 

Si duo, pluresve fuerint in hebdomade dies festi, quibus intermittendæ 

prælectiones videantur, unico id fiet, illo, qui dignitate meritoque præferendus 

videbitur. 

Pervigilii lectio vespertina unius horae est. Matutinas vespertinasque 

praelectiones omnes, quotquot horarum sint, semper sequitur semihora disputationum. 

Sabbatho omni, mane, et meridie docetur, quemadmodum et aliis diebus 

profestis: sed hora tertia omnino cessatur. Meridiana tamen illa lectio infimorum est 

ordinum tantum. Nam in superioribus disputationes tunc fiunt pro lectionibus. 

Omni Dominico die cessat omnis docendi exercitatio. 

Pervigilio Epiphaniorum, Purificationis et Annunciationis beatæ Mariæ 

Virginis, et Ascensionis Domini cessatur ab hora prima audita. 

Toto die Martis Hilariorum, et qui ipsum sequitur, Cineralium die toto cessatur. 

Primo Sabbatho Quadragesimæ toto die cessatur, Confessionis causa. 

Pridie Ramalium cessatur, toto postmeridiano tempore. 

Hebdomade sancta, in diei Martis prælectione vespertina finitur omnis 

exercitatio, et redintegratur matutino diei Mercurii post Pascha. 

Sabbatho proximo post Pascha, cessatur a prandio. 

Sabbatho Pentecostes, propter Confessionem toto die cessatur, et inde usque ad 

Mercurii proximum matutinum. 

Sabbatho pervigilio Sanctæ Trinitatis cessatur post prandium. 

In pervigilio festi Corporis Christi cessatur ab hora prima usque ad diei Veneris 

matutinum. 

Pridie festi Assumptionis beatæ Mariæ, Confessionis gratia omnino cessatur. 

Toto omnium Sanctorum pervigilio Confessionis gratia, et perendie, omnino 

cessatur. 

Pridie Natalis Domini etiam propter Confessionem omnino cessatur usque ad 

diei sanctis Innocentibus sacri matutinum. 

Pervigilio Circumcisionis Domini, toto post meridiano tempore cessatur. 
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Anno Christi MDLXXXIII.VII. Id. Sep. Burdigalen. civitatis Praelecti, Michael 

Montanus Regii ordinis Eques, Major, et Godofretus Alesmius, Joann. Galopinus, Petr. 

Reinerius, Joan. Perius, Joan. Clavellus, Jurati, simulque Gabriel Lurbeus Procurator 

ejusdem Civitatis ac Richardus Picho Seriba, quum de more in aedis publicas 

convenissent: verbaque fecisset Lurbeus de libello, cui Scholae Aquitanicae titulus est: 

responderunt Patres, probum videri librum: censueruntque, uti primo quoque tempore 

publicetur: quo disciplina adhuc observata in suo Burdigalensi Gymnasio, notior 

evadat, nec facile usquam depravetur. 

 

2.2. Tradução 

 

Programa de ensino no Colégio de Bordeaux 

 

Bordeaux, impresso por Simon Millanges, tipógrafo-régio, 1583. 

Elias Vinet saúda o leitor. 

André de Gouveia, de Portugal, diretor do colégio de Bordeaux, homem nascido 

para educar os jovens retamente, depois de criar um conselho, com Maturin Cordier, 

Claude Budin e outros mestres franceses muito habilidosos da mesma arte, organizou 

sua escola (ludus) de acordo com as melhores regras disciplinares e um currículo 

perfeito (exacta ratio docendi). Todavia, após sua partida para seu país, e depois, com 

sua morte, conforme eu tivesse visto essa ordenação escolar se deteriorar gradualmente, 

eu havia aconselhado a Jean Gelida, de Valence, seu sucessor, encarregado como 

diretor, a escrever por escrito este programa antigo e conhecido, e que se fizesse um 

livreto, pelo qual cada mestre pudesse aprender qual autor ele teria que explicar e como 

ele deveria ensinar. Minha idéia parecia boa para esse diretor, conhecedor dos dois 

idiomas, mas ele começou a trabalhar tarde demais e o destino não permitiu que ele 

terminasse. Após sua morte, seu rascunho caiu por acaso em minhas mãos. Achei 

correto revê-lo com minhas próprias lembranças da organização primitiva, porque servi 

cerca de seis anos em Bordeaux sob gestão de Gouveia, e decidi publicá-lo, por 

interesse geral. Assim, terei feito todos os meus esforços para colocar aqueles que 

vierem depois de nós com a possibilidade de conhecer e praticar um método que sempre 

foi considerado o melhor. Salve. Bordeaux, 1 de julho de 1583. 

 

Programa de ensino no Colégio de Bordeaux 
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 O Colégio de Bordeaux, que funciona como um ginásio de letras humanas, 

também foi chamado pelo nome de Colégio de Guiena, porque Bordeaux é a capital da 

província de Guiena, e todos os jovens das diferentes partes de Guiena se dirigem a 

Bordeaux em busca do mercado das boas arte; pelo fato de ser esse colégio o único em 

sua cidade, e ser extremamente próspero, chegou a ter doze classes de gramática. Agora 

existem apenas nove, porém, eu gostaria de estender o número para dez classes, e deixar 

assim desse modo. Porque, em primeiro lugar, aquele que for extraordinariamente tardio 

em seu desenvolvimento, que no espaço de dez anos não atingisse da décima classe à 

primeira, poderia permanecer dois anos ou mais na mesma classe. Então, se alguma das 

classes for muito grande, de maneira que os alunos se prejudiquem, por causa de seu 

grande número, e um só preceptor não possa conter tão grande turba, uma turma poderia 

ser dividida em duas, e para cada uma delas haveria um preceptor, e seu preceptor 

poderia assinalar seu método particular (doctrina). Assim, por exemplo, a partir de uma 

turma da sexta série, como muitos se lembram, às vezes fizemos duas turmas neste 

colégio. Ambas as turmas mantinham o nome antigo, mas havia o sexto ano maior, para 

o qual tínhamos escolhido os mais avançados, e o sexto ano menor, que consistia em 

seus outros colegas. É, portanto, sobre a décima e mais ínfima classe gramatical que 

devemos começar esse tratado. 

 

A décima classe do Colégio de Guiena 

 

A décima classe do colégio da Aquitânia é composta pelos chamados 

alfabetários, de duas letras gregas alfa e beta, ou geralmente abecedários, das quatro 

letras latinas A, B, C, D. São criancinhas, com menos de sete anos, como quer 

Quintiliano. Seus pais e tutores os enviam ao colégio para aprender os primeiros 

elementos das letras latinas, já que o principal objetivo deste estabelecimento é o 

conhecimento da língua latina. Nós ensinamos esses elementos por meio de dois 

livretos. O título do primeiro é o Alphabetum (Alfabeto), de onde eles tiram seus 

próprios nomes. O impresso é direcionado a eles, sem abreviaturas, ele contém a 

sequência e as figuras de vinte e três letras, a Oratio dominica (Oração dominical), os 

sete Salmos penitenciais etc.
23

 

                                                 
23

 Há o testemunho de dois livros editados na França quinhentista sobre o tema, que poderiam ter sido 

utilizados no colégio de Aquitânia: DOLET, Etienne. Alphabetum Latinum cum plerisque aliis ad 
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O segundo livreto também se chama Libellus Puerulorum (Livreto das 

Crianças), porque ele é reduzido, e para os pequenos. O livreto contém as primeiras 

flexões dos nomes e verbos. É assim que eles são ensinados, desde cedo, sobre os 

elementos da gramática latina. 

Nesta décima classe, portanto, há muitas fileiras e bancos. Nós chamamos de 

bancos em nosso colégio os assentos longos, em que as crianças se sentam: há a 

primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta fileiras. Os alunos da primeira fileira, 

ou do primeiro banco, são os mais instruídos: os sete salmos penitenciais
24

, como 

costumamos dizer, são o objeto das lições deles.  

Assim que o mestre entra, esses alunos se levantam, tantos quantos estiverem em 

seus bancos. Em seguida, cada um, em frente ao seu lugar, olhando para os livros 

abertos, começa as primeiras lições.  

Dois dentre eles começam primeiro (nós os emparelhamos, assim, dois a dois ou 

três a três, conforme o número deles); ou melhor, é o mestre que começa. Como de 

costume, ele é o primeiro a dizer tudo o que se aprende nessa classe. Por exemplo, se a 

lição tem como objetivo o começo do quarto desses salmos penitenciais, o mestre diz a 

primeira palavra Miserêre: e as crianças repetem Miserêre. Em seguida, o mestre soletra 

esta palavra, primeiro pronunciando as letras e, em seguida, reunindo em sílabas, m, i, 

mi. O mestre s, e, se, mise. Os estudantes s, e, se, mise. O mestre r, e, re: misere. Os 

estudantes r, e, re: misere. O mestre, enfim r, e, re: miserêre; e os estudantes r, e, re: 

miserêre.  

Então é a vez dos próximos dois ou três que recitam da mesma maneira a palavra 

mei: depois é a vez do terceiro grupo e assim por diante, até acabarem todas os 

versículos da lição. Caso estes versículos não contenham palavras suficientes para todo 

o grupo, recomeçamos para que não haja ninguém que não fale e não aprenda. Enfim, 

depois que dessa maneira cada um fez a sua parte, todas as crianças, juntas de uma 

única voz, pronunciam sempre após o mestre, miserêre mei Deus, secundum magnam 

misericordiam. 

A segunda fileira, que é ao mesmo tempo o segundo banco, é composta daqueles 

que leem o início do primeiro dos sete Salmos (Domine ne in furore tuo...). Nós os 

ensinamos exatamente da mesma maneira.  Mas, como eles são mais principiantes, o 

                                                                                                                                               
christianam iuuentutem pie sancteque instituendam apprime utilibus. Lyon: Apud Doletum, 1540 e 

MORPAIN, François. Alphabetum puerorum. Bordeaux: 1542-1552.  
24

 Os sete salmos penitenciais são os de número: 6, 31, 37, 50, 101, 129 e 142. 
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professor teme que eles não sigam sempre bem o que é dito antes deles, assim, ele 

chama os alunos da primeira fileira, que sabe ser os mais instruídos: estes aqui devem, 

com uma vareta, mostrar-lhes as letras, as sílabas, as palavras que o mestre primeiro 

nomeia.  

A terceira fileira tem como tarefa o cântico de Maria, e a quarta a Oração 

dominical; para estes dois bancos a forma de ensinar é a mesma que para a segunda. 

Quanto à quinta fileira são os abecedários. Como os outros, eles se mantêm de frente 

para seus bancos, os mais instruídos também os guiam com uma vareta. Eles 

pronunciam, duas ou três vezes, as vinte e três letras do alfabeto que primeiro diz o 

mestre. Quando esses exercícios estiverem finalizados em todos os bancos, se ainda 

restar tempo, nós os recomeçamos por cada fileira, ou pelo menos pelos últimos e os 

mais principiantes, conforme a escolha que um mestre sábio e zeloso sabe fazer: 

continuaremos assim até que o sinal de “disputa” tenha sido dado
25

.  

Então, a primeira fileira lê, em voz alta, no segundo livro as flexões dos nomes e 

dos verbos, de acordo com as indicações nela encontradas, e para terminar, a mesma 

fileira faz a pronúncia de cor da Oratio Dominica (Oração dominical), da Salutatio 

Angelica (Saudação angélica) e do Symbolum Fidei (Símbolo da Fé)
26

, enquanto todos 

os outros prestam atenção. Convêm fazê-lo em um tom claro e distinto para que os 

outros aprendam dessa maneira. 

Ao meio-dia e às três horas da tarde, nós ensinamos as mesmas coisas na mesma 

ordem, apenas ao meio-dia omitimos a Oração dominical, por causa da falta de tempo, 

então a atividade não dura mais do que uma hora, e não há disputa nas outras turmas.    

Logo que as crianças, tendo aprendido as vinte e três letras, começaram a poder 

formar as sílabas e as palavras, eles precisam, como nós costumamos dizer, de uma 

escrivaninha. Pois então já é tempo de ensiná-los a escrever. O mestre lhes dá para 

copiar uma letra, uma sílaba, uma palavra, um pensamento útil. Eles declinam os nomes 

e conjugam os verbos, eles escrevem com suas próprias mãos em um pequeno papel, e o 

que quer que tenham escrito, apresentam de imediato ao mestre. 

Ele mesmo faz a avaliação, ele os sinaliza sobre as faltas e as negligências na 

escrita.  

Se ele passa à frente de uma criança, como é habitual, e a vê fazer em seu papel 

um homem, um cachorro, um cavalo, uma árvore, et caetera, não deve punir a criança 

                                                 
25

 A disputa consistia em exercício dialético de debate, ocorrendo em horário determinado da aula. 
26

 Pai-nosso, Ave Maria e Credo, respectivamente. 
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por isso, desde que a criança não tenha negligenciado os preceitos do mestre. Pois esta é 

uma preparação à arte do desenho, que é muito útil aos homens de todas as classes, e 

que foi a primeira coisa ensinada na Grécia para crianças de condição livre, como Plinio 

escreveu no livro XXXV, 22. 

Esta idade é tão tenra que o mestre não deve pressioná-los rigorosamente, nem 

exigir toda a sequência de um trabalho completo; faz bastante tempo que Quintiliano 

deu este conselho. É porque as crianças desta turma não são obrigadas a aprender de 

cor, mas o que repetimos frequentemente a eles é gravado naturalmente em suas 

memórias. Ora, repetimos para eles, entre outras coisas, as flexões dos nomes e dos 

verbos, e isso, não somente quando as crianças as pronunciam em voz alta, mas também 

quando eles os escrevem para apresentar ao mestre. 

Além disso, as crianças do primeiro banco são avaliadas dignas de subir para a 

nona classe, o que ocorre três ou quatro vezes por ano, quando eles podem ler 

facilmente tudo o que está em seus pequenos livros e quando eles começam a saber 

declinar, conjugar e escrever. De outra maneira, os mais atrasados devem ficar por mais 

tempo no mesmo banco, ou descer para um banco mais baixo. O diretor do colégio, 

chamado pelo mestre, recebe de suas mãos aqueles que irão subir de classe. Eles os 

aconselham a aplicar-se ao estudo das letras com cuidado ainda maior que antes, e a 

continuar a aprender, depois ele os conduz para o mestre da classe superior. Ele os 

entrega e os recomenda com todas as suas forças para seu zelo e seus cuidados, para a 

próxima classe. Aqueles que estavam atrás dele tomam seu lugar, e assim são os outros 

alunos da décima classe que trocam de lugar de acordo com o grau de seu 

conhecimento. 

 

A nona classe 

 

O que quer que tenha sido nos tempos dos gregos e dos latinos o sentido da 

palavra aula, nós geralmente chamamos assim, em francês, salas. São os grandes 

cômodos de casas particulares onde se almoça e janta, já nos edifícios públicos, como 

em nossos colégios, lugares espaçosos onde são feitos os discursos e as disputas 

públicas.   

O colégio de Bordeaux tem uma sala igual, muito vasta, que é também atribuída 

à nona classe. O que nos faz chamar essas crianças de aulani (salistas) em vez de 

octaviani (oitavos) ou novani (nonos), enquanto os estudantes das outras classes retiram 
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seus nomes, geralmente, de seus números. Nós dizemos primani (primários), secundani 

(secundários), tertiani (terciários), como se fazia outrora para os soldados de diferentes 

legiões. Os aulani não preenchem toda a sala, eles ocupam apenas uma pequena parte, o 

que reproduz de algum modo os teatros dos antigos, e comumente se chama como 

teatro. Nós o construímos para as crianças, em madeira, e de tal modo que, 

primeiramente contém muitos alunos em um pequeno espaço, pois esta classe sempre 

foi a mais numerosa. De outro modo, para que o mestre possa assim ver melhor seus 

alunos e tomar conta de tudo o que eles fazem, em um caminho descoberto, em que é 

impossível se esconder. Os onze degraus desse teatro apresentam seis fileiras de 

assentos, que nós chamamos, segundo seu número de ordem, começando pelo mais 

baixo para subir até o mais alto: o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o 

sexto.  

Nessa classe, as crianças devem aprender a ler e a escrever bem rapidamente o 

latim e o francês e, além disso, conhecer bem as flexões dos nomes e dos verbos e 

iniciar-se pouco a pouco aos primeiros elementos de gramática.  

Para este objetivo, nós utilizamos a obra de Simon Millanges, o Catão latino 

com tradução francesa, assim como as flexões e os elementos de gramática
27

. Às oito 

horas, no momento da entrada do mestre, os estudantes da primeira fileira leem em voz 

alta duas ou três sentenças do prefácio de Catão, ou os Ditos dos sete Sábios (Dicta 

Sapientium) que são a sequência de Catão, selecionados pelo mestre. Para os que estão 

na segunda fileira também serão lidos os Ditos dos sete Sábios, caso o prefácio tenha 

sido destinado à primeira fileira. Para os da terceira o primeiro livro dos Dísticos de 

Catão, para os da quarta o segundo livro, para os da quinta o terceiro livro, para os da 

sexta, os últimos, o quarto livro. Eles recitarão cada dístico fazendo-se seguir dos dois 

versos franceses que tenham sido traduzidos. Feito isso, os da quarta, os da quinta e os 

da sexta fileira leem em voz alta seus dísticos, com a tradução que eles copiaram dos 

seus livros. Cada um lê tudo se houver tempo, caso contrário, o primeiro lê uma parte, o 

segundo outra, o terceiro outra também, para que todos os alunos tenham sido instruídos 

e mantidos em atividade pelo dever do mestre. Quando as três últimas fileiras tiverem 

assim terminado, o mestre seleciona um aluno de cada fileira que recolhe todas as 

cópias de todos aqueles de sua fileira e as entrega a ele. Durante este tempo, os 

primeiros, os segundos e os terceiros seguem em seus livros para aprender outros 

                                                 
27

 As obras citadas acreditamos ser os Catonis disticha de Moribus e os Dicta insignia septem Sapientium 

Graeciae. 
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conteúdos e a pronunciar, ou começam a escrever, fazendo uma tarefa dada pelo mestre. 

Com as crianças das fileiras inferiores devemos trabalhar com cuidado, a saber, devem 

escrever cedo para se tornarem dignas das fileiras superiores aos quais eles aspiram e de 

onde nós copiamos todas as lições.  

Ao meio-dia, todas as fileiras, exceto as duas mais baixas, recitam os elementos 

(Rudimenta) de gramática latina, cada fileira tendo sua lição distinta. Depois, eles 

entregam o trabalho ao mestre, copiado de suas mãos. Nós começamos com a ‘divisão 

das letras’, mas seguindo o grau de avanço dos alunos, os sextos recitam mais que os 

quintos e esses mais que os quartos. Quanto às duas primeiras fileiras, ora eles recitam 

os nomes que são retirados do Livro das Flexões, ora outras partes do livro de Catão, 

que o mestre deu na véspera. Eles entregam os exercícios ao mesmo mestre, copiados de 

suas mãos.  

À tarde, as fileiras superiores recitam os diferentes verbos, os escrevem e 

entregam ao mestre. Quanto as duas fileiras inferiores eles têm também seus verbos para 

conjugar, mas de acordo com o livro: segunda-feira o modo indicativo, terça-feira o 

modo imperativo, quarta-feira o modo subjuntivo, quinta-feira as formas do infinitivo. 

Sexta-feira, os quatro modos, após serem assim conjugados por todos os alunos, são 

entregues por escrito ao mestre, cada aluno tendo colocado em sua cópia seu nome e sua 

fileira. 

No sábado, às oito horas, as primeiras fileiras trazem de suas casas as lições de 

toda a semana, copiadas de suas mãos, de acordo com o livro e que eles tinham 

repassado, em seguida eles devem as entregar ao mestre. Quanto às duas fileiras 

inferiores, nós estamos satisfeitos se eles lerem bem suas lições sobre o livro. 

No mesmo dia, ao meio-dia, as fileiras superiores repassam tudo o que foi 

declinado e conjugado na semana, assim como eles recitaram, de acordo com os 

elementos. Copiam de novo tudo por escrito e entregam ao mestre. As duas fileiras mais 

baixas, que são ainda iniciantes na arte de escrever, leem em voz alta suas lições em 

seus livros. Depois desse exercício, se houver tempo, nós empregamos a declinação dos 

nomes e pronomes, e a conjugação dos verbos que se encontram em Catão, isso é o 

mesmo que nós fazemos nos outros dias da semana. 

As crianças devem subir na fileira a medida de seus progressos. Uma vez que 

essas duas fileiras inferiores conhecem o prefácio e os Ditos dos Sábios, eles já estão 
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aptos a escrever e podem ler correntemente o objeto de suas lições, eles recitam para o 

mestre todo o prefácio e os Ditos dos Sábios, e ingressam em suas fileiras superiores. O 

mesmo para os outros, uma vez que eles sabem tudo sobre Catão, como foi dito, assim 

como seus elementos, nós o fazemos subir. Enfim, nós enviamos aqueles da fileira mais 

alta para a oitava classe quando eles realizaram todo o programa, mas aqueles que estão 

atrasados devem ficar mais tempo em sua fileira, ou mesmo descer. Quatro vezes por 

ano nós fazemos sair desta classe os alunos, sejam todos, seja uma parte dentre eles, 

seguindo seus progressos: o diretor os conduz e os apresenta com a solenidade que é 

descrita para a décima classe. 

 

A oitava classe 

 

Os livros destinados à oitava classe são uma seleção das cartas de Cícero, das 

cenas de Terêncio e dos colóquios de Marturin Cordier. Essas três obras são dividas em 

lições cotidianas a aprender de cor. As crianças compram, antes de tudo, o livro que o 

mestre deve explicar, e ao mesmo tempo um caderno em branco. Eles trazem sempre de 

suas casas os seus livros e copiam a lição no caderno que eles trazem ao colégio, com as 

flexões e os elementos de gramática que eles já tinham copiado anteriormente.  

No auditório, onde as crianças têm sempre seus lugares determinados, o primeiro 

lê o texto que ele copiou em sua casa, o segundo a explicação, o terceiro as partes do 

discurso, já o quarto relê o texto, e assim por diante até o último. Depois passamos a 

avaliação das palavras do texto. O primeiro diz o verbo da primeira frase. As crianças 

conjugam, então, um no indicativo presente, o outro no imperfeito e assim por diante 

para os outros modos e tempos. Enfim um deles diz qual é o caso que se encontra antes 

do verbo, o outro diz qual é o que está depois. Em seguida, declinamos ou conjugamos 

as outras partes da mesma frase, sinalizamos os acidentes (flexões), por fim, nós 

recolocamos todas as regras de concordância e de construção que se encontram no final 

dos elementos da gramática. Depois da primeira frase nós passamos às outras e as 

analisamos, todas, sem exceção, da mesma maneira. No final da aula, o mestre exercita 

as crianças nas construções que se encontram no texto da lição. Ele interroga em 

francês, ou no vernáculo, e faz variar a construção segundo os diferentes modos, 

tempos, nomes e pessoas verbais. Por exemplo, a propósito de si vales (se estás bem) 

ele os pergunta como eles diriam em latim si je me porte bien (se eu estou bem), si mon 
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père se porte bien (se meu pai está bem), si nous nous portons bien (se nós estamos 

bem), si vous vous portez bien (se vós estais bem), si mes compagnons se portent bien 

(se meus companheiros estão bem), si je me portais bien (se eu estava bem) etc.  

Fecisti mihi gratum (tu me fizeste feliz), tu m’as fait plaisir (tu me fizeste feliz), 

Cicéron me fait plaisir (Cícero me fez feliz), tu me feras plaisir (tu me farás feliz), je te 

voulais faire plaisir (eu queria fazer você feliz) etc. O mestre os faz extrair, à sua 

escolha, qualquer uma das locuções para que eles tirem proveito do exemplo quando ele 

ditar um tema. No sábado, o excerto é um pouco mais longo, retirado das explicações da 

semana, que eles devem traduzir em suas casas para o latim, devendo entregar tudo ao 

mestre logo que eles retornarem ao colégio. 

Ao meio-dia, nós repassamos os elementos para se gravar cuidadosamente na 

memória as explicações do mestre.  

Às três horas, nós fazemos a mesma coisa que às oito horas. 

Depois de seis meses, se o mestre distingue os alunos notoriamente superiores 

aos outros por inteligência e zelo, ele comunica ao diretor. Este vem ao auditório avalia 

as crianças e leva para a sétima classe aqueles que lhe parecem merecer.  

 

A sétima classe 

 

Na sétima, explicamos um dos livros mais fáceis das epístolas familiares de 

Cícero (Epistolae Familiares).  É necessário que a impressão esteja correta. Os alunos 

guardam o livro impresso em suas casas. Eles copiam, com suas próprias mãos, em um 

caderno em branco, que eles trazem ao colégio, com as flexões e os elementos, a 

passagem do dia que será explicada, isto é, três ou quatro linhas de uma página no 

formato em oitavo (in-octavo). Entre cada linha, eles deixam um intervalo de pelo 

menos meia-polegada, para que a explicação, que deve ser anotada pela criança, se 

mantenha confortável na leitura. O professor lê em voz alta, em seu livro, as mesmas 

linhas da lição: ele distingue as frases. Se a ortografia de alguma palavra lhe parecer 

incorreta ele faz a observação, do mesmo modo, aponta se qualquer nome é escrito com 

uma minúscula no lugar de uma maiúscula ou reciprocamente.  Depois ele começa a 

explicação.  

O mestre dá aos alunos a explicação do conteúdo inteiramente em francês, ou no 

vernáculo, a menos que ele necessite ouvir algo em latim, ou fazer alguma modificação 

na frase para a comodidade da explicação. Ele dá a explicação palavra por palavra tanto 
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quanto possível. Se dessa maneira a explicação ainda é complexa demais para ser 

compreendida por crianças, ele substitui o texto por outro em maior conformidade a 

essência da língua francesa, ou vernacular. Por exemplo: noli putare me ad quenquam 

longiores epistolas scribere. Tu noli ne veuille; putare penser: isto quer dizer: noli 

putare, ne pense pas. Me scribere, quod ego scribam, que j’écrive etc. Após concluir e 

repetir a explicação, o mestre distingue em cada frase as diferentes partes do discurso, 

sobretudo os verbos, a espécie deles, sua conjugação, o perfeito e o supino, o modo, o 

tempo, a figura, a espécie e a construção. Esse exercício ocorre pela manhã, já o 

seguinte será feito à tarde, ou no dia seguinte de manhã, se o precedente acontecer à 

tarde. Todas as crianças recitam o texto da lição, um após o outro, dois a dois, ou três a 

três, segundo os nomes deles. Depois eles leem em voz alta a explicação: em último 

lugar eles declinam e conjugam as partes do discurso e fazem exercícios sobre as 

construções, como na oitava classe. 

Ao meio-dia a lição tem como objeto os gêneros dos nomes segundo 

Despautério, como explicamos, cada dia duas ou três linhas, repassando com cuidado as 

flexões e os elementos, seja nesse horário, seja de manhã ou à tarde, quando há um 

tempo restante. 

No sábado ditamos às crianças um tema francês retirado das cartas de Cícero, 

que o mestre explica: esse ditado não deve ser mais extenso do que uma lição. Os 

alunos colocam o texto em latim e dão ao mestre no primeiro dia em que eles retornam 

ao colégio. O mestre corrige publicamente; ele aponta as faltas relativas, sejam ao 

sentido do texto, sejam às regras de gramática. Na quarta ou na quinta-feira, ele dita 

outro exercício que, no dia seguinte, será do mesmo modo entregue e corrigido. 

Todavia, encontraremos, mais adiante, maiores detalhes sobre esse tema.  

 

A sexta classe 

 

Nesta aula, explicamos também em francês algumas das epístolas de Cícero. O 

texto da lição da manhã é recitado pelos estudantes à tarde, ou na manhã seguinte se a 

explicação do texto aconteceu na tarde anterior. 

Ao meio-dia, com a gramática de Despautério, estudamos os gêneros, as 

declinações, os pretéritos e os supinos, e além de disso a sintaxe, tanto quanto o tempo 

permitir. Repassamos e fazemos os exercícios restantes como na sétima classe. 
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A quinta classe 

 

Na quinta classe, às oito horas, explicamos em francês um livro das epistolas 

familiares de Cícero. 

Ao meio-dia, com a gramática de Despautério, explicamos os gêneros e as 

declinações dos nomes, com os heteróclitos, em seguida, os pretéritos e os supinos dos 

verbos e a sintaxe, por fim, a arte de versificar, assim como as figuras. 

Às três horas, lemos uma comédia de Terêncio, e, já ao fim do ano, uma epístola 

de Ovídio. Quanto às lições a serem repassadas no dia seguinte e aos temas, tudo é feito 

como na sexta e na sétima classes. 

 

A quarta classe 

 

Na quarta classe, às oito horas, no começo do ano, explicamos um livro das 

epístolas familiares de Cícero ou das epístolas familiares de Cícero a Ático; ao mesmo 

tempo revisamos rapidamente os gêneros, as declinações e os heróclitos, a partir da 

gramática de Despautério. Feito isso, selecionamos um dos discursos de Cícero entre os 

mais simples e algum compêndio de retórica que esteja entre os mais fáceis. 

Ao meio-dia, ensinamos a sintaxe, a arte de versificar e as figuras do mesmo 

Despautério. 

Às três horas explicamos uma comédia de Terêncio: após ter acabado, passamos 

às Tristes (Tristia) ou as Pônticas (Epistulae ex Ponto) de Ovídio. Repetimos no dia 

seguinte pela manhã tudo que foi explicado no dia anterior, e analisamos em seguida as 

regras de gramática após recitá-las. Os temas são mais numerosos e mais longos do que 

as classes inferiores: ditamos também alguma matéria de versos latinos, mas curtas e 

fáceis.  

 

A terceira classe 

 

Na terceira, às oito horas, explicamos as epístolas familiares de Cícero ou as 

epístolas a Ático ou a Brutus ou a seu irmão Quintus, até primeiro de janeiro, e isso em 

francês. Em seguida, um discurso fácil de Cícero, e ao mesmo tempo a retórica de 

algum bom autor. 
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Ao meio-dia, a sintaxe, a arte de versificar, a partir do livro das ‘figuras’ em 

Despautério: feito isso, uma comédia de Terêncio. 

Às três horas, um livro dos Fastos (Fasti) ou das Metamorfoses de Ovídio. No 

dia seguinte de manhã recitamos Cícero, Ovídio e Despautério; Fazendo repetir Cícero e 

Ovídio, o mestre inculca seriamente as regras de gramática. Os temas franceses são aqui 

também numerosos como na quarta classe, mas um pouco mais longos: frequentemente 

juntamos um pouco mais das matérias sobre versos latinos.    

 

A segunda classe 

 

Na segunda classe, pela manhã, explicamos um discurso de Cícero e as 

‘divisões’ (partitiones) ou qualquer outra obra do mesmo gênero sobre retórica.  

Ao meio-dia, ensinamos história depois de repetir a arte de versificar e as figuras 

de Despautério. 

Às três horas, algo de Virgílio, ou qualquer parte das Metamorfoses de Ovídio e 

outras obras deste poeta, ou a Farsália de Lucano. Às cinco horas, o mestre apresenta o 

tema para compor uma pequena peça de versos (epigramma) que os alunos devem 

entregar a ele antes de sair da aula. Na segunda classe, são repetidos os textos 

explicados e aprendidos de cor com tanto cuidado quanto na terceira. Nesta classe, 

pegamos pouco a pouco o costume de declamações tanto privadas como públicas, sem 

interromper o aprendizado da argumentação em francês, de maneira que as matérias de 

discurso e de versificação já tenhamos começado a apresentar na terceira e na quarta 

classes. 

 

A primeira classe 

 

Embora esta classe e as anteriores sejam todas classes de gramática, no entanto, 

nas quatro classes superiores e, sobretudo na primeira tratamos da retórica. Tal foi o uso 

de gramáticos latinos da antiguidade pelo testemunho de Suetônio. Então, pela manhã, 

às oito horas, são ensinados os preceitos da arte oratória segundo Cícero ou Quintiliano. 

Às nove horas, iniciamos com uma obra de Cícero, de preferência um dos seus 

discursos, para confirmar seus preceitos, seguimos lendo Cícero e colocando seus 

preceitos em prática por meio das atividades escritas e de declamações.  
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Ao meio-dia, ensinamos história segundo Tito-Lívio, Justino, Sêneca, Flavius 

Eutropius, Pomponius Mela, ou qualquer autor semelhante. 

Às três horas, lemos a poética, sobretudo segundo Virgílio, Lucano e Pérsio, sem 

esquecer-se de Juvenal, Horácio e Ovídio, mas nos lugares onde eles respeitam os 

costumes. Às cinco horas damos as crianças o tema de uma pequena peça de versos que 

eles vão entregar ao mestre antes de partir; este assunto será curto em razão do pouco 

tempo.  

No dia seguinte os alunos entregarão a cópia de todos os textos no momento em 

que foram explicados e os recitam, sobretudo os versos e Cícero, no momento em que 

eles se ocupam dos seus discursos ou de suas obras morais. 

Os alunos são treinados à declamação em particular e publicamente. Em 

particular, no sábado pela manhã, no auditório: publicamente depois de primeiro de 

novembro, aos domingos a uma hora, à tarde, na sala, de frente para todos os alunos que 

foram convocados pelo som da campainha. Também são praticados em seu auditório 

toda semana através de temas franceses e de materiais variados de discurso e 

versificação, geralmente retirados de autores que explicamos. É muito bom fazer essa 

escolha no sábado ou no dia anterior a qualquer festa que se reunisse no meio da 

semana, para que as crianças tenham algo para se ocupar em casa e fazer seus espíritos 

trabalharem quando as aulas são interrompidas. Serão também muito úteis, as semanas 

em que não haverá feriados, para apresentar pela manhã quarta ou quinta, um tema 

tirado dos textos explicados e que os alunos entregarão antes de partirem. Mas veremos 

isso mais adiante. 

 

Professores doutores em Filosofia 

 

Existem dois mestres de Filosofia, eles recebem os alunos oriundos da primeira 

classe de gramática, no ano em que começam a ensinar. Seu curso dura dois anos. No 

primeiro ano, eles e seus alunos são chamados de dialeticistas ou logicistas, e depois de 

físicos, de acordo com a matéria das lições. Eles começam seu ensino com a introdução 

da Isagoge de Porfírio. Eles continuam com as categorias de Aristóteles, a obra Περὶ 

Ἑρμηνείας (Da Interpretação), Analytica utraque (Analítica I e II, Lógica I e II), Topica 

(Tópicos), Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι (Refutação aos sofistas), Physica (Física), De Coelo 

(Sobre o Céu) e os outros livros que costumam ser explicados na aula de Filosofia, sem 

explicar outros que não sejam os de Aristóteles, com exceção da Introdução (Isagoge) 
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de Porfírio, já mencionada, e dos Preceitos da Dialética de Nicolas de Grouchy, se 

acharmos bom iniciar o curso com este trabalho. De todas as breves introduções ao que 

os antigos chamavam de instrumento da sabedoria (organum Sapientiae), essa obra de 

Grouchy é a mais bela e a mais erudita que apareceu em nosso tempo, ao gosto dos 

jovens que apreciam o estudo da filosofia. 

 

Aulas públicas 

 

No primeiro dia de outubro, quando os alunos já foram examinados e 

classificados, já alocados em suas turmas, os dois professores públicos, que ensinam no 

grande salão, imediatamente assumem suas funções, em conjunto. O professor de grego, 

a uma hora da tarde, começa, todos os anos, ensinando às crianças em idade escolar os 

elementos da língua grega, de acordo com o alfabeto, e as flexões de substantivos e 

verbos editados por Simão de Millanges. Uma vez estudado este livreto, explica a 

gramática de Theodoro de Gaza ou de outro autor, à sua escolha. Este exercício dura 

meia hora. Durante a outra meia hora, ele explica Demóstenes e Homero, ou autores que 

se aproximam o máximo possível de Demóstenes e Homero. 

O professor de matemática o sucede, de duas horas a três horas. Julgamos que 

ele não poderia iniciar seu curso melhor do que com a aritmética publicada em 

Bordeaux. Continua com o resumo da matemática (Mathematicum Breviarium) de 

Psellus para dar aos jovens as primeiras noções das quatro ciências matemáticas, então, 

em seguida, os elementos de Euclides e depois o tratado sobre a Esfera, e qualquer outro 

assunto que for visto a partir de autores gregos ou latinos, desde que chegue ao final de 

seus dois anos. Então ele começa novamente com a aritmética e a lógica (logistica). 

É permitido a todos os alunos frequentar às aulas públicas, independente de sua 

classe, mas o curso de grego é seguido, especialmente, por todos a partir da quinta 

classe, o de matemática pelos alunos de filosofia, assim como pela primeira e pela 

segunda classes de gramática. 

Essas são as turmas e as classes, esse é o antigo plano de estudos do Colégio de 

Guiena. Nenhum mestre pode explicar nada, sem antes consultar o diretor; nem você 

pode explicar o mesmo autor em diferentes classes no mesmo ano, a menos que seja um 

gramático. Também não devemos repetir o que foi explicado no ano anterior nas classes 

iniciais, para que os alunos não ouçam duas vezes o mesmo autor, a menos que seja um 

gramático. 
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Quanto a questões e disputas, os seguintes avisos devem ser adicionados. Como 

é muito útil para as crianças fazerem temas diversificados, eles recebem pelo menos 

dois temas de pesquisa por semana, quarta e sábado, em francês, e isso do primeiro ao 

sétimo ou oitavo anos. As tarefas que lhes damos na quarta-feira são devolvidas ao 

mestre, em latim, na quinta-feira de manhã. Quanto ao que é ditado a eles no sábado, 

como eles não devem ser entregues antes da segunda-feira, eles têm mais tempo para 

traduzir a tarefa, desta vez demorando um pouco mais. 

Será de grande valia quando não houver nenhuma celebração, nem feriado 

durante a semana, e quando pela manhã as crianças, em grande número, recitarem em 

sala a lição do dia anterior, o que fazemos a fim de ditar-lhes um tema em vernáculo ou 

um argumento para elaborarem pequenos epigramas. Todos terão que fazer essa 

composição poética imediatamente, copiá-la, e entregar uma cópia ao mestre antes de 

deixar o auditório. 

Mais tarde, quando for o momento adequado para corrigir, o mestre carregando 

o pacote de composições, que tem consigo, o abrirá. Ele nomeará o autor da primeira 

cópia que chegar à sua mão e o chamará. Então, ele deve deixar a criança se levantar e 

recitar sua composição, a partir de sua cópia, de maneira alta e inteligível. O mestre 

avalia quem está recitando. Ele relatará à criança seus erros de pronúncia, redação, 

gramática e os corrigirá. Em seguida, o mestre chama outro do mesmo lote de 

composições, depois os outros. Mas, um só mestre às vezes tem tantos alunos, que 

dificilmente há tempo suficiente para corrigir todas as cópias dessa maneira, assim 

selecionam quatro ou cinco, para que os alunos, ouvindo atentamente, possam 

reconhecer suas falhas e corrigi-las. Quanto aos demais, o mestre estará livre para 

corrigi-los antes ou depois do horário da aula, no auditório ou na sala, dependendo do 

grau de sua diligência e de seu zelo pelos alunos. 

Em verdade, para iniciar os debates e as discussões escolares entre os jovens, 

professores e alunos são chamados pelo som de uma campainha para a lição, três vezes 

por dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Todo mundo sabe que a aula do meio-dia 

começa imediatamente após o almoço, portanto, para ela, não é necessário tocar o sinal, 

mas de manhã e à tarde, como o tempo não está tão bem-marcado, damos o sinal duas 

vezes. O primeiro sinal de intervalo, meia hora antes das oito e das três horas da tarde, 

avisa as crianças da cidade e as chama para o colégio. O segundo sinal adverte os 

mestres a deixarem seus gabinetes e seus armários para entrar no auditório quando o 

som da campainha cessa. Nesse momento então, eles começam, pontualmente às oito 
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horas, fazendo com que seus alunos leiam a lista de presença de seus colegas, para que 

aqueles que estão ausentes e que estão atrasados sejam conhecidos, anotados e, depois, 

punidos. Em seguida, recitam a lição do dia anterior e a repetem. 

Então, o preceptor faz a explicação do texto do dia, até a hora estabelecida. 

Quando for ouvida a explicação, ocorre o ressoar da campainha, que é o sinal para as 

perguntas. Assim, com efeito, chamam os exercícios em que as crianças se perguntam, 

entre si, falam em grupo, propõem debates sobre a lição e o que ouviram o professor 

dizer. Esses debates duram meia hora, nas oito classes de gramática e nas duas classes 

de filosofia. O som da campainha põe fim nessa etapa e envia de volta os debatadores 

para casa. 

Aos sábados, ao meio-dia, ocorrem outros debates e outras disputas entre os 

alunos do primeiro e do segundo anos, do terceiro e do quarto, do quinto e do sexto, do 

sétimo e do oitavo, sobre o progresso e a erudição, no lugar da lição. Seis contra seis, os 

alunos se revezam expondo composições feitas no tempo ocioso, em cada um dos 

gêneros de oração, ou em um só gênero. 

Com efeito, nas classes iniciais, os alunos ainda não sabem como compor poesia 

latina. Eles copiam sua composição em letras um pouco maiores em um grande cartão 

de papel, deixando um intervalo de cerca de meia polegada entre as linhas e separando 

as palavras e as frases; em seguida, eles adornam, com os cartões, a parede externa de 

seu auditório a uma altura que lhes permita ler, enquanto permaneçam no mesmo local. 

Assim, com efeito, os adversários do debate podem examinar tudo com atenção, 

procurar, explorar, examinar, e se perceberem alguma falha oculta, podem repreender 

com humildade, e relatar ao autor. Essa disputa dura uma hora. Assim, logo depois de 

uma hora, após ser ouvida a primeira disputa, e o sinal, todas as crianças correm para o 

auditório. Um dos dois mestres entra em suas salas, e lhes dita, nas classes mais 

avançadas, um argumento temático para ser composto em versos; nas outras classes, 

uma sentença em francês. Todos escrevem. Eles compõem imediatamente, leem o 

trabalho em voz alta para seus professores, para que eles possam corrigi-los e depois 

saem. Durante esse período, os estudantes de filosofia também fazem disputas, mas as 

teses propostas são propostas em seus auditórios, e separadamente. É permitido a eles 

saírem com as crianças pequenas, das classes iniciais, por uma hora. 

A maior e mais famosa disputa, em evento da faculdade, acontece no dia 25 de 

agosto. É a festa de São Luís de França, que é chamada por esta razão de Ludovicalia. 

Neste dia, os jovens se esforçam com grande ardor para para mostrar o quanto 
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progrediram ao longo do ano em relação às disciplinas de Letras (in litteris). Eles 

adornam as paredes dos edifícios que cercam o pátio da faculdade com tapeçarias. 

Nelas, penduram numerosos discursos em versos e prosa, depois de copiá-los 

corretamente e pintá-los todos os meses de junho e julho, até agosto. Há também no 

meio do pátio, sob os ulmeiros, tapeçarias nas quais estão pendurados tábuas e enigmas 

de todos os tipos. 

De todos os distritos da cidade, correm multidões a fim de assistir a esse 

espetáculo. Examinamos todas as partes da exposição; que estão colocadas com essa 

finalidade, então nos apressamos a seguir para os quebra-cabeças, para ver se algum 

Édipo resolve os enigmas e ver os desistentes. 

É ocasião de muitos gritos e barulho em todo o pátio. Enquanto isso está 

acontecendo lá fora, há outro debate na sala, que também é decorado com tapeçarias. Os 

alunos de filosofia, sob condução do professor, estão prontos para debater com quem 

quiser confrontá-los, das oito às onze horas, em teses publicadas anteriormente há três 

dias. Após o almoço, a uma hora da tarde, em uma mesma sala, os membros do 

parlamento e do júri, homens sérios e instruídos, se reúnem e formam um júri que dá o 

resultado a todo o espetáculo, da seguinte maneira. 

No dia anterior, às sete horas, oito alunos das classes, ou dez, no máximo, se 

encontram com o presidente do Parlamento, ou, na sua ausência da cidade, com quem 

estiver próximo dele em dignidade. Eles recebem algum assunto, para compor em prosa 

e em verso. Em seguida, voltam para o ginásio, ficam trancados na sala e compõem lá o 

resto do dia e durante a tarde, tanto quanto for necessário. De manhã, ao nascer do sol, o 

diretor vai ao encontro deles, ele pega as cópias dos textos e os libera.  

Assim, depois que os ilustres personagens, de que falei, se reuniram em sua sala, 

os alunos competidores também se reuniram ali para ler as composições na frente deles, 

e um grande grupo juntou as composições que haviam dado de manhã ao diretor. Este 

último traz as composições, os entrega ao presidente do júri e sai da sala. O presidente 

os distribui aos concorrentes, dando a cada um o seu. Estes, depois de os receberem, 

sobem numa plataforma erguida para a ocasião e leem um após o outro a sua 

composição, começando pelos que competem pelo discurso em prosa. 

Depois que todos tenham lido, os jurados se levantam, e de pé, eles conversam 

entre si e decidem quem é o primeiro lugar de um ou de outro tipo de composição. Por 

fim, dois, entre todos os competidores, são proclamados vencedores e recebem como 

prêmio o capelo escolástico (pileus scholasticus) com o qual são condecorados. 
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Assim termina o dia em homenagem a São Luís de França (Ludovicales) e, ao 

mesmo tempo, as disputas no sábado. Estas disputas são instauradas no primeiro sábado 

após o dia de São Martim (Martinalia), tendo se situado deste sábado até o sábado mais 

próximo que precede o dia de São Luís de França. As outras atividades duram até 20 de 

setembro. Nesse dia, após a aula da tarde, os jovens terão licença para a colheita até 

primeiro de outubro. Então, eles voltam e são examinados pelo diretor, que leva para as 

classes mais altas aqueles que ele considera dignos e organiza as turmas para aquele 

ano. 

Esse é o plano segundo o qual Gouvea formou seu ginásio. É excelente e muito 

belo, não se deve fazer nenhuma mudança nele, sem temer. Ele queria mestres de 

grande ciência e capazes de cumprir sua tarefa, de um modo agradável, mas examinava 

acima de tudo suas maneiras, para que eles mesmos não tivessem vícios, nem o 

trouxessem, e para que, sob a direção deles, as crianças aprendessem as letras e se 

buscassem se imergir no hábito de viver honestamente. A todos considerava da mesma 

maneira, e os tratava com a mesma honra, como amigos queridos de forma equânime. 

Todas as vezes que eles se reuniam, a nenhum deles estava reservado um local 

fixo, mas em primeiro lugar, sem ambição, ocupava o lugar, aquele que primeiro viesse. 

E assim, ele queria que ocorresse, que os mestres conduzissem qualquer turma, que 

fosse patente a autoridade sobre os todos os meninos de todas as classes, de maneira 

igual, para adverti-los, repreendê-los e até chicoteá-los, se algum deles tiver permitido 

algum castigo, em caso de má conduta séria contra a disciplina da escola.  

Se alguém não gostasse de castigar um aluno de outra classe, deveria ao menos 

censurá-lo, com uma reclamação, por sua culpa e levá-lo ao diretor, que então castigaria 

o mesmo aluno culpado. Assim, todos os mestres do Colégio da Guiena foram sempre 

considerados e respeitados pelas crianças, como os diretores, que por toda a parte 

observavam tudo o que ocorria em todo o ginásio. 

André de Gouveia também tinha composto duas tabelas sobrea a disciplina de 

seu colégio, elas estavam penduradas na antecâmara de seu gabinete e nos pilares do 

grande salão. Parecia bom adicionar ambas as tabelas aqui, nos mesmos termos e na 

mesma ordem, exceto que no segundo, que é o dos feriados, pensamos que deveríamos 

fazer algumas pequenas mudanças e alguns acréscimos. 

 

Estatutos do Colégio de Guiena 
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Como o fundamento desta excelente escola é a disciplina acadêmica 

(scholastica), desejamos, em primeiro lugar, apresentar como neste Colégio de Guiena 

não só floresceram as boas letras, mas também os bons costumes, ajudando-nos Deus, 

sempre foram observados. Além disso, para que, de agora em diante, ninguém se 

desculpe por sua ignorância, tomamos o cuidado de expor aos olhos de todos nesta 

tabela os artigos relacionados a esse assunto. Aqui estão eles: 

Que nenhum de nossos alunos entre no ginásio sem ter suas roupas externas 

devidamente apertadas com um suspensório (cinctus supremus). 

Ninguém entre com armas ou atravesse a cidade com uma espada ou uma adaga, 

na verdade, só permitimos armas específicas para crianças em idade escolar, ou seja, 

livros, a escrivaninha portátil (theca scriptoria) e o canivete. 

Ninguém vagueie ou ande na rua em frente à porta ou no pátio do colégio, mas 

todo mundo, assim que entrar, vá direto para o auditório e que, sentados em silêncio, 

esperem, estudando, a entrada do mestre, depois que sair, retorne para casa. 

Que todos cheguem no ginásio a tempo, principalmente antes do segundo sinal. 

Que todos os nossos alunos frequentem regularmente o colégio, todos os dias, 

durante todo o horário escolar, mesmo nos feriados em que haverá exercício, que eles 

não saiam sem consultar o mestre. 

No sábado após o lanche, todos participarão de disputas públicas. 

Antes do lanche, ninguém brinca. Da mesma forma após o lanche, a menos que 

uma permissão tenha sido dada publicamente. 

Nos dias em que não houver aula, será permitido brincar sem punições, até que o 

sinal de retorno adverta. 

Ao debater todos permaneçam sentados, exceto quando é necessário consultar o 

mestre. 

Abstenham-se todos de palavrões. 

O aluno punido e repreendido não deve resmungar contra o professor, nem o 

ameaçar com qualquer gesto, nem falar com ele de forma soberba. 

Ninguém faça perjúrio, ou amaldiçoe um colega, ou o insulte, ou o engane. 

Ninguém pronuncie o nome do diabo. Que ninguém brigue. Que ninguém agrida 

o outro. 

Que ninguém fale em vernáculo, exceto as crianças muito pequenas que estão na 

classe de alfabetização, além disso, para que as próprias crianças pequenas aprendam, 
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que os mais velhos, conversando com eles, se expressem primeiro em latim e depois 

traduzam em vernáculo, caso não tenham compreendido algo. 

Ninguém mude de classe sem a nossa autorização, que ninguém escolha sua 

classe, a seu critério ou a critério de outro aluno, mas cada um, dependendo do seu 

progresso, aumentará ou diminuirá ou permanecerá na mesma classe, de acordo com 

nossa ordem, antes tendo sido testado em um exame por nós. 

Que todos os novos alunos venham até nós imediatamente, para que possamos 

atribuir uma turma a eles em virtude de sua educação e possamos colocá-los na lista da 

turma. 

Que a todos os professores, seja no colégio ou na cidade, e a outras pessoas 

honestas que entrem ou saiam do colégio, seja dada a honra que lhes é devida, com a 

cabeça descoberta, assim nos aproximaremos para lhes falar e cumprimentar. 

Pedagogos. Os professores devem manter seus jovens em atividade, mas sem 

exauri-los, para que não se aterrorizem com as letras. Se eles merecem ser punidos em 

relação a algo, eles o encaminham para nós ou para algum dos mestres. Eles não 

explicam os autores, não dão nada para aprender, senão os textos prescritos pelo 

ginásio. Assim, com efeito, muitos pedagogos confundem a mente dos alunos, oneram, 

oprimem, e o que é pior que deve ser notado, é que eles destroem o que havia sido 

edificado por mestres, que os ensinaram antes. Se forem mestres instruídos, repitam os 

textos e peçam uma explicação, caso contrário, reconheçam sua ignorância e 

permaneçam calados. Contentem-se em ensiná-las, por exemplo, bons costumes e 

moral, a piedade como exemplo. Se eles sabem ler, cantar ou escrever bem, eles os 

ensinam, quando os tempos não estiverem ocupados, ou seja, quando não houver 

exercícios públicos no colégio. 

Além disso, exortamos a todos, em particular, que observem cuidadosamente, 

não apenas tudo o que foi dito acima, mas também tudo o que lhes parece estar 

relacionado à honestidade e aos bons costumes. 

Finalmente, advertimos todos os mestres deste colégio, se eles pegarem alguém 

em falta, quanto a algum artigo dessas regras, primeiro devem adverti-lo; depois, se 

resistirem, puni-los de acordo com o merecimento de sua culpa. 

 

Feriados e dias santos na cidade de Bordeaux 

 

Dias de JANEIRO  
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1. Circuncisão de Nosso Senhor.  

6. Epifania de Nosso Senhor.  

17. Santo Antão, confessor*.  

20. São Fabiano e São Sebastião, mártires.  

25. Conversão de São Paulo. 

 

FEVEREIRO 

2. Purificação da Virgem.  

3. São Brás, mártir*. 

22. Cátedra de São Pedro, apóstolo.  

24. São Mathias, apóstolo. 

 

MARÇO, 

19. São José 

28. Anunciação da Santíssima Virgem. 

 

ABRIL 

28. São Marcos, o evangelista.  

30. Santo Eutrópio, bispo e mártir*. 

 

MAIO 

1. São Filipe e São Tiago, apóstolos.  

3. Descoberta da Santa Cruz.  

9. Translação de Santo André, apóstolo e São Nicolau, bispo*. 

16. Saint Fort, bispo e mártir*. 

22. Santa Quitéria, virgem e mártir*. 

23. Santa Maria, mãe de São Tiago, e Santa Maria Salomé, irmãs da Virgem Maria e 

São Urbano. 

 

JUNHO 

1. Saint Clair, bispo.  

11. São Barnabé, apóstolo. 

18. Amando, bispo de Bordeaux,  

24. Natividade de São João Batista.  
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29. São Pedro e São Paulo, apóstolos.  

30. São Marcial, bispo*. 

 

JULHO 

2. Visitação à bem-aventurada Virgem.  

29. Santa Maria Madalena.  

28. São Tiago, apóstolo.  

26. Santa Ana, mãe da Santíssima Virgem*. 

 

AGOSTO  

1. São Pedro, apóstolo acorrentado, 

8. Abade Mommolo*,  

10. São Lourenço, mártir, 

15. Assunção da Virgem Maria, 

16. Rocho, confessor*,  

24. São Bartolomeu, apóstolo,  

29. Degolação de São João Batista*. 

 

SETEMBRO 

8. Natividade da Santíssima Virgem, 

14. Exaltação da Santa Cruz, 

21. São Mateus, apóstolo e evangelista, 

29. São Miguel, arcanjo. 

 

OUTUBRO 

18. São Lucas, evangelista,  

21. São Severino, bispo de Bordeaux.  

28. São Simão e São Judas, apóstolos. 

 

NOVEMBRO 

1. Dia de Todos os Santos.  

2. Finados.  

11. São Martinho, bispo.  

29. Santa Catarina, virgem.  
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30. Santo André, apóstolo. 

 

DEZEMBRO 

1. Santo Elígio, confessor*, 

6. São Nicolau, bispo. 

8. Concepção da Virgem Maria, 

21. São Tomás, apóstolo, 

25. Natal, 

26. Santo Estevão, protomártir*. 

27. São João, apóstolo e evangelista. 

 28. Santos Inocentes. 

 

Para que nossos alunos, aplicando-se incansavelmente às letras, possam fazer 

grandes progressos entre os seus, é necessário que eles se apegem com ardor à piedade, 

antes de tudo é oportuno abraçá-la com zelo. Assim, eles vão adorar, de forma santa, a 

Deus e aos Santos. Com relação à religião e aos sagrados mandamentos de nossos 

antepassados, hão de sentir e de falar de maneira correta. Eles não vão ler, nem ouvir 

nada que a ortodoxia dos patriarcas condenou. Quando estiverem fora do colégio devem 

frequentar as solenidades sagradas, assim como, também, de maneira igual, quando 

estiverem em casa, não só devem frequentar as festividades, mas também nos dias 

posteriores, após as celebrações, devem sempre retornar aonde estiverem aos estudos de 

suas letras. 

Nos dias úteis, neste colégio da Aquitânia, há aulas das oito da manhã às dez 

horas; do meio-dia a uma hora da tarde e das três às cinco da tarde, exceto às terças e 

quintas-feiras, quando há apenas aulas de três até as quatro horas da tarde. 

Nos dias de celebração, listados acima, as lições são interrompidas, exceto nos 

dias em que foram marcados com um espaço em branco no início da linha, itálico e 

asteriscos, nos quais há aulas pela manhã, ao meio-dia e à tarde, em horários regulares. 

Se houver dois desses feriados em uma semana, durante os quais acreditamos 

que devemos interromper as lições, ou até mais de dois, interrompemos as lições apenas 

durante um só dia, que acreditamos que deveríamos colocar antes dos outros, por causa 

de sua solenidade. 

A lição da tarde, ou vespertina, dura apenas uma hora. Todas as aulas da manhã 

e da tarde, por mais longas que sejam, sempre são seguidas por meia hora de debates. 
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Todo sábado, há aulas pela manhã e ao meio-dia, como em outros dias úteis; 

mas depois de três horas, paramos. A lição do meio-dia ocorre apenas nas classes 

iniciais. Nas outras classes, há disputas em vez de lições. 

Nunca há lição, de qualquer tipo, no domingo. 

Um dia antes da Epifania, da Purificação e da Anunciação da Bem-Aventurada 

Virgem e da Ascensão do Senhor, paramos a uma hora da tarde. 

Nem o Carnaval, nem a Quarta-feira de Cinzas, que se segue, são dias letivos. 

No sábado anterior à Quaresma, não há aula o dia inteiro para ir à confissão. 

Um dia antes do Domingo de Ramos não há aula a partir do meio-dia. 

Durante a Semana Santa, os exercícios param na terça-feira, após a aula 

vespertina e começam novamente na manhã da quarta-feira após a Páscoa. 

No primeiro sábado depois da Páscoa, não há a aula da tarde. 

No sábado de Pentecostes, não há aula o dia inteiro para confessar, só 

começamos novamente na quarta-feira de manhã. 

No sábado, véspera do dia da Santíssima Trindade, paramos a tarde. 

Na véspera da Festa do Corpo de Nosso Senhor (Corpus Christi), não há aula a 

partir de uma hora até a manhã de sexta-feira. 

Um dia antes da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria não há aulas, para 

irem à confissão. 

Durante o dia inteiro, antes do Dia de Todos os Santos, não há aula para 

confissão. Não há aula no dia seguinte ao Dia de Todos os Santos. 

Na véspera de Natal também não há aula, para a confissão. Começamos 

novamente na manhã do dia dos Santos Inocentes. 

No dia anterior à circuncisão do Senhor, não há mais aula, a partir do meio-dia. 

No ano da graça de 1583, aos 10 de setembro, reuniram-se as autoridades da cidade de 

Bordeaux, Michel de Montaigne, cavaleiro da ordem do rei, prefeito; Godefroi 

d’Alesme, Jean Galopin, Pierre Reynier, Jean Perey, Jean Clavel, deputados; e com eles 

Gabriel de Lurbe, procurador da mesma cidade, também Richard Pichon, secretário, 

tendo-se reunido de acordo com o costume, na assembleia comum da cidade. Conforme 

o relator de Lurbe tivesse feito um relatório sobre o livreto que é intitulado Schola 

Aquitanica, os membros do Conselho aprovaram o livro e concordaram que era 

necessário publicá-lo o mais rápido possível, para que a regra observada até hoje no 

colégio de Bordeaux fosse bem conhecida e nunca pudesse ser adulterada facilmente. 
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2.3. Glossário de termos educacionais e obras didáticas 

Nessa seção, apresentamos alguns verbetes relacionados à educação 

humanística, identificados na leitura da obra Schola Aquitanica. São termos 

educacionais referentes ao ensino e à educação linguística, à organização do espaço 

escolar e ao pensamento linguístico da época. Em seguida, apresentamos um glossário 

com as principais obras didáticas citadas. O primeiro glossário está em ordem alfabética 

e o segundo em ordem de citação das obras. 

Apresentamos os verbetes em latim, derivados do Schola Aquitanica, com uma 

tradução filológica, de sentido lato, dos termos. São termos comuns, que são utilizados 

em diversos momentos na obra, para descrever o processo de ensino de gramática latina 

no Colégio de Guiena. Em relação ao segundo glossário, com a citação de autores e 

obras, organizamos os verbetes em latim e em grego como são citados na obra. O 

glossário aqui desenvolvido tem o intuito de ilustrar a vinculação da educação do 

Colégio de Guiena com a tradição humanística da época. 

A partir dos glossários, podemos evidenciar que um estudo lexical do 

documento é uma das ferramentas para a interpretação do pensamento linguístico da 

época, que se organiza por conceitos vinculados à tradição humanística, guiando o leitor 

a buscar uma intertextualidade com a obra Commentarii Grammatici de Despautério. 

Como etapa posterior de análise do Schola Aquitanica, acreditamos que a obra de 

Despautério poderia revelar a forma como as aulas eram organizadas em Guiena, no 

século XVI. Note-se que os termos destacados são oriundos da tradição gramatical 

latina renascentista, sendo utilizados no ensino até os dias de hoje e oriundos da visão 

de mundo das culturas da Antiguidade Clássica. Nesse aspecto, cumpre salientar que 

mesmo originários de tradição linguística vinculada à descrição da língua latina, tiveram 

influência na constituição de descrição do ensino de gramática, posteriormente. 

De certa forma, a educação humanística francesa, na época do renascimento, se 

valia de conceitos universais, em relação à educação linguística europeia, e o uso de 

conceitos derivados da língua latina evidencia essa universalidade humanística, da 

época. A adoção da escrita vernacular pelas sociedades ocidentais quinhentistas se 

caracterizou como a absorção de um modelo greco-romano adaptado às instituições de 

ensino, que passariam a adotar o ensino do vernáculo combinado com o ensino de latim. 

Nesse aspecto, toda uma terminologia educacional se desenvolveu antes de uma 

tradição vernácula, ainda no século XVI, para a organização das instituições 

educacionais humanísticas. 



 

 

Glossário de termos educacionais, em 

ordem alfabética: 

Abecedarii: crianças em fase de 

alfabetização 

Accidentia: acidentes 

Aedes: sede 

Alphabetarii: crianças em fase de 

alfabetização 

Argumentum: argumento 

Ars versificatoria: arte versificatória 

Auditorium: auditório 

Aula: sala de aula 

Canticum: cântico 

Carmen: canto 

Chartula: cartão 

Classis: classe 

Concordantia: concordância 

Conjugare: conjugar 

Conjugatio: conjugação 

Conjunctivum: conjuntivo 

Constructio: construção 

Compendia syllabarum: compêndio de 

sílabas 

Curriculum: currículo 

Declamatio: declamação 

Declinatio: declinação 

Dialecticus: dialético 

Dictio: dicção, ditado 

Discere: aprender 

Disciplina: disciplina 

Disputatio: disputa, debate 

Distica: dísticos 

Docere: ensinar 

Docendi ratio: arte de ensinar 

Elementa: elementos 

Epigramma: epigrama 

Epistula: espístola, carta 

Eruditio: erudição 

Expositio: exposição 

Feriae: férias 

Festuca: vareta 

Figura: figura 

Fingere: pintar, desenhar 

Gallice: em francês 

Genus: gênero 

Grammatica: gramática 

Heteroclitum: heteróclito 

Idioma: idioma 

Indicativum: indicativo 

Infinitivum: infinitivo 

Imperativum: imperativo 

Latina: língua latina 

Lectio: lição 

Legere: ler 

Libellus: livreto, cartilha 

Liber: livro 

Littera: sentido de letra 

Litterae: Letras, no sentido de ensino de 

língua e literatura 

Locutio: locução 

Logicus: lógico 

Ludus: escola 

Ludimagister: mestre de escola 

Mathematicus: matemático 

Memoria: memória 

Memoriter: de memória                      96 
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Modus: modo 

Nomen: nome 

Numerus: número 

Oratio: oração 

Ordo: ordem, classe 

Orthographia: ortografia 

Partes orationis: partes da oração 

Peccatum: pecado, erro 

Persona: pessoa 

Philosophia: Filosofia 

Physicus: físico 

Poetica: poética 

Praeceptor: preceptor 

Praelectio: preleitura 

Praesens: presente 

Praeteritum: pretérito 

Praeteritum imperfectum: pretérito 

imperfeito 

Pronuntiare: pronunciar 

Psalmus: salmo 

Recitare: recitar 

Regula: regra 

Rudimenta: rudimentos 

Salla: sala de aula 

Scamna: banco escolar 

Schola: colégio 

Scribere: escrever 

Scriptorium: escrivaninha 

Sententia: sentença 

Signum: sinal 

Species: tipo 

Supinum: supino 

Syntaxis: sintaxe 

Syllaba: sílaba 

Thema: tema 

Tempus: tempo 

Triclinia: bancos escolares 

Verbum: verbo 

Versiculum: versículo 

Versus: verso 

Vocabulum: vocábulo 

 

Obras didáticas e autores (em ordem 

de citação): 

Libellus Alphabeti: Livreto do Alfabeto 

Libellus Puerulorum: Livreto dos 

Meninos 

Plinius: Plínio 

Fabius Quintilianus: Fábio Quintiliano 

Simonis Milangii Catonis dicta: Os 

ditos de Catão de Simão de Milanges 

Distica Catonis: Os dísticos de Catão 

Dicta Sapientium: Os ditos dos sábios 

Epistolae Ciceronis: Cartas de Cícero 

Scenae Terentii: Cenas de Terêncio 

Colloquia Marturini Corderii: Os 

colóquios de Marturino Cordeiro 

Rudimenta Grammatices (Despauterii): 

Os rudimentos da gramática de 

Despautério 

Epistolae Familiares Ciceronis: Cartas 

familiares de Cícero 

Comoedia Terentii: Comédias de 

Terêncio 

Epistolae Ovidii: Epístolas de Ovídio 

Epistolae Ciceronis ad Atticum: 

Epístolas de Cícero a Ático 
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Compendium Rhetorices: Compêndio 

de Retórica 

De Tristibus Ovidii: Tristes de Ovídio 

De Ponto Ovidii: Ponto de Ovídio 

Ad Brutum: Discurso para Bruto de 

Cícero 

Ad Quinctum: Discurso para Quinto 

Fasti: Os fastos 

Liber Metamorphoseon: Livro das 

Metamorfoses 

Partitiones: As partes do discurso de 

Cícero 

Virgilius: Virgílio 

Pharsaliae Lucani: A farsália de 

Lucano 

Suetonius: Suetônio 

Quinctilianus: Quintiliano 

Livius: Lívio  

Justinus: Justino 

Seneca: Sêneca  

Eutropius: Eutrópio 

Mela: Pompônio Mela 

Lucanus: Lucano 

Persius: Pérsio 

Juvenalis: Juvenal 

Horatius: Horácio 

De Moribus: Sobre os costumes 

Isagoge Porphyrii: Isagoge de Porfírio 

Aristotelis categoriae: Categorias de 

Aristóteles 

Περὶ Ἑρμηνείας: Sobre a interpretação 

(hermenêutica) de Aristóteles 

Analytica utraque: As duas análiticas de 

Aristóteles 

Topica: Tópicos de Aristóteles 

Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι: Elencos sofísticos 

Physica: Física 

De Coelo: Sobre o céu 

Nicolai Gruchii præceptiones: Preceitos 

de Nicolau de Grouchy 

Dialecticas: Dialética 

Simon Millangius grammatica graeca: 

Gramática grega de Simão de Milanges 

Theodori Gazæ Grammatica: Gramática 

de Teodoro de Gaza 

Demosthenes: Demóstenes 

Homerus: Homero 

Logistica Burdigalæ edita: Lógica 

editada em Bordeaux 

Pselli Mathematicum breviarium: 

Brevíario matemático de Pselo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Schola Aquitanica não foi apenas um documento descritivo das atividades do 

Colégio de Guiena, pois o plano de estudos influenciou os estatutos do Colégio das 

Artes de Coimbra, no período em que Gouveia regia a instituição ensino, em 1548. O 

Regimento do Real Colégio das Artes (16 de novembro de 1547) e os Statuta (26 de 

abril de 1548) são os dois regulamentos base do primeiro colégio humanístico português 

que apresentam desde as normas de organização de ensino até as disciplinas que 

deveriam ser lecionadas em sala de aula, evidenciando características muito próximas 

ao regulamento do colégio bordalês. 

É importante refletir que mesmo com o modus parisiensis e a sua divisão de 

classes implantada no colégio, compreende-se que a segmentação de cada turma era 

também delimitada de acordo com cada conteúdo apresentado na obra de Despauterius, 

por exemplo, os rudimentos deveriam ser aplicados inicialmente na sétima classe e o 

livro que tratava da arte de versificar era introduzido a partir da sexta classe. Além de 

contribuir para a divisão seriada, a obra Commentarii Gramaticii desempenhou o papel 

de uma gramática com a finalidade pedagógica na instituição.  

O principal objetivo de nossa pesquisa foi traduzir, elaborar um glossário de 

termos educacionais presentes no plano de estudos, projetando a circulação e 

acessibilidade do documento quinhentista ao público leitor atual, em língua portuguesa, 

e investigar, através de autores clássicos da literatura latina e materiais didáticos, de que 

modo ocorria o ensino de latinidades no Colégio de Guiena, durante o humanismo 

renascentista europeu. A época do renascimento na Europa, também chamada de “Era 

das gramáticas” (Navarro, 2000), foi marcada pela elaboração de dicionários, materiais 

didáticos, compêndios e gramáticas, como abordamos na seção 2.1. Nesse mesmo 

período a instrumentalização dos idiomas de todo o mundo ganha notoriedade. Não 

podemos deixar de destacar a importância e influência da tradição greco-latina, 

principalmente da gramática latina, como base da organização das obras de descrição 

das línguas vernaculares.  

É observada a semelhança do estilo de organização educacional entre os colégios 

europeus e as primeiras instituições de ensino do Brasil em 1500. Destacamos José de 

Anchieta (1534-1597), que de acordo com Navarro (2000), se formou em Humanidades 

pelo Real Colégio das Artes de Coimbra, ainda sob o modelo do regente Gouveia. Em 
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seguida, Anchieta esteve presente nas escolas de ler e escrever ou escolas elementares e 

nos colégios do Brasil quinhentista, onde atuou como missionário jesuítico. 

Através das cartas de Anchieta (1584 e 1585), em forma de relatório, 

identificamos a proximidade com os colégios da França e de Portugal no período do 

renascimento. Já havia uma divisão entre escolas elementares, que tinham como 

objetivo alfabetizar estudantes e colégios jesuíticos, que era baseado no ensino de 

latinidades, com obras de autores clássicos, remetendo ao sistema educacional do Real 

Colégio das Artes Coimbra, local em que muitos mestres e missionários presentes nos 

primeiros colégios brasileiros completaram a formação no curso de Humanidades. 

Devido à ausência de um regimento interno nos primeiros anos de funcionamento dos 

colégios, a organização das aulas e do espaço físico era estabelecido com base nas 

experiências adquiridas pelos mestres durante a formação em Portugal.  

Com isso, podemos relacionar a hipótese de uma possível influência do sistema 

educacional europeu, seguido do modus parisiensis e até da obra de Despauterius como 

parte do material didático do ensino língua latina na educação brasileira quinhentista, 

sendo substituída, posteriormente, pela gramática latina do português Manuel Alvares, 

indicada como manual didático pelo Plano de Organização de Estudos da Companhia 

de Jesus ou Ratio Studiorum (1579).  Diante da implementação deste sistema de ensino, 

existe a possibilidade da contribuição do modelo educacional, presente nos primeiros 

colégios jesuíticos, para a criação dos cursos de letras no Brasil.  

Por fim, apontamos a presença de resquícios da tradição humanística, 

atualmente, nos cursos de graduação de letras. Assim como Erasmo defendia que o 

latim e o grego deveriam ser ensinados juntos, de forma que seriam assimilados mais 

facilmente devido a semelhança entre os dois idiomas, os currículos dos cursos de 

bacharelado e licenciatura de língua latina e grega exigem, no mínimo, o estudo de dois 

períodos de grego, para alunos do curso de língua latina e dois períodos do latim, para 

alunos do curso de língua grega, na Universidade Federal Fluminense. Já no currículo 

geral do curso de letras é possível encontrar disciplinas de introdução à literatura, ou à 

cultura greco-latina, evidenciando a influência dos antigos cursos de humanidades na 

graduação em letras. Salientamos também a continuidade da divisão em séries, classes, 

períodos e módulos, presente em todo o sistema educacional na Europa e no Brasil, 
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como destacamos no quadro comparativo da organização escolar entre Bordeaux 

(1583), França e Brasil (século XXI)
28

: 

 

 

Bordeaux  

(Séc. XVI) 

 

França  

(Séc. XXI) 

Brasil  

(Séc. XXI) 

Décima classe Cours Préparatoire (CP) Primeiro ano (Alfabetização) 

Nona classe Cours Élémentaire 1 (CE1) Segundo ano 

Oitava classe Cours Élémentaire 2 (CE 2) Terceiro ano 

Sétima classe Cours Moyen 1 (CM 1) Quarto ano 

Sexta classe Cours Moyen 2 (CM 2) Quinto ano 

Quinta classe Sixème classe Sexto ano 

Quarta classe Cinquième classe Sétimo ano 

Terceira classe Quatrième classe Oitavo ano 

Segunda classe Troisième classe Nono ano 

Primeira classe Seconde classe Primeiro ano (EM)  

Ingresso à universidade Première classe Segundo ano (EM) 

- Classe terminale Terceiro ano (EM) 

Quadro 2: Quadro comparativo de sistemas de ensino. 

  

 Acreditamos que uma possível investigação que venha a se desdobrar para uma 

análise do Schola Aquitanica, a partir da tradução do documento é a análise de sua 

intertextualidade com as obras didáticas elencadas, sobretudo, com a gramática latina de 

Despauterius. A pesquisa se desenvolveria a seguir no campo de estudos da 

                                                 
28

 Informações coletadas do Schola Aquitanica e do site da embaixada brasileira na França (http://educ-

br.fr/pt-br/estudar-e-pesquisar-na-franca/revalidacao-de-diplomas/). 

 

http://educ-br.fr/pt-br/estudar-e-pesquisar-na-franca/revalidacao-de-diplomas/
http://educ-br.fr/pt-br/estudar-e-pesquisar-na-franca/revalidacao-de-diplomas/
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Gramaticografia, a História da Gramática, a fim de suprir uma lacuna acerca dos 

estudos humanísticos que influíram em Portugal, na época da formação da Companhia 

de Jesus e da educação anchietana. Nesse aspecto, é um tema que buscará ser 

desenvolvido na continuidade do processo de pesquisa das obras gramaticais 

quinhentistas, em que esse estudo se insere. 
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