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2. A Vida Escolástica

1 Jovens e Velhos Escolares da Idade Média 1

A segunda parte deste livro, intitulada "A vida escolástica", é consagrada aos aspectos da 
história da educação que revelam o progresso do sentimento da infância na mentalidade 
comum:  como a escola e o colégio que, na Idade Média, eram reservados a um pequeno 
número de clérigos e misturavam as diferentes idades dentro de um espírito de liberdade de 
costumes, se tornaram no início dos tempos modernos um meio de isolar cada vez mais as 
crianças  durante  um período de formação tanto  moral  como intelectual,  de  adestrá-las, 
graças  a  uma  disciplina  mais  autoritária,  e,  desse  modo,  separá-las  da  sociedade  dos 
adultos. Essa  evolução do século XV ao XVIII  não se deu sem resistências.  Os traços 
comuns da Idade Média persistiram

1. Na presente edição foram conservadas apenas as conclusões de cada capitulo. O capitulo 
intitulado "Do externato ao internato" foi inteiramente suprimido. 
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por  longo  tempo,  até  mesmo  no  interior  do  colégio,  e,  a  fortiori,  na  camada  não 
escolarizada da população.
É muito raro encontrarmos nos textos medievais referências precisas à idade dos alunos. 
Quando, a despeito da oposição dos capítulos, as escolas particulares se multiplicaram e 
ameaçaram o monopólio  da  escola  da  catedral,  os  cônegos,  para  se  defender,  tentaram 
impor limites à atividade de seus concorrentes. Ora, esses limites nunca foram limites de 
idade.  Os  cônegos  se  contentaram em proibir  às  escolas  particulares  todo  ensino  mais 
avançado do que o Donat, sinônimo de gramática rudimentar. Essa ausência de referências 
à idade persistiu por muito tempo e muitas vezes ainda a constatamos nos moralistas do 
século XVII. Os contratos de pensão, espécies de contratos de aprendizagem, pelos quais as 
famílias fixavam as condições de pensão de seu filho escolar, raramente mencionavam a 
idade do menino, como se isso não tivesse importância.  O elemento psicológico essencial 
dessa estrutura demográfica era a indiferença pela idade daqueles que a compunham: ao 
contrário, a preocupação com a idade se tornaria fundamental no século XIX e em nossos 
dias. Podemos constatar, entretanto, que os alunos iniciantes geralmente tinham cerca de 10 
anos. Mas seus contemporâneos não prestavam atenção nisso e achavam natural que um 
adulto desejoso de aprender se misturasse a um auditório infantil, pois o que importava era 
a matéria ensinada, qualquer que fosse a idade dos alunos. Um adulto podia ouvir a leitura 
do livro de Donat no mesmo momento em que um menino precoce repetia o Organon: não 
havia nisso nada de estranho.
Se considerarmos essa indiferença com relação à idade, se nos lembrarmos do que foi dito 
atrás sobre os métodos pedagógicos utilizados,  sobre a simultaneidade e a repetição do 
ensino, não nos surpreenderemos em ver na escola medieval todas as idades confundidas no 
mesmo auditório. E essa observação é capital para nosso estudo:
A escola não dispunha então de acomodações amplas. O mestre instalava-se no claustro 
após livrá-lo dos comércios parasitas, ou então dentro ou na porta da igreja. Mais tarde, 
porém, com a multiplicação das escolas autorizadas, quando não tinha recursos suficientes, 
ele às vezes se contentava com uma esquina de rua - São Tomás, aliás, demonstrou seu 
desdém por esses homens empobrecidos que falavam coram pueris in angulis 2. Em geral, 
o mestre alugava uma sala, uma schola, por um preço que era regulamentado nas cidades 
universitárias. Em Paris, essas escolas se concentravam numa rua, a Rue du Fouarre: vicius  
straminis. Essas escolas, é claro, eram independen-

2 De unilale inte/leclus contra A verrioislos (LXIX, p. 252).
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tes umas das outras. Forrava-se o chão com palha, e os alunos aí se sentavam. Mais tarde, a 
partir do século XIV, passou-se a usar bancos, embora esse novo hábito de início parecesse 
suspeito.  Então,  o  mestre  esperava  pelos  alunos,  como  o  comerciante  espera  pelos 
fregueses. Algumas vezes, um mestre roubava os alunos do vizinho.
Nessa sala, reuniam-se então meninos e homens de todas as idades, de seis a 20 anos ou 
mais. "Vi os estudantes na escola, diz Robert de Salisbury no século XII 3. Seu número era 
grande (podia ser  superior  a 200).  Vi homens de idades diversas:  pueros.  adolescentes. 
juvenes. senes", ou seja, todas as idades da vida, pois não havia uma palavra para designar 
o adulto, e as pessoas passavam sem transição dejuvenes a senes.
Ainda no século XV, os mestres do Doctrinal de Pierre Michault se dirigiam ao mesmo 
tempo aos pequenos e aos grandes que compun ham seu auditório 4:

Bons escolier, entendements ouverts 
Tam soiez vieux ou josnes, meurs ou vers...*

"E  essa  escola,  com uma grande  multidão  de  alunos,  jovens  e  velhos,  estava  lendo  o 
capítulo sobre as construções (do Doctrinal de Alexandre Ia Villedieu, sucessor de Priscien 
e prodecessor de Despeuteres)." Como poderia ser de outra forma, se não havia gradação 
nos currículos, e os alunos mais velhos simplesmente haviam repetido mais vezes o que os 
jovens haviam escutado apenas uma vez, sem que houvesse outras diferenças entre eles?
E essa mistura de idades continuava fora  da escola.  A escola não cerceava o aluno.  O 
mestre único, às vezes assistido por um auxiliar, e com uma única sala à sua disposição, não 
estava organizado para controlar a vida quotidiana de seus alunos. Estes, terminada a lição, 
escapavam à sua autoridade. Ora, originariamente, essa autoridade, o for do mestre, era a 
única que eles reconheciam. "Velhos ou jovens", os alunos eram abandonado, a si mesmos. 
Alguns, muito raros, viviam com os pais. Outros viviam em regime de pensão, quer na casa 
do próprio mestre, quer na casa de um padre ou cônego, segundo as condições fixadas por 
um contrato semelhante ao contrato de aprendizagem. Estes últimos eram os mais vigiados, 
ou ao menos os mais seguidos. Pertenciam a uma casa, à família do clérigo ao qual haviam 
sido confiados, e nesse caso havia uma espécie de compro-

3 R. de Salisbury, De vanitale mundi, P. L., 176. col. 709.
4 P. Michault, Doclrinal du lemps présent, ed. Th. Walton, 1931.
* - Bons alunos, de compreensão aberta,! Quer sejais velhos ou jovens, maduros ou ver-
des..... (N. do T.)
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misso entre a educação pela aprendizagem, que estudaremos adiante, e a educação escolar 
de tipo moderno. Essa era a única forma de internato conhecida. Mas a maior parte dos 
alunos  morava onde  podia,  com o habitante  local,  vários  em cada quarto.  E  é  preciso 
admitir que aí também os velhos se misturavam com os jovens. Longe de serem separados 
pela idade, suas relações deviam ser reguladas por tradições de iniciação que uniam com 
laços estreitos os alunos pequenos aos maiores. Voltaremos a este ponto a propósito da 
história da disciplina escolar.
Essa  promiscuidade  das  idades  hoje  nos  surpreende,  quando  não  nos  escandaliza:  no 
entanto, os medievais eram tão pouco sensíveis a ela que nem a notavam, como acontece 
com as coisas  muito familiares.  Mas como poderia alguém sentir  a  mistura  das  idades 
quando se era tão indiferente à própria idéia de idade?
Assim que ingressava na escola, a criança entrava imediatamente no mundo dos adultos. 
Essa  confusão,  tão  inocente  que  passava  despercebida,  era  um  dos  traços  mais 
característicos  da  antiga  sociedade,  e  também um de  seus  traços  mais  persistentes,  na 
medida em que correspondia a algo enraizado na vida. Ela sobreviveria a várias mudanças 
de estrutura. A partir  do fim da Idade Média, percebem-se os germes de uma evolução 
inversa que resultaria em nosso sentimento atual das diferenças de idade. Mas até o fim do 
Ancien Régime. ao menos, restaria algo desse estado de espírito medieval. Sua resistência 
aos outros fatores de transformação mental mostra-nos bem que estamos na presença de 
uma atitude fundamental diante da vida. que foi familiar a uma longa sucessão de gerações.

5 Cf. parte III. Cap. 2.
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Uma Instituição Nova:

O Colégio

No século XIII, os colégios eram asilos para estudantes pobres, fundados por doadores. Os 
bolsistas  aí  viviam  em  comunidades,  segundo  estatutos  que  se  inspiravam  em  regras 
monásticas.  Não  se  ensinava  nos  colégios.  A  partir  do  século  XV,  essas  pequenas 
comunidades  democráticas  tornaram-se  institutos  de  ensino,  em  que  uma  população 
numerosa (e não mais apenas os bolsistas da fundação, entre os quais figuravam alguns 
administradores e professores) foi submetida a uma hierarquia autoritária e passou a ser 
ensinada  no  local.  Finalmente,  todo  o  ensino  das  artes,  passou  a  ser  ministrado  nos 
colégios, que forneceriam o modelo das grandes instituições escolares do século XV ao 
XVII, os colégios dos jesuítas, os colégios dos doutrinários e os colégios dos oratorianos: o 
colégio do Ancien Régime, mais distante dos primeiros colégios de bolsistas do século XIV 
do que de nossos colégios de hoje, diretamente anunciados por ele apesar de diferenças 
importantes, e, sobretudo, da ausência de in- 
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ternato. O estabelecimento definitivo de uma regra de disciplina completou a evolução que 
conduziu  da  escola  medieval,  simples  sala  de  aula,  ao  colégio  moderno,  instituição 
complexa, não apenas de ensino, mas de vigilância e enquadramento da juventude.

Essa evolução da instituição escolar está ligada a uma evolução paralela do sentimento das 
idades e da infância. No início, o senso comum aceitava sem dificuldade a mistura das 
idades. Chegou um momento em que surgiu uma repugnância nesse sentido, de início em 
favor das crianças menores. Os pequenos alunos de gramática foram os primeiros a ser 
distinguidos.  Mas  essa  repugnância  não parou neles.  Estendeu-se também aos  maiores, 
alunos de lógica e de fisica e a todos os alunos de artes, embora a idade de alguns deles lhes 
permitisse exercer fora da escola funções reservadas aos adultos. E que, embora tivesse 
começado  pelos  mais  jovens,  essa  separação  não  os  atingia  enquanto  crianças,  e  sim 
enquanto estudantes, e no princípio enquanto estudantes-clérigos, pois quase todos eram 
tonsurados. Por essa razão, não se aplicou aos estudantes, com o fito de distingui-los dos 
adultos, um regime realmente infantil ou juvenil - aliás, não se conhecia nem a natureza 
nem o modelo de um tal regime. Desejava-se apenas proteger os estudantes das tentações 
da vida leiga, uma vida que muitos clérigos também levavam, desejava-se proteger sua 
moralidade. Os educadores inspiraram-se então no espírito das fundações monásticas do 
século XIII, dos dominicanos e franciscanos, que conservavam os princípios da tradição 
monástica,  mas  haviam  abandonado  a  clausura,  a  reclusão,  e  tudo  o  que  restava  do 
cenobitismo original. É certo que os estudantes não estavam comprometidos por nenhum 
voto.  Mas, durante o período de seus estudos, eles foram submetidos ao modo de vida 
particular dessas novas comunidades. Graças a esse modo de vida, a juventude escolar foi 
separada do resto da sociedade, que continuava fiel à mistura das idades; dos sexos e das 
condições sociais. Esta era a situação ao longo do século XIV.

Mais tarde, o objetivo fixado para esse tipo de existência, a meio caminho entre a vida leiga 
e a vida monástica, se alterou. No início, ele fora considerado um meio de garantir a um 
jovem  clérigo  uma  vida  honesta.  A seguir,  adquiriu  um  valor  intrínseco,  tornou-se  a 
condição  imprescindível  de  uma boa  educação,  mesmo leiga.  A idéia  de  educação  era 
estranha às concepções do início do século XIV. Em 1452, porém, o Cardeal d'Estouteville 
falava do regimen puerorum e da responsabilidade moral dos mestres encarregados das 
almas dos alunos. Tratava-se tanto da formação como da instrução do estudante, e por esse 
motivo  convinha  impor  às  crianças  uma  disciplina  estrita:  a  disciplina  tradicional  dos 
colégios, modificada porém num sen- 
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tido mais autoritário e mais hierárquico. O colégio tornou-se então um instrumento para a 
educação  da  infância  e  da  juventude  em geral.  Nessa  mesma  época,  no  século  XV e 
sobretudo no XVI, o colégio modificou e ampliou seu recrutamento. Composto outrora de 
uma pequena minoria de clérigos letrados, ele se abriu a um número crescente de leigos, 
nobres  e  burgueses,  más também a  famílias  mais  populares,  como veremos adiante.  O 
colégio tornou-se então uma instituição essencial da sociedade: o colégio com um corpo 
docente  separado,  com  uma  disciplina  rigorosa,  com  classes  numerosas,  em  que  se 
formariam todas as gerações instruídas do Ancien Régime. O colégio constituía, se não na 
realidade  mais  incontrolável  da  existência,  ao  menos  na  opinião  mais  racional  dos 
educadores, pais, religiosos e magistrados, um grupo de idade maciço, que reunia alunos de 
oito-nove anos até mais de 15, submetidos a uma lei diferente da que governava os adultos. 



3 Origens das Classes Escolares

Como se passou da indeterminação medieval ao rigor do conceito moderno, como e quando 
a classe escolar adquiriu seu aspecto atual de classe de idade?
Desde o início do século XV, pelo menos, começou-se a dividir a população escolar em 
grupos de mesma capacidade que eram colocados sob a direção de um mesmo mestre, num 
único local - a Itália, por exemplo, durante muito tempo permaneceu fiel a essa fórmula de 
transição: Mais tarde, ao longo do século XV, passou-se a designar um professor especial 
para cada um desses grupos, que continuaram a ser mantidos, porém, num local comum - 
essa formação ainda subsistia na Inglaterra na segunda metade do século XIX. Finalmente, 
as classes e seus professores foram isolados em salas especiais - e essa iniciativa de origem 
flamenga e parisiense gerou a estrutura moderna de classe escolar. Assistimos então a um 
processo de diferenciação da massa escolar, que no início do século XV era desorganizada. 
Esse 
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processo correspondeu a uma necessidade ainda nova de adaptar o ensino do mestre ao 
nível do aluno. Foi este o ponto essencial. Essa preocupação em se colocar ao alcance dos 
alunos opunha-se tanto aos métodos medievais de simultaneidade ou de repetição, como à 
pedagogia  humanista,  que  não distinguia  a  criança  do  homem e  confundia  a  instrução 
escolar  -  uma preocupação para a  vida -  com a cultura -  uma aquisição da vida.  Essa 
distinção das classes indicava portanto uma conscientização da particularidade da infância 
ou da juventude, e do sentimento de que no interior dessa infância ou dessa juventude 
existiam várias categorias. A instituição do colégio hierarquizado no século XIV já havia 
retirado  a  infância  escolar  da  barafunda  em  que,  no  mundo  exterior,  as  idades  se 
confundiam. A criação das classes no século XVI estabeleceu subdivisões no interior dessa 
população escolar.

Essas  categorias,  esboça  das  às  vezes  a  partir  de  uma  circunstância  que  ainda  não 
correspondia àquilo que mais tarde seria exigido delas em termos de ordem, disciplina e 
eficácia pedagógica, seriam na época categorias de idade? Sem dúvida, em 1538, Baduel 
via  no  sistema  de  classes  um  meio  de  repartir  os  alunos  segundo  "sua  idade  e  seu 
desenvolvimento".  No primeiro terço do século XVI,  Thomas Platter,  ao termo de uma 
juventude errante, foi ter numa boa escola de Schlestadt, freqüentada por 900 discipuli; ora, 
ele já não devia achar muito normal que sua ignorância o situasse aos 18 anos no meio das 
crianças, pois que sentiu a necessidade de registrar o fato como uma anomalia: "Quando 
entrei para a escola não sabia nada, nem mesmo ler o Donat, e no entanto eu tinha 18 anos. 
Tomei meu lugar entre as crianças pequenas; parecia uma galinha no meio dos pintinhos" .

Não nos deixemos enganar contudo, por esses poucos indícios, que corremos o risco de 
aumentar ao isolar. Algumas vezes havia uma coincidência entre a idade e o grau, mas nem 
sempre, e, quando havia contradição, a surpresa era pequena e, muitas vezes, nenhuma. Na 
realidade, prestava-se sempre mais atenção ao grau do que à idade. No início do século 
XVII, a classe não possuía a homogeneidade demográfica que a caracteriza desde o fim do 
século  XIX,  embora  se  aproximasse  constantemente  dela.  As  classes  escolares  que  se 
haviam  formado  por  razões  não  demográficas  serviriam  gradualmente  para  enquadrar 
categorias de idades, não previstas de início. Existia, portanto, uma relação despercebida 
entre a estruturação das classes e as idades, despercebida porque estranha os hábitos mais 
comuns.  A nova necessidade de análise e de divisão, que caracterizou o nascimento da 
consciência  moderna  em sua  zona  mais  intelectual,  ou  seja,  na  formação  pedagógica, 
provocou por sua vez necessidades e méto- 
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dos idênticos, quer na ordem do trabalho - a divisão do trabalho, quer na representação das 
idades - a repugnância em misturar espíritos, e, portanto, idades muito diferentes. Mas essa 
preocupação de separação das  idades  só  foi  teoricamente  reconhecida  e  afirmada mais 
tarde, quando já se havia imposto na prática, após tentativas longas e empíricas. E isso nos 
leva a estudar mais de perto o problema das idades escolares e de sua correspondência às 
classes. 



4 As Idades dos Alunos

O estudo da correspondência entre as classes escolares e as idades dos alunos, o estudo do 
ciclo escolar através do exame de alguns casos biográficos dos séculos XV, XVII e XVIII, e 
finalmente" a análise de alguns "catálogos" em que os diretores e professores atualizavam a 
lista  de  alunos,  o  que  possibilita  estabelecer  a  composição  das  classes  por  idade,  nos 
permitem deduzir algumas idéias essenciais.
A precocidade de certas infâncias do século XVI e início do século XVII nos pareceu ser 
uma sobrevivência  dos  hábitos  escolares  medievais,  mas  também do costume geral  da 
aprendizagem, em que as idades eram misturadas e uma habilidade precoce não surpreendia 
mais  do  que  o caráter  excepcional  de  certos  dons.  Observamos,  aliás,  que  as  carreiras 
brilhantes, como as dos nossos memorialistas, ainda se caracterizavam por uma relativa 
precocidade:  durante  certo  tempo,  a  precocidade  esteve  ligada  ao  sucesso,  Contudo,  a 
admiração comum logo se desviou desses  jovens prodígios  -  no mais  tardar,  durante o 
século  XVIII.  A  repugnância  pela  precocidade  marca  a  primeira  brecha  aberta  na 
indiferenciação das idades dos jovens. A poli- 
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tica escolar que eliminava as crianças muito pequenas, fossem quais fossem seus dotes, 
quer recusando-lhes a entrada na escola, quer como era mais comum - concentrando-as nas 
classes mais baixas, ou ainda fazendo-as repetir o ano, implicava um sentimento novo de 
distinção entre uma primeira infância mais longa, e a infância propriamente escolástica. Até 
o meio do século XVII, tendia-se a considerar como término da primeira infância a idade de 
5-6 anos, quando o menino deixava sua mãe, sua ama ou suas criadas. Aos sete anos, ele 
podia entrar para o colégio, e até mesmo para o 7-9 ano. Mais tarde, a idade escolar, ao 
menos a idade da entrada para as três classes de gramática, foi retardada para os 9-10 anos. 
Portanto,  eram as  crianças  de  até  10  anos  que  eram mantidas  fora  do  colégio.  Dessa 
maneira  conseguia-se  separar  uma primeira  infância  que  durava  até  9-10 anos  de  uma 
infância escolar que começava nessa idade. O sentimento mais comumente expresso para 
justificar  a  necessidade  de  retardar  a  entrada  para  o  colégio  era  a  fraqueza,  "a 
imbecilidade",  ou  a  incapacidade  dos  pequeninos.  Raramente  era  o  perigo  que  sua 
inocência corria,  ou ao menos esse perigo, quando admitido, não era limitado apenas à 
primeira infância.
A repugnância pela precocidade marcou Portanto a diferenciação através do colégio de uma 
primeira camada: a da primeira infância, prolongada até cerca de 10 anos.
Mas embora a primeira infância fosse assim isolada, a mistura arcaica das idades persistiu 
nos séculos XVII e XVIII entre o resto da população escolar, em que crianças de 10 a 14 
anos, adolescentes de 15 a 18 e rapazes de 19 a 25 freqüentavam as mesmas classes. Até o 
fim do século XVIII, não se teve a idéia de separá-los. Ainda no início do século XIX, 
separavam-se de modo definitivo os homens feitos, os "barbudos" de mais de 20 anos, mas 
não  se  considerava  estranha  à  presença  no  colégio  de  adolescentes  atrasados,  e  a 
promiscuidade de elementos de idades muito diferentes não chocava ninguém, contanto que 
os menorezinhos não fossem expostos a ela. De fato, ainda não se sentia a necessidade de 
distinguir a segunda infância, além dos 12-13 anos, da adolescência ou da juventude. Essas 
duas categorias de idade ainda continuavam a ser confundidas: elas só se separariam mais 
para o fim do século XIX, graças à difusão,  entre a burguesia,  de um ensino superior: 
universidade ou grandes escolas.
Durante o Primeiro Império na França, nem mesmo a época do recrutamento, facilmente 
evitado  nas  camadas  burguesas,  dividia  esse  longo  período  de  idade  em  que  nossas 
distinções modernas ainda não eram admitidas.
Observaremos que essa ausência de separação entre a segunda infância e a adolescência, 
que desapareceu na burguesia durante o século XIX, subsiste ainda hoje na França nas 
classes populares onde 
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não há  formação secundária.  A maioria  das  escolas  primárias  permanece  fiel  ao  velho 
hábito da simultaneidade do ensino. O jovem operário que obtém o certificado de conclusão 
do primeiro grau e não passa por uma escola técnica ou um centro de aprendizagem entra 
diretamente  para  o  mundo do  trabalho,  que  continua  a  ignorar  a  distinção escolar  das 
idades. E ai ele pode escolher seus camaradas numa faixa de idade mais extensa do que a 
faixa  reduzida  da  classe  do  colégio.  O  fim  da  infância,  a  adolescência  e  o  inicio  da 
maturidade  não  se  opõem como na  sociedade  burguesa,  condicionada  pela  prática  dos 
ensinos secundário e superior.
O  período  da  segunda  infância-adolescência  foi  distinguido  graças  ao  estabelecimento 
progressivo e tardio de uma relação entre a idade e a classe escolar. Durante muito tempo, 
no século XVI e até mesmo no século XVII, essa relação foi muito incerta.
A regularização do ciclo anual das promoções, o hábito de impor a todos os alunos a série 
completa  de classes,  em lugar  de  limitá-la  a  alguns  apenas,  e  as  necessidades  de  uma 
pedagogia nova, adaptada a classes menos numerosas e mais homogêneas, resultaram, no 
início do século XIX, na fixação de uma correspondência cada vez mais rigorosa entre a 
idade e a classe. Os mestres se habituaram então, compor suas classes em função da idade 
dos  alunos.  As idades outrora  confundidas começaram a se  separar  na medida  em que 
coincidiam com as classes, pois desde o fim do século XVI a classe fora reconhecida como 
uma unidade estrutural. Sem o colégio e suas células vivas, a burguesia não dispensaria às 
diferenças mínimas de idade de suas crianças a atenção que lhes demonstra, e partilharia 
nesse ponto da relativa indiferença das sociedades populares.



5
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Portanto,  antes  do  século  XV,  o  estudante  não  estava  submetido  a  uma  autoridade 
disciplinar extra-corporativa, a uma hierarquia escolar: Mas tampouco estava entregue a si 
mesmo. Ou bem residia perto de uma escola com sua própria família, ou, como era mais 
freqüente, morava com uma outra família à qual havia sido confiado com um contrato de 
aprendizagem que previa a freqüência a uma escola, sempre latina. O menino entrava então 
para  uma  dessas  associações,  corporações  ou  confrarias...  que,  através  de  exercícios 
devotos ou festivos,  do culto religioso,  de bebedeiras ou banquetes,  mantinham vivo o 
sentimento de sua comunidade de vida. Outra possibilidade era o pequeno estudante seguir 
um menino mais velho, compartilhando sua vida na alegria ou na desgraça, e, muitas vezes, 
em

1 As reticências indicam passagens suprimidas.
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troca,  sendo  surrado  e  explorado.  Em todos  esses  casos,  o  estudante  pertencia  a  uma 
sociedade ou a um bando de companheiros, em que uma camaradagem às vezes brutal 
porém real regulava sua vida quotidiana, muito mais do que a escola e seu mestre, e, porque 
essa camaradagem era reconhecida pelo senso comum, ela tinha um valor moral.
A partir  do fim da  Idade  Média,  esse  sistema de  camaradagem encontraria  na  opinião 
influente uma oposição crescente, e se deterioraria gradativamente, até aparecer no final 
como uma forma de desordem e de anarquia. Em sua ausência, a juventude escolar seria 
organizada com base em novos princípios de comando e de hierarquia autoritária.  Essa 
evolução,  é  certo,  não  foi  particular  à  infância,  e  se  estendeu  a  toda  a  sociedade  -  o 
estabelecimento do absolutismo monárquico foi um de seus aspectos. Contudo, na escola, 
ela  provocou -  ou acompanhou -  uma modificação paralela  do sentimento  da infância, 
particularmente interessante para nosso estudo.

Acompanharemos agora os progressos desses novos princípios de disciplina:

[...]

Desde  o  século  XV,  ao  mesmo tempo em que  lutavam contra  os  hábitos  escolares  de 
solidariedade  corporativa,  esses  homens  adeptos  da  ordem,  esses  organizadores 
esclarecidos, procuravam difundir uma idéia nova da infância e de sua educação. Gerson e 
o Cardeal d'Estouteville são exemplos muito característicos desse estado de espírito. Para o 
Cardeal  d'Estouteville  2,  as  crianças  não  podiam  ser  abandonadas  sem  perigo  a  uma 
liberdade sem limites hierárquicos.
Elas pertenciam a uma  etas infirma que exigia "uma disciplina maior e princípios mais 
estritos". Para ele, os mestres-escola - os principales - não deviam mais ser os primeiros 
camaradas  da  criança.  Eles  se  separavam  dos  infirmi  que  dirigiam.  Sua  missão  não 
consistia apenas em transmitir, como mais velhos diante de companheiros mais jovens, os 
elementos de um conhecimento; eles deviam, além disso, e em primeiro lugar, formar os 
espíritos, inculcar virtudes, educar tanto quanto instruir. Essa preocupação não aparecia de 
forma tão explícita nos textos anteriores.
Esses educadores eram responsáveis pela alma dos alunos: monemus omnes et singulos 
pedagogos presentes et futuros... ut sic intendant regimini suorum domesticorum puerorum 
et scolarium. Para eles,

2 Théry, Hisloire de l'éducation, '1858, 2 vaIs., t. li, apêndice.
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era um dever de consciência escolher judiciosamente seus colaboradores, os outros mestres 
e submonitores: viros bonos graves et doctos.
Era um dever também usar sem indulgência culpada de seus poderes de correção e punição, 
pois isso envolvia a salvação da alma das crianças,  pelas quais eles eram responsáveis 
perante Deus: ne eorum dampnationem.
Duas idéias novas surgem ao mesmo tempo: a noção da fraqueza da infância e o sentimento 
da responsabilidade moral dos mestres.
O sistema disciplinar que elas postulavam não se podia enraizar na antiga escola medieval, 
onde o mestre não se interessava pelo comportamento de seus alunos fora da sala de aula.

[...]

A nova  disciplina  se  introduziria  através  da  organização  já  moderna  dos  colégios  e 
pedagogias coma série completa de classes em que o diretor e os mestres deixavam de ser 
primi inter pares, para se tornarem depositários de uma autoridade superior. Seria o governo 
autoritário  e  hierarquizado  dos  colégios  que  permitiria,  a  partir  do  século  XV,  o 
estabelecimento e o desenvolvimento de um sistema disciplinar cada vez mais rigoroso.

Para definir esse sistema, distinguiremos suas três caracteristicas principais: a vigilância 
constante, a delação erigida em principio de governo e em instituição, e a aplicação ampla 
de castigos corporais.

[...]

A história  da  disciplina  do  século  XIV  ao  XVII  permite-nos  fazer  duas  observações 
importantes. Em primeiro lugar, uma disciplina humilhante - o chicote ao critério do mestre 
e  a  espionagem  mútua  em  beneficio  do  mestre  e  substituiu  um  modo  de  associação 
corporativa que era o mesmo tanto para os jovens escolares como para os outros adultos. 
Essa evolução sem dúvida não foi particular à infância: nos séculos XV-XVI, o castigo 
corporal se generalizou, ao mesmo tempo em que uma concepção autoritária, hierarquizada 
-  em suma,  absolutista  -  da  sociedade.  Contudo,  mesmo  assim,  restou  uma  diferença 
essencial entre a disciplina das crianças e a dos adultos - diferença que não existia nesse 
grau  durante  a  Idade  Média.  Entre  os  adultos,  nem tolos  eram submetidos  ao  castigo 
corporal: os fidalgos lhe escapavam, e o modo de aplicação da disciplina contribui a para 
distinguir as condições sociais. Ao contrário, todas as crianças e jovens, qualquer que fosse 
sua condição, eram submetidos a um regime comum e eram igualmente surrados. Isso não 
quer dizer que a separação das condições sociais não existisse no mundo escolástico. Ela 
existia ai como nos outros lugares e era igualmente marcada. Mas o caráter degradante para 
os 
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adultos nobres do castigo corporal não impedia sua aplicação às crianças. Ele se tornou até 
mesmo uma característica da nova atitude diante da infância.
O segundo fenômeno que nossa análise revela é a dilatação da idade escolar submetida no 
chicote: reservado de inicio às crianças pequenas, a partir do século XVI ele se estendeu a 
toda a população escolar, que muitas vezes beirava e outras ultrapassava os 20 anos Tendia-
se portanto a diminuir  as  distinções entre a  infância e  a adolescência,  a  fazer  recuar  a 
adolescência na direção da infância, submetendo-a a uma disciplina idêntica. Dentro do 
mundo  escolar  pois  isso  não  se  aplicava  tanto  às  carreiras  não  escolares  ou  pouco 
escolarizadas - o adolescente era afastado do adulto e confundido com a criança, com a qual 
partilhava as humilhações do castigo corporal, o castigo da plebe.
Portanto, a infância prolongada até dentro já da adolescência, da qual se distinguia ma!, 
caracterizava-se por uma humilhação deliberada. Toda a infância, a infância de todas as 
condições  sociais,  era  submetida  ao  regime  degradante  dos  plebeus.  O  sentimento  da 
particularidade da infância, de sua diferença com relação ao mundo dos adultos, começou 
pelo sentimento mais elementar de sua fraqueza, que a rebaixava ao nível das camadas 
sociais mais inferiores.

A preocupação em humilhar a infância para distingui-Ia e melhorá-la se atenuaria ao longo 
do século XVIII, e a história da disciplina escolar nos permite acompanhar a mudança da 
consciência coletiva nessa questão.

[...]

Na  França,  a  opinião  pública  manifestou  uma  repugnância  pelo  regime  disciplinar 
escolástico  que  resultou  em  sua  supressão  por  volta  de  1763,  quando  as  autoridades 
tomaram a condenação dos jesuitas como pretexto para reorganizar o sistema escolar.
1...1

O caráter servil e aviltador do castigo corporal não era mais reconhecido como adaptado à 
fraqueza da infância. Ao contrário, ele provocava uma reprovação de inicio discreta, mas 
que se iria ampliar. Surgiu a idéia de que a infância não era uma idade servil e não merecia 
ser metodicamente humilhada.
Essa repugnância, despertada aqui pelo castigo dos alunos pequenos, tornou-se ainda mais 
viva com relação aos alunos maiores.
Pouco a pouco, tornou-se habitual não mais chicotear os alunos de retórica. .

[...]
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Ao mesmo tempo, as velhas práticas de delação foram abandonadas. Já as pequenas escolas 
de Port-Royal e a tradição jansenista, que fazia o papel de precursora, as evitavam. Por 
volta de 1700, o novo colégio de Sainte-Barbe adotou os métodos de Port-RoyaI3.
Seu regulamento suprimia tanto os  castigos corporais  como os  princípios  medievais  de 
emulação adotados pelos odiados jesuitas, e a instituição dos observadores. Mais que isso, 
na reunião semanal dos mestres que decidiam as advertências e os castigos, um "tribuno" 
dos  alunos  estava  presente  e  defendia  seus  colegas.  Um espírito  inteiramente  diferente 
surge aqui. Ele se impôs ao colégio de Louis-le-Grand após 1763, e a toda a organização 
escolar francesa.
[...]

O  relaxamento  da  antiga  disciplina  escolar  correspondeu  a  uma  nova  orientação  do 
sentimento da infância, que não mais se ligava ao sentimento de sua fraqueza e não mais 
reconhecia a necessidade de sua humilhação. Tratava-se agora de despertar na criança a 
responsabilidade do adulto,  o sentido de sua dignidade. A criança era menos oposta ao 
adulto (embora se distinguisse bastante dele na prática) do que preparada para a vida adulta. 
Essa preparação não se fazia de uma só vez, brutalmente. Exigia cuidados e etapas, uma 
formação. Esta foi a nova concepção da educação, que triunfaria no século XIX.

[...]

3 Quicherat. Histoire de Sainte-Barbe. 1860.



6 As “Pequenas Escolas"

Este  capítulo  é  dedicado  ao  estudo  de  dois  fenômenos:  primeiro,  no  século  XVII,  a 
especialização demográfica  das  idades de 5-7 a  1011 anos,  tanto  nas  pequenas escolas 
como nas classes inferiores dos colégios; em seguida, no século XVIII, a especialização 
social de dois tipos de ensino, um para o povo, e o outro para as camadas burguesas e 
aristocráticas. De um lado, as crianças foram separadas das mais velhas, e de outro, os ricos 
foram  separados  dos  pobres.  Em  minha  opinião,  existe  uma  relação  entre  esses  dois 
fenômenos. Eles foram as manifestações de uma tendência geral ao enclausuramento, que 
levava a distinguir o que estava contundido, e a separar o que estava apenas distinguido: 
uma tendência que não era estranha à revolução cartesiana das idéias claras, e que resultou 
nas sociedades igualitárias modernas, em que uma compartimentação geográfica rigorosa 
substituiu as promiscuidades das antigas hierarquias. 



7 A Rudeza da Infância Escolar

o homem moderno ficará surpreso com a inconveniência desses costumes: eles nos parecem 
incompatíveis com nossas idéias sobre a infância e a primeira adolescência, e já é muito os 
tolerarmos nos adultos das  classes  populares,  como indício de uma idade mental  ainda 
aquém da maturidade. Nos séculos XVI e XVII, os contemporâneos situavam os escolares 
no mesmo mundo picaresco dos soldados, criados, e, de um modo geral, dos mendigos. As 
pessoas honestas que possuíam algum bem desconfiavam tanto de uns como de outros. Um 
cônego de Dijon I, falando sobre a juventude dourada da cidade (à qual pertencia o filho do 
presidente da Corte Suprema), e de sua partida em 1592 para "ir para as universidades das 
Leis em Toulou-

I C. Mutteau, Les Ecoles de Dijon.
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se",  chamava-a  literalmente  de  escória:  "É  um  grande  bem  nos  vermos  livres  dessa 
escória", como de um bando de malfeitores. Uma das personagens da comédia de Larivey 
assimilava certos escolares aos insubmissos que viviam à margem da sociedade civilizada: 
"Não penso que sejam escolares e sim homens livres, que vivem sem lei e sem apetite", e 
homens livres significava algo como vagabundos ou truands. A própria palavra truand, que 
na  gíria  francesa  moderna  designa  um  adulto,  vem  do  latim  escolástico  trutanus, 
"vagabundo", palavra que se aplicava principalmente aos estudantes errantes, essa chaga da 
antiga  sociedade  escolar.  O  termo ainda  conserva  esse  sentido  em inglês,  onde  truant 
designa antes de tudo a criança que faz gazeta.
Foi necessária a pressão dos educadores para separar o escolar do adulto boêmio, ambos 
herdeiros de um tempo em que a elegância de atitude e de linguagem era reservada não ao 
clérigo, mas ao adulto cortês, Uma nova noção moral deveria distinguir a criança, ao menos 
a criança escolar, e separá-la: a noção da criança bem educada.
Essa noção praticamente não existia no século XVI, e formou-se no século XVII. Sabemos 
que  se  originou  das  visões  reformadoras  de  uma elite  de  pensadores  e  moralistas  que 
ocupavam  funções  eclesiástictis  ou  governamentais.  A  criança  bem  educada  seria 
preservada das rudezas e da imoralidade, que se tornariam traços específicos das camadas 
populares e dos moleques. Na França, essa criança bem educada seria o pequeno-burguês. 
Na Inglaterra, ela se tornaria o gentleman, tipo social desconhecido antes do século XIX, e 
que seria criado por uma aristocracia ameaçada graças às public schools, como uma defesa 
contra  o  avanço  democrático.  Os  hábitos  das  classes  dirigentes  do  século  XIX  foram 
impostos  às  crianças  de  início  recalcitrantes  por  precursores  que  os  pensavam  como 
conceitos,  mas  ainda  não  os  viviam  concretamente.  Esses  hábitos  no  princípio  foram 
hábitos infantis, os hábitos das crianças bem educadas, antes de se tornarem os hábitos da 
elite do século XIX, e, pouco a pouco, do homem moderno, qualquer que seja sua condição 
social. A antiga turbulência medieval foi abandonada primeiro pelas crianças, e finalmente, 
pelas  classes  populares:  hoje,  ela  é  a  marca  dos  moleques,  dos  desordeiros,  últimos 
herdeiros dos antigos vagabundos, dos mendigos, dos "fora-da-lei", dos escolares do século 
XVI e início do século XVII. 



CONCLUSÃO

A Escola e a Duração da Infância

Na primeira  parte  deste  livro,  estudamos  o  nascimento  e  o  desenvolvimento  dos  dois 
sentimentos da infância que distinguimos: o primeiro, difundido e popular, a "paparicação", 
limitava-se às primeiras idades e correspondia à idéia de uma infância curta; o segundo, que 
exprimia  a  tomada  de  consciência  da  inocência  e  da  fraqueza  da  infância,  e,  por 
conseguinte, do dever dos adultos de preservar a primeira e fortalecer a segunda, durante 
muito tempo se limitou a uma pequena minoria de legistas, padres ou moralistas. Sem eles, 
a criança teria permanecido apenas o poupard, o bambino, o pequeno ser cômico e gentil 
com o qual as pessoas se distraíam com afeição, mas também com liberdade - quando não 
com licença - sem preocupação moral ou educativa. Passados os cinco ou sete primeiros 
anos, a criança se fundia sem transição com os adultos: esse sentimento de uma infância 
curta persistiu ainda por muito tempo nas classes populares. Os moralistas e educadores do 
século XVII,  herdeiros  de uma tradição que  remontava a  Gerson,  aos  reformadores  da 
universidade de 
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Paris do século XV, aos fundadores de colégios do fim da Idade Média, conseguiram impor 
seu sentimento grave de uma infância longa graças ao sucesso das instituições escolares e 
às  práticas  de  educação  que  eles  orientaram  e  disciplinaram.  Esses  mesmos  homens, 
obcecados  pela  educação,  encontram-se  também na  origem do sentimento  moderno  da 
infância e da escolaridade.
A infância foi prolongada além dos anos em que o garotinho ainda andava com o auxílio de 
"guias" ou falava seu "jargão", quando uma etapa intermediária, antes rara e daí em diante 
cada vez mais comum, foi introduzida entre a época da túnica com gola e a época do adulto 
reconhecido: a  etapa da escola,  do colégio.  As classes de idade em nossa sociedade se 
organizam em torno de instituições. Assim, a adolescência, mal percebida durante o Ancien 
Régime, se distinguiu no século XIX e já no fim do século XVIII através da conscrição, e 
mais tarde, do serviço militar. O écolier - o escolar - e esta palavra até o século XIX foi 
sinônimo de estudante, sendo ambas empregadas indiferentemente: a palavra colegial não 
existia - o écolier do século XVI ao XVIII estava para uma infância longa assim como o 
conscrito dos séculos XIX e XX está para a adolescência.
Entretanto,  essa  função  demográfica  da  escola  não  surgiu  imediatamente  como  uma 
necessidade.  Ao  contrário,  durante  muito  tempo  a  escola  permaneceu  indiferente  à 
repartição  e  à  distinção das  idades,  pois  seu  objetivo  essencial  não  era  a  educação da 
infância. Nada predispunha a escola latina da Idade Média a esse papel de formação moral 
e social. A escola medieval não era destinada às crianças, era uma espécie de escola técnica 
destinada à instrução dos clérigos, "jovens ou velhos", como dizia o Doctrinal de Michault. 
Ela  acolhia  da  mesma  forma  e  indiferentemente  as  crianças,  os  jovens  e  os  adultos, 
precoces ou atrasados, ao pé das cátedras magisteriais.
Até o século XVIII, ao menos, muito dessa mentalidade sobreviveu na vida e nos hábitos 
escolares. Vimos como a divisão em classes separadas e regulares foi tardia, como as idades 
continuavam misturadas dentro de cada classe, freqüentada ao mesmo tempo por crianças 
de 10 a 13 anos e adolescentes de 15 a 20. Na linguagem comum, dizer que um menino 
estava em idade de ir para a escola não significava necessariamente que se tratava de uma 
criança, pois essa idade podia também ser considerada como um limite além do qual o 
individuo tinha poucas possibilidades de sucesso. f: dessa forma que devemos interpretar os 
sábios  conselhos  que  Tereza  Pança  dá  a  seu  marido  Sancho,  quando  este  parte  em 
expedição  com D.  Quixote,  segundo  a  tradução  francesa  do  século  XVII  I:  "Não  vos 
esqueçais nem de

1 Cervantes, Dom Quixote, ed. La Pléiade, parte 11, capo 5, p. 554.
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mim nem de vossos filhos. Lembrai-vos que nosso Sanchico já tem 15 anos feitos, que é 
razoável e que deve entrar para a escola, se é certo que seu tio abade deseja torná-lo um 
homem da Igreja". Ia-se para a escola quando se podia, ou muito cedo ou muito tarde. Esse 
modo  de  ver  persistiria  ao  longo  de  todo  o  século  XVII,  a  despeito  das  influências 
contrárias. Deixaria vestígios suficientes no século XVIII para que, após a Revolução, os 
educadores mais velhos se lembrassem dele e se referissem - para condená-la - à prática do 
Ancién Régime de  manter no colégio alunos muito velhos. Ele só desapareceria realmente 
no século XIX.
Essa indiferença da escola pela formação infantil não era própria apenas dos conservadores 
retrógrados.  f:  importante  notar  que  os  humanistas  do  Renascimento  a  compartilharam 
também com seus  inimigos,  os  escolásticos  tradicionais.  Assim como os  pedagogos da 
Idade Média, eles confundiram educação com cultura, e estenderam a educação a toda a 
duração da vida humana, sem dar um valor privilegiado à infância ou à juventude, sem 
especializar  a participação das idades.  Mas eles exerceram apenas uma influência fraca 
sobre a estrutura da escola, e seu papel foi exageradamente aumentado pelos historiadores 
da literatura. Os verdadeiros inovadores foram esses reformadores escolásticos do século 
XV,  o  Cardtal  d'Estouteville,  Gerson,  os  organizadores  dos  colégios  e  pedagogias,  e, 
finalmente e acima de tudo, os jesuítas, os oratorianos e os jansenistas do século XVII. 
Com eles vemos surgir o sentido da particularidade infantil, o conhecimento da"psicologia 
infantil e a preocupação com um método adaptado a essa psicologia.
O colégio do Ancien Régime conservou portanto durante muito tempo a lembrança de sua 
ancestral, a escola latina da catedral. Muito tempo se passou até que ele aparecesse como 
uma instituição especialmente reservada às crianças.

Nem todo o mundo,  porém, passava pelo colégio,  nem mesmo pelas pequenas escolas. 
Nesses  casos  de  meninos  que  jamais  haviam  ido  ao  colégio,  ou  que  nele  haviam 
permanecido muito pouco tempo (um ou dois anos),  os antigos hábitos de precocidade 
persistiam como na Idade Média. Continuava-se no domínio de uma infância muito curta. 
Quando o colégio não prolongava a infância, nada mudava.
Ainda no século XVII, a distribuição da escolaridade não se fazia necessariamente segundo 
o nascimento. Muitos jovens nobres ignoravam o colégio, evitavam a academia e se uniam 
sem delonga às tropas em campanha. Em seu famoso relato da morte de Turenne em 1675, 
Mme de Sévigné assinala a presença, ao lado do Marechal, de seu sobrinho, que tinha 14 
anos. No fim do reinado de Luís XIV, ha- 
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via tenentes de 14 anos em seu exército. Chevert entrou para o exército aos 11 2.

Essa precocidade também era encontrada entre a soldadesca. 
Mme de Sévigné, que decididamente se interessava muito pelos assuntos militares, como 
observa E. G. Leonard, conta a seguinte anedota:
"Despréaux foi com Gourville ver M. le Prince. M. le Prince mandou-o ver seu exército. - 
Então, que me dizeis? - perguntou M. It Prince. - Monsenhor - disse Despréaux, - creio que 
vosso exército será bom quando for maior. e que o soldado mais velho ainda não tem 18 
anos 3" .
Comum aos oficiais e aos homens' do século XVII, essa precocidade persistiu ainda muito 
tempo entre os soldados, embora no século XVIII tenha desaparecido entre os oficiais, que 
só  entravam em serviço  após  um ciclo  escolar  mais  ou  menos  completo,  e,  às  vezes, 
prolongado por escolas militares especiais.
Se a escolarização no século XVII ainda não era o monopólio de uma classe,  era sem 
dúvida o monopólio de um sexo. As mulheres eram excluídas. Por conseguinte, entre elas, 
os hábitos de precocidade e de infância curta mantiveram-se inalterados da Idade Média até 
o século XVII.

"Desde que completei meus 12 anos, graças a Deus cuja vida é eterna, casei-me cinco vezes 
no pórtico da igreja." Assim falava uma das mulheres de Chaucer, no século XIV. Mas no 
fim do século XVI, Catherine Marion casou-se com Antoine Arnauld aos 13 anos. E ela era 
bastante dona de sua casa para dar "uma bofetada em sua primeira camareira, uma moça de 
20 anos, assentada, porque esta não havia resistido a uma cadeia que alguém lhe fizera. .." 
A autora destas linhas, Catherine I  Lemaitre,  tinha-se casado aos 14 anos de idade. As 
pessoas falavam em casar sua irmã Anne aos 12 anos, e só a vocação religiosa da menina 
fez  com que  esses  planos  fracassassem.  O  pretendente  não  tinha  pressa  e  gostava  da 
família, pois, como nos diz Catherine Lemaitre, "não só esperou para se casar até que Anne 
tivesse professado, como não quis fazê-lo antes de ver também transformada em religiosa 
nossa irmã caçula, que, na época em que se falava de seu casamento com Anne, era uma 
criança de seis anos". No máXimo, quatro ou seis anos de noivado. Aliás, a partir dos tO 
anos, as meninas já eram mulherzinhas como essa me,J;
ma Anne Arnauld, uma precocidade explicada por uma educaçâb

2 E. G. Leonard, Les Problemes de l'armée, 1958, p. 164.
3 L. Cognet. La Réforme de Port-Royal. 1950. PI!. 13 e 100.
4 L. Cognet. op. cito
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que treinava as meninas para que se comportassem desde muito cedo como adultas: "Desde 
os tO anos de idade essa pequena tinha o espírito tão avançado que governava toda a casa 
de Mme Arnauld, a qual a fazia agir assim deliberadamente, para formá-la nos exercícios de 
uma mãe de família, já que este deveria ser seu futuro".

Além da  aprendizagem doméstica,  as  meninas  não recebiam por  assim dizer  nenhuma 
educação.  Nas  famílias  em que  os  meninos  iam ao colégio,  elas  não  aprendiam nada. 
Fénelon  queixa-se  dessa  ignorância  como de  um fato  generalizado.  Reconhece  que  as 
pessoas se preocupavam muito com os meninos: "Os mais hábeis especialistas se aplicaram 
em fornecer regras sobre o assunto. Quantos mestres e quantos colégios vemos! Quantas 
despesas são feitas com as impressões de livros, as pesquisas científicas, os métodos de 
ensino  das  línguas,  a  escolha  dos  professores...  Essas  despesas  demonstram  a  alta 
consideração em que se tem a educação dos meninos". Mas as meninas! "As pessoas se 
acreditam no direito de abandonar cegamente as meninas à orientação de mães ignorantes e 
indiscretas  5."  As  mulheres  mal  sabiam ler  e  escrever:  "Ensinai  as  meninas  a  ler  e  a 
escrever corretamente.  ~ vergonhoso, porém comum, ver-se mulheres de espírito e bem 
educadas (portanto, da boa sociedade) não saberem pronunciar bem o que lêem: ou elas 
hesitam ou lêem numa voz cantada... Cometem erros ainda mais grosseiros de ortografia, 
ou na maneira de formar ou ligar as letras ao escrever". As mulheres eram semi-analfabetas. 
Criou-se o hábito de enviar as meninas a conventos que não eram destinados à educação, 
onde elas acompanhavam os exercícios devotos e recebiam uma instrução exclusivamente 
religiosa.

No fundo século XVII, o Saint-Cyr de Mme de Maintenon forneceria o modelo de uma 
instituição de caráter moderno para as meninas, que aí ingressavam entre os 7 e os 12 anos 
e saíam em torno dos 206. As queixas contra as pequenas escolas mistas e o ensino das 
ursulinas  indicam  uma  tendência  geral  em  favor  da  escolarização  feminina,  mas  essa 
escolarização se iniciaria com um atraso de cerca de dois séculos.

A partir  do século XV, e sobretudo nos séculos XVI e XVII,  apesar da persistência da 
atitude medieval de indiferença à idade, o colégio iria dedicar-se essencialmente à educação 
e à formação da ju-

5 Fénelon. De /'éducalion des filles. 1687.
6 Tb. Lavallée, Hisloire de Ia maison royale de Sainl-Cyr, 1862.
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ventude,  inspirando-se  em  elementos  de  psicologia  que  eram  encontrados  e  que  hoje 
reconhecemos em Cordier, na Ratio dos Jesuítas e na abundante literatura pedagógica de 
Port-Royal.  Descobriu-se  então a  necessidade da disciplina:  uma disciplina  constante  e 
orgânica, muito diferente da violência de uma autoridade mal respeitada. Os legisladores 
sabiam que a sociedade turbulenta que eles comandavam exigia um pulso firme, mas a 
disciplina escolar nasceu de um espírito e de uma tradição muito diferentes. A disciplina 
escolar teve origem na disciplina eclesiástica ou religiosa; ela era menos um instrumento de 
coerção  do  que  de  aperfeiçoamento  moral  e  espiritual,  e  foi  adotada  por  sua  eficácia, 
porque  era  a  condição  necessária  do  trabalho  em comum,  mas  também por  seu  valor 
intrínseco de edificação e ascese. Os educadores a adaptariam a um sistema de vigilância 
permanente das crianças, de dia e de noite, ao menos em teoria.
A diferença essencial  entre a escola da Idade Média e  o colégio dos tempos modernos 
reside na introdução da disciplina. Esta se estenderia gradualmente dos colégios às pensões 
particulares onde moravam os alunos, e, em certos casos, ao conjunto da cidade, embora na 
prática sem muito sucesso. Os mestres tenderam a submeter o aluno a um controle cada vez 
mais estrito, no qual as famílias, a partir do fim do século XVII, cada vez mais passaram a 
ver  as  melhores  condições  de  uma  educação  séria.  Chegou-se  a  aumentar  os  efetivos 
outrora excepcionais dos internos, e a instituição ideal do século XIX seria o internato, quer 
fosse um liceu, um pequeno seminário, um colégio religioso ou uma escola normal. Apesar 
da persistência dos traços arcaicos, a disciplina daria ao colégio do Ancien Régime um 
caráter moderno que já anunciava nossos estabelecimentos secundários contemporâneos. 
Essa disciplina não se traduziria apenas por uma melhor vigilância interna, mas tenderia a 
impor às  famílias o respeito pelo ciclo escolar  integral.  A escolaridade se tornaria sem 
dúvida uma questão de crianças e de jovens, ou seja, não se estenderia mais, como na Idade 
Média  ou  no  Renascimento,  às  idades  da  maturidade  -  mas  seria  uma  escolaridade 
relativamente longa (menos longa, entretanto, do que a da Idade Média). As pessoas não se 
contentariam mais em passar um ano ou dois no colégio, como ainda era freqüente no início 
do século XVII, tanto entre os nobres empobrecidos ou apressados, como entre as pessoas 
humildes, os artesãos felizes em dar às suas crianças uma tintura de latim. No fim do século 
XVIII, o ciclo escolar era bastante semelhante ao do século XIX: quatro ou cinco anos no 
mínimo. A criança, enquanto durava sua escolaridade, era submetida a uma disciplina cada 
vez  mais  rigorosa  e  efetiva,  e  essa  disciplina  separava  a  criança  que  a  suportava  da 
liberdade do adulto. Assim, a infância era prolongada até quase toda a duração do ciclo 
escolar. 
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De um lado,  havia a  população escolarizada,  e  de outro,  aqueles  que,  segundo hábitos 
imemoriais,  entravam diretamente na vida adulta, assim que seus passos e suas línguas 
ficavam suficientemente firmes. Essa divisão não correspondia às condições sociais. Sem 
dúvida, o núcleo principal da população escolar era constituído de famílias burguesas, de 
juristas e de eclesiásticos. Mas, como vimos, havia nobres entre os que não freqüentavam a 
escola, e artesãos e camponeses entre os que o faziam. As meninas de boa fama não eram 
mais instruídas do que as das classes inferiores, e podiam sê-lo, até menos, pois, em certos 
casos,  as  meninas  do  povo  aprendiam  a  escrever  com  perfeição,  como  um  ofício.  A 
população escolar, numa época em que o colégio ministrava quase a totalidade dos ensinos 
que hoje dividimos em primário, secundário e superior, coincidia muito menos do que hoje 
com o contorno das condições sociais. O movimento de apostolado educacional do fim do 
século XVII, que resultou no aparecimento dos Irmãos das Escolas Cristãs, não se limitava 
apenas  aos  pobres.  As  escolas  populares  eram invadidas  por  pequeno-burgueses,  assim 
como  as  classes  inferiores  dos  colégios  estavam  cheias  de  pequenos  artesãos  ou 
camponeses.
Os  acontecimentos  poderiam  ter-se  desenrolado  a  seguir  de  tal  forma  que  o  sistema 
educacional francês se tivesse baseado na escola única: afinal,  o Ancien Régime, até o 
século  XVIII,  praticamente  só  conheceu  a  escola  única.  A freqüência  escolar  se  teria 
estendido social  e  geograficamente;  a  duração dos  ciclos,  por  outro  lado,  teria  variado 
segundo as vocações: apenas os juristas e os eclesiásticos teriam seguido até o fim dos dois 
ou três  anos de filosofia  -  correspondentes  a  nossos  anos de faculdade;  os  outros  -  os 
artesãos ou soldados - teriam parado num estágio anterior. Esta era de fato a situação em 
meados do século XVII: os colégios ou as escolas latinas estendiam uma rede circular em 
torno de um grande colégio com a série  completa de classes e  a  densidade dessa rede 
diminuía na direção da periferia. Ela era constituída de várias escolas que abrigavam apenas 
as classes inferiores do ciclo escolar. Isso pode nos parecer surpreendente quando pensamos 
no rigor e na diversidade da hierarquia social do Ancien Régime: os hábitos de escolaridade 
diferiam  menos  segundo  as  condições  sociais  do  que  segundo  as  funções. 
Conseqüentemente, as atitudes existenciais, assim como vários traços da vida quotidiana, 
não diferiam muito mais.
Mas esse estado de coisas não durou muito, e, a partir do século XVIII, a escola única foi 
substituída por um sistema de ensino duplo, em que cada ramo correspondia não a uma 
idade, mas a uma condição social: o liceu ou o colégio para os burgueses (o secundário) e a 
escola para o povo (o primário). O secundário é um ensino longo. O primário durante muito 
tempo foi um ensino curto, e, tanto na Ingla- 



A ESCOLA E A DURAÇÃO DA INFÃNCIA

193

terra  como  na  França,  foram necessárias  as  revoluções  sociais  originárias  das  últimas 
grandes guerras para prolongá-lo. Talvez uma das causas dessa especialização social resida 
justamente  nos  requisitos  técnicos do ensino  longo,  do momento em que  ele  se  impôs 
definitivamente aos costumes; não era mais possível tolerar a coexistência de alunos que 
não estavam desde o inicio decididos a ir até o fim, a aceitar todas as regras do jogo, pois as 
regras  de  uma coletividade  fechada,  escola  ou comunidade religiosa,  exigem o mesmo 
abandono total que o jogo. Do momento que o ciclo longo foi estabelecido, não houve mais 
lugar  para  aqueles  que,  por  sua  condição,  pela  profissão  dos  pais  ou  pela  fortuna  não 
podiam segui-lo nem se propor a segui-lo até o fim.
Mas  há  uma  outra  causa  para  essa  evolução:  a  ação  desses  homens  detentores  da 
autoridade, da razão e do saber, que já encontramos na origem das grandes transformações 
dos costumes entre a Idade Média e os tempos modernos. Foram eles, como dissemos, que 
compreenderam a particularidade da infância e a importância tanto moral como social da 
educação, da formação metódica das crianças em instituições especiais, adaptadas a essa 
finalidade. Muito cedo, alguns deles se perturbaram com a extensão de seu próprio sucesso 
um sucesso sociológico do qual nem sempre estavam conscientes. Richelieu, que previa 
uma Academia modelo na cidade utópica que pretendia construir em Richelieu, e depois 
Colbert, exprimiram seus temores de uma inflação de intelectuais e de uma crise de mão-
de-obra  braçal:  um  velho  tema  que  as  diversas  gerações  da  burguesia  conservadora 
transmitiram até nossos dias. No século XVII, apesar de sua autoridade, esses precursores 
pregavam no deserto: "não puderam fazer nada para frear o sucesso dos colégios e sua 
penetração no campo. Mas no século XVIII, seu preconceito foi adotado por essa categoria 
de pessoas "esclarecidas" que,  numa certa medida,  aparecem em vários domínios como 
seus sucessores; esses homens do Iluminismo, das sociedades de pensamento, graças a seu 
número e suas relações, exerceram sobre a opinião pública uma influência com que nenhum 
grupo de  legisladores,  clérigos  ou  intelectuais  poderia  ter  sonhado  no  passado.  Alguns 
deles, como Condorcet, permaneceram fiéis à idéia de um ensino universal aberto a todos. 
Mas a maioria propôs, ao contrário - a partir da expulsão dos jesuitas - limitar a uma única 
classe  social  o  privilégio  do  ensino  longo e  clássico,  e  condenar  o  povo a  um ensino 
inferior, exclusivamente prático.
Sabemos também que o sentimento da infância encontrou sua expressão mais moderna 
nesses  mesmos  meios  de  burgueses  esclarecidos,  admiradores  de  Greuze  e  leitores  do 
Emile ou de Paméla. Mas os antigos gêneros de vida sobreviveram quase até nossos dias 
nas classes populares, submetidas por menos tempo à ação da escola. 
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Teríamos até mesmo razão em perguntar se nesse ponto não houve uma regressão durante a 
primeira metade do século XIX, sob a influência da demanda de mão-de-obra infantil na 
indústria  têxtil.  O  trabalho  das  crianças  conservou  uma  característica  da  sociedade 
medieval: a precocidade da passagem para a idade adulta. Toda a complexidade da vida foi 
modificada pelas  diferenças do tratamento escolar  da criança burguesa e  da criança do 
povo.
Existe portanto um notável sincronismo entre a classe de idade moderna e a classe social: 
ambas nasceram ao mesmo tempo, no fim do século XVIII, e no mesmo meio: a burguesia.
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