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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa “O Liceu Francês no Rio de Janeiro (1915-1965): instituições 

escolares e difusão da cultura francesa no exterior” procurou compreender o processo de 

constituição, criação e desenvolvimento do Lycée Français ao Colégio Franco 

Brasileiro no recorte temporal que se iniciou com a sua fundação no ano de 1915 e 

terminou no seu cinqüentenário no ano de 1965. O intuito foi perceber como se deu a 

difusão da cultura francesa a partir de uma história institucional constituída de três 

diferentes temporalidades: Lycée Français, Liceu Franco-Brasileiro e Colégio Franco-

Brasileiro. História esta apresentada ao redor de três personagens centrais: Claude 

Alexandre Brigole, Georges Dumas e Renato Almeida.  

A motivação pela pesquisa partiu de um primeiro contato com parte da 

documentação do Arquivo Escolar quando realizava um estudo sobre arquitetura escolar 

com foco nos Liceus. Na ocasião, muitas questões ficaram sem resposta e, assim, 

percebi que poderia dar continuidade a esse percurso investigativo iniciado com a 

arquitetura escolar e, ao que indicava, seria um trabalho árduo pela pouca bibliografia 

disponibilizada naquele momento. Deste modo, continuei a pesquisar sobre o lugar do 

prédio escolar na sua relação com a cidade e no que traz de específico à identidade da 

instituição escolar.  

No Mestrado, o meu objeto de estudo foi o Instituto de Educação do Rio de 

Janeiro (IERJ), onde procurei compreender como se deu a relação das ex-alunas e a 

representação dessa memória nas suas trajetórias profissionais, com intuito de entender 

como o prédio monumento dos anos dourados estava representado para as alunas dos 

anos de chumbo. Assim, indaguei como o lugar da escola símbolo de prestígio e da 

escola de professores foi representado naqueles tempos de (des) crença e (des) lugar 

pelas suas antigas alunas dos considerados anos de chumbo. Desse modo, foi possível 

(re) significar o lugar da Instituição pelas narrativas, entendendo que parte da história 

das instituições escolares pode ser observada pelas trajetórias de seus alunos e 

professores quando se parte do particular para o geral. Foi uma pesquisa que indicou o 

lugar da cidade do Rio de Janeiro, da Praça da Bandeira, da Rua Mariz e Barros e da 

Tijuca na sua relação com a instituição escolar de formação de professores.   

Logo, me fez pensar em outras escolas que atravessaram o século com suas 

particularidades e que se integraram na paisagem da cidade com seus prédios modelos 
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de uma cultura escolar própria. Portanto, entendo que as pesquisas que procuram 

compreender a existência da instituição escolar na sua relação mais ampla com o 

processo histórico do lugar onde se insere podem contribuir para a História da Educação 

ao trazer à tona temas e questões que nem sempre aparecem no espaço da escola, 

embora estejam intimamente relacionados. Assim, retomei a pesquisa sobre os Liceus. 

No Doutorado, apresentei o projeto que tinha como objeto de pesquisa o Liceu 

Francês situado na Rua das Laranjeiras, no Largo do Machado, na cidade do Rio de 

Janeiro. A pesquisa desde o início indicou a necessidade de investigar, com os olhares 

cruzados na França e no Brasil, uma multiplicidade de fontes de pesquisa histórica que 

dessem conta de sugerir as singularidades da instituição escolar nas suas diferentes 

temporalidades. 

Considerando as fontes como origem e apoio para a produção historiográfica, 

Saviani (2006) sinaliza para a importância de se pensar coletivamente a geração, 

manutenção, organização, disponibilização e preservação das múltiplas formas de fontes 

de pesquisa da história da educação brasileira. Nesse sentido, o arquivo escolar, 

provavelmente, toma o lugar central das investigações da história das instituições 

escolares. 

Minhas primeiras intenções foram no sentido de procurar o significado da 

palavra Liceu, num primeiro momento na França e depois como o termo foi apropriado 

no Brasil. 

A origem da palavra Liceu se relaciona a Aristóteles, e portanto, aos estudos de 

filosofia e à escola por ele fundada, voltada para o saber e a ciência e instalada em 

Atenas, no século IV A.C. Assim,  

 

Consta que o Liceu de Aristóteles, além do edifício que o constituía, 

era célebre por seu jardim, ao qual se acoplava uma alameda para 

caminhar; que os contemporâneos chamavam de peripatos: “passeio 

por onde se anda conversando, motivo pelo qual a escola aristotélica 

foi chamada peripatética, seja como referência à alameda, seja como 

referência ao fato de que Aristóteles e os estudantes passeavam por ali 

discutindo animadamente filosofia” (CHAUÍ, 2002, p. 336). (BOTO, 

s/d, s/p.)  
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Por outro lado, apontando para a importância dada ao prédio, à arquitetura e aos 

jardins como espaços de encontro com o outro, indicando a alteridade como um dos 

modos de nos constituirmos enquanto indivíduos sociais, a arquitetura escolar dos 

Liceus modernos tem no pátio interno o lugar do encontro, da circulação entre os 

espaços escolares, indicando para uma das identidades do estabelecimento escolar. No 

Liceu do Rio de Janeiro esse pátio, chamado de pátio das árvores, servia de espaço para 

o coletivo dos alunos e professores do colégio quando formavam as turmas para 

cantarem os Hinos do Brasil e da França, e também para o espaço do improviso das 

brincadeiras realizadas nos recreios escolares.  

Segundo Savoie (2007), a criação dos Liceus na França por Bonaparte se iniciou 

no ano de 1802 até a reforma do ano de 1902, marcando de forma decisiva a direção ao 

novo modelo, ou seja, do Liceu Moderno. Foi com a lei do 11 floreal do ano X (1º de 

maio de 1802), com objetivo de organizar a instrução pública na França, que ele criou o 

Liceu e lhe indicou um lugar central no embrião do sistema educacional. O autor 

reproduz passagem de Compère e Savoie (2001), que observam:  

 

Com o Liceu se pretende, devido a sua fama e a sua influência, 

transformar toda a oferta educacional, ao menos no que se refere à 

formação das elites. Quanto a sua organização, o Liceu distingue-se 

radicalmente das escolas centrais que substitui, aproximando-se do 

modelo dos colégios de humanidades dos séculos anteriores no 

sentido que constitui um verdadeiro estabelecimento escolar e não um 

simples somatório de cátedras professorais. (SAVOIE, 2007, p. 11-2)   

 

A criação dos Liceus, portanto, inovou com uma inspiração no passado a partir 

da oposição às escolas centrais. Desse modo, essa criação marcou um retorno a um t ipo 

de organização escolar: a dos colégios do Antigo Regime, caracterizado pela divisão 

dos alunos em classes sucessivas correspondendo cada uma a um nível de estudos e, ao 

percorrê-las, a um curso traçado anteriormente dentro de um campo determinado de 

estudos. Outra característica apontada por Savoie (2007) refere-se à volta dos internatos. 

Esse retorno indicava também uma inspiração no modelo pedagógico humanista, que se 

baseava em aulas pela manhã e estudo sob supervisão à tarde. Ainda incluíam cursos 

extras como desenho, exercícios, cursos de línguas vivas ou de história e artes 

recreativas entre o tempo da manhã e o da tarde. Esse modelo de internato não era 
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exclusivo, pois recebiam também alunos externos que ficavam numa pensão privada ou 

moravam na casa de algum professor. 

 A criação dos Liceus trouxe de volta as humanidades e o latim, que tinham sido 

substituídos pelas escolas centrais na perspectiva de um ensino enciclopedista com 

interesse mais nas ciências, no desenho e nas matérias modernas em geral.  

Torna-se importante perceber que, embora os Liceus e as escolas secundárias 

recebessem alunos da mesma idade e ensinassem letras e ciências, não eram 

compreendidos como estabelecimentos escolares do mesmo nível (SAVOIE, 2007). 

Durante quase um século uma série de questões foram sendo postas e, dentre outras, o 

estudo destacou que os Liceus eram estabelecimentos pagantes e que recebiam 

subvenções do Estado e das Municipalidades. Depois de quase cem anos, na virada do 

século XX, foi o modelo do Liceu que estava em crise. Assim, o projeto de criação dos 

Liceus no ano de 1892   

 

Não pretende ganhar terreno nem oferecer para todos uma instrução 

garantida pelo Estado. Pretende, sim, fazer escolas suficientemente 

bem cotadas por seus professores, seus alunos e a força de seu ensino, 

para que possam impor seu modelo a todas aquelas que propõem 

estudos da mesma ordem. Pretende, aliás, criar um laço entre as outras 

escolas e os Liceus, recrutando nelas os futuros alunos do governo, 

isto é, os bolsistas nacionais que fornecem a cada Liceu sua clientela 

fundamental. (SAVOIE, 2007, p. 15) 

 

Portanto, com a reforma de 1902,  

 

O Liceu inclina-se para um modelo de organização que 

corresponde à denominação de um novo modelo pedagógico, 

com finalidades novas, menos voltadas para a aquisição de uma 

cultura que marque a pertença a uma elite e, de forma geral, a 

um desejo por parte das famílias de não mais confiarem a 

educação de seus filhos apenas aos estabelecimentos escolares. 

[...] o Liceu moderno continuava sendo o Liceu de uma elite. 

(ID., Ibidem, p. 28-9)  
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O processo histórico dos Liceus apontando pouca expansão inicial indicou um 

dos traços de uma educação voltada para as elites.
1
  

 

Os Liceus não foram criados para os pobres, mas para a formação das 

elites do país, e o acesso de jovens vindos dos meios populares [...] só 

se tornou possível devido à democratização [...] promovida pela escola 

pública republicana a partir da Lei Jules Ferry. (COELHO, 2008, p. 

283)  

 

Desta forma, é no período da III República (1870-1940), com Jules Ferry à 

frente da política cultural e expansionista, que se insere o processo de constituição e 

criação dos Liceus franceses fora da França. Como propõe Suppo (1999; 2000), a 

influência cultural exercida por eles devia fomentar a admiração pela cultura francesa e 

incentivar o consumo dos produtos culturais franceses. E na perspectiva da educação 

como uma forma de disseminar a língua e a cultura francesa, os Liceus constituídos fora 

da França deviam se nacionalizar e formar os alunos nas duas culturas, a humanista 

francesa e a do país de sua instalação. 

 

 

A inserção do objeto de estudo no campo da História das Instituições Escolares 

O termo Liceu na História da Educação Brasileira se referiu a uma série de 

Instituições escolares constituídas ainda no Império e no início do século XX indicando 

símbolo de prestígio, constituindo-se em um diferencial no seu entorno, e ainda como 

uma escola para poucos. Portanto, o próprio uso do termo Liceu aqui no Brasil 

desvelou, possivelmente, o imaginário de prestígio que trazia o termo.  

Os Liceus franceses no Brasil foram criados nas duas primeiras décadas do 

século XX, revelando as relações franco-brasileiras. O Liceu do Rio de Janeiro, 

diferentemente do Liceu de São Paulo, recebeu a denominação de Lycée Français 

enquanto o de São Paulo desde sua criação foi reconhecido como Lyceu Franco-

Brasileiro de São Paulo. As diferentes denominações por que passou o Liceu do Rio de 

Janeiro indicaram as escolhas, as estratégias e as imposições que fizeram parte da 

existência escolar na sua relação com a história franco-brasileira. Desse modo, a 

                                                             
1
 Jean Hébrard apontou que, no momento de sua institucionalização, somente 5% da população chegava 

aos Liceus. Anotação feita durante encontro realizado na PUC-RJ em 22/05/2011, no qual ele 
apresentava breve relato sobre a educação pública na França. 
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pesquisa transitou o olhar para as duas culturas, ou seja, a brasileira e a francesa com 

suas diferentes especificidades. 

O estudo compreendeu a perspectiva ampliada do documento histórico, na 

medida em que não somente os escritos ditos oficiais e legais representavam o conjunto 

que utiliza o historiador para sua escrita, mas também o uso de memórias, cartas, 

biografias, fotografias, histórias de vida e depoimentos, entre o que possa representar a 

cultura de um espaço-tempo nas suas diversas especificidades. O que sinalizou para 

uma multiplicidade de olhares sobre a existência de uma instituição escolar, em sua 

relação com a sociedade em que está inserida e, de modo mais restrito com os valores, 

as ideias, as junções e as conjunções de um espaço-tempo determinado.  

Ao mesmo tempo a pesquisa se insere no campo da História das Instituições 

Escolares entendendo a importância do Arquivo Escolar
2
 como o lugar central, quando 

permite entrar e sair na procura de construir a história da existência do estabelecimento 

escolar na sua multidimensionalidade. 

Portanto, o Arquivo Escolar ao mesmo tempo em que foi o lugar das respostas 

foi também o das indagações, o que permitiu sair desse arquivo na procura das respostas 

em outros contextos que não somente o da escola. 

No uso do Arquivo Escolar para se pensar o objeto de estudo, Bonato reafirma 

entendimento anterior da importância desse acervo documental:  

 

O arquivo de uma escola tem por finalidade armazenar a 

documentação de interesse da escola que venha auxiliar a 

administração e o ensino, assim como permitir o levantamento de 

dados para pesquisa educacional e histórica da instituição e da 

comunidade na qual ela está inserida. [...] Esse tipo de acervo 

arquivístico representa um patrimônio documental, que integra a 

memória da instituição escolar que o gera e é parte da memória 

educacional brasileira. (BONATO, 2005, p. 211) 

 

Essa análise é confirmada por uma pesquisadora portuguesa:  

 

                                                             
2 Arquivo escolar é um conjunto de “documentos produzidos ou recebidos por órgãos públicos, 
instituições de caráter publico e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades 
especificas, bem como pessoa física, qualquer que seja o suporte ou informação ou a natureza dos 
documentos”. (MEDEIROS, 2003, p.2) 
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A atenção que os historiadores da educação crescentemente vêm 

atribuindo aos arquivos escolares radica numa atitude de dialogo 

plural, em que a questão das fontes de informação emerge como uma 

prioridade no quadro teórico-metodológico da História da Educação e 

da historia cultural. [...] Estas temáticas pressupõem a utilização de 

abordagens adequadas e o reforço das relações interdisciplinares que 

os historiadores da educação têm vindo a desenvolver. (MOGARRO, 

2006, p. 78) 

 

Para Vidal (2005), muitos são os aspectos a serem destacados na pesquisa sobre 

a História das Instituições Escolares, para que se possa reescrever o itinerário de vida na 

sua multidimensionalidade, conferindo, assim, um sentido histórico. Desta forma, o 

Arquivo Escolar torna-se fonte essencial para as pesquisas das instituições escolares, 

desde que esse espaço seja entendido como uma porta entreaberta que permite ao 

pesquisador transitar dentro e fora desse universo investigativo. 

Assim, para a pesquisa, foi necessário antes de tomar conhecimento do acervo 

institucional um esforço teórico-metodológico de compreensão e significado do 

Arquivo Escolar e suas interfaces no domínio dos estudos com e sobre os arquivos 

(MOGARRO, 2006; SAVIANI, 2006; BONATO, 2000, 2005, 2006; VIDAL e FARIA 

FILHO, 2003; VIDAL, 2005). A partir das trocas acadêmicas entre as disciplinas 

cursadas, os grupos de pesquisa e ainda com a revisão bibliográfica do tema fui (re) 

significando o trabalho com os arquivos.  

Com esses referenciais iniciei o trabalho de campo, tomando contato com o 

Arquivo Escolar, formado por uma multiplicidade e diversidade de documentos 

localizados em diferentes lugares da Instituição de maneira não organizada.
3
 Assim, 

tornou-se imperativo um trabalho inicial mais de arquivista que de historiador, o que se 

tornou fundamental para o processo historiográfico, na medida em que ia inventariando 

os documentos e construindo as fontes históricas para o estudo no campo da História da 

Educação e, em particular, na História das Instituições Escolares. 

Cartas, documentos institucionais, provas, regulamentos, discursos, fotos, livros 

correspondendo às fichas de entrada dos alunos indicavam para fontes privilegiadas 

                                                             
3 Entende-se por “arquivo morto” de uma escola todos os documentos acumulados de forma aleatória 
em diferentes espaços da instituição. Esses documentos freqüentemente podem ser encontrados na 
biblioteca (quando a instituição possui uma), em quartos de depósito de materiais de limpeza, em 
“vãos” de escadas, dentro de caixas em “cantos” da sala de materiais utilizados em aulas de educação 
física, fanfarra e até mesmo em banheiros desativados (ZAIA, 2005, p.159). 
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para a pesquisa da história da existência escolar. A partir do contato com a 

documentação emergiram nomes, instituições e temas que suscitaram indagações e foi, 

portanto, necessário e fundamental entrar e sair do arquivo. 

A análise das fontes históricas passa em primeiro lugar pela compreensão do seu 

processo histórico de produção, como documento que existiu dentro de um espaço-

tempo determinado. Assim, a História das Instituições Escolares guarda uma relação 

com a história da sociedade, na qual se insere, aproximando-se da perspectiva meso de 

análise, em que o olhar micro se desloca para o macro e vice-versa, dependendo do que 

se quer indagar. 

Ao tomar contato com o material documental do acervo escolar, ao mesmo 

tempo em que ia construindo um repertório de fontes para a pesquisa fui 

compreendendo a importância daquela guarda, assim como do que estava para ser 

guardado no dia a dia.  

A investigação e organização do acervo abriram espaço para novos saberes a 

partir das perguntas propostas pelos temas emergentes, relacionados: à circularidade de 

pessoas e às redes de sociabilidades aliadas ao projeto educacional, o que implicou a 

percepção dos diferentes pertencimentos do estabelecimento escolar.  

A análise das instituições escolares implica em correlacionar a escola com as 

condições sociais, culturais e políticas nas quais se insere num contexto histórico e 

geográfico determinado.  

O Arquivo que ia sendo (re) organizado pelas fontes de pesquisa encontradas no 

acervo escolar da Instituição
4
 impôs outras interrogações: como juntar e trabalhar com o 

acervo, caro tanto para a escola, como para mim, que naquele lugar assumia o papel 

daquele que investiga selecionando a partir do meu olhar, do meu objeto de pesquisa.
5
 

                                                             
4
O acervo escolar naquela ocasião era representado por caixas espalhadas pela instituição: o conjunto 

iconográfico, que ficava sob a guarda da bibliotecária; as fichas de alunos arquivadas com outros 
documentos escolares; caixas com a escrituração da escola; e objetos referentes à cultura material da 
escola, espalhados em diversos armários e salas do estabelecimento escolar. 
5
 Vale dizer, que o acervo mesmo espalhado por diferentes espaços do estabelecimento escolar  

guardava uma lógica de guarda e organização indicando pistas para a pesquisa e para a importância da 
organização e preservação do conjunto documental. Todas estas percepções foram sendo construídas 
pelo estudo a partir do que se pesquisou, do seu lugar social, daí que, neste caso particular, pareceu 
importante o debate em torno do processo de constituição do Centro de Documentação e Memória do 
Liceu, e que se apresenta na fase de organização do inventário do que foi e está sendo recolhido dos 
guardados do estabelecimento escolar. Interessante perceber o movimento que foi se produzindo no 
interior da escola sobre o debate do que guardar, como guardar sinalizado não só pelos professores, 
mas também pelos alunos. Sobre o assunto, ver Revista Brasileira de História da Educação, 10, jul./dez. 
2005. 
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Ao pesquisar no Arquivo Escolar, “imagens passaram a ser lidas, decifradas, 

levando-se em conta, também, sua forma de produção, a relação entre as cenas e os 

valores sociais, o jogo de relações entre os indivíduos retratados e os responsáveis pelo 

registro”, como diz Alves (2003, p. 4). O documento foi observado na perspectiva de 

indício, vestígio, de Ginzburg (1987), e por isso, (re) significado a cada novo encontro e 

intersecção com outras fontes. 

Portanto, durante o processo de pesquisa e (re) arrumação do arquivo, no sentido 

de inventariar o que estava guardado e sendo apresentada a espaços de guarda de 

objetos da Instituição, fui percebendo que o acervo escolar não se resumia só a caixas de 

papéis e álbuns de fotografia. Assim, num processo consentido pela direção da 

instituição escolar, fui (re) significando o conjunto de objetos da memória da Instituição 

escolar. Desse modo, foi sendo alinhavado um projeto interno ao estabelecimento 

escolar de organização do Arquivo Escolar, e que fez parte deste meu processo de 

pesquisa nos acervos do Liceu.  

O projeto do Arquivo na Instituição foi sendo constituído durante os dois 

primeiros anos da pesquisa e hoje tem uma sala própria dentro do espaço da escola. Essa 

sala tem a função de uma sala de exposição, dividida em dois momentos: permanente e 

temporária, com um lugar reservado para a guarda da documentação do acervo escolar. 

Esse lugar fazendo parte do espaço escolar é (re) visitado no cotidiano escolar por 

alunos e professores em visitas marcadas, ou de modo espontâneo nos tempos livres do 

horário escolar. 

Ainda quanto ao tema do Arquivo Escolar, este se desdobra em dois grandes 

grupos: fontes internas e fontes externas. As fontes internas à escola se referem aos 

documentos do acervo escolar, expresso na forma de: documentos legais, relatórios 

administrativos e pedagógicos, discursos, fontes iconográficas, equipamento, mobiliário 

escolar e demais objetos de natureza diversa.  

 

O acervo arquivístico de uma escola é decorrente de suas atividades 

administrativas e pedagógicas. As atividades administrativas são 

atribuições específicas da secretaria, do departamento de pessoal, da 

tesouraria e da diretoria. A sala de aula, ao lado da oficina, constitui os 

principais locais de desenvolvimento das atividades pedagógicas, onde 

são produzidos materiais relacionados à situação de ensino 

aprendizagem - materiais de uso didático e artefatos técnicos, além de 
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registros sobre as classes e sobre cada aluno individualmente. 

(MORAES, ZAIA, VENDRAMETO, 2005, p.119) 

 

Já as fontes exteriores à escola, dizem respeito aos livros, aos artigos de jornais e 

revistas. Neste sentido, localizar, classificar e reconhecer esses documentos nas suas 

múltiplas produções representa compreender os diferentes espaços e temporalidades da 

escola, como um processo dinâmico e em movimento, que se constitui e é constituído 

nas relações sociais existentes na trama da instituição escolar.  

As pesquisas relacionadas ao campo da História da Educação, face aos novos 

modos de se interrogar os documentos e do reconhecimento de novos objetos como 

fontes possíveis a partir do processo de reformulação teórico-metodológico, 

redimensionaram os estudos historiográficos da educação. Desse modo, deram ao 

Arquivo Escolar uma maior visibilidade para a perspectiva da história das instituições 

escolares, não só na perspectiva de investigação metodológica para a história das 

instituições, mas também como projeto-ação de reconhecimento da própria comunidade 

escolar e de seus processos de pertencimentos e de suas relações, tanto com o contexto 

micro como macro de suas redes de relacionamento e produção de práticas culturais. No 

seu livro “Entre o passado e o futuro” (1972), Hanna Arendt aponta para a cultura 

escolar como testamentária. Assim, no processo sócio-histórico a escola produziu e 

produz a maneira como os indivíduos reconstroem suas experiências, criando suas 

relações e significados na trama escolar e no seu entorno.  

Para a pesquisa, o arquivo escolar foi um lugar privilegiado de construção das 

fontes históricas, implicando no esforço de organização, já que o acervo se encontrava 

espalhado pelo prédio escolar, o que implica na compreensão do conceito de cultura 

escolar e para tanto o estudo trabalhou com o entendimento de Julia (2001):  

 

[…] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 

podem variar segundo épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 

simplesmente de socialização). [...].  Mas, para além dos limites da 

escola, pode-se buscar identificar, em um sentido mais amplo, modos 

de pensar e de agir largamente difundidos no interior de nossas 

sociedades, modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e 
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de habilidades senão por intermédio de processos formais de 

escolarização: aqui se encontra a escalada dos dispositivos propostos 

pela Schooled Society que seria preciso analisar; nova religião com 

seus mitos e seus ritos contra a qual Ivan Illich se levantou, com vigor, 

há mais de vinte anos. Enfim, por cultura escolar é conveniente 

compreender também, quando isso é possível, as culturas infantis (no 

sentido antropológico do termo), que se desenvolvem nos pátios de 

recreio e o afastamento que apresentam em relação às culturas 

familiares. (JULIA, 2001, p.10-11) 

 

A importância do Arquivo Escolar não se refere apenas ao lugar das fontes, mas 

à possibilidade de identificar questões que apontem para uma perspectiva meso, onde o 

micro e o macro foram espaços de transição. Assim, sair do arquivo e procurar outras 

inserções, que pudessem responder a indagações provocadas por aquele arquivo, foi 

uma das propostas desta tese.  

 

 

O caminho das fontes de pesquisa e da perspectiva metodológica 

As fontes de pesquisa representaram um conjunto privilegiado de modos e 

maneiras de responder às diferentes perguntas dos variados temas constituídos a partir 

do objeto de estudo, o Liceu Francês do Rio de Janeiro, entendido na sua 

multidimensionalidade. Nessa compreensão, as fontes para a pesquisa foram 

constituídas por um conjunto formado por diferentes repertórios, construídos a partir 

das indagações do estudo proposto. 

A construção da história de uma instituição escolar está implicada com o social e 

suas práticas expressam os múltiplos contextos históricos em que se desenvolveram, 

assim como o seu próprio modelo educacional. Nessa perspectiva, como destaca 

Magalhães (1999), mais uma vez os arquivos históricos escolares representam uma 

fonte privilegiada e por vezes o próprio objeto de estudo para a história e historiografia 

da educação brasileira, permitindo um transitar dentro e fora do arquivo. 

Nesse sentido, outros arquivos foram consultados, nem sempre com caminhos 

favoráveis, mas as lacunas fazem parte da pesquisa histórica. Portanto, as indagações 

não terminam com a pesquisa, pois novos olhares podem responder às lacunas 

observadas, ou mesmo criar novas perguntas, do mesmo modo que as respostas e as 
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indagações fazem parte das pistas que foram surgindo durante a consulta às diferentes 

fontes, sustentadas na perspectiva investigativa de Ginzburg trazida para a História das 

Instituições Escolares.  

A pesquisa foi realizada em diferentes arquivos nacionais e estrangeiros. Vale 

destacar, que os Arquivos franceses fizeram parte do meu percurso acadêmico no 

exterior no estágio doutoral com bolsa CAPES, na Universidade de Paris 13, com 

orientação da professora Christine Delory Momberger, durante o período de setembro 

de 2010 a fevereiro de 2011 em Paris. Na consulta aos Arquivos, tomei contato com a 

História da Educação Francesa e, em especial, com a História dos liceus no exterior. Na 

consulta às bibliotecas destaco o aprofundamento na bibliografia francesa de referência 

sobre a temática estudada, sobretudo as obras contemporâneas ao recorte da política 

cultural francesa para a América Latina. Na revisão bibliográfica de teses e dissertações 

foi fundamental a consulta às teses de Lessa (1997), da Universidade de Paris X, e 

Suppo (1999), da Universidade de Paris III. Dos arquivos brasileiros situados na cidade 

do Rio de Janeiro aponto para: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), 

Arquivo Nacional (AN), Arquivo do Itamaraty. Dos arquivos franceses destaco: 

Arquivo Pedagógico de Rouen, Arquivo Nacional Francês, Arquivo da Biblioteca 

Nacional da França, Arquivo da Biblioteca Histórica de Paris, e no Rio, o Arquivo de 

imigrantes do Consulado Geral da França. Foram também consultados os seguintes 

arquivos digitais: Arquivo da Imprensa Oficial - Diários Oficiais do Brasil, Arquivo do 

Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), 

Arquivo da Universidade de Campinas-Sergio Buarque de Holanda, Arquivo do 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Arquivo da Universidade de Chicago), 

Arquivo da Aliança Israelita Universal Francesa (AIU) e os Arquivos Departamentais 

da Gironda (França). Outras fontes se referem aos periódicos franceses e brasileiros 

destacados ao longo da investigação, às narrativas memorialísticas e à literatura mais 

ampla a partir das leituras particulares. A partir da tese de Suppo, “La politique 

culturelle française au Brésil entre les années 1920-1950” (1999), apontada na revisão 

bibliográfica francesa, destaquei as fontes relacionadas aos Arquivos do Ministério dos 

Assuntos Estrangeiros da França (AMAE) e do Centro dos Arquivos de Nantes 

(CADN) como um referencial de análise privilegiado.  

Cada fonte foi trabalhada e observada na sua especificidade, porém, foi o 

cruzamento dessas fontes que possibilitou a compreensão do processo de constituição, 

criação e desenvolvimento do Liceu na sua multidimensionalidade, representada pelas 



27 
 

trajetórias de: Claude Alexandre Brigole, Georges Dumas e Renato Almeida. Projeto 

esse, do Liceu, que se constituiu, possivelmente, entendendo de um lado o ideal 

civilizatório francês como um projeto republicano e de outro lado como um elemento de 

propaganda francesa no exterior. 

Coube de imediato uma questão: Qual foi a razão da pesquisa em construir a 

investigação do processo de constituição, criação e desenvolvimento dos diferentes 

espaços-tempos do Liceu Francês, no Rio de Janeiro, por meio das trajetórias de 

indivíduos e não somente pelo processo de funcionamento interno? 

Para responder a essa questão se tornou necessário dizer que não se deu de 

imediato e que foi se constituindo ao longo da investigação num processo de 

questionamento com as fontes e perspectivas teórico-metodológicas.  

A partir das fontes construídas em cada conjunto foi importante compreender 

que o processo de constituição, criação e desenvolvimento do estabelecimento escolar 

visto no seu interior tinha personagens centrais, que mereceriam serem investigados na 

perspectiva recomendada por Revel (1998), onde a escolha pelo individual possibilita 

observar a rede de relações sociais, os diferentes espaços-tempos nos quais o indivíduo 

se insere durante o recorte tempo analisado.
6
  

O enfoque micro-histórico trabalhando com o individual desloca o foco dos 

pressupostos sócio-históricos que vinham de uma visão macro-histórica, onde  

 

a escala de observação não constituía uma das variáveis da 

experimentação porque supunham, ao menos tacitamente, uma 

continuidade de fato do social que autorizava a justapor resultados 

cujo arranjo não parecia constituir problema: a paróquia, o conjunto 

regional ou o departamento, a cidade ou a profissão pareciam assim 

poder servir de quadros neutros, aceitos tal como eram recebidos. 

(REVEL, 1998, p. 18) 

 

Assim, a variação de escala que acontece na micro-história  é que leva a uma 

perspectiva meso de análise, diferentemente de uma visão macro onde o jogo de escalas 

                                                             
6 Importante destacar que ao final da década de 70, várias experiências relativas aos micro-historiadores 
existiram, mas muitas das vezes de modo isolado uma das outras. Porém, como observou Revel (1988) 
ainda na introdução de sua obra, o que todas essas abordagens têm em comum é uma “distancia crítica 
em relação à abordagem macrosocial que por longo tempo dominou a pesquisa em História e Ciências 
Sociais” (REVEL, 1988, p. 10).  Portanto, nesse olhar micro, o foco recai para as experiências de cada 
indivíduo, mantendo um distanciamento da perspectiva das massas, dos anônimos. 
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não é percebido. Assim, “mais do que uma escala, é novamente a variação de escala que 

aparece aqui como fundamental” (REVEL, 1988, p. 38). 

O que significa compreender que a perspectiva micro atenta aos indivíduos nas 

suas relações problematiza o coletivo dos diferentes grupos pesquisados. Parte do 

indivíduo e dos contextos e relações em que está inserido e nesse sentido aceita as 

lacunas, as dúvidas, as imprecisões que muitas das vezes não damos conta de responder. 

O que não significa só se olhar pela escala do micro, mas sim procurar 

estabelecer uma escala com o macro, percebendo as relações entre os diferentes 

contextos. Num segundo ponto, mas não menos importante, a micro-história permitiu 

construir uma nova história social, atenta “aos indivíduos percebidos em suas relações 

com outros indivíduos” (ID., Ibidem, p.21). Portanto, em diferentes capítulos o estudo 

trabalhou a partir do entrecruzamento de múltiplas fontes internas e externas
7
 ao 

estabelecimento escolar, percebendo que “[...] a instituição educativa como uma 

entidade orgânica, comunicativa, relacional se constrói numa zona de tensão, marcada 

por anseios, incertezas, sonhos e práticas em busca de um projeto comum” (OLIVEIRA 

e GATTI JR., 2002, p. 74). A pesquisa apontou para os indivíduos: Alexandre Brigole, 

depois Georges Dumas e por fim Renato Almeida, percebendo os indicativos dos 

diferentes contextos experimentados e entrecruzados nas suas relações com o processo 

histórico do Liceu.  

Torna-se imperativo, nesta abordagem, que as fontes apresentem as alternativas, 

mas também as incertezas, apontando o que perguntar e como perguntar. Perceber quem 

eram os grupos de defesa, mas também os grupos contrários, nas diferentes 

temporalidades por que passou a Instituição, foi um dos caminhos propostos pela 

abordagem micro-histórica. 

A abordagem da micro-história foi importante para se conhecer sobre os 

indivíduos no processo histórico da Instituição. Do mesmo modo, para perceber a 

Instituição em sua multidimensionalidade, foi importante o jogo de escalas proposto por 

essa abordagem, indicando uma perspectiva meso, sugerida por historiadores que 

trabalham a História das Instituições Escolares. Assim, como diz Nóvoa (1992), citado 

por Oliveira e Gatti Jr (2002, p, 74): “privilegiando um nível meso de compreensão e 

                                                             
7
 As fontes internas dizem respeito ao conjunto do arquivo escolar; as fontes externas se referem às 

obras raras da Biblioteca Histórica de Paris, periódicos, documentos encontrados no Diário Oficial, e 
outros.  
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intervenção, as instituições adquirem dimensão própria, enquanto espaço organizacional 

onde também se tomam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas”.  

Também Mogarro (2006), estudando os arquivos escolares e suas possibilidades 

de investigação e de compreensão da História das Instituições Escolares, observa os 

caminhos da perspectiva metodológica meso para o trabalho dessa natureza. Assim,  

 

Entre estes dois níveis de análise (micro e macro), outro tem assumido 

relevância: as abordagens meso, que incidem sobre as instituições 

educativas, o universo de produção dos documentos arquivísticos. A 

meso abordagem privilegia as relações com o nível macro das 

decisões políticas (de que os textos legais constituem os dispositivos 

de suporte) e integra a dimensão micro, englobando as perspectivas 

que os atores educativos, nomeadamente os professores, apresentam 

sobre a sua instituição, a sua profissão e as praticas sociais. [...] No 

interior de estruturas complexas, como são as escolas, as pessoas 

estabelecem e relações de poder e de comunicação, transmitem e 

rendem uma cultura e são, por sua vez, produtoras de culturas. 

Constitui-se, assim, um universo especifico, do qual nos foram 

deixados, ao longo do tempo, documentos e testemunhos que 

possibilitam o conhecimento, a apreensão da vida das instituições. 

(MOGARRO, 2006, p.78-9)             

 

  A perspectiva meso apresentada pela pesquisadora Mogarro, sugere a 

importância da abordagem micro entendida pela variação de escalas e aí surgindo a 

perspectiva meso, ou seja, abrindo espaço como explica Revel (1988) para  modificar a 

forma, a trama do que é pesquisado.  

Ainda, na perspectiva de Revel, destaco a observação que a abordagem micro-

histórica não foi nem interpretada e nem problematizada de modo semelhante. Assim, o 

autor cita o paradigma indiciário de Ginzburg como uma recepção americana e a 

interrogação sobre a história social e a construção de seus objetos como uma versão 

francesa (REVEL, 1988).   

A perspectiva sócio-histórica de análise neste trabalho deu suporte para 

interrogar o individual na sua relação com o social. A reflexão foi assim referida a 

Certeau (1982), quando procurou a análise precisa e cuidadosa das práticas pelas quais 

os indivíduos se apropriaram cada um de sua maneira, dos códigos e lugares sociais a 
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eles impostos, ou os subverteram para criar novas formalizações. Do mesmo modo foi 

inspirada em Chartier (2001), quando compreendeu a importância de refletir o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social foi 

construída, pensada e analisada. Assim como indicou o referencial de Bakhtin (1981) 

citado por M.T.Freitas (1997), da relação dialógica, partindo da alteridade como 

condição para a identidade, pois seria impossível pensar o homem fora das relações com 

outros indivíduos. É nessas relações que o eu se transforma, dialogicamente, num outro 

de novos eus. Portanto, “quando se estuda o processo sócio-histórico refletimos os 

valores, os gostos, os comportamentos, as normas e os modos de como os indivíduos 

constroem seus papeis sociais historicamente” (BALASSIANO, 2007, p.87). 

 

 

Apresentando os capítulos 

 A presente pesquisa se inseriu no campo da História da Educação, dentre os 

estudos que tratam da História das Instituições Escolares com abordagem na micro-

história, na perspectiva sócio-histórica de análise. Indicou como objeto de estudo a 

instituição escolar Lycée Français, hoje Colégio Franco Brasileiro, fundada por Claude 

Alexandre Brigole, no ano de 1915, na cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal, 

tendo como Sociedade Mantenedora a Société Franco-Brésilienne d’Instruction 

Moderne – Lycée Français (A. Brigole &Cie), com sede na Rua do Catete, 351. 

Procurei compreender como se deu o processo de constituição, criação e 

desenvolvimento do Lycée Français no Colégio Franco-Brasileiro, relacionando a 

constituição dos Liceus franceses fora da França, à política expansionista e cultural 

francesa da III República de Jules Ferry (1870-1940) e, por outro lado, ressaltando o 

processo no movimento de escala macro e micro das relações entre educação e história 

franco-brasileira, o qual impôs um movimento de entrada e saída dos arquivos escolares 

para o estudo presente.  

A pesquisa foi desenvolvida em quatro capítulos. Os três primeiros se 

desenvolveram cada um em torno de três personagens: Brigole, Georges Dumas e 

Renato Almeida; o quarto capítulo foi sugerido pela escola vista por ela mesma. 

O primeiro capítulo procurou de início responder às razões que levaram Brigole, 

um francês migrante, a fundar o Lycée Français no dia 13 de novembro de 1915, na 

então, Capital Federal. Na perspectiva de que as ações são realizadas por homens na 
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relação com outros homens e dentro dos limites e possibilidade do seu tempo histórico, 

pareceu interessante iniciar a pesquisa na compreensão de quem foi Brigole.  

Esse capítulo se estruturou ao redor de quatro questões: a primeira foi a procura 

de quem era Brigole, um francês no Brasil; a segunda foi a compreensão de como se 

deu o processo migratório e em especial a migração francesa; a terceira parte indicou 

olhar para a cidade do Rio Janeiro na sua ambiência franco-brasileira; e, a quarta parte, 

apontou para a fundação do Liceu. Assim, Brigole, um migrante francês que se declarou 

professor e tinha uma trajetória relacionada com vários espaços franco-brasileiros 

sugeriu indagações para procurar compreender como estava a França na sua relação 

com o Brasil, naqueles primeiros anos do século XX.  

O segundo capítulo da tese numa perspectiva mais teórica procurou estudar o 

processo histórico da III República francesa na sua relação com o Brasil, e em especial, 

com o contexto de constituição e criação do Liceu. Nesse capítulo, em especial, as 

fontes consultadas foram relacionadas a arquivos franceses, somadas a uma bibliografia 

franco-brasileira específica sobre a temática estudada, com realce para a tese de Suppo 

(1999) e os estudos de Matthieu (1991) e Roland (2005). Esse capítulo tomou como 

personagem central Georges Dumas. 

 Dividido em três partes, esse capítulo 2 procurou na primeira situar a França no 

contexto das relações internacionais e na sua relação com o Brasil. Na segunda parte, 

observou o debate escola confessional – escola laica, em sua relação com o processo de 

laicização tanto na França como no Brasil. Na terceira parte, procurei compreender o 

processo de institucionalização do Lycée Français na sua relação com a França e o 

Brasil. 

A partir de indícios de como foi se constituindo a instituição escolar com sua 

parte francesa, surgiu a indagação: quais teriam sido as razões da criação de uma dupla 

direção, sendo uma francesa e a outra brasileira? Assim, estruturei o terceiro capitulo 

em torno de Renato Almeida, diretor da seção brasileira.  

O terceiro capítulo iniciou apresentando o lugar de Renato Almeida e sua 

relação com a sociedade brasileira e francesa, e em especial, com a sociedade carioca 

durante a década de 1920-1930. Essa apresentação se deu a partir da perspectiva 

metodológica das redes de sociabilidade, pela qual foram surgindo nomes e lugares que 

configuravam um quadro de pessoas e intenções relacionadas à ambiência carioca-

francesa daquelas primeiras décadas do século XX. Percebendo que não foi a única, 

apenas que o foco de análise da pesquisa recaiu sobre este pequeno micro-clima francês. 



32 
 

No quarto capítulo foi necessário um movimento de retorno ao Arquivo Escolar, 

para procurar entender, no interior da escola, indagações que foram se constituindo ao 

longo da pesquisa. Possivelmente, as questões precisariam ser respondidas nos indícios 

apontados por outros homens e mulheres, ou seja, por antigos alunos e professores. 

Indivíduos que lá viveram suas experiências escolares individuais e coletivas, 

relacionadas com um espaço atravessado por, ao menos, duas culturas: a francesa e a 

brasileira. Assim, esse último capítulo procurou compreender a escola por dois focos: o 

primeiro vista por ela mesma, ou seja, pelo seu arquivo escolar, e de outro modo pelas 

narrativas de antigos alunos.  
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Capitulo 1 - PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO LICEU FRANCÊS 

NO RIO DE JANEIRO 

 

 

1.1 Claude Alexandre Brigole, um francês no Brasil 

 

Neste primeiro capítulo da pesquisa “O Liceu Francês do Rio de Janeiro (1915-

1965): instituições escolares e difusão da cultura francesa no exterior”, procurei 

responder a questão inicial sobre o processo de constituição do Liceu,
8
 no intuito de 

compreender quais teriam sido as razões de sua fundação. 

A consulta inicial às fontes de pesquisa encontradas no Arquivo Escolar
9
 

apontou para pilhas de documentos que tinham uma marca, um timbre, um cabeçalho 

registrado na parte superior dos papéis oficiais, envelopes, outros documentos e objetos 

do Liceu, inclusive nas cadernetas escolares da atualidade:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                   Fig. 1. Caderneta escolar. [Cedida pelo responsável pelo aluno].                                 

 

  

                                                             
8 A partir deste ponto, a instituição escolar será designada como Liceu no texto corrido. Fiz uso dessa 
denominação por ter destacado a importância do termo na pesquisa, mesmo considerando que ela 
passou por três distintas temporalidades: Lycée Français (1915-1926); Liceu Franco-Brasileiro, 
possivelmente quando Renato Almeida e Le Forestier entraram para a direção (1926-1943); e Colégio 
Franco-Brasileiro (1943-atual).  
9
 A partir deste ponto, no texto corrido, Arquivo Escolar indicará o Arquivo Escolar do Colégio Franco-

Brasileiro (AECFB).   
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Desse modo, destaquei como pista central a importância dada ao indivíduo 

Claude Alexandre Brigole, apontado como fundador da instituição escolar. A consulta 

ao Arquivo escolar, indicando pistas do fundador, ficaram sugeridas nas narrativas dos 

escritos memorialísticos, dos discursos da direção apresentados em dias de festa e no 

livro O Pioneiro do Ar - Santos Dumont,
10

 de sua autoria. Tratando-se dos discursos, 

esses apenas o nomeavam, o que sugeriu lacunas e silêncios. A consulta ao prefácio do 

livro de sua autoria, em especial o intervalo das páginas de 7 a 10, apontou pistas de um 

possível processo de naturalização quando indicou uma concessão de cidadania, 

conduzindo à seguinte indagação: Como e quando teria sido o processo de 

naturalização? Quais teriam sido as razões dessa naturalização?  

Diante dos indícios encontrados, e com o objetivo de compreender quais teriam 

sido as razões que levaram um francês migrante a fundar o Lycée Français no dia 13 de 

novembro de 1915, constituído em forma de Sociedade em comandita por ações - 

Société Franco-Brésilienne d´Instruction Moderne Lycée Français A.Brigole et Cie - na 

cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal, surgiu uma outra indagação:  Quem foi 

Claude Alexandre Brigole, um francês no Brasil, fundador do Liceu no ano de 1915 e 

que continuava presente na materialidade escolar, representada pela caderneta dos 

alunos dos anos 2000? 

Portanto, a pesquisa saiu do Arquivo Escolar por entender que não seria possível 

responder a indagação posta pelas fontes encontradas, embora, certamente, retornaria, 

em outro momento, na continuação da pesquisa.  

Assim, foi uma escolha investigativa que entendeu ser necessário conhecer o 

indivíduo Claude Alexandre Brigole para compreender as razões em torno do processo 

de constituição e fundação do Liceu durante o período da I Guerra mundial (1914-

1918), percebendo que as ações são realizadas por homens na relação com outros 

homens e a sociedade, dentro dos limites e das possibilidades do seu tempo histórico.  

A procura pela trajetória franco-brasileira de Claude Alexandre Brigole, uma vez 

que as pistas indicavam sua nacionalidade francesa, foi feita na intenção de formar um 

repertório do imigrante Brigole, provavelmente naturalizado brasileiro e fundador do 

Liceu Francês.  

                                                             
10

 Distribuído por Aero Clube do Brasil e Lito-Tipo Guanabara LTDA, s/d. Foram feitas 100 tiragens de 
luxo. AECFB. No livro, ele assinou Alexandre Brigole, provavelmente como era conhecido no Brasil e no 
seu círculo de sociabilidade, e não com o nome da certidão, Claude Alexandre Brigole.   
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                                           Fig. 2. Claude Alexandre Brigole. AECFB. 

                             

Após um longo e tortuoso percurso investigativo para traçar o esboço biográfico 

de Claude Alexandre Brigole, foi retornando ao Arquivo Nacional após a pesquisa 

realizada na Imprensa Oficial, onde encontrei a data de seu processo de naturalização, 

que foi possível reproduzir minimamente informações biográficas a seu respeito. Claude 

Alexandre Brigole foi um francês nascido em 27 de dezembro de 1878 na cidade de 

Paris, no 13º Arrondissement, na Rue Baudricourt, número 19. Provavelmente, chegou 

ao Brasil na virada do século XIX para o XX, a data precisa não foi localizada. No ano 

de 1903 se naturalizou brasileiro, registro encontrado no Diário Official – Estados 

Unidos do Brazil
11

 (DO) datado de 17/07/1903, na página 3363. Faleceu no Brasil no 

ano de 1950, de acordo com os registros encontrados na mesma publicação, datados de 

22/03/1950 e de 06/07/1950. Confrontando as datas de seu nascimento e de sua 

naturalização as pistas sugeriram que bastante jovem chegou ao Brasil, o que reforçava 

as indagações a respeito de sua trajetória e escolha pela migração e logo em seguida 

pela naturalização brasileira. De outro modo, seu registro de falecimento indicou ter 

constituído família e bens no Brasil, o que (re) forçou, mais uma vez, a perspectiva de 

desvelar seu percurso franco-brasileiro. 

                                                             
11

 Escolhi reproduzir as palavras na escrita da época, toda vez que apareceu nos documentos 
consultados.  

file:///baudricourt
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Possivelmente, diferentes contextos imbricaram na sua trajetória franco-

brasileira. Ter sido Claude Alexandre Brigole estrangeiro, naturalizado ou não, implicou 

a compreensão dos diferentes pertencimentos e suas relações com a sociedade brasileira 

e a francesa. Quais as razões que indicaram escolher ou não a naturalização? Quais 

foram os seus lugares de sociabilidade? Como e quais foram as questões que emergiram 

na constituição do Liceu? Nessas indagações surgiram também questões macro de como 

se apresentou o processo de imigração francesa no Brasil, e em especial, a imigração 

urbana no final do século XIX e início do século XX?  

Portanto, dentro dos limites e possibilidades dos Arquivos consultados procurei 

compreender a trajetória franco-brasileira de Claude Alexandre Brigole, fundador do 

Lycée Français do Rio de Janeiro, com intuito de perceber as razões da fundação da 

instituição escolar. 

A viagem compreendida como sair do lugar, engloba uma série de variantes 

conforme a época e a história individual. Desse modo, podem ser entendidas como: 

escolhas pessoais, individuais, mas também escolhas de um coletivo, questões de ordem 

econômica, política, cultural, motivos religiosos e ideológicos, o gosto pela aventura, 

projetos pessoais ou profissionais e a curiosidade científica, entre tantos outros motivos, 

que fazem as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro.  

O conjunto de indagações e pistas sobre Claude Alexandre Brigole motivou a 

procura por sua trajetória na intenção de formar um repertório do imigrante francês, 

naturalizado brasileiro e fundador do Liceu Francês no ano de 1915, no bairro de 

Laranjeiras na cidade do Rio de Janeiro, Capital Federal.  

Desse modo, iniciei pelo Consulado da França do Rio de Janeiro, no setor de 

registro de franceses, e como tais arquivos não estavam em domínio público, não foi 

possível a consulta. Em seguida, a pesquisa continuou pelo Arquivo Nacional e pelo 

Itamaraty – Arquivo do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, porém, à consulta 

somente pelo nome e sem saber o porto de saída, o nome do navio, a data da saída ou da 

chegada, não é possível realizar a pesquisa. Do mesmo modo, a consulta à base de 

dados dos processos de naturalização não foi possível de ser realizada por falta de um 

mínimo de informações para processar a investigação pelos arquivos.  

Assim, procurei consultar os arquivos referentes aos Portos de saída da França 

direcionados para a América Latina: Bordeaux, Le Havre e Marseille.
12

 Os registros de 

                                                             
12

 A localização facilitava a entrada de pessoas das colônias francesas e outras que entravam na Europa 
pelo Mediterrâneo.  
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saída pelo Porto de Bordeaux encontram-se desativados há mais de cinco anos com 

destino impreciso.
13

 Os registros do Porto de Le Havre em sua quase totalidade foram 

destruídos durante a Segunda Guerra Mundial e o que restou foi transferido para Rouen.  

Entretanto, Mialhe (2009, p.44), em consulta aos arquivos, destacou que “um resumo do 

inventário das fontes de História da América Latina publicado pelos Arquivos 

Nacionais franceses revelou a inexistência de documentos sobre a emigração francesa 

naquele departamental”. Portanto, a procura pelos arquivos dos portos de saída foi 

também um caminho perseguido, sem resposta, o que não significa dizer que 

procurando por outras chaves não se consiga localizar o documento de saída. 

Tratando-se dos arquivos e bibliotecas francesas, foi na Biblioteca Histórica de 

Paris, na consulta às obras raras referentes à América Latina, que encontrei o livro de 

Paul Adam, A homenagem francesa ao Brasil. A consulta à obra como fonte histórica 

destacou o interesse francês em especial pelo Brasil e, provavelmente, com a intenção 

de se firmar frente a outras culturas, como a alemã e a americana, que começavam a 

criar vínculos no Brasil. Nesse sentido, as pistas indicaram o Liceu possivelmente 

relacionado à política cultural francesa, podendo residir nessa chave uma das razões da 

sua fundação. O que foi sendo (re) significado a partir da consulta às teses de Lessa 

(1997) e Suppo (1999), apoiadas pelas fontes dos Arquivos Nacionais Franceses e 

Arquivos do Quay d’Orsay.  

 

 
    Fig. 3.  Livro L´Homage Français, de Paul Adam. Biblioteca  

     Histórica de Paris. [Foto registrada por mim em janeiro de 2011]. 

                                                             
13

 Esses registros, antes, estavam disponíveis na base de dados da Maison des Pays Ibériques - MPI, 
instalada na Université de Bordeaux. Sobre a Base de Dados, as informações sobre seu destino impreciso 
foram confirmadas por mensagem recebida pelo email - profmialhe@hotmail.com em 15/11/2011. 
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Diante das incertezas e dos silêncios
14

 sobre a trajetória de Claude Alexandre 

Brigole nos arquivos pesquisados continuei a pesquisa com outras frentes relacionadas 

ao contexto francês durante o período do estágio doutoral em Paris. A lacuna da 

trajetória de Claude Alexandre Brigole ou mesmo de seu esboço biográfico me fez 

procurar outras possíveis fontes de consulta que dessem conta de responder 

minimamente quando e como chegou ao Brasil e como se deu a escolha pela fundação 

do Liceu. 

Assim, a 
pesquisa  deslocou o foco para as fontes históricas relativas aos Diários 

Oficiais,
15

 encontradas no Arquivo on line do Acervo Jurídico, constituindo-se numa 

pesquisa na Imprensa Oficial, ao que pareceu, inédita. 

 

 
Fig. 4. Página do Diário Oficial digitalizada. Arquivo do Acervo jurídico (AJ). 

                                                

                                                             
14

 Dos documentos abertos à pesquisa em diferentes Arquivos é fato depararmos com caixas em 
manutenção, organização e transferidas para outros setores. O que leva a pesquisa a trabalhar com 
limites e possibilidades. Assim, Matthieu (1991), indicando uma possível direção de Brigole do núcleo 
que constituiria o Colégio Marista do Rio de Janeiro, na primeira década do século xx, não foi localizada 
a fonte e nem encontrados outros vestígios desse percurso nos arquivos pesquisados, ficando uma 
lacuna a ser aprofundada em outras pesquisas.  
15 Os arquivos dos Diários Oficiais se localizam no prédio do Ministério da Fazenda, no centro do Rio de 
Janeiro, numa seção da Biblioteca. A busca no arquivo pareceu quase impossível, pois, embora o 
material estivesse acessível à consulta, as condições de manuseio eram bastante precárias e impróprias. 
Os originais encontram-se desgastados pelo tempo e uso. Entretanto, nessa mesma seção recebi a 
informação de que os arquivos estavam digitalizados na página do Acervo Jurídico (AJ).  Desse modo, 
iniciei a pesquisa pela via on line. 
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Dessa forma, iniciei a consulta no arquivo on line da Imprensa Oficial, usando 

palavras-chave relacionadas às pistas encontradas agregadas ao nome de Claude 

Alexandre Brigole. Assim, a pesquisa oportunizou a criação de um repertório de fontes 

documentais, dentro do recorte temporal que se inicia no ano de sua naturalização 

(1903) e foi até o ano de seu falecimento (1950). A documentação pesquisada foi 

separada por datas e por temas, criando um esboço de sua trajetória franco-brasileira. O 

que possibilitou retornar a outros arquivos na busca de respostas para as pistas 

encontradas nos registros oficiais relacionados à trajetória pessoal e profissional de 

Brigole.  

No desenvolvimento da pesquisa, foi necessário um ir e vir que ia (re) 

significando as indagações e os caminhos da pesquisa. Imperativo, nas idas e vindas, foi 

não perder o foco da pesquisa na História da Educação, em particular, na História das 

Instituições Escolares. Perceber os limites que estavam sendo impostos foi um exercício 

contínuo, pelo próprio desenvolvimento da investigação no olhar para o indivíduo. 

Tratando-se da sua condição de estrangeiro-migrante
16

 a pesquisa destacou o 

Diário Official dos Estados Unidos do Brazil datado de 17/07/1903, página 3363, 

registrando a sua naturalização como brasileiro. Em seguida, consultando o Arquivo 

digitalizado do Ministério da Justiça e Negócios Interiores do Brasil da Universidade de 

Chicago (ADUC MJI), na relação dos estrangeiros naturalizados brasileiros pelo 

Governo da União e cujos títulos estão registrados na Secretaria de Estado da Justiça e 

Negócios Interiores, encontrei na página 173 a Portaria datada de 15/07/1903 (LN MJI), 

com seu nome entre os naturalizados daquele período.  

 

                                                             
16

 Para o estudo foi importante perceber a categoria imigrante. Tomei o conceito que percebe como 
imigrante aquele que, por uma gama de variantes, saiu do seu país estabelecendo-se em outro lugar. 
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                        Fig. 5. Lista de estrangeiros naturalizados pelo Governo da União no ano  

                              de 1903 (LN MJI,  p. 173) . (ADUC MJI). 

 

 

Ter se naturalizado no ano de 1903 indicou pistas relacionadas ao decreto 904 de 

12/11/1902, que como observa Dal Ri (2010) consultando a obra Naturalizados e outros 

aspectos da nacionalidade, de Francisco Alexandre (1956), destacou esse decreto como 

o primeiro que regulamentou a naturalização e por intermédio dele instituiu-se o título 

declaratório de cidadão brasileiro, expedido a quem o requeresse, desde que aprovado 

estar de acordo com as condições estabelecidas pela lei. (DAL RI, 2010, p. 29)  

Assim, consultando o decreto 904 na imprensa oficial, destaquei o artigo 5º em 

que indica a documentação para o processo de naturalização:   

 

Art. 5º O naturalizando, na petição dirigida ao Governo Federal, fará 

as necessárias declarações quanto à filiação, naturalidade, estado, 

profissão ou especificação da prole, si a houver de legitimo consorcio, 

e domicilio; cumprindo-lhe ainda provar com documentos: 

I. Identidade de pessoa; 
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II. Maioridade legal; 

III. Residencia no Brazil pelo tempo de dous annos, no minimo; 

IV. Bom procedimento moral e civil, provado por documento official. 

(DO, 14/11/1902 - Actos do Poder Legislativo - Decreto 904) 

 

  Diante das pistas, ao retornar ao Arquivo Nacional na consulta ao processo de 

naturalização,
17

 encontrei um conjunto privilegiado de fontes de pesquisa, que 

correspondiam aos documentos indicados no artigo 5º acima referendado, e que na 

seqüência apresentarei cada uma em separado. 

A certidão de nascimento registra Claude Alexandre Brigole,
18

 francês, nascido 

em 27 de dezembro de 1878, na França, na cidade de Paris, no 13º Arrondissement, na 

Rue  Baudricourt número 19. No pedido de naturalização se declarou “cidadão francêz, 

professor de 25 annos de idade, solteiro, residente há mais de um ano no prédio sito no 

Largo do Rio Cumprido número 2”.
 
Provavelmente, chegou ao Brasil, no Rio de 

Janeiro, entre fins do século XIX e início do século XX. A data precisa de sua chegada 

não foi localizada. Dessa consulta surgiram outras indagações: Por que um jovem 

francês escolheria na virada do século o Rio de Janeiro para viver e trabalhar? Ao se 

declarar professor, surgiu ainda outra questão: onde teria se formado, no Brasil ou na 

França?  

 

 

                                                             
17  O processo de naturalização tem a seguinte referência: CODES BR.AN. Rio A90 PNE29598/1903. 
18

 O nome de Brigole foi encontrado em documentos diversos ora como Alexandre Claude Brigole, ora 
como Claude Alexandre Brigole. A tradução juramentada de sua certidão indicou para Claude Alexandre 
Brigole. Daqui por diante usei o sobrenome Brigole toda vez que fizer referência a Claude A. Brigole. 

file:///baudricourt
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                  Fig. 6.  Solicitação de Atestação de Naturalização. Arquivo Nacional 

                      BR AN Rio. A90 PNE 20598/1903. 

 

Ainda no conjunto de documentos de seu processo de naturalização, uma 

declaração interna, datada de 1935, chamou atenção por de ter indicado pistas da troca 

da certidão de nascimento original em francês, por outra traduzida e assinada pelo 

tradutor juramentado Osvaldo de Abreu Fialho. A razão dessa troca ficou sem resposta e 

com lacunas,
19

 apenas indicando ter sido realizada “pela parte interessada com 

permissão da Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores sendo substituído 

pela respectiva tradução [...]. Essa substituição realizou-se na própria Secretaria de 

Estado para onde fora remetido o processo [...]”.
20

 

Outra questão posta nessa consulta às fontes se relacionaram ao distanciamento 

entre a data de nascimento (1878) e a data referendada pela tradução juramentada 

(1895). Portanto, quase 20 anos depois.  A razão desse distanciamento pode ter sido 

uma indicação do projeto para sua viagem ou mesmo a ideia de uma possível imigração. 

A data de 1895 indicando pistas da proximidade da data de sua saída da França, 

                                                             
19 Indícios poderiam, possivelmente, terem sido confrontados em Paris, na Mairie do 13º 
Arrondissement, porém a fonte documental referente à naturalização só foi encontrada após ter 
acessado a imprensa oficial e levantado indícios referentes à data do processo de naturalização. Tendo 
este processo de investigação se realizado após o retorno de Paris, ficou assim registrado como um dos 
limites da pesquisa e caminho para pesquisas futuras. 
20

 Registro anexo ao Processo de Naturalização - Arquivo Nacional. Seção administrativa, datado de 15 
de outubro de 1935. 
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provavelmente, indicaria a sua formação de professor realizada no Brasil, pois, foi 

apenas no momento em que pede a naturalização que essa profissão foi declarada.  

Ainda na pesquisa na imprensa oficial, encontrei o registro de seu falecimento 

no ano de 1950. O Diário Official de 06/07/1950, na página 5578, fazia referencia ao 

espólio de Brigole. De outro modo, o de 22/03/1950, na página 4331, deixou registrado 

em uma nota da reunião da Sociedade Anônima Liceu Franco-Brasileiro, realizada em 

27/01/1950, que “[...] com pesar o falecimento do professor Alexandre Brigole, 

fundador do Liceu, e à memória rendemos as nossas sentidas homenagens”.  

Assim, essa consulta revelou não só a nota de falecimento, mas pistas para uma 

pesquisa que poderia partir também das Atas das Assembléias da Sociedade, indicando 

provavelmente, outros indícios do processo de constituição e criação do Liceu. Dessa 

forma, a pesquisa na imprensa oficial continuou com dois propósitos. Um, de 

compreender os lugares de circulação e a possível trajetória franco-brasileria de Brigole, 

uma vez que já sabia de antemão que tinha permanecido no Brasil até seu falecimento 

no ano de 1950 e, que desde 1926 não era mais diretor do Liceu. O outro propósito era 

de procurar pelos nomes das diferentes temporalidades do Liceu, possivelmente os seus 

estatutos. 

Desse modo, a continuação da pesquisa no órgão oficial permitiu constituir parte 

da trajetória de Brigole associada a sociedades francesas e brasileiras, sociedades 

científicas e culturais, como professor do Colégio Pedro II, como diretor do Liceu e 

diretor gerente da Sociedade Mantenedora do Liceu, além de ter acumulado participação 

em negócios relacionados ao circuito das viagens. Portanto, foi possível indicar os 

lugares de sociabilidade onde Brigole foi constituindo espaços de circulação franco-

brasileira, percebendo a posição de diretor do Liceu, indicando distinção quando se 

apresentava nos seus diferentes círculos de pertencimento. Assim, como observou 

Menezes (2006) a partir da tese Destinos mistos: os críticos do grupo clima em São 

Paulo (1940-1968), de autoria de Heloisa Pontes, foi importante perceber “não só os 

lugares de sociabilidade, pelas atividades, os princípios e os valores manifestos de seus 

membros, mas também as suas posições sociais e ideias implícitas”. (MENEZES, 2006, 

p. 28) 

A consulta ao Diário Official de 31/07/1913, na página 10943, indicou Claude 

Alexandre Brigole como representante autorizado a criar no Brasil as escolas Berlitz, 
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reconhecidos estabelecimentos de ensino de idiomas,
21

 com método próprio. Essa 

representação sugeriu a perspectiva de interesse administrativo comercial a partir do 

ensino de línguas. A localização do curso na Avenida Central, uma das principais 

avenidas da cidade, indicava um espaço privilegiado. A diversidade de idiomas também 

foi outro ponto sinalizado nas consultas, sugerindo mais uma função comercial do que 

relacionada ao ensino do idioma francês. 

O Diário Official de 27/09/1921, na página 18450, e o de 01/04/1922, na página 

6553, indicaram a participação de Claude Alexandre Brigole nas Sociedades de 

Geografia Francesa e Brasileira, sugerindo sua participação no campo da geografia 

econômica e comercial. O que, provavelmente, (re) significou a sua função de 

representante comercial das Escolas Berlitz. No ano de 1920, foi aceito como membro 

da Sociedade de Geografia da França e, em agosto de 1921, da Sociedade de Geografia 

do Brasil. Logo em seguida, eleito membro da Seção Permanente de Geografia 

Econômica e Comercial, (re) afirmando sua possível trajetória relacionada às trocas 

comercias. 

Da consulta ao órgão oficial referente à Ata da reunião datada de 30 de 

dezembro de 1921, da Sociedade de Geografia do Brasil, assinalei o registro da eleição: 

 

[...], abre-se a sessão para eleição, conforme dispõe o art.32 dos 

estatutos, para a eleição da directoria, conselho e comissões 

permanentes [...] Geographia Economica e comercial: Dr. 

J.M.Sampaio Correa, Dr. Vieira Souto, Dr. Victor Viar, Dr. Alexandre 

Brigole e Dr. João Alberto Masõ. (DO, 20/01/1922, p.1432)  

 

A Sociedade de Geografia Brasileira foi uma das instituições que tinham um 

debate acerca da ideia de país civilizado. Vários foram, assim, os projetos pensados para 

o Brasil nesse contexto, em que a urbanização das cidades, o processo de 

industrialização, as artes e as letras etc. representavam olhares para o progresso. 

Por outro lado, o modo como era apresentado o Brasil por parte dos intelectuais 

brasileiros e o modo como os estrangeiros o compreendiam nem sempre foram os 

mesmo. A migração proibida por parte de vários países da Europa, inclusive a França 

                                                             
21 O ensino de idiomas indica uma distinção em termos de segunda língua e língua estrangeira. Segunda 
língua é quando a língua estudada é usada fora da sala de aula da comunidade em que esteja vivendo o 
aluno. Já a língua estrangeira é quando a comunidade não usa a língua estudada na sala de aula. Sobre o 
assunto consultar Leffa (1988). 
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foi, possivelmente, uma resposta para esse Brasil que os migrantes vivenciavam e que 

não era o mesmo que era propagado pelos brasileiros. 

Brigole tendo sido membro das Sociedades de Geografia Brasileira e Francesa 

participou do processo das relações franco-brasileiras que iam sendo constituídas.  

Nesse caso, pela via das Sociedades Científicas e, ao que pareceu, ao lado das trocas 

comerciais. Logo, transitou de um e outro lado franco-brasileiro, apresentando-se na 

função de diretor do Liceu Francês do Rio de Janeiro, residindo nessa chave indícios do 

seu lugar de propagandista.  

O jornal francês L'Ouest-Éclair
22

 de 30/01/1920 relatou as conferências com 

foco no Brasil apresentadas por Claude Alexandre Brigole, mais uma vez revelando seu 

papel de propagandista franco-brasileiro. Assim, conhecendo uma e outra cultura 

indicava suas potencialidades e as possibilidades de trocas entre os dois países. 

 

 

 

                     Fig. 7. Recorte do jornal L'Ouest-Éclair de 30/01/1920. Acervo digital. 

 

  A consulta à chamada do jornal para a 73ª Conferência da Sociedade de 

Geografia Comercial, sessão de Anjou, indicou para a conferência intitulada “O esforço 

francês no Brasil”, por M. A. Brigole, diretor do Liceu Francês do Rio de Janeiro, 

apresentando seis filmes com temática variada sendo que um dos filmes fazia referência 

                                                             
22 Jornal acessado por via digital.  
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ao Liceu Francês do Rio de Janeiro. O que pode ter sido um forte indício da razão da 

fundação do Liceu, ou seja, um elemento de propaganda para a França.  

As conferências de acordo com os títulos assinalavam a prática do homem de 

negócios que Brigole parece ter sido como membro da Sociedade de Geografia 

Comercial e Econômica. Os assuntos sinalizaram uma variedade de temas relacionados 

à: exportação de matéria prima do Brasil, com a cultura da borracha, a cultura do café, 

indicando uma sociedade agroexportadora e, registrando Brigole como um mediador de 

importação-exportação (circulação de produtos e matéria prima possivelmente do Brasil 

para a França), também referente ao adestramento de cavalos sinalizando possivelmente 

sua participação nas sociedades esportivas de corrida de cavalos, sugerindo sua 

aproximação com Lineu de Paula Machado, que tinha um Haras com criação de cavalos 

franceses.
23

 O Instituto de Terapia imagino que se relacionasse às questões médicas de 

estudo, talvez para intercâmbios entre os dois países. Na indicação do Liceu, ficou 

sugerido um filme para apresentar as instalações e as práticas desenvolvidas no 

estabelecimento escolar, (re) forçando a indicação do lugar da propaganda que 

certamente exercia o Liceu no Brasil. As sessões embora fossem diversas, sugeriram o 

papel de mediador, articulador e propagandista de Claude Alexandre Brigole. Desse 

modo, ia costurando laços e lugares de sociabilidade tendo uma ampla rede de 

negociações.  

Tal multiplicidade de laços lhe dava a condição de propor e constituir também 

instituições para quem e com quem sabia que poderia compartilhar. Os registros 

consultados no Diário Official de 04/03/1919, na página 2974, referente à Ata da 

Assembléia Geral de Constituição definitiva da Sociedade Anônima Lycée Français 

deixaram pistas do possível encontro de Claude Alexandre Brigole com Lineu de Paula 

Machado, entre outros francófilos signatários do Liceu Francês. Foi, assim, 

provavelmente, se constituindo um grupo favorável e interessado na constituição e 

criação do Liceu, entendendo a escola como um projeto que se aproximava do país 

civilizado que era propagado pela elite brasileira. Vale ressaltar que essas fontes da 

imprensa oficial relativas às Atas das Assembléias da Instituição se destacaram pela 

importância das pistas para o entendimento de como foram se configurando as 

diferentes temporalidades do Liceu. 

                                                             
23 Informações acessadas no site do Haras São José.  
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Outro Diário Official – Estados Unidos do Brazil consultado, datado de 

31/12/1926, página 21382
24

, indicou Claude Alexandre Brigole, ainda na condição de 

sócio majoritário da sociedade em comandita Société Franco-Brésilienne d´Instruction 

Moderne Lycée Français A. Brigole &Cie, criando no dia 29 de dezembro de 1926 o 

Foyer Brésilien, instituto com sede em Paris, com o objetivo de prestar apoio aos 

estudantes brasileiros que estivessem lá estudando.
25

 A consulta indicou, ainda, a 

participação do governo brasileiro no empreendimento no ano de 1928, de acordo com 

registro do Diário Official de 15/01/1928, na página 1256, e também no ano de 1933, 

como sugerido na Ata 198 da Sessão Ordinária de 15/12/1933, registrada na edição de 

01/1934, na página 119, com subvenções de modo difuso.  

Portanto, não coube aqui desenvolver a questão, mas sim reconhecer o possível 

papel de Brigole como articulador das questões franco-brasileiras no que se referia à 

política cultural francesa para o Brasil.  

A pesquisa na imprensa oficial indicou também o Diário Official de 22/02/1931, 

que registrava a Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 21/01/1931 do Derby 

Club,
26

 sugerindo outro lugar de pertencimento por onde Brigole circulou, criou 

vínculos e se tornou membro efetivo. Os hipódromos com suas sedes sociais, como 

destaca Melo (1998), permitiam encontros entre seus sócios, muitos criadores de 

cavalos, representando também um lugar onde se teciam redes de sociabilidade, locais 

privilegiados de negócio, além de seu caráter aristocrático. O que permitiu mais uma 

vez traçar as pistas das possíveis representações do universo sócio-histórico, político e 

cultural em que Brigole foi tecendo sua dupla trajetória entre culturas e espaços-tempos 

diferentes. Assim, empresários e homens de negócio, foram pessoas que possivelmente 

fizeram parte do círculo social de Brigole.  

                                                             
24 O número da página é impreciso, pois a imagem estava manchada. 
25

 A respeito do Foyer, foi fundado no período em que a França criava a Cité Universitaire com seu 
projeto de moradia para estudantes. Desse modo, cada prédio deveria representar um país com seu 
projeto de arquitetura próprio. O Brasil construiu a Maison du Brésil somente no final da década de 60. 
Tratando-se do envio de estudantes brasileiros para estudarem em Paris, o relatório assinado por 
Georges Thys - representando a Administração da Sociedade Lycée Français S.A e encaminhado à 
Embaixada da França no ano de 1925 - deixou pistas do envio de alunos do Liceu com bolsa de estudos 
para França. Assim, o médico Akerman, antigo aluno do Liceu, se encontrava em Paris, estudando por 
indicação de Brigole. Consultar o livro Homens de Valor, de Rachelle Zweig Dolinger (2008, p. 46-47). 
26  No dia 6 de março de 1885 foi fundado o Derby Club, entidade turfística, liderada pelo engenheiro 
Paulo de Frontin. Funcionou por 47 anos até se unir ao Jockey Club, surgindo, assim, o atual Jockey Club 
Brasileiro em 1932.  Localizava-se no atual terreno onde mais tarde se construiu o Estádio do Maracanã, 
o Maracananzinho e o Campus da UERJ, no Rio de Janeiro. A primeira diretoria do Jockey Club Brasileiro 
(unificando o Derby Club) teve como presidente Lineu de Paula Machado (MELO 1998). Vale lembrar, 
que Lineu de Paula Machado também participava da Sociedade Mantenedora do Liceu.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1885
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Frontin
http://pt.wikipedia.org/wiki/1932
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linneo_de_Paula_Machado
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Outro lugar da esfera comercial indicado pelas pistas encontradas na página 

14798 do Diário Official de 02/08/1932 foi o setor de viagens, sinalizando ter sido 

acionista de uma Empresa de Viagens Internacionais, situada no centro do Rio. Ao 

mesmo tempo, sugerindo a sua própria condição de viajante, circulando pelo menos 

entre dois países e duas culturas diferentes o colocava em contato com o mundo dos 

negócios.  

Viagens essas que eram uma constante para muitos que atravessavam o 

Atlântico, fossem em viagens de negócios, de turismo, ou mesmo de estudos (MIGNOT 

e GONDRA, 2007) nessas primeiras décadas do século XX. 

A construção deste esboço de pertencimentos de Brigole indicou pelo menos três 

motivos: sobrevivência econômica, relacionada com as trocas comerciais, as relações 

culturais que iam sendo constituídas, e a manutenção dos laços de sociabilidade criados 

no Brasil, e em particular, no Rio de Janeiro. E, portanto, sugerindo os diferentes 

trânsitos de Brigole pelas sociedades francesa e brasileira, assim (re) afirmando o seu 

lugar de mediador e propagandista das relações franco-brasileiras. Deste modo, o estudo 

assinalou uma das possíveis razões da criação do Liceu Francês, a de ter sido um 

elemento de propaganda para a França e um desejo da elite carioca que, possivelmente, 

mantinha laços de sociabilidade com Brigole, como indicado nas pistas das fontes 

consultadas na imprensa oficial, e que via na Instituição que ele criara um modelo de 

educação próprio para seus filhos, sobretudo nas primeiras décadas do século XX.  

           Assim, para construir o personagem Brigole, recorri aos critérios de seus 

pertencimentos relacionados, sobretudo, aos espaços franceses no Brasil com base em 

pesquisa documental inédita, referendada pelas consultas à Imprensa Oficial. A partir 

desse esboço foi possível sugerir seu papel no âmbito das relações franco-brasileiras, 

em especial durante a I Guerra Mundial. A intenção não foi analisar cada pertencimento 

de Brigole e nem tão pouco cada um dos diferentes lugares, em separado, o intuito foi 

de situá-lo dentro de um universo que se aproximasse de sua trajetória e com intento de 

perceber indícios que sinalizassem as razões da fundação do Liceu.  

           Desse modo, retomei em seguida as questões de fundo teórico relativas à chave 

da imigração no Brasil, em especial a imigração francesa, uma vez que Brigole chegou 

ao Brasil, possivelmente, como imigrante. 
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1.2 A imigração francesa no contexto das outras imigrações 

 

O breve relato da imigração no Brasil compreendido como movimento de 

entrada em outro país, com fins de fixar residência e trabalho, levou a algumas 

indagações iniciais: Por que sair de seu lugar de origem? Por que imigrar para 

determinado lugar? Como compreender o universo daquele que migra relacionado com 

seus outros pertencimentos, sua cultura? Questões essas que apresentaram a necessidade 

de se olhar tanto pelo lugar de saída como pelo lugar de acolhida. 

           Estudos mais recentes apontaram para as imigrações individuais na perspectiva 

da micro-história,
27

 e tendo sido registradas em maior número como uma migração 

urbana.  Brigole ao que pareceu fez parte dessa imigração individual e urbana formada 

por professores e comerciantes, os quais vieram na época da imigração proibida (LESSA, 

1997; SUPPO, 2009), no início da República, quando a propaganda brasileira apontava 

possibilidades de enriquecimento no Brasil.  

Fausto (2006); Kreutz (2000); Oliveira (2002); Menezes (1997); Mignot e 

Gondra (2007) indicaram um ir e vir de pessoas que por diversas razões, procuraram 

sair de seus países e tentaram recriar suas vidas na América, ao longo dos séculos, em 

especial, no Brasil. Olhar para os dois lados impôs: apontar para as questões da 

intolerância religiosa e das crises políticas e econômicas como uma das razões da 

emigração européia e asiática. O que não significou invalidar a presença de outros 

registros. Do outro lado, a necessidade de mão de obra após a libertação dos escravos e 

a liberação da entrada de capitais, além das questões relacionadas às teorias do 

branqueamento da população indicaram razões favoráveis à entrada de migrantes no 

Brasil. Portanto, o projeto de modernidade e a entrada do Brasil no rol das nações 

civilizadas estavam diretamente relacionados com o processo de imigração para o 

Brasil.   

Italianos, alemães, portugueses, espanhóis, japoneses, russos, austríacos, sírio-

libaneses, poloneses, franceses, representaram entre outras tantas nacionalidades a 

população de imigrantes brasileiros. Entretanto, foi importante perceber que a 

heterogeneidade e a diversidade desses imigrantes sugeriram especificidades em regiões 

de uma mesma nação, assim como relações diversas com o Brasil. No caso particular da 

                                                             
27

 Ao estudar os processos de imigração é fundamental, como lembrou Menezes (1997), se perceber 
não só a história vista de cima, ou seja, neste caso e em particular, a história dos sucessos das luzes da 
modernidade, mas também dar visibilidade às histórias vistas de baixo, virando o processo pelo avesso.  
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França, a relação entre imigrantes e a influência francesa foi uma indagação posta como 

uma questão central.  

            Dentre as lacunas apontadas no referencial bibliográfico ficou registrado a pouca 

ou quase nenhuma referência aos franceses (grifo meu) como grupo representativo de 

imigrantes, embora a influência francesa tenha aparecido de modo mais acentuado. 

Ainda sobre as lacunas, mas não especificamente sobre os franceses, outra chave 

apontada por Fausto (2006) fez referência aos esquecimentos sobre os imigrantes que 

não se fixaram nos lugares de acolhida. Os desiludidos ou os que conseguiram reunir 

um pecúlio repatriavam ou imigravam para outros países, e foi importante perceber que 

raros são os estudos como também os registros a respeito. Outra chave, levantada foi 

sobre as fronteiras que iam sendo constituídas, e assim, muitos foram os poloneses que 

vieram registrados como sendo de nacionalidade russa, alemã ou austríaca.  

             A pesquisa olhou de modo particular para a imigração urbana, por entender ser 

o foco relacionado à trajetória de Brigole, o que não significou silenciar a imigração 

rural.
28

 A virada do século XIX-XX representou a terceira onda dos movimentos 

migratórios que vinham da Europa para as Américas, diferentemente das anteriores, que 

representaram o afluxo de uma camada da população pobre que vinha das áreas 

agrícolas mediterrâneas, do norte e noroeste de Portugal, e de áreas rurais da Espanha e 

Itália.  

          Civilizar a cidade neste contexto, como aponta Menezes (1997), foi um processo 

que teve pelo menos dois olhares: o primeiro olhava para a criação de um lugar onde a 

modernidade encontrava seu espaço longe dos becos e ruelas.  O segundo apontava para 

a adaptação que a população devia seguir, submissa a um código legal que contraposto 

ao popular, criminalizou comportamentos tradicionais, atingindo fortemente os 

estrangeiros, num modelo de república que utilizou a alteridade como instrumento de 

construção artificial da identidade nacional, principalmente nos anos que precederam e 

se seguiram à Primeira Guerra Mundial.  

Na mesma obra, a autora acima citada ainda sinaliza o despreparo profissional 

com que chegaram parte dos imigrantes para as áreas urbanas da cidade do Rio de 

Janeiro, aliado à pouca oferta de trabalho e à falta de condições para dias melhores em 

                                                             
28 Em “A educação de imigrantes no Brasil” (2000), Lúcio Kreutz apontou para a imigração rural de parte 
dos imigrantes japoneses, italianos, alemães e poloneses. Tendo tal emigração formado núcleos 
populacionais, em especial no sul e sudeste do país, com características e estruturas fortemente 
marcadas por suas etnias e culturas, fez com que fosse percebida de forma mais abrangente do que as 
migrações urbanas, citando o caso em especial dos portugueses e dos espanhóis em áreas urbanas.  
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suas vidas, o que fez com que continuassem mesmo que de modo pouco satisfatório em 

trabalhos ditos como menores, tentando a cada dia conseguir um sustento para si e seus 

familiares. Outros sem condição de arcar com o aluguel pernoitavam pelas ruas. Tal 

realidade não representando o discurso da busca da modernidade civilizada aqueceu 

uma série de movimentos contestatórios e empurrou parte dos imigrantes para 

atividades ilícitas e para a mendicância. Desse modo, a viagem de volta imposta e 

obrigatória foi uma realidade, que não pode deixar de ser registrada quando se estuda o 

processo de imigração para o Brasil (MENEZES, 1997). 

Foi, sobretudo, pelo comércio que muitos estrangeiros procuraram sobreviver, 

criando seu próprio negócio. Um exemplo era a Rua do Ouvidor, no Centro.
29

 Outros 

bairros próximos têm uma história de ocupação contada por muitos imigrantes. O bairro 

do Rio Cumprido, o lugar de moradia de Claude Alexandre Brigole indicado no seu 

pedido de naturalização, foi um destes lugares de forte presença migratória. 

 O levantamento bibliográfico relativo aos processos migratórios chamou 

atenção para os raros estudos indicando os franceses como imigrantes, mesmo sabendo 

que aconteceu de forma difusa e quantitativamente inferior aos grupos acima 

mencionados. Os estudos sobre os franceses no Brasil ganham visibilidade nas 

pesquisas que apontam para as influências e os modelos franceses para o Brasil.  

A imigração francesa no Brasil mereceu destaque na obra organizada, no bojo 

das comemorações do Ano da França no Brasil (2009), por Laurent Vidal e Tânia 

Regina de Luca, Franceses no Brasil - séculos XIX-XX (2009). A obra indicou ter sido 

uma migração menor quantitativamente, porém que não invalidou perceber questões de 

investigação, pois o “viés micro analítico em que a escala de observação é reduzida, 

longe de ser restringir a um conjunto de casos interessantes, pode contribuir para a 

proposição de novos problemas e de novas formas de apreensão da imigração como 

macro processo” (p.17). 

Nessa obra, Lessa e Suppo (2009), apontando para o aspecto lacunar das 

pesquisas apresentaram um episódio pouco ou quase que desconhecido da bibliografia 

das relações franco-brasileiras, a proibição oficial de emigração imposta pelo governo 

da França ao Brasil, de 1875 a 1908. O foco se concentrou no período em que 

provavelmente Brigole tenha aqui chegado, uma vez que se naturalizou no ano de 1903, 

                                                             
29

 Sobre a Rua do Ouvidor, consultar Macedo, Memórias da Rua do Ouvidor (1963); Soares, Rua do 
Ouvidor, 110 (2006 ); Cohen, Ouvidor, a Rua do Rio (2001). 
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como já foi anteriormente observado, quando declarou residir no Rio há mais de um 

ano.  

A imigração proibida para o Brasil embora imposta pelo governo francês, como 

destacam os pesquisadores, não impediu a migração espontânea e nem ao que pareceu 

abalou as relações entre os dois países envolvidos, porém reconhecê-la sugeriu o pouco 

fluxo migratório, possivelmente, relacionado aos conflitos e desafios postos nas 

relações franco-brasileiras daquele período, que se iniciou nos últimos anos do Império 

e perdurou até o Brasil República. Apontada como a mais longa (1875-1908) foi 

compreendida como um movimento contrário às ideias que iam sendo propagadas por 

brasileiros na Europa sobre a nação. Ficou deflagrado que entre o país ideal e o país real 

havia um grande vácuo que estava sendo observado e experimentado por aqueles que 

buscavam uma nova vida no Brasil. Avanços e retrocessos sobre a proibição foram 

reconhecidos até mesmo pelos dirigentes do Ministério dos Assuntos Estrangeiros da 

França, mas ela só foi revogada pelo decreto datado de 19 de julho de 1908. Vale 

sinalizar que a revogação não invalidou que em outros momentos autoridades francesas 

sinalizassem para o modo como estavam sendo tratados os imigrantes e quais eram as 

reais condições do país e de sua população (ID., Ibidem). 

Tomar para a análise um acontecimento não significou excluir tantos outros ou a 

história pregressa, nem mesmo tratar de forma generalizada e homogeneizante, mas sim 

entender a escolha do acontecimento como um fecho central no espaço-tempo 

analisado.  

A Exposição Universal Francesa de 1889
30

 na sua relação com o Brasil foi o 

acontecimento escolhido para estudar como se dava a imigração francesa para o Brasil 

nos últimos meses do Império. Lessa e Suppo (Ibidem) observam que nesse período o 

Brasil se encontrou numa posição delicada frente à emigração proibida para o Brasil 

pelo governo francês. 

                                                             
30

 O ano 1889 marcou também o centenário da Revolução francesa, e, portanto da I República Francesa, 
fato este que durante o processo de encaminhamento da Exposição gerou uma série de embates de 
ideias sobre como seria entendido tal comemoração em face da diversidade de conflitos bonapartistas e 
em especial pelas diversas monarquias que iriam se apresentar na Exposição. Observar a literatura 
acerca da Exposição de Paris sugeriu olhar para uma série de possíveis razões para sua realização. 
Primeiramente, vale sinalizar a situação de crise da França em face da perda da guerra franco-prussiana 
que desencadeou perdas territoriais e financeiras. O ano de 1889, um século de revolução francesa, foi 
uma data em que o registro e celebração sugeriram a busca da reafirmação da França ao lado das 
potenciais mundiais pela sua contribuição dos ideais republicanos. E aí se colocou uma questão delicada 
para uma série de monarquias incluindo o Brasil, que como monarquia Imperial vivia tempos de 
embates com os grupos e movimentos republicanos que aconteciam de modo crescente.. 
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 Na representação do Brasil a imagem reproduzida era aquela que pudesse atrair 

capital estrangeiro, mão de obra e prestígio para o país
31

. O Pavilhão do Brasil na 

Exposição Universal Francesa contou com apoio político para o financiamento, apoiado 

por interesses privados. Assim, a participação do Brasil na exposição não se deu de 

modo oficial e o pavilhão foi organizado por um grupo privado - Syndicat du Comité 

Franco-Brésilien - formado por homens da elite brasileira e parceiros franceses, embora 

o financiamento tenha sido da monarquia brasileira. O texto O Brasil em 1889: um país 

para consumo externo, apontou para o papel do Comitê Franco-Brasileiro na Exposição 

de 1889 em Paris:  

 

O esforço realizado pelo Comitê Franco-Brasileiro na montagem do 

Pavilhão do Brasil na Exposição Universal de 1889, bem como na 

confecção do material bibliográfico destinado ao evento, demonstrou 

a preocupação do grupo e do governo brasileiro com a imagem do 

país, fundamental para atrair mão de obra e capital. [...], havia um 

objetivo maior, de mostrar o Brasil como uma nação com direito a 

participar do "concerto das nações civilizadas”. (FERREIRA, 

FERNANDES e REIS, 2010, p. 109) 

 

                                                             
31 Foi em Londres no ano de 1851 que essas exposições começaram a ser organizadas. Aqueles eventos 
eram fundamentais como espaços de divulgação e defesa dos Estados nacionais, uma vez que se fazia 
representar nos pavilhões construídos por cada Estado uma síntese dos modos de viver, pensar e 
produzir com verbas oficiais e/ou verbas provenientes do capital privado. [Arquivo digitalizado CPDOC] 
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                 Fig. 8. Livro Guide de L’Émigrant au Brésil, de Santa-Anna Nery. Biblioteca  

                 Histórica de Paris. [Foto registrada por mim em janeiro de 2011]. 

                                           

A obra Guia do Emigrante para o Brasil (1889), escrita por Santa-Anna Nery 

para ser apresentada durante a Exposição, sugeriu representações que circularam 

naquele período sobre o Brasil como o país do futuro, com possibilidade para o 

imigrante e, sobretudo a ideia de um país que buscava a inserção no mundo das nações 

civilizadas. Barbuy (1996) destacou o jornalista Frederico José de Santa-Anna Nery 

(1848 - 1901) como o principal propagandista da exposição de 1889, que “em plena 

vigência da política imigrantista, procurava mostrar o Brasil como país aberto aos 

imigrantes europeus e também ao capital estrangeiro” (p. 215).  O Guia do Emigrante 

não pode ser observado sem se levar em conta de qual lugar social narrava, para quem 

narrava e o contexto franco-brasileiro relacionado à emigração francesa proibida para o 

Brasil. Assim, foi na exposição de 1889, onde circularam não só europeus, mas as 

repúblicas e monarquias de outros continentes que Santa-Anna Nery registrou o 

sentimento das elites brasileiras, lugar de sua identidade e pertencimento, para com a 

proibição da imigração, não tanto pela emigração, mas pelo que isto representava na 

visão sobre o Brasil que era propagada ao exterior e que não se aproximava do Brasil 

ideal. Segundo Lessa e Suppo (2009):   
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[...] as elites brasileiras que reivindicavam afinidades culturais 

adquiridas por meio de viagens, do aprendizado do idioma francês, da 

leitura de seus autores, de uma formação escolar em instituições de 

ensino instaladas no Brasil ou em cursos realizados em reputadas 

instituições em Paris, da assistência de companhias de teatro em turnês 

internacionais e em muitas outras manifestações da cultura francesa, 

então de certo modo dominante no mundo ocidental. (p.76) 

 

O modo como foi se constituindo a relação franco-brasileira indicou que, apesar 

da proibição da emigração, de todo não cessou a entrada de franceses, só que não de um 

modo coletivo e sim cada vez mais de forma individual, espontânea e nunca alcançando 

índices significativos do ponto de vista quantitativo. Consultando os Arquivos do 

Ministério dos Assuntos Estrangeiros, Lessa e Suppo (2009) destacaram que “entre 

1820 e 1920, o Brasil recebeu 3.648.382 imigrantes
32

 de 12 diferentes nacionalidades. 

Desse total, apenas 30.500 eram franceses” (p.77). 

Os autores citados acima ainda destacam esta passagem da obra de Santa-Anna 

Nery (1989): 

 

Bem, senhores, se conservam ainda uma excelente situação nas nossas 

importações, se vossa clientela entre nós não diminuiu muito, é que os 

senhores possuem ainda duas espécies de viajantes que vos fazem 

conhecer. Os primeiros são vossos homens de letras, vossos 

romancistas admiráveis, vossos inimitáveis autores dramáticos. 

Exportam suas ideias francesas, um artigo muito pedido; e pela brecha 

que criam suas obras passam os pacotes de mercadorias. Os escritores 

fazem mais por vocês que o vosso corpo consular [...]. O segundo 

somos nós, os brasileiros, nós que fomos educados no vosso ameno 

país, que aprendemos vossa bela língua, que amamos vossa 

hospitalidade agradável e que conservamos o gosto inesquecível das 

coisas francesas. Ingratos que vocês são vocês não vêm aqui ou se 

vocês aparecem, às vezes, é para dar uma caricatura do nosso país [...] 

mas nós, buscamos o convívio com os senhores. (LESSA E SUPPO, 

2009, p. 95) 

                                                             
32

 Sobre estes números há controvérsias, apontadas pelos autores em referência aos dados do Journal 
Oficiel de 13/ 08/1876, p. 6350, em que se cita que pelo menos 30 mil franceses residiam no Rio de 
Janeiro. 
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A narrativa foi se dirigindo para o homem de negócios, que tinha o Brasil como 

uma possibilidade via a entrada de capitais estrangeiros e a criação de negócios. Os 

jornais e revistas da época apontavam para imagens e propagandas que sugeriram 

comerciantes franceses que se estabeleciam, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, no 

Centro, com mercadorias francesas. Foi esse universo, possivelmente, que fez Brigole 

vir para o Brasil e que se conjugou mais adiante com a consolidação de uma política 

cultural francesa, tendo os franceses do estrangeiro como fortes aliados. Nesse 

fragmento Nery indicava o modo como a elite brasileira tinha sido educada e sua 

relação com a França. O que possivelmente, possa ter sido uma das razões da intenção 

da fundação do Liceu Francês, uma escola de franceses para brasileiros. 

Na consulta ao Guia, percebe-se que a imigração agregava valores de difusão 

das culturas na ação migratória, o que contribuía para a exaltação e poder para o 

imigrante, neste caso particular, os franceses. A tese da imigração foi sugerida pelas 

seguintes afirmações: quanto mais um povo migra mais sua população aumenta, seu 

comércio com o exterior aumenta, sua influência no exterior aumenta, diminuem os 

indigentes, diminuem os crimes, menos é exposto a revoluções. Na chave seguinte da 

questão do por que ir ao Brasil, várias escolhas foram postas em debate, como por 

exemplo: encontrar um trabalho remunerado, sem desemprego, aspectos de natureza 

física como um facilitador para a adaptação de todas as raças. O autor defendeu a ideia 

de um país agrícola, com indústrias por criar, país livre, tolerante para aqueles que 

quereriam se naturalizar ou mesmo para aqueles que prefeririam manter sua primeira 

nacionalidade. 

A imigração urbana francesa apresentando-se de modo heterogêneo quanto aos 

grupos e indivíduos que a constituíram, apontou a necessidade de compreensão dos 

múltiplos olhares para as diversas redes de sociabilidade. Os portos do Rio de Janeiro e 

de Santos, em São Paulo foram dos maiores centros exportadores de café do mundo e 

por onde também chegaram grupos de franceses instigados pelas oportunidades de 

negócios, explicitadas, sobretudo, nas propagandas veiculadas na Revue du Brésil, em 

Paris e na Ilustração Brasileira, editada em Bordeaux. A presença francesa urbana 

ficou, assim, evidenciada, sobretudo nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e 

tendo se dado por movimentos espontâneos, independentes de acertos bilaterais entre a 

França e o Brasil (VIDAL e LUCA, 2009). O que possivelmente possa ter sido o motivo 

primeiro da chegada de Brigole. 
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Portanto, a pesquisa entendeu de antemão que a migração de Brigole com suas 

redes de sociabilidade representou uma das modalidades migratórias, provavelmente 

interessada nas ideias liberais que apontavam o Brasil como uma nação livre da 

escravidão e como país laico, potencializando uma migração espontânea e individual 

para os centros urbanos.   

Investigar as possíveis saídas pelo Porto de Bordeaux, na perspectiva de uma 

imigração espontânea, ajudou na compreensão do suposto percurso migratório de 

Brigole.
33

 Assim, o provável período de sua chegada indicado pelos seus lugares de 

pertencimento, deve ter acontecido na virada do século e com desembarque na cidade 

do Rio de Janeiro. A esse respeito Mialhe (2009) observou que:  

 

A maior parte dos imigrantes franceses que escolheu como destino o 

Brasil indicou o Rio de Janeiro como porto de desembarque, já que a 

capital proporcionava melhores oportunidades para os imigrantes que 

atuavam no setor terciário. As informações acerca da cidade no final 

do século XIX, divulgada pelos autores franceses, destacavam a forte 

influência cultural da frança junto às elites brasileiras. (p.56) 

 

Nesse sentido, pareceu interessante registrar a imagem da Baía do Rio com o 

Pão de Açúcar, pois foi uma imagem que aparecia nos livros consultados dessa época 

como uma das identidades da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

                                                             
33

 Sobre a chegada de Brigole, os indicativos nos sugeriram aproximações com as informações sobre os 
franceses que requereram passaportes no século XIX para viajarem de Bordeaux para a América Latina.  
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         Fig. 9. Livro Le Brésil d´Aujourd´hui, de Joseph Burnichon. Biblioteca Histórica de Paris.  
           [Foto registrada por mim em janeiro de 2011]. 

 

Portanto, o estudo procurou deslocar o foco de pesquisa para a migração 

francesa, e nesse sentido, entendi que precisava ser observado um conjunto de ideias 

que transitassem entre os dois lados da viagem, pois nem sempre a ótica de saída de um 

porto é a mesma ótica de chegada no outro porto. 

O entendimento macro do processo da grande imigração para o Brasil, naquele 

período, pelo ponto de vista da chegada ao Brasil, reflete uma discreta migração 

francesa. De outro modo, quando observada pela ótica de saída da França, o Brasil 

surge como o segundo país que recebeu mais imigrantes franceses, portanto, 

significando a importância do tema da imigração no sentido de quantos franceses 

migraram para o Brasil. Assim,  

 

[...] estimular um campo de pesquisa no âmbito das historiografias 

francesa e brasileira que avalie potencialidades, delineie contornos e 

incentive novas iniciativas de investigação que propiciem um 

conhecimento mais agudo da realidade dos imigrantes franceses no 

Brasil: projetos, desejos, cotidiano, modalidades de integração, mas 

também insucessos, retornos, decepções etc. tal proposta editorial 

explica a ausência de temáticas importantes, ainda não 

suficientemente investigadas. (VIDAL e LUCA, 2009, p. 22) 
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Compartilhei esse olhar a partir do levantamento bibliográfico em que 

apareceram trabalhos indicando possibilidades de outras pesquisas quando desloquei o 

foco para o lado dos imigrantes. Pesquisas sustentadas na perspectiva meso de Revel 

(1998), possivelmente indicando realidades singulares sobre esses imigrantes, ainda por 

serem desveladas. Nesse sentido, um aprofundamento maior na constituição de um 

campo de pesquisa que aponte para a temática da imigração francesa como uma chave 

que merece ser ainda investigada de forma mais consistente e integrada para futuras 

pesquisas, inclusive, relacionadas à história da educação brasileira. Nesse sentido, em 

especial as investigações que tem como foco o percurso tanto dos professores que 

vieram em missões oficiais, mas também aquela que procura desvelar professores 

anônimos, que constituíram escolas de um só professor e que quando listadas pelos 

nomes, apresentaram fortes indícios de professores franceses, como o caso de Mme 

Grivet e, possivelmente o do professor G. Larue.
34

 

A existência de poucas pesquisas sobre o tema da imigração, sugerida por Vidal 

e Luca (2009) e compartilhada por pesquisadores franco-brasileiros, pois apenas 

recentemente a temática da migração ocupou um espaço na pesquisa francesa, pode ter 

sido uma das possíveis razões das lacunas encontradas no meu estudo. 

Tratando-se das pesquisas sobre as imigrações francesas compartilhei com esses 

pesquisadores, ao longo do estudo, da posição de que pesquisas existem tanto pelo olhar 

brasileiro como pelo olhar francês, porém há necessidade de um campo de pesquisa que 

sistematize e amplie as pesquisas franco-brasileiras.  A imigração francesa, ao que foi 

sugerido pelo estudo consultado, precisa ser (re) significada na busca pelos rastros que 

por vezes se insinuam, como por exemplo, o caso de Alexandre Claude Brigole.   

Ao longo da pesquisa, relacionei estudos no campo da História da Educação, da 

História, e em particular, da História das Relações Internacionais como também da 

Arquitetura, da Literatura, das Ciências e das Artes com enfoque de pesquisas franco-

brasileiras. A multiplicidade de campos de estudo indicou um olhar ampliado e 

diversificado para o foco estudado.  

 

 

 

                                                             
34

 Tomei contato com o tema em setembro de 2011, na defesa da dissertação de Magda Elaine Sayão 
Capute, A dama dos diamantes negros e a educação em Vassouras: um estudo sobre o Instituto 
Profissional Feminino e masculino Dr. Joaquim José Teixeira Leite, 1930-1959. PROPED, UERJ,  
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1.3 O imaginário francês e a ambiência franco-brasileira 

 

O imaginário francês e a ambiência franco-brasileira foram observados com o 

intuito de buscar compreender como se deu esse processo no espaço do cotidiano 

escolar do Liceu, uma instituição que tinha um duplo funcionamento, a partir das seções 

francesa e brasileira. 

Desse modo, o significado da viagem foi entendido como espaço de contatos e 

confrontos e, portanto, vivências daquele que viaja, que sai do seu lugar. Neste processo 

surgiram narrativas de viajantes que deixaram traços sugerindo a história, a trajetória, os 

comportamentos de uma sociedade em um espaço-tempo determinado e que para a 

pesquisa foi importante para sustentar como se deram os embates por aqueles 

indivíduos que deixaram registrados suas experiências sobre o Brasil, em especial, sobre 

o Rio de Janeiro, naquela virada do século.  

Durante o século XIX, sobretudo, após a abertura dos Portos em 1808, foi 

intensa a circulação de pessoas pelo Atlântico, o que não significou silenciar relatos e 

experiências de viajantes desde o tempo do Brasil Colônia. Dentre esses relatos, a 

temática sobre a natureza foi apontada por encantamento, mas também como surpresa e 

espanto para com as diferenças. Portanto, as primeiras imagens e sensações sobre o 

Brasil foram retratadas como país de natureza exuberante, diversidade de fauna e flora, 

sensualidade, certa preguiça, desvelando o olhar do estrangeiro para o Brasil. Assim, o 

estudo priorizou os olhares sobre o estrangeiro francês sabendo que outros povos 

também aqui estiveram deixando relatos e registros que não coube a esta pesquisa 

desenvolver. 

A categoria viajante compreendida e utilizada pela história fez referência a uma 

gama de estrangeiros que circularam e deixaram registros sobre a região por onde 

experimentaram o lugar do estrangeiro (OLIVEIRA, 2002; MIGNOT e GONDRA, 

2007). Assim, foram: militares, religiosos, comerciantes, naturalistas, professores, 

intelectuais, e tantos outros indivíduos que fizeram parte das diferentes culturas e 

grupos que aqui estiveram de passagem ou se estabeleceram constituindo família e laços 

interculturais. Nesse sentido, um exemplo, é a obra de Adèle Toussaint. 

Os estudiosos e cientistas eram em sua maioria os europeus que viajavam para o 

Brasil, conhecidos por naturalistas e foram eles que construíram as primeiras 

interpretações do país, entretanto outros olhares também foram sugeridos sobre o Rio de 

Janeiro e possivelmente sobre o Brasil. O olhar daquele que viajava era o que 
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fundamentava a veracidade de suas narrativas. Portanto, ao longo do século XIX, foi 

produzida toda uma literatura sobre o Brasil pelos estrangeiros, o que denotava duas 

marcas centrais: o encantamento com a natureza, a exuberância e o choque com uma 

sociedade escravocrata. De outro modo, “os intelectuais brasileiros estavam envolvidos 

na construção de uma identidade para o novo país” (OLIVEIRA, 2002, p. 9).  Por isso, 

se tornaram fontes importantes de estudos históricos, por terem produzido com 

diferentes olhares as representações sociais do país, que sugeriram na riqueza dos 

detalhes, nas impressões elogiosas ou no estranhamento diante dos costumes que eram 

experimentados ou observados à distância, mas que representaram naquele momento o 

significado do encontro com o outro (ID., Ibidem). 

O livro Adèle Toussaint, uma Parisiense no Brasil,
35

 apresentou o olhar francês 

sobre o Brasil nos modos de agir e fazer na cidade do Rio de Janeiro. O olhar 

estrangeiro de uma mulher francesa que chegou no Brasil, no Rio de Janeiro por volta 

de 1840-1850
36

 e retornou no fim dos anos de 1860 para a França.
37

 A pesquisa 

compreendeu que esses olhares não foram os únicos, entendendo serem os olhares do 

distanciamento, do outro e o que muitas vezes se contrapôs ao olhar apresentado pelos 

brasileiros e pelos franceses que aqui tinham se estabelecido e foram também olhados 

por Adèle Toussaint. 

                                                             
35

 Segundo informa Marçal (2003), o livro Uma Parisiense no Brasil de Adèle Toussaint, foi editado na 
França em 1883 por Paul Ollenforff. Foi publicado no Brasil no mesmo ano com tradução de Antonio 
Estevão da Costa e Cunha. Em 1891 foi editado nos Estados Unidos, com tradução de Emma Toussaint. A 
obra escrita no retorno de Adèle Toussaint a França foi uma narrativa contada à distância, e com a 
sensibilidade de quem experimentou a vida no estrangeiro. Nos seus quase doze anos na cidade criou 
laços, experimentou modos de agir e pensar, e (re) significou lugares e pessoas com o olhar aguçado 
para os costumes de outras culturas. Antes de se tornar livro foi publicado em formas de crônicas no 
Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro e no Fígaro, em Paris. A partir desse ponto a referência ao livro de 
Adèle Toussaint como fonte,edição de 2003, foi feita pela sigla LFATPB, 2003. 
36 Conforme o prefacio do livro informa, a data não pode ser indicada com precisão pelo 
desaparecimento dos registros de estrangeiros entre as décadas de 1840-1860. 
37

 No prefácio do livro, Maria Inez Turazzi apresentou um esboço biográfico apontando a chegada do 
casal Toussaint ao Rio com o filho Paul, com objetivo de ganhar a vida e fazer a fortuna. Ideia essa que 
era bastante comum naquela época, sobre a América, lugar para se tentar uma nova vida e enriquecer. 
No caso, especial dos franceses, estudos apontaram para um registro dual de sedução e espanto que 
permeou a atração francesa pelo território brasileiro, sobretudo narrado pelos primeiros viajantes e que 
produziram uma vasta literatura francesa sobre os trópicos. A elite brasileira de outra parte, buscando 
uma identidade para a nação se aproximava de um imaginário francês e desse modo, sobretudo, o Rio, 
Capital da Corte foi um lugar para onde se dirigiram uma imigração urbana, individual e espontânea que 
encontrava neste desejo de civilização um espaço para criarem, sobretudo um comercio que 
intensificava as relações franco-brasileiras com produtos culturais, assim entendidos, como livros, 
revistas, perfumes, roupas, e também a inserção de produções artísticas.  Adèle Toussaint era francesa, 
filha de um ator, professor de teatro e autor de comédias da Comédie Française. Jules, seu marido, era 
também ator e tinha sido aluno de seu pai. 



62 
 

Na consulta à obra, destaco o olhar sugerido pela autora da sociedade ainda 

rural, quando estava a caminho de uma fazenda no interior do Rio de Janeiro:  

 

Aquele pequeno rio, orlado de plantas e de arvores de toda espécie, 

com sua água límpida e corrente, aquele céu de um azul tão belo, e 

aquele sol ardente sob nossas cabeças [...], e fico feliz de ter passado 

por aquelas pequenas emoções e de ter contemplado tão esplendidas 

paisagens. (LFATPB, 2003, p. 130) 

 

Tratava-se da natureza grandiosa com imensa diversidade, mas deixou pistas 

também do choque com o clima quente,
38

 mas também com as práticas de uma 

sociedade escravocrata. Assim, sobre os escravos e os negros, na obra, remarquei o 

trecho abaixo descrito: 

 

Meu coração indignava-se, cóleras generosas [...] e eu era obrigada a 

conter-me para não gritar a todos aqueles homens que faziam 

comercio de carne humana: carrascos. [...] Esse espetáculo da 

escravidão foi, durante os primeiros anos de minha estada no Brasil, 

um dos suplícios de minha vida. [...] A cada instante, minha alma 

revoltava-se ou sangrava, quando eu passava diante daqueles leilões 

em que pobres negros, em cima de uma mesa, eram leiloados e 

examinados nos dentes e nas pernas como cavalos ou mula. 

(LFATPB, 2003, p. 98, 79, 99) 

 

Entretanto, na consulta percebi que apesar da indignação com o país enquanto 

nação distante das nações civilizadas, culpava a mistura das raças e, sobretudo, o negro, 

sobre o qual recaiam as mazelas  

                                                             
38

 O calor dos trópicos em oposição ao clima europeu foi apresentado como problema. A não adaptação 
ao clima quente e tropical seria assunto ainda anos mais tarde. Lessa e Suppo (2009) destacaram na 
consulta aos Arquivos do Ministério dos Assuntos Estrangeiros da França que quase meio século depois 
Paul Claudel, Ministro Plenipotenciário (1918), não permitiu que sua família o acompanhasse na missão 
ao Brasil por “temer o clima e as enfermidades típicas dos trópicos” (p.71) e quando solicitou seu pedido 
de retorno à Paris, o clima foi o principal argumento. De outro modo, o clima quente, sobretudo no 
verão numa cidade com pouca estrutura foi também registrados na imprensa brasileira quando indicava 
que o Presidente da República e seus ministros subiam no verão para Petrópolis. Petrópolis 
representava, assim, a cidade refúgio para quem podia passar os finais de semana ou mesmo lá se 
estabelecer. Santos Dumont, por exemplo, residia em Petrópolis, na casa que hoje é a casa-museu de 
Santos Dumont. Desse modo, Petrópolis pode estar indicando também lugar da sociabilidade dos 
encontros de final de semana.  
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Quanto à raça brasileira, mistura de sangue europeu, americano, e 

africano, tem toda a indolência crioula, é fraca, abastarda, muito 

inteligente e não menos orgulhosa. [...] É evidente que é ao comércio 

com os negros que se deve em parte a deterioração dessa raça. 

(LFATPB, 2003, p. 100) 

 

No século XIX, o Ministro Plenipotenciário francês Gobineau que serviu na 

Corte Brasileira em 1869, tornando-se amigo particular de D. Pedro II, entendia as 

mazelas do Brasil, o atraso da nação, por conta da miscigenação do país como destacam 

Lessa e Suppo (2009), consultando os arquivos franceses. Assim, não só pela via da 

diplomacia, mas esse era o olhar que muitos estrangeiros e brasileiros tinham do país, 

como os indícios apresentados no trecho acima descrito do livro de Adèle Toussaint.  

Analisando os arquivos franceses dos anos de 1920, as pistas ainda sugeriam o 

discurso da raça misturada e o clima como responsáveis e fatores determinantes, 

negativos e prejudiciais, pelo atraso brasileiro. Entretanto, o próprio embaixador Conty 

ponderou seus discursos, como indicaram os autores após minuciosa análise dos 

Arquivos do Ministério das Relações Exteriores da França.  Ainda sobre a imagem 

negativa que era veiculada na Europa sobre o Brasil, não só as publicações brasileiras 

lutavam para reverter essa questão, mas também publicações estrangeiras como a Revue 

deux Mondes representaram espaços de divulgação positiva. (LESSA e SUPPO, 2009) 

 A consulta à obra de Adèle como fonte sugere ainda imagens e olhares para o 

centro do Rio, destacando lugares diversos, o que se torna interessante quando se 

procura compreender os lugares relacionados ao processo histórico e cultural. Assim,  

 

 Quando entramos na cidade do Rio de Janeiro pelo Largo do Paço, a 

primeira rua que se apresenta a nós é a rua Direita, uma das mais belas 

da cidade; [...]Essa rua é muito animada, porque é lá que se localiza a 

Bolsa. Três ou quatro belas igrejas, [...] ali se fazem notar [...] sobre a 

Rua do Ouvidor, rua essencialmente francesa, onde os 

estabelecimentos de nossas modistas, de nossos cabeleireiros, de 

nossos floristas e de nossos floristas e de nossos confeiteiros exibem-se 

em todo seu esplendor. [...] É lá que a vaidade de nossos compatriotas, 

que partiram trabalhadores e tornaram-se chefes de casa, é risível de se 

ver! Todos orgulhosos de ter dinheiro e escravos. (LFATPB, 2003, p. 

80-100) 
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Esse trecho sugere o Rio francês da Rua do Ouvidor, da bolsa do comércio, o 

Rio católico das igrejas, o Rio da elite, o dos escravos. Portanto, o lugar onde os 

migrantes franceses não só enriqueciam, mas ganhavam ascensão social, onde partindo 

trabalhadores se tornaram homens de negócios. Quem sabe possivelmente, não foi essa 

uma das possíveis trajetórias de Claude Alexandre Brigole no Brasil, enquanto um 

futuro homem de negócios. 

No início do século XX, a cidade se (re) arrumava olhando para a Modernidade 

e freqüentemente copiava Paris.
39

 Compreender como estava o Brasil e em particular a 

Capital Federal, naquele início de século XX, demandou um retorno da lente de 

aumento, agora novamente para o micro, a cidade, entendendo que vários eram os 

Brasis, como várias e diversas eram as imagens da cidade. Assim:   

 

Em 1900, a cidade ainda guarda o cunho desolador dos velhos tempos 

do rei [...] O novo regime não teve ainda tempo para modernizar o Rio. 

E as outras ruas, mais distantes do centro, como as que cercam o largo 

da Misericórdia, não passam de vielas curvas e malcheirosas (Nosso 

Século Brasil, I, p. 36). 

[...] Por ruas de muito movimento, que ligam bairros, esticando-se para 

as Laranjeiras ou são Cristóvão, um par de trilhos cruza o calçamento. 

São os bondinhos. Alguns são elétricos, que desde 1892 fazem a linha 

“nossos elétricos, que, sem o menor favor, são os melhores do mundo 

[...]”. Mas a maioria dos veículos, chacoalhando ferragens, velhos e 

incômodos, ainda é puxada pelo tradicional par de burrinhos. (ID., 

Ibidem) 

 

Nesse contexto, no governo Rodrigues Alves (1902-1906) iniciava-se o processo 

de remodelação da cidade, era o tempo do chamado Bota-Abaixo de Pereira Passos, em 

que a (re) urbanização, sobretudo do centro da cidade, propôs mostrar para o estrangeiro 

que a nova república era um país moderno e civilizado.
40

 

 

O estilo de vida parisiense, mais do que uma influência, era uma meta 

a ser atingida. Na ânsia de entrar na modernidade neste período, o 

                                                             
39

 Copiava no modelo das instituições, copiava na arquitetura, copiava no modo de vestir, no modo de 
falar com o uso do francês, inclusive no privado da casa.  
40 Sobre o assunto, ver Rio - Estudos 221 (agosto, 2006). 
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caminho mais natural utilizado era o de copiar os modelos de 

desenvolvimento aplicados nas grandes capitais europeias E neste 

ambiente, a reforma urbana de Paris também inspirou mudanças na 

reformulação do aspecto urbano da capital federal brasileira. 

(TOURINHO, 2007, p. 8) 

 

Dentro desse espírito de modernidade se inseriu a obra do Porto, indicando que a 

intenção de conter os problemas de insalubridade e equipamentos urbanos sinalizava 

para a importância que tinha o lugar do Porto, destacando sua função comercial de levar 

e trazer mercadorias e também de porta de entrada dos imigrantes. E foi nas 

proximidades desse lugar que Brigole participava como sócio de uma empresa de 

viagens, apontando, possivelmente, para o conhecimento que Brigole tinha da cidade e 

de sua geografia comercial e econômica.  

A ambiência franco-brasileira foi também sugerida no lugar do privado, para os 

modos como foram se constituindo o olhar para a educação, em especial, para a elite 

brasileira na sua relação com as preceptoras. Era a candidata alemã, mas sabendo bem o 

francês, a requisitada: “Preceptora: professora alemã, sabendo bem o francês e um 

pouco de inglês deseja encontrar lugar em uma boa família [...]”
41

 (RITZAT, 2000, 

p.287-8).  

A quantidade de anúncios em jornais e revistas da época indicando chamadas 

para as preceptoras motivou a indagação de como se dava o universo do privado, da 

casa e da educação para as crianças da elite brasileira. A educação dada por uma 

estrangeira, geralmente uma francesa ou alemã, sobretudo para as meninas foi uma 

prática das elites brasileiras, na qual se privilegiava o ensino do francês. As histórias 

sobre as preceptoras apontaram para um universo familiar, onde a comunicação entre 

adultos e crianças no idioma francês fazia parte do cotidiano de muitas famílias, 

representando, provavelmente, um imaginário francês também no privado da casa.  

Brigole, possivelmente, conheceu o universo dessas famílias onde o imaginário 

francês se constituía nos objetos consumidos e nos modos de ser e agir. Dentre esses 

modos de ser se relacionava a educação na tradição cultural francesa, na língua, na 

literatura, nas artes. A educação nos moldes franceses se relacionaria a esse ideal de 

mundo civilizado, que ia sendo propagado no Brasil por uma elite a quem interessava 

                                                             
41

 No original: Gouvernante: institutrice allemande, sachant bien le français et un peu d´anglais désire 
place dans une bonne famille.... O grifo acima é meu. 
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mostrar para o mundo um movimento de transformação e mudança da ideia de país 

atrasado, que se relacionava à escravidão e à monarquia.  

De outro modo, a educação também saía do espaço doméstico, da casa e ia para 

o lugar da escola, com seu prédio e seus espaços próprios, das salas e laboratórios com 

um fim específico. Outras leituras de mundo compreendiam a escola como laica e para 

meninos e meninas, fazendo parte também deste universo que não era somente francês, 

pois sabemos que, sobretudo em São Paulo, apontava-se para o progresso sugerido 

pelos Estados Unidos (H. BARBANTI, 1977; HILSDORF, 1986; WARDE, 2000). 

 

 

1.4 A fundação do Liceu  

 

Desta forma, analisar uma instituição escolar coloca como imperativo situá-la no 

tempo e no espaço, assumindo, portanto, a condição de olhar para uma série de 

variantes que se relacionam entre si. Nessa perspectiva fui apresentando o Liceu, 

inicialmente pelo espaço-tempo de sua criação, procurando perceber minimamente de 

uma forma mais ampla as variantes políticas, culturais, históricas e sociais daquele 

período de início do século XX.   

O espaço-tempo da criação e fundação do Liceu numa visão macro se relacionou 

ao tempo da I Guerra Mundial.  A França estava em plena III República Francesa, com 

Jules Ferry e sua política expansionista e cultural. A América do Sul vinha se 

apresentando como espaço de interesse político a partir da ótica de país aliado, sugerido 

nas iniciativas que fizeram parte das conferências sobre a América Latina.
42

 A entrada 

ainda no final do século XIX da Aliança Francesa no Brasil, promovendo a gratuidade 

dos cursos nos primeiros anos, visava à difusão da língua e da cultura francesa para o 

exterior, dentro do processo da III República Francesa de Jules Ferry, numa (re) 

organização de unificação a partir da língua francesa e da educação, sobretudo primária, 

também dentro do seu território. 

Outro entendimento recaiu sobre a compreensão da influência francesa ter sido 

difundida mais de modo qualitativo do que quantitativo. A circulação de produtos e 

bens culturais revelou desde o século XIX um savoir-faire e o gosto pelos produtos 
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 A obra de Georges Lafond, L´effort français en Amérique Latine (1917), apresenta algumas das 
conferências sobre a América Latina, sugerindo o debate das aproximações da ideia de latinidade com a 
França.  
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franceses. No grupo de imigrantes franceses foi percebido por diversos autores na obra 

organizada por Vidal e Luca (2009) um coletivo de empresários, de congregações 

religiosas de professores e de missões francesas. Ao mesmo tempo, como destaca a obra 

organizada por Mignot e Gondra (2007), ocorria um movimento em escala bem menor, 

com outras culturas. Na consulta às fontes da literatura francesa, quando da publicação 

das teses sobre o Brasil nas primeiras décadas do século XX,
43

 aparecem também pistas 

sobre a presença de outras culturas: no inicio do século XX era a cultura alemã que se 

colocava em oposição, e após o pós-guerra foi, sobretudo o espaço da cultura 

americana. 

O deslocamento da pesquisa foi para investigar como entendia o Brasil aquela 

elite que tocava piano, falava francês e tinha a Europa como modelo, em especial, a 

França, pois foi possivelmente, esse grupo formado por empresários, industriais e 

intelectuais que participou do projeto de constituição e criação do Liceu. Assim, dizia 

Paulo Prado: 

 

Se o nosso sentimento é brasileiro, a imaginação era européia, como 

tão finamente disse Nabuco [...]. Abandonávamos todas as paisagens, 

do Novo mundo [...] por um trecho da via Apia, uma volta da estrada 

de Salerno a Amalfi, ou um pedaço do cais do Sena, à sombra do 

Velho Louvre. (Nosso Século, II, p.71) 

 

Desse modo, foi necessário compreender como estava a cidade do Rio de 

Janeiro, Capital Federal, naquelas primeiras décadas do século XX pelo olhar da 

intelectualidade. 

 

[...] não é casual a existência de polêmicas que ora aproximassem ora 

distanciassem os intelectuais, situando-os em grupos que se 

reorganizavam continuamente com o passar dos anos e dos eventos 

estéticos e políticos. Unindo ou opondo lideranças e/ ou instituições, 

tais disputas estão longe de ser indicadores de meras vaidades 

individuais ou de banais competições regionais. Elas exprimem, em 

sua duração e sofisticação, a intensidade e a dificuldade das questões 
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 Para a literatura francesa das primeiras décadas sugerindo olhares sobre a América e o Brasil,  
consultar as seguintes obras: Le Brésil au XX

ème
 siècle (1911), de Pierre Denis; L’effort français en 

Amérique Latine (1917), de Georges Lafond; e L’Hommage Français (1918), de Paul Adam.  
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então enfrentadas pelo país, em busca de uma identidade e 

modernidade nacionais, sentidas como necessárias e iminentes nos 

inícios do século XX. Seria impossível, nesses parâmetros, imaginar 

um afastamento da intelectualidade carioca de tais debates, que 

buscavam delimitar quais os caminhos possíveis e desejáveis para tal 

modernidade nacional. 

O Rio encontrava-se no centro dessa polêmica, não só por ser a capital 

federal e o pólo de atração de toda a intelectualidade do país, quanto 

por encarnar os estigmas do "passado e atraso" a serem por todos 

vencidos. Como capital, a cidade cumpria a missão de representar e 

civilizar o país, o que sem dúvida deve ser considerado um fator que 

impunha à sua intelectualidade uma participação ativa em todas as 

polêmicas culturais que alcançassem repercussão nacional. Essa 

espécie de constrangimento que o campo político mais amplo trazia ao 

pequeno mundo intelectual carioca foi aqui entendida como uma 

vantagem. Ou seja, como um estímulo à conformação de projetos 

culturais que teriam interlocução ampla e seriam numerosos, variados 

e competitivos entre si. Era essa condição que inegavelmente 

facilitava e potencializava as possibilidades de comunicação da cidade 

e de nacionalização de seus estilos e valores.  

É fundamental, portanto destacar que, em particular nos anos 1920, o 

campo artístico-cultural é, tanto quanto o campo político formal (o dos 

partidos e outras instituições políticas), um terreno privilegiado para a 

construção de projetos de intervenção social, sendo os intelectuais 

vistos e se representando como atores pioneiros e privilegiados na 

condução do futuro do país. Esse lugar tão especial atribuído à cultura 

e ao intelectual está vinculado à crença, muito compartilhada na 

época, na força transformadora da educação. Assim, se os projetos 

eram muitos e muito diversificados, todos concordavam quanto ao 

potencial das atividades "pedagógicas," fossem elas implementadas 

por médicos, engenheiros, professores, literatos ou artistas plásticos. 

(GOMES, 2004, p. 82-3) 

 

E nessa crença da educação transformadora, o debate educacional tomava o 

seguinte ponto de vista: 
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[...] a educação do ponto de vista dos liberais e democratas 

imigrantistas, não abolicionistas, [...] a nação brasileira moderna seria 

construída pelo regime republicano – pois o Império atrasado não 

poderia “fazê-la – e para tanto, suas lideranças, desde a propaganda, 

definiram e ofereceram um sistema escolar que educasse toda a 

sociedade, mas escalonando o seu alcance conforme se tratasse do 

trabalhador imigrante ou das camadas dominantes. Para promover a 

formação das camadas médias da sociedade, mas contendo-as dentro 

de limites aceitáveis de ascensão social, mantiveram o sistema de 

exames parcelados aos cursos superiores e ofereceram poucas 

oportunidades de escolarização em instituições públicas: em 1920 

seriam 6 milhões os jovens de ambos os sexos em idade de receber 

instrução secundária, mas somente 52 mil estavam matriculados – três 

quartos deles em instituições particulares. (HILSDORF, 2011, p.71) 

 

Na intenção de situar o Liceu no sistema educativo da então Capital Federal foi 

necessário compreender o ensino secundário, em particular o Colégio Pedro II,
44

 

estabelecido no Rio de Janeiro. O Colégio Pedro II estava autorizado a realizar o exame 

para dar o título de bacharel, imprescindível para o acesso aos cursos superiores. O 

Liceu estava entre as escolas que ofereciam os cursos para os alunos realizarem os 

exames oferecidos pelo Colégio Pedro II. A consulta ao relatório da Administração do 

Liceu entregue à Embaixada da França no dia 09/03/1925
45

 sugere o sucesso dos alunos 

do Liceu no exame oficial do Colégio Pedro II, indicando as melhores provas do esforço 

do Liceu, em ofertar uma educação também aos moldes do sistema brasileiro. 

                                                             
44 O colégio Pedro II foi fundado e oficializado, por decreto Imperial, como decorrência da reorganização 
do Seminário dos Órfãos de São Pedro, no final da década de 1830. Sua primeira unidade foi instalada 
no centro da cidade do Rio de Janeiro, na atual Av. Marechal Floriano, onde funciona até hoje. Propunha 
um ensino com currículos enciclopédicos, porém atendia a uma pequena parcela das pessoas com idade 
de freqüentarem seus cursos e estudos apontam para jovens da classe dominante. O Colégio Pedro II 
quando da transformação de Império para República mudou de nome para Instituto Nacional de 
Instrução Secundária e logo a seguir para Ginásio Nacional, porém em 1911 voltou ao seu primeiro 
nome, o de Colégio Pedro II. O Ginásio Nacional, como era chamado, tornou-se o colégio padrão do 
Brasil, indicativo de ter sido seu programa de ensino entendido como modelo para demais os colégios 
secundários (LONZA, 2005). 
45 Cópia do Relatório assinado pelo presidente do Liceu, Georges Thys. Documento constando de quatro 

páginas datilografadas em francês. AECFB 
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Tratando-se das escolas confessionais, os estudos de Leonardi (2008) e Brito 

(2008) apontaram para a iniciativa da criação de importantes colégios confessionais, 

demarcando os diferentes olhares do processo de laicização francesa e brasileira. 

Ainda em meados do século XIX a presença francesa continuava no imaginário 

nacional, entretanto, a consulta às conferencias sobre a América Latina indicadas na 

obra L´effort français en l´Amérique Latine deram também pistas para outras propostas 

pedagógicas não só vindas do continente europeu, mas sim dos Estados Unidos, 

disputando, assim, o lugar com outras nações no olhar sobre as propostas de educação.   

A consulta à obra de Paul Adam (1917) revelou que os professores, intelectuais, 

missionários laicos, conferencistas e proprietários das escolas francesas para moças e do 

Liceu Francês no Rio de Janeiro realizaram ações, porém não o bastante para a 

comunidade lingüística. Desse modo, indicaram a necessidade de maior difusão das 

escolas francesas, naquele contexto em que ouras culturas como a alemã já se firmavam. 

Assim, a difusão da língua se tornava imperativo para a presença mais firme na 

sociedade brasileira. 

Os indícios apontavam para uma das possíveis razões de Brigole ter fundado o 

Liceu e, assim, surgiu outra indagação: Teria sido sua fundação uma questão 

relacionada com as ideias da França com a América e compartilhada com Brigole antes 

mesmo de Dumas? Ou teria sido criado num micro-contexto francês que fazia parte 

daquele tempo, onde “a aristocracia falava francês, onde se lia Maupassant, Zola, 

Flaubert, Julio Verne [...] e a moda era freqüentar o Derby Club” como dizia Paulo 

Prado (Nosso Século, I, p. 7). 

Muitos foram os viajantes, muitas foram as experiências escolares estrangeiras, 

portanto, o Liceu enquanto Instituição, com forte presença estrangeira francesa, a 

começar pelo nome, com uma educação mista e laica, não significou uma proposta 

inovadora e única,  na medida em que outras  iniciativas particulares de educação (XIX-

XX) na Capital Federal iam também se constituindo com outras leituras de mundo, 

oferecendo outras representações do papel atribuído à mulher, ao homem, à educação, 

como no caso das escolas protestantes americanas, que difundidas desde a década de 

1870, trabalhavam com o ensino misto em muitos de seus estabelecimentos, como 

destaca Hilsdorf (2011). Porém, o que pareceu singular foi a relação política e cultural 

relacionado à ideia de uma escola não só para franceses e sim para brasileiros. Desse 

modo, representando possivelmente um espaço internacional para os seus alunos dentro 

da cidade do Rio de Janeiro. 
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O lugar geográfico foi um importante referencial de análise na perspectiva 

urbana do processo histórico da cidade do Rio de Janeiro e na sua relação com a 

instituição que estava sendo criada.  Os bairros da Glória, Catete, Laranjeiras e 

adjacências por serem bairros próximos ao centro, logo depois do corredor criado pela 

Avenida Central com janela para o mar, pela Praça Paris, foram as regiões que primeiro 

se integraram no processo de urbanização da cidade realizado pelo prefeito Pereira 

Passos.  

No bairro do Flamengo, mais precisamente na Rua Paissandu, próximo à Rua do 

Catete, o poeta e Ministro francês Claudel e o músico Milhaud alternavam uma rotina 

que incluía intensas negociações diplomáticas na sede da Delegação da França, na Rua 

Paissandu.
46

  

 

Por um momento, retiremos nossos olhos da cidade de São Paulo em 

1917. Neste mesmo ano, caminhemos pela Praia do Flamengo na 

cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. Na Rua Paissandu, 

dobremos à direita. Num belo sobrado estilo lusitano, atrás do 

gramado verde, onde se agigantam três palmeiras, está situada a 

Légation de France au Brésil. No dia 1º de fevereiro de 1917, o poeta 

e dramaturgo Paul Claudel e o músico e compositor Darius Milhaud 

tomaram assento na bela mansão da Rua Paissandu. O primeiro é 

“Ministro”, para utilizar o jargão técnico, e tinha sido nomeado pelo 

Quai d’Orsay como Encarregado dos Negócios da França no Brasil, a 

fim de substituir Jules Chevalier, técnico em economia. O segundo 

fora escolhido pelo próprio Claudel para ser não só seu secretário na 

Legação, como também o responsável pelo serviço de propaganda 

(estamos em plena Primeira Grande Guerra). Ambos não estão 

presentes no livro de Mário da Silva Brito [...] no mesmo ano de 1917, 

fará entrar na lista dos antecedentes do movimento modernista um 

outro personagem francês, que terá enorme poder de decisão no 

momento da formação moderna do pensamento universitário 

brasileiro. Trata-se de George Dumas, que Claudel encontra no Rio de 

Janeiro em julho/agosto. George Dumas filósofo, médico e estava no 

Rio de Janeiro para a fundação de um instituto franco-brasileiro, se 
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 Sobre o tema consultar Brasil, 1920-1950: da antropofagia a Brasília (2002). Catálogo da mostra 
homônima no Instituto Valenciano de Arte Moderna (Espanha) em 2000/01 e no Museu de 
Arte Brasileira da Faap, em São Paulo, 2002 
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não me engano o Lycée Français, da Rua das Laranjeiras, de tão grata 

memória para tantos cariocas e brasileiro. (SANTIAGO, s/d, s/p) 

 

Esses dois fragmentos apontaram para o lugar geográfico em que se 

desenvolveram as embaixadas e instituições estrangeiras da cidade do Rio de Janeiro. 

Em que se sobressaem Georges Dumas, Paul Claudel e Darius Milhaud como 

representantes do grupo de intelectuais que ocupavam o lugar de diplomatas da França. 

Quanto ao instituto ao que fizeram referência ficou a dúvida, pois o Liceu não era assim 

chamado. Instituto Franco-Brasileiro da Alta Cultura foi outra instituição criada pelo 

decreto número 4634, datado de 08/07/1923, do presidente Artur Bernardes, legalizando 

o projeto de Afonso Celso, Georges Dumas e Afrânio Peixoto (SUPPO, 1999). De outro 

modo, como a data está mais próxima do processo de institucionalização do Liceu em 

S.A, pareceu o Liceu ter sido o citado.  E se for assim, foi praticamente um dos únicos 

indícios de Dumas se dirigindo ao Liceu encontrado na pesquisa, e indicando 

possivelmente, o Liceu, no debate da política cultural francesa na sua relação com 

Dumas.  

O que pareceu interessante foi o lugar de visibilidade do Liceu sugerido pelo 

relato. A localização do Liceu, tanto aquela primeira da Rua do Catete, quanto a outra 

indicada adiante, à da Rua das Laranjeiras, muito próximo da primeira, significou um 

lugar de memória também de uma época onde a diplomacia, a intelectualidade, 

professores e alunos conviviam com a praça, a Igreja da Glória, numa região próxima ao 

centro e à zona sul. Desse modo, foi esse conjunto de bairros que se interligam, 

apontado por estudos da história da cidade do Rio de Janeiro como o lugar de moradia 

de famílias mais abastadas, em mansões herança das chácaras de épocas mais remotas, 

relacionadas ainda ao período do Império e em seguida como o lugar de comerciantes 

em face da urbanização que a região conheceu, nas primeiras décadas do século XX. A 

região se caracterizava também como um lugar de muitos estrangeiros, não só pelas 

embaixadas que se situavam nas imediações, mas como também pelos indícios deixados 

pelo Hotel dos Estrangeiros, indicando a entrada de estrangeiros de passagem ou em 

vias de se estabelecerem no Rio de Janeiro e ponto de encontro da intelectualidade 

carioca. Era o lugar de moradia de parte da elite carioca, mas também de uma classe 

média que ia se constituindo com o comércio que crescia na região (GOMES, 1999; 

GRINBERG e LIMONCIC, 2010; COHEN e FRIDMAN, 2004).  
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O Liceu foi fundado na Rua do Catete, 351, no dia 13 de novembro de 1915, e 7 

anos depois estabelecido num prédio construído para a escola, na Rua das Laranjeiras, 

13-15. 

Retornando a consulta à imprensa oficial, foi interessante perceber o repertório 

de fontes encontradas, indicando para as Atas das Assembléias relacionadas à sociedade 

mantenedora da escola. O Diário Official – Estados Unidos do Brazil de 03/05/1917, 

página 4677, indicava a Ata da 1ª Assembléia Geral Ordinária do Lycée Français, 

realizada no dia 08/03/1917 na sede da Rua do Catete, 351. Assim, registrava essa fonte 

Brigole como o diretor Gerente da Société Franco-Brésilienne d´Instruction Moderne 

“Lycée Français” A. Brigole &Cie, sinalizando indícios para a estruturação segundo o 

modelo francês, onde a Sociedade representava a Instituição, no caso, o Liceu.  

A relação dos associados indicou os seguintes nomes e instituições: 

 

Paul Mèghe, 10 ações; Jean Pierre Barreone, 10; Dr. Emilie 

Grandmasson, 25; Charles Bonavita, 15; J.M. Pocher, 10; G. 

Coatalem, 10; P.Barrida, 5; Banco Hypotecário do Brazil, 5; Daniel 

Bordenave, 10; Jeanne Brigole
47

, 25; E.François, 5; Crédit Foncier du 

Brésil, 35; F.M.Esberard, 25; no total de cento e oitenta e cinco ações 

presentes,  representando [...] quarto do capital social. (DO, 

03/05/1917, p.4677) 

 

Ao longo do estudo, também assinalei instituições financeiras francesas 

associadas à Instituição, indicando uma relação comercial e financeira com a França.  

A continuação da consulta sugeriu indícios de estarem organizando relatórios, 

com listas de nomes como que de uma etapa terminada. Surgia, assim, o nome de 

Martinenche para presidente honorário da Associação de Antigos Alunos, proposto por 

Brigole. A criação dessa associação sugeriu a ideia de tradição, de se fazer lembrar 

mesmo sabendo-se que o Liceu acabava de ser fundado, mas a intenção teria sido deixar 

possibilidade de registro da proposta de difusão cultural, a partir de seus antigos alunos.  

Tal intenção ganhou significado na escolha do presidente Martinenche, professor da 

Sorbonne, e em especial, representante do Groupement des Universités et Grandes 

                                                             
47 Jeanne Brigole era a esposa do Brigole, segundo a memória oral de antigos alunos. 
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Écoles de France pour les relations avec L´Amérique Latine,
48

 organismo criado 

originalmente na Sorbonne no ano de 1908, como destaca Petitjean (1988) citado por 

Suppo (1999), por um grupo de Universidades e dentro da política cultural francesa.  

Tratando-se em especial dos assuntos relacionados a existência da Instituição, a 

consulta à Ata da Assembléia sugeriu a proposta de criarem um relatório patrimonial e 

também listagem dos nomes das pessoas que contribuíram com donativos. O que 

indicava nomear quem participou do projeto de constituição do Liceu. Portanto, 

sugerindo a (re) organização da Sociedade. A formação desse quadro com os nomes, 

provavelmente, seria dar visibilidade para quem lá estivesse inscrito, razão que pode 

também ter contribuído para as doações. 

  O Crédit Foncier du Brésil foi indicado como um dos maiores acionistas e como 

um dos mais importantes estabelecimentos bancários francês em funcionamento no 

Brasil com sede em Paris, e sucursal na cidade do Rio de Janeiro, pertencente ao grupo 

Bouilloux-Lafont.
49

  Mauro (1999) observa que a instituição financeira  foi autorizada a 

funcionar no Brasil pelo decreto n. 6.593, de 1 de agosto de 1907 e ainda no ano de 

1937 teve a  confirmação de sua permanência no Brasil prorrogada por mais 5 anos, 

sinalizando sua importância nos investimentos franco-brasileiros.
50

 

Sinalizei atenção, ainda, para a relação dos signatários da escola, onde só foram 

encontradas assinaturas de franceses. Ficou então a indagação sobre se teriam havido ou 

                                                             
48O Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour les Relations avec l’Amérique Latine 
organismo constituído para a America Latina se relacionou a três chaves sugeridas por Dumas. O 
primeiro era de ser o francês a língua cientifica usada para as relações internacionais. O segundo era a  
menção a latinidade e o terceiro a influencia de Comte e do positivismo, sobretudo no Brasil e no 
México (PETITJEAN, 1996). A partir desse ponto toda vez que usei o termo Groupement significou a 
denominação completa. 
49

 Marcel Bouilloux-Lafont nasceu em 1871, na região no Centro-Oeste da França que tem Poitiers como 
capital. Advogado especialista em direito internacional pela Universidade de Direito de Paris, 
juntamente com seu irmão Maurice trabalhou na administração do Banco Bouilloux-Lafont fundado em 
1855 por seu pai. Seu irmão Maurice fez carreira política de 1914 a 1932. Em 1907 fundou a Caixa 
Comercial e Industrial, banco especializado para o empréstimo estrangeiro. No Brasil desenvolveu uma 
serie de empreendimentos cujos mais importantes integram a construção e administração dos portos da 
Bahia e do Rio de Janeiro. A construção e exploração da Rede Ferroviária do Leste Brasileiro (linhas 
férreas do Estado da Bahia) e a fundação do Crédit Foncier du Brésil, sociedade de crédito e 
financiamento. Em dezembro de 1926, Pierre Georges Latecoere veio se encontrar com Marcel 
Bouilloux-Lafont no Brasil e lhe propor de conduzir seu projeto de transporte aéreo do correio até 
Buenos Aires e em abril de 1927, Latecoere cedeu 93 % do capital em ações da Companhia Geral de 
Empresas Aéreas pelo montante de 30 milhões de francos, Lafont batizou a nova sociedade de 
Compagnie Générale Aéropostale: l'« AÉROPOSTALE » (Companhia Geral de Serviço Aéreo Postal) 
(MAURO, 1984; 1994; 1999). 
50

 Ao apontar a colônia francesa formada por empresários, Suppo (1999) também citou o pessoal do 
grupo Bouilloux-Lafont como uma das grandes empresas aqui estabelecidas, com diversidade de 
negócios. 
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não signatários brasileiros no Liceu. A única referência foi a Lineu de Paula Machado, 

possivelmente, como membro da Sociedade Mantenedora da instituição escolar. 

Ainda da consulta destaquei além da fundação da associação dos antigos alunos, 

a proposição para autorização do exame do titulo de bacharel realizado no Brasil, como 

outro indício do papel de articulador que Brigole representava, possivelmente, nas 

relações franco-brasileiras. Assim, 

 

 Brigole comunicou a fundação da Sociedade dos Antigos Alumnos e, 

propôs para presidente honorário o Sr. Martinenche, professor da 

Sorbone e secretario geral do Groupement des Universités et Grandes 

Ecoles de France, merecendo elogiosos aplausos dos srs acionistas. 

[...] estava tratando também de conseguir do governo francez, por 

intermédio do sr ministro Claudel, que fosse concedido aos alumnos do 

Lycée Français a faculdade de serem examinados por uma mesa 

examinadora nomeada pela Universidade de Paris, podendo então 

obter o titulo de bacharel em sciencias e lettras. (DO, 03/05/1917, p. 

4677-78) 

 

A relação de proximidade entre Brigole e o governo francês, representado na 

pessoa de Paul Claudel, ministro plenipotenciário se evidencia com as proposições 

requeridas.  O pedido para obtenção do título de bacharel em ciências e letras revelou 

indícios de como foi se constituindo a construção naquele período, de I Guerra Mundial, 

dos elos de pertencimento dos alunos com a França, a partir das práticas desenvolvidas 

e apoiadas pelo governo francês. Neste caso particular, a titulação de bacharel,
51

 o que 

provavelmente, inseriria o jovem na universidade francesa, indicando pistas para um 

dos objetivos do Groupement, já citados. Assim, o título de bacharel, garantido pelo 

Colégio Pedro II, poderia ser também reconhecido na França, dispensando, assim, 

novos exames.  

Ainda sobre essas pistas, foi importante perceber que a época era a da I Guerra 

Mundial, e a Alemanha começava de certo modo a perder seu lugar nos organismos 

internacionais. Dantes (1996), analisando os organismos internacionais, destaca que são 

                                                             
51 Sobre o título de bacharel, vale lembrar o seu significado no Brasil quando era certificado pelo Colégio 
Pedro II, à época do Império e da Primeira República: para além do acesso à Universidade garantia 
também o acesso privilegiado a funções governamentais. Souza (2010) apontou que pelo menos metade 
dos egressos do colégio, no período de 1850-1961 participava da burocracia do Estado Imperial, muito 
deles em função de destaque como senadores e conselheiros.  
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tanto produto do período anterior como lugares de relações de força.  Assim, destaca 

que 

 

os alemães serão excluídos, depois boicotados, de todos esses 

organismos durante a I Grande Guerra. A seguir, em conseqüência da 

guerra, haverá uma retomada de uma visão universalista mais 

tradicional, na qual a França terá um papel importante. Ela pode 

apoiar-se em uma relação de força mais favorável no conjunto das 

nações e jogar seu prestígio intelectual e cultural. (p. 32) 

 

Ainda na consulta à Ata da 1ª Assembléia Geral Ordinária do Liceu realizada em 

08/03/1917, o seu texto final deixou pistas da urgência da constituição do patrimônio do 

estabelecimento escolar, deixando a idéia da convocação de uma Assembléia Geral 

Extraordinária para tratar da questão. Tais pistas indicaram na análise para possíveis 

transformações na instituição escolar. Dos nomes indicados para a comissão: Emillie 

Grandmasson, P. Pitiez, Lineu de Paula Machado e Daniel Bordenave, a escolha do 

brasileiro Paula Machado apontou pistas para os pertencimentos e o lugar que 

representava nas relações franco-brasileiras. Possivelmente, seria pertencente ao grupo 

dos francófilos, e indicado pela sua trajetória franco-brasileira. Primeiramente estudou 

quando jovem em Paris, freqüentando o Liceu e depois a Escola de Altos Estudos em 

Comércio. Tomou contato ainda na França com os hipódromos, o que provavelmente 

despertou seu interesse pela criação de cavalos. Ele se tornou um dos grandes donos de 

Haras. No Rio, atuou no Derby Club, lugar de sociabilidade da elite carioca e também 

do Brigole. Lineu de Paula Machado foi um dos principais articuladores da constituição 

do Hipódromo do Brasil (conhecido como Hipódromo da Gávea). Condecorado na 

França, recebeu diversos títulos de honra entre 1919 e 1935, sendo o último deles o 

titulo de Grande Oficial da Legião de Honra.  

Portanto, a consulta à fonte referente à Ata da reunião do Liceu, ao indicar para 

nomes e propostas de ação, apontou para a construção de um repertório de ações que 

iriam possibilitar encontrar pertencimentos e identidades daquela Instituição. O que 

pode ter sido o Liceu num primeiro instante: uma ação particular de um grupo 

coordenado por Brigole, e que se relacionava ao contexto de uma França que buscava 

constituir relações culturais com a América, em particular com o Brasil e com o Rio de 

Janeiro, capital federal, no contexto da política dos aliados, que fazia parte das questões 
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internacionais daquele período, e no Brasil, em particular, de uma elite carioca que se 

colocava em defesa das relações franco-brasileiras. 

As sucessivas pistas sugeridas pela consulta à referida Ata da Assembléia 

indicaram um estabelecimento escolar que correspondia aos três níveis de ensino, o que 

também levou a seguinte indagação: Qual a razão da denominação de Liceu, quando 

pelo olhar francês esse termo representava apenas as três séries finais antes do Bac?  

Dito de outro modo, as pistas sugeriram indícios de possíveis transformações 

institucionais.  

Desse modo, o que se observou foi a articulação que Brigole poderia estar 

iniciando enquanto professor francês no Brasil, possivelmente engajado na política 

cultural francesa para além da política comercial. Assim, ficou sugerido um tempo de 

mudanças, de incertezas ou de escolhas da Instituição no que dizia respeito à (re) 

significação de sua fundação, apontada pelas solicitações feitas ainda naquela reunião 

por Brigole. A fundação do Liceu em plena I Guerra Mundial, como destaca Lessa 

(1994), apontava também para uma estratégia contra a Alemanha no Brasil, uma vez 

que a cultura germânica representava um dos desafios políticos da França, pois vinha 

juntamente com a cultura americana promovendo ações relacionadas às suas escolas, as 

quais tinham se constituindo desde antes da virada do século. 

Portanto, nesse primeiro capítulo foi possível compreender indícios do percurso 

de Claude Alexandre Brigole na sua relação franco-brasileira e na constituição do 

Liceu. Entretanto, as consultas às diferentes fontes sugeriram a necessidade de um 

aprofundamento no olhar francês para o Brasil, com foco na política cultural francesa 

nas primeiras décadas do século XX. A intenção foi procurar compreender a 

constituição do Liceu no contexto das relações franco-brasileiras.  

Ao longo da pesquisa, as consultas indicaram pistas que sugeriram um encontro 

de Brigole com a França para trocas comerciais e econômicas, como membro da 

sociedade de |Geografia Francesa e Brasileira. Assim, para dar conta dessa indagação 

mais ampla, foi necessário um aprofundamento do tema na perspectiva de compreender 

os indivíduos nas suas relações com outros indivíduos.  

De outro modo, indicou a necessidade de continuar a consulta de outras Atas de 

Assembléia do Liceu com intuito de compreender como foi se constituindo a Instituição 

nas suas diferentes temporalidades, assim fez também a pesquisa continuar a consulta 

na imprensa oficial. 
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Capitulo 2 - A POLÍTICA CULTURAL FRANCESA 

 

 

2.1 Olhares para a política cultural 

 

No primeiro capítulo, a pesquisa analisou a trajetória de Brigole com o intuito de 

compreender quais teriam sido as razões que o levaram a fundar o Liceu. Desse modo, 

ao longo da investigação, destaquei nomes, instituições e proposições, indicando o 

governo francês, a diplomacia francesa, o Groupement e Martinenche, professor da 

Sorbonne.  O que sugeriu a necessidade de um aprofundamento sobre as relações 

franco-brasileiras naquele início de século, e não só através da história dos imigrantes, 

mas desvelando os possíveis acordos entre as nações.  

Nesse sentido, se impôs deslocar o rumo da pesquisa para a análise da política 

cultural francesa, relacionando ao processo de constituição e criação do Liceu, no 

contexto das relações franco-brasileiras. Percebendo a necessidade de recorrer a uma 

bibliografia estrangeira, devido a pouca referência a estudos nacionais sobre o tema. O 

estudo priorizou três autores centrais: Denis Roland, Gilles Matthieu e Hugo Suppo, 

esse último, com enfoque na política francesa para o Brasil. 

Trata-se do referencial meso de análise, onde o olhar investigativo pela lupa se 

aproxima ou se afasta do objeto da pesquisa, seguindo a direção sugerida pelas próprias 

indagações. Desse modo, a perspectiva metodológica (re) afirmou a importância do fato 

deste capítulo ter sido observado de modo mais teórico. 

A bibliografia utilizada de modo mais específico neste capítulo foi a tese de 

Hugo Suppo (1999), La politique culturelle française au Brésil entre les années 1920-

1950, realizada na Universidade de Paris III com o objetivo de identificar as 

características da presença cultural francesa no Brasil, analisando a importância da 

escolha da via cultural como uma política francesa para o Brasil. A tese de Suppo 

privilegiando os Arquivos diplomáticos franceses, em especial, as trocas de 

correspondência referentes à Missão na América Latina, tornou-se uma referência 

importante para a presente pesquisa.   

Do estudo aprofundado da obra também surgiram nomes, instituições e lugares, 

constituindo assim um repertório de possíveis pistas, mas também de outras indagações 

importantes na perspectiva que aproxima história política e cultural como eixo 

investigativo, entendendo que ambas são, sempre, sociais. Sinalizou também para os 
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valores franceses circulantes na América Latina, inspirando a independência desses 

países com suas ideias liberais e republicanas. Portanto, aproximando a Europa da 

América Latina e, em especial, a França do Brasil. 

Ainda sobre a bibliografia, o livro La crise du modèle français: Marianne et 

l´Amérique latine. Culture, Politique et identité, de Dennis Rolland (2005), apresentou 

as relações franco-brasileiras indicando ampla bibliografia, sobretudo francesa, sobre os 

dois países, possibilitando leituras de apoio.  

Outro livro de referência, Une ambition Sud-Américaine, de Gilles Matthieu 

(1991), se destacou pela pesquisa documental sobre a política cultural francesa na 

América Latina, indicando particularidades como as escolas confessionais e os Liceus. 

Por outro lado, a presença francesa associada aos poucos imigrantes e a sua 

significativa presença em diferentes espaços, implicou indagações para compreender 

essas relações que parecem de certo modo incompreensíveis. Entretanto, mesmo com a 

proibição migratória francesa para o Brasil, a França fundou a Aliança Francesa no Rio 

de Janeiro, criou a Câmera do Comércio França-Brasil. Do mesmo modo, aconteciam as 

relações científicas e culturais pela Sociedade de Geografia e pela Academia Brasileira 

de Letras, entre outras, sem contar com o comércio francês da Rua do Ouvidor. 

Portanto, a proibição não significou provavelmente uma negação das relações entre os 

dois países, em especial na virada do século XIX para o XX. 

Matthieu (1991) destacou a presença cultural pelo viés da econômica, a partir 

das mercadorias. O comércio de livros foi um forte indicativo desse processo.
52

  

Suppo (1999) apontou a presença cultural formulada a partir da política francesa 

como uma ação do Ministério dos Assuntos Exteriores, portanto relacionada à 

diplomacia.  

Rolland (2005, p. 19) fez “a distinção na presença francesa entre o olhar, a 

imitação, a adoção, a modificação e depois examinou quem lança esse olhar, em que 

momento e por quê”. A esse respeito, foi possível observar as posições nem sempre 

favoráveis de Dumas para com o Liceu do Rio de Janeiro, indicando um espaço 

provável de conflito com Brigole.  

Na perspectiva de Rolland (2005), a segunda metade do século XIX marcou de 

modo acentuado o olhar das elites latino-americanas para a França e para a Europa em 

                                                             
52 Livros de literatura, mas também livros escolares e livros de conhecimento científico eram em francês. 
O Liceu importava não só livros, a consulta ao Arquivo Escolar deixou pistas de diversos materiais 
escolares como: vidraçaria dos laboratórios, maquinários e equipamentos de precisão, entre outros, de 
fabricação francesa.  
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geral. Entretanto esse olhar não levou só à imitação, mas também à rejeição, por 

exemplo, na chave da laicidade francesa em comparação à laicidade brasileira.  

Foi importante compreender que a França não estava sozinha no Brasil e o jogo 

de forças da política externa, tanto francesa quanto brasileira, se relacionava a outras 

culturas que buscavam suas relações internacionais também na América. O período até 

a segunda guerra mundial assinalou a relação da França com o Brasil e a concorrência 

alemã, o que possivelmente, contribuiu para as definições da política externa francesa 

para o Brasil. 

Desse modo, observei a situação da política francesa com o intuito de estudar a 

política cultural francesa para o Brasil, em especial o modo de ação relacionado à 

constituição dos liceus.  

Tratando-se da educação, a III República (1870-1940) francesa consagrou-se 

internamente pela consolidação da escola pública, implicando na consolidação da 

laicização do Estado (MATTHIEU, 1991; SUPPO, 1999; COELHO, 2008). Assim, no 

bojo de uma França que buscava se (re) organizar interna e externamente, a política 

expansionista francesa se deu em duas vertentes: uma que se dirigiu para a África e o 

Oriente e a outra com direção para a América. Esta última, também denominada de 

política científica e cultural.
53

  

A (re) arrumação interna da França passava pelas reformas educacionais, e 

dentro desse processo da política educacional francesa, a língua, o idioma francês, 

assumiu um papel central no próprio território francês. O que passava pelo 

entendimento de uma língua única e, portanto, nacional (LESSA, 1997). Logo, uma 

série de indagações internas ao grupo universitário sobre os rumos do país fez parte de 

importantes movimentos relacionados ao projeto de política cultural e científica 

(DANTES, 1996; LESSA, 1997; MATTHIEU, 1991; ROLAND, 2005; PETITJEAN, 

1996; SUPPO, 1999).  

A política cultural francesa se relacionou com a derrota da Guerra Franco- 

Prussiana e perda da hegemonia francesa, sobretudo na Europa, disputando, assim, com 

outras potências, o seu lugar no mundo fora da Europa. Nessa perspectiva, na virada do 

século, a política cultural francesa se intensificou na América Latina, confrontando as 

                                                             
53 Sobre esse termo, foi interessante perceber que “[...] a análise historiográfica se amplia se 

conceituarmos a ciência como uma prática de produção de conhecimentos e aplicação de resultados 

que se estabelece através de indivíduos que a realizam como síntese de suas tradições formadoras, com 

características locais, em determinados meios sociais” (DANTES e HAMBURGUER, 1996, p. 16). 
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aproximações com os pertencimentos latinos em oposição ao pertencimento anglo-

saxão. 

Nesse sentido, a política cultural francesa na América Latina se aproximou das 

elites político-econômicas, as quais tinham a França muitas vezes como um modelo. O 

que pode ser observado pelas instituições que se formaram ainda no Brasil Império e 

nas primeiras décadas do século XX. As missões francesas desse período buscavam 

reforçar os pertencimentos entre a França e a América do Sul, buscando aproximação 

com a latinidade.  

Nessa disputa com outras potências, a França foi intensificando suas relações a 

partir de ações relacionadas à educação e a cultura: “A Aliança Francesa foi a primeira 

instituição a propor como estratégia de dominação colonialista o ensino do francês” 

(LESSA, 1994, p.82). Nascia dentro de um “ideal nacionalista, de reconstrução do país, 

de vontade de desenvolvimento e progresso [...] de desejo de reconquista da hegemonia 

perdida e prestigio político” (ID., Ibidem, p. 83). 

Ao mesmo tempo, criaram nas regiões ocupadas núcleos da Aliança Francesa e, 

também em regiões onde a França entendeu que pudesse ampliar suas influências, como 

no caso da América Latina, em especial no Brasil. Desde o ano de 1883 foi criada a 

Aliança Francesa no exterior, visando manter a hegemonia cultural através da língua 

francesa e representando, portanto, uma das mais importantes instituições de difusão 

cultural francesa. No Brasil, no ano de 1891, foi criado um braço dessa instituição,
54

 

embora ainda continuasse a proibição migratória imposta ao Brasil pelo governo da 

França (ID., Ibidem). 

Diferentemente das razões da política francesa que acontecia em outros 

continentes, na América Latina a importância da difusão da língua francesa estava 

relacionada, além dos aspectos da política cultural, aos aspectos da política comercial, 

entendida como um significativo mercado consumidor dos artigos franceses. Todo 

cliente da língua francesa é um cliente natural dos produtos franceses era o lema que 

orientava suas ações (SUPPO, 2000, p. 309-345). Nesse sentido pode ser explicado o 

lugar de destaque das livrarias francesas estabelecidas no Rio de Janeiro, sem falar 

daquele da literatura científica francesa, que atravessou o século XX, até pelo menos os 

anos 1940-1950.  

                                                             
54

 Vale sinalizar que o curso iniciou gratuito também aqui no Brasil. Informação obtida em comunicação 
verbal no Seminário Franco-Brasileiro de Aprendizagem do Francês: Identidades plurilíngües e 
interculturalidade, realizado no Colégio Franco Brasileiro no Ano França – Brasil (2009). 
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Portanto, o conhecimento da língua se mostrava como fundamental para se ter 

acesso à cultura. Vale ressaltar que, à época, o francês era a língua das elites, do mundo 

da diplomacia, representante das artes, entre outros campos. A língua francesa e o modo 

francês representavam o acesso ao mundo civilizado, de acordo com os modelos e usos 

daquela época, e de prestígio para quem detinha tal conhecimento (LESSA, 1997). 

Petitjean (1996) apontou para dados quantitativos, em que 80% dos livros 

utilizados para o estudo das ciências até as vésperas da 1ª Guerra Mundial eram em 

francês, o que pode ter explicado os fortes vínculos que a ciência no Brasil também 

manteve com a França e, portanto, o domínio do francês por parte da elite era um fator 

que contribuía para estar no mundo moderno.  

Em suma, o papel da língua francesa, juntamente com a latinidade e o 

positivismo de Comte foram aspectos marcantes da influência francesa, os quais 

motivaram, possivelmente, os cientistas franceses ao engajamento no movimento do 

Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour les Relations avec 

l´Amérique Latine. 

No aprofundamento do estudo sobre a política cultural francesa para a América 

Latina,
55

 e em especial para o Brasil, na perspectiva da educação, surgiram indagações 

acerca do ensino laico e religioso na França e no Brasil. 

Foi a partir da derrota da Guerra Franco-Prussiana que os republicanos franceses 

entenderam que o futuro do país e a sobrevivência da República passariam pela escola. 

Nesse sentido, foi a partir da Lei Jules Ferry promulgada em 1882, dentro da política 

francesa da III República (1870-1940), que o Estado investiu fortemente na construção 

de escolas, até nas localidades mais distantes dos centros urbanos, e na formação de 

professores na busca de uma unidade nacional. A doutrinação cívica nas escolas 

primárias - idéia fortemente relacionada ao positivismo de Comte - pode ser 

compreendida também como uma ética cívica de respeito às leis e ao princípio do bem 

comum. Portanto, como indica Coelho (2008), o laicismo escolar representou, antes de 

tudo, o combate da República contra a Monarquia e o clericalismo que ainda era muito 

forte na França. Assim,  

A unidade (nacional) é rica por suas diversidades (regionais): esta 

fórmula foi muito utilizada na época pelos países que atingiam a última 

                                                             
55

 Utilizei o termo America Latina, ao invés de América do sul, por compreender ser essa a denominação 
histórica do próprio termo na relação França - América do Sul (MATTIEU, 1991; PETITJEAN, 1996; 
ROLLAND, 2005; SUPPO, 1999).  
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fase do processo da construção nacional. Dessa forma, a unidade 

estando bem consolidada, a diversidade poderia retomar seu lugar, 

sendo a ela subordinada. Insistir sobre a complementaridade das 

diversidades geográficas era também uma maneira eficaz de 

“pacificar” a sociedade, sugerindo que as diferenças sociais, também, 

fossem complementares e não devessem, portanto, suscitar 

antagonismo. (THIESSE, 2009, p. 15) 

 

Na busca dessa unidade nacional, a língua tomou um lugar central, o papel da 

língua para os franceses indicou a manutenção e extensão da influência da França.
56

 A 

educação foi, portanto, um fator importante para a difusão das ideias republicanas e a 

unificação da nação, a partir da criação de escolas gratuitas e obrigatórias também para 

o ensino do idioma. Assim,  

 

A escola republicana, tendo a missão de desenvolver sistematicamente 

o conhecimento do francês oficial, fez com que os manuais escolares 

evocassem pouco as línguas regionais e fez delas simples vestígio de 

um passado popular revolto: [...] Hoje os pais falam francês com seus 

filhos, e muitos dos que ignoram completamente o dialeto do qual eles 

têm mesmo um pouco de vergonha, como a gente tem vergonha de 

vestimentas grosseiras. (ID., Ibidem, p. 22) 

 

Outra questão destacada pelos professores franceses daquele período se 

reportava aos intercâmbios, por compreenderem que uma das razões da derrota na 

guerra Franco Prussiana se devia ao atraso científico e técnico diante da Alemanha. 

Tanto a Europa como os Estados Unidos foram criando, nesse período, organismos e 

intercâmbios entre os diferentes países, assim, Petitjean (1996) sinalizou a política 

cientifica e cultural francesa no Brasil com intuito de  

 

                                                             
56 A questão da língua continua a ser ainda hoje, uma questão central não só de estudos como do 

cotidiano da França, por causa das levas de migrantes. Nessa perspectiva, os estudos de Leray (2003) e 

Bentolila (1997; 2000) apontam para a centralidade da questão da língua, do idioma francês. O primeiro 

aponta a língua como vetor das identidades, de pertencimento e relacionada a uma cultura. Já o 

segundo aponta as relações entre ler, escrever e falar, assim como aborda a questão do iletrismo 

francês.  
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tecer redes de aliados políticos a partir de uma influencia cultural e 

política, tanto como meio de penetração econômica, como para ter o 

apoio desses aliados nos enfrentamentos das grandes potencias. (p. 91) 

 

A intervenção cada vez mais forte do Estado, marcada por ganhos diplomáticos, 

econômicos, financeiros e simbólicos contra as potencias rivais foi uma chave também 

observada no estudo. 

Deste modo, a consulta ao relatório da Administração do Liceu entregue à 

Embaixada da França no dia 09/03/1925 (REL1925),
57

 deixou pistas de que o processo 

de desenvolvimento do Liceu passava também por uma disputa com as escolas e 

intercâmbios que aconteciam, sobretudo, com a Alemanha, a Inglaterra e os Estados 

Unidos. Além das congregações religiosas alemãs instaladas sobretudo no Rio de 

Janeiro, que despertavam o “ódio aos franceses” (SUPPO, 1999), ódio esse que tinha 

uma carga dupla: de um modo recaia sobre a rivalidade entre os dois países, fruto da 

Guerra Franco-Prussiana, e de outro, particularmente às congregações religiosas, face 

ao processo de laicização e expulsão da França das ordens religiosas.  

De outro lado, essa disputa entre os outros países tinha sido desvelada, antes, 

ainda no primeiro relatório de Georges Dumas sobre o Brasil. Dumas foi um dos 

primeiros professores do Groupement enviado ao Brasil no ano de 1908. Segundo 

Suppo (ID., Ibidem), seu relatório indicava dados bastante superiores para a os jovens 

que iam estudar na Alemanha e nos Estados Unidos, o que fez de imediato propor uma 

política cultural endereçada para possíveis intercâmbios de estudos na França. Nesse 

sentido, iam se fortalecendo intercâmbios com a França, não só culturais, mas, 

sobretudo, políticos.   

Num mundo onde se formavam alianças internacionais, a via cultural científica 

aliada à política era um caminho pensado e realizado pelas nações. A política cultural 

francesa, controlada pelo Estado, em particular pelo Ministério dos Assuntos 

Estrangeiros, tomou para si o controle dos intercâmbios e a circulação de pessoas que 

acontecia, anteriormente, de modo mais livre e de acordo com os interesses mais do 

receptor, de quem recebia o estrangeiro, como tinha sido no Brasil:  

 

                                                             
57

 Cópia do Relatório assinado pelo presidente do Liceu Georges Thys. Documento constando de quatro 

páginas datilografadas em francês. AECFB. 
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[...] à época de D Pedro II, o essencial das demandas cientificas feitas 

pelo Brasil dirigia-se aos sábios, representativos da Académie des 

Sciences ou das principais instituições científicas francesas, mas o 

governo francês interferia muito pouco no recrutamento de jovens 

cientistas que quisessem estabelecer-se no Brasil. Era o país receptor 

que escolhia os cooperadores entre os voluntários. A partir do fim do 

século XIX, será cada vez mais, o país europeu que definirá e 

controlará os temas da cooperação e as pessoas que irão ao estrangeiro. 

(PETITJEAN, 1996, p. 93) 

 

A organização dos organismos internos franceses durante a III República 

Francesa foi assumindo formas dentro dos ministérios, em particular o Ministério dos 

Assuntos Estrangeiros e o Ministério da Instrução Pública, assegurando a expansão 

intelectual pelo viés do financiamento.   

No ano de 1907 foi fundado o Groupement, por iniciativa de Chatelier e Paul 

Appell, com o objetivo de apoiar os intercâmbios entre os universitários da França e do 

Brasil, numa “perspectiva de propagar a cultura e defende-la contra os rivais” (ID., 

Ibidem,  p. 91).  Citando a obra L’Amérique Latine et le Latino-américanisme en 

France, de Chonchol e Martière (1985), Petitjean sinaliza a idéia de um organismo 

especificamente criado para a América Latina que retomava, assim, um interesse do 

período napoleônico, relacionado à busca por um distanciamento da influência anglo-

saxônica e procurando aproximações européias com Portugal e Espanha. Desse modo, 

Petitjean destacou a legitimação da intervenção no México, quando Napoleão III em 

expedição naquele país, acompanhado de uma missão científica, denominou a América 

do Sul de América Latina, qualificando a antiga América espanhola e portuguesa contra 

a influência anglo-saxônica, para dar lugar à França ao lado daqueles dois países.  

Nomeando a região da América do Sul de América Latina
58

, a III República 

francesa retomou as relações com o Brasil, suspendendo a imigração proibida no ano de 

1908.  

No ano de 1910, foi criado o Bureau des Écoles et des Oeuvres Françaises à l' 

étranger, terminando com a fase de iniciativas privadas ou semi-privadas francesas 

predominantes durante a 1ª guerra, segundo sugere Suppo (2000, p. 312), citando Milza 

                                                             
58

 Foi muito interessante perceber que é raro encontrar na literatura francesa a expressão América do 
Sul, a referência é quase sempre: América Latina. 
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(1980). Desta forma, as ações extraordinárias passaram às ações da política cultural, 

dirigidas pelo Ministério dos Assuntos Estrangeiros da França. 

No ano de 1915 foi criado o Office des Relations Publiques et de Propagande 

dirigindo as relações públicas e a propaganda durante a I Guerra Mundial.  

Em 1919, foi criada a Embaixada da França no Brasil, desvelando, 

possivelmente, o lugar do Ministério dos Assuntos Estrangeiros na ação da política 

cultural francesa para o Brasil.   

De outro modo e retornando ao tema da aproximação latina, a consulta a três 

obras francesas escritas naquele período
59

 e tomadas como fontes de pesquisa histórica, 

sugeriu indícios do interesse francês na América Latina, concretizado com a política 

cultural francesa para a América do Sul. 

 

 

 
                          Fig. 10.  Livro Le Brésil au XXème siècle, de Pierre Denis. Biblioteca  
                          Histórica de Paris. [Foto registrada por mim em janeiro 2011]. 

 

O livro Le Brésil au siècle XX 
EME

, do geógrafo Pierre Denis, editado em Paris 

pela A. Colin no ano de 1909, apresentou um retrato do Brasil aristocrático, com uma 

classe dirigente representada pelo branco-português, apontando para o debate das 

questões étnicas e as teorias de branqueamento. Na chave dos imigrantes, os 

estrangeiros comerciantes surgiram como a maioria da população urbana, (re) 

                                                             
59

 Sobre esse tema, trabalhei como fontes de pesquisa as obras raras da Biblioteca Histórica de Paris, 
especificadas a seguir no corpo do texto. 
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significando a chave da circulação de objetos como uma das práticas experimentadas 

por aquele grupo. Nesse sentido, provavelmente poderia ter sido Brigole, aquele 

migrante propagandista com o olhar aguçado para a circulação de mercadorias, fosse do 

Brasil para a França quando apresentou a questão da borracha do Amazonas, por 

exemplo, fosse da França para o Brasil, na circulação de livros e viagens, 

proporcionadas pela propaganda francesa no exterior e, depois consolidada com a 

própria criação do Liceu. 

 

 
               Fig. 11. Livro L´Effort Français en Amérique Latine, de Georges Lafond.  

               Biblioteca Histórica de Paris. [Foto registrada por mim em janeiro de 2011]. 

 

Outro livro, o L’effort français en Amérique Latine, de George Lafond, editado 

no ano de 1917, apontou a influência das ideias francesas na America Latina, 

destacando os movimentos de independência dos países da América Latina, 

relacionados à França da liberdade das ideias republicanas. A chave da imigração 

indicou para o esporádico, espontâneo para os migrantes que buscaram a America 

Latina como exílio. Quanto à educação, apontou os primeiros franceses imigrantes do 

final do século XIX e inicio do século XX, que, com ideias republicanas, deram um 

caráter laico ao ensino primário e secundário. A obra também registrou as experiências 

desenvolvidas na Argentina e no Uruguai pelos professores franceses, como os 

introdutores da cultura francesa, referindo-se às adaptações feitas nos decretos e 

regulamentos do sistema educativo. Destacou também que antes de se tornarem 

República, os grupos representativos da classe dirigente, dos chamados homens de 

Estado, acolheram as congregações em sua maioria constituídas de elementos franceses. 
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O discurso estava impregnado de indicativos do reconhecimento e representatividade da 

cultura francesa para a formação da classe dirigente, que se constituía na elite brasileira.  

Nesse esboço do resumo da obra se destaca a propaganda francesa para a América 

Latina: pelo ideal republicano, pelos professores nas missões, pela América Latina 

como exílio, possivelmente das congregações religiosas, pela relação com a classe 

dirigente e as elites dos países. Nesse sentido, tais questões fizeram parte, 

possivelmente, do processo de existência do Liceu.  

 

 
           Fig. 12. Livro L´Hommage Français -  Le Brésil, de Paul Adam. Biblioteca 

                           Histórica de Paris. [Foto registrada por mim em janeiro de 2011]. 

 

O livro L’Hommage Français - Le Brésil, de Paul Adam, editado pela Bloud e 

Gay Editores, em Paris e Barcelona, no ano de 1918, organizado em Paris ao fim da I 

Guerra Mundial, sob a presidência de M. Stéphen Pichon, se constituiu em torno do 

conjunto de conferencias cujo objetivo foi explicar os esforços dos aliados. Na consulta 

à obra destaquei o contraponto com os grupos alemães, representando naquele contexto 

franco-brasileiro o grupo de oposição às redes sócio-culturais e políticas, postulando a 

aproximação franco-brasileira pelo espírito latino. Nesse sentido, o livro apontou a 

França como o supremo representante do gênio latino (clareza, ordem, probidade), 

deixando indícios do grupo de forças que se entrecruzavam naquela temporalidade. 

Desse modo, essa idéia pode ter sido difundida e representada na simbologia da 
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bandeira do Liceu, onde aparecia o galo francês e a inscrição: PER SCIENTIAM AD 

LUCEM. 
60

 

Ainda sobre a referida obra, a narrativa sinalizou para a necessidade de maior 

difusão das escolas francesas naquele contexto em que ouras culturas como a alemã se 

firmavam no Brasil, embora tivesse destacado: professores intelectuais, missionários 

laicos, conferencistas das escolas francesas para moças e do Liceu Francês do Rio de 

Janeiro como ações já em curso. Deixou sinalizado, portanto, a importância da difusão 

da língua para uma presença marcante na sociedade brasileira. 

Na consulta à obra de Paul Adam, foi interessante perceber o Liceu como uma 

das ações, justamente no ano em que acontecia a transformação de Sociedade Ltda. para 

Anônima. Assim, (re) significou fortes indícios de ter sido o Liceu um projeto que se 

relacionava de modo mais amplo às relações franco-brasileiras. A criação do Liceu se 

deu durante a I Guerra Mundial, período em que várias instituições francesas foram 

criadas na perspectiva da busca de aliados, que fazia parte do contexto de guerra e busca 

de hegemonia das potências. À época da fundação do Liceu, a diplomacia se fazia por 

intermédio da Légation e o Ministro Plenipotenciário era Paul Claudel, intelectual-poeta 

que assumia a diplomacia como uma das estratégias francesas de tratar as relações 

internacionais, mostrando que política e cultura fizeram parte das inúmeras perspectivas 

históricas dos diferentes tipos de governo. 

As três obras, enquanto fontes históricas, trouxeram indícios para a compreensão 

da importância que possivelmente o Liceu deva ter tido na sua relação com a política 

cultural francesa para o Brasil. Até pelo menos o ano de 1925, foi praticamente o Liceu 

a escola francesa laica no Brasil.   

Portanto, procurar relacionar a ação de Dumas na política cultural francesa com 

o Liceu foi uma das interrogações nessa parte da pesquisa. As viagens para Europa, em 

particular para a França, que eram feitas desde os oitocentos desvelou possivelmente os 

laços entre a elite brasileira que ia estudar na Europa, em Paris, e os professores da 

Sorbonne. Portanto, esses professores representantes das missões tinham de certo modo 

já uma rede de sociabilidade, de laços formados ainda na Universidade. Por outro lado, 

a elite também tinha o interesse nesses laços e aproximações francesas.  Certamente foi 

o que se deu com Georges Dumas na sua missão para São Paulo, como indicou Vercesi 

(2010), quando diz:  

                                                             
60 Tradução da inscrição em latim: par la science vers la lumière [pela ciência à luz]. 
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Em sua primeira visita a São Paulo, em 1908, Georges Dumas deu 

início à idéia de criação de uma cooperação escolar universitária com 

a França, juntamente com um grupo de intelectuais paulistas, e um 

antigo aluno de medicina da Sorbonne, Bettencourt-Rodrigues. Um 

ano depois, a 19 de agosto de 1909, em uma sala da escola de 

Comércio em São Paulo, um grupo da elite local, com interessados e 

defensores da cultura francesa, fundou a União Escolar Franco-

Paulista. (p. 23) 

 

Portanto, foi assim, possivelmente pela Universidade que se constituiu o grupo 

de São Paulo com Dumas, (re) significando o papel importante do Groupement na 

política cultural francesa. 

Petitjean (1996, p. 91) cita a carta de Paul Appell e Emile Levasseur, consultada 

na Revue Internationale de l’ Enseignement de 15/06/1908, t. 55, na qual reproduz o 

trecho em que se dizia que “a irradiação de nossa civilização é um dos elementos mais 

preciosos da influência francesa de nossa civilização, é um dos elementos mais 

preciosos da influência francesa no mundo. Importa propagar nossa cultura e defendê-la 

contra seus rivais”. Ele sugere, desse modo, que a criação desse organismo por 

iniciativa dos cientistas, em sua maioria professores universitários, laicos, republicanos, 

progressistas, que formaram as bases da III República, e favoráveis à colonização, em 

nome de valores civilizatórios, republicanos e do progresso pode ter sido entendida pelo 

próprio apelo que faziam aos seus colegas cientistas para que se engajassem no 

Groupement. Dantes (1996) concorda que a cultura que queriam exportar era o 

positivismo de Comte. 

A pesquisa observou a partir dos diferentes estudos consultados (MATTHIEU, 

1991; SUPPO, 1999) que esses valores nem sempre foram interpretados do mesmo 

modo quando estavam fora da França. A aproximação de Dumas, um dos responsáveis 

pela política cultural francesa para o Brasil, com as congregações religiosas francesas 

no Brasil se deu, provavelmente, ao perceber o poder político e social da igreja no 

Brasil, chegando por isso a propor a abertura das escolas de noviços na França 

exclusivamente para intercambiar com as escolas confessionais católicas no Brasil. 

Suppo (1999), consultando os relatórios de Dumas, destaca a ideia de que o 
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anticlericalismo francês não poderia ser um produto de exportação, sobretudo, para o 

Brasil.  

Desse modo, a política externa muitas das vezes (re) significou seus valores 

internos para o estrangeiro, como foi com a laicidade, quando do apoio dado às 

congregações religiosas no Brasil e às relações de Garric com o Instituto Dom Vital.  

De outro modo, atividade diplomática na França estimulou também a recepção 

de universitários e as conferencias de latino-americanos nas Universidades, o que pode 

ter motivado a criação e fundação do Foyer Brésilien, em Paris. Brigole, em entrevista 

ao jornal O Paiz, de 12-13 de setembro de 1927, relacionou sua fundação em 1926 à 

criação da Cité Universitaire de Paris, complexo que começou a ser criado na mesma 

época. A ideia desse complexo de residências seria procurar a paz, a partir do encontro 

de culturas diferentes num mesmo espaço, compreendendo o encontro das nações a 

partir da França, do conhecimento, da Universidade.
61

 

Georges Dumas, psicólogo e professor da Sorbonne, foi o primeiro enviado ao 

Brasil pelo Groupement no ano de 1908, “para iniciar as relações com os intelectuais 

paulistas, provavelmente a partir do conhecimento estabelecido com Bettencourt 

Rodrigues, seu aluno na Universidade em Paris” (VERCESI, 2010, p. 23). 

 Dumas tornou-se responsável pela política cultural francesa para o Brasil, 

estabelecendo mediações entre o mundo da diplomacia e o mundo universitário. Desse 

modo, Dumas realizou uma série de viagens ao Brasil e América Latina,
62

 criando 

várias instituições. “No seio da diplomacia Dumas foi considerado uma personalidade 

insubstituível para desenvolver a influência intelectual tanto pela sua oratória quanto 

pelos contatos e pela autoridade que criou na região” (SUPPO, 2000 p. 320-21). A 

consulta à Ata da reunião realizada no ano de 1917, já citada anteriormente, sugeriu na 

relação de Brigole com Martinenche pistas da sua relação com Dumas, indicando, 

possivelmente, um lugar de conflito. Desse modo, implicou indagações do papel de 

Brigole como professor francês fora da França, como também sugerindo pistas de 

possíveis espaços de conflitos dentro do Groupement.  

Segundo Suppo (1999), o serviço de Informação e Propaganda que funcionava 

no interior do Ministério dos Assuntos Estrangeiros se transformou em 1918 no 

                                                             
61  Informação registrada quando lá fiquei hospedada em julho de 2007, quando participava de curso 
realizado na Paris 1 - História e Monumentos da França. Ver nota 21 do capítulo 1, na página 47. 
62

 O interesse pela America Latina ficou sugerido nas conferências das Semanas da América Latina, 

organizadas em Lyon, Paris e Bordeaux (1916-1917-1918).  
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Comissariado Geral de Propaganda, dirigido por Antony Klobukowski. O Comissariado 

se estabeleceu num prédio fora do Ministério das Relações Exteriores francês, com o 

nome de Maison de la Presse. Os colaboradores desse comissariado eram representantes 

de toda a intelectualidade parisiense, jornalistas, escritores, artistas, cientistas; entre 

eles, estava Georges Dumas. A Maison de la Presse tinha a função de centralizar, 

analisar e classificar as informações obtidas  pelos serviços diplomáticos e militares, de 

modo a encaminhar elementos de propaganda aos meios de comunicação, coordenando 

assim na imprensa as iniciativas privadas e oficiais no plano da propaganda cultural no 

estrangeiro (SUPPO, 1999, p. 27-8). A palavra propaganda passou a fazer parte dos 

documentos diplomáticos da época analisada. Nas fontes da pesquisa referentes aos 

relatórios e discursos a palavra propaganda apareceu diversas vezes, quando queriam 

indicar a finalidade do Liceu, como mostra o trecho que destaquei na consulta ao 

relatório da Administração do Liceu entregue à Embaixada da França, no dia 

09/03/1925 (REL 1925), em que se dizia que “[...] De uma parte ele deve representar, e 

representa, com efeito, para a França um elemento de propaganda de primeira ordem 

[...]”
63

 (p. 1). 

A respeito da palavra propaganda, Suppo (2000) indica que 

 

Na realidade, esta palavra possui duas dimensões; uma ligada à 

propaganda política (basicamente na imprensa) e outra à propaganda 

cultural, também denominada "propaganda intelectual". A segunda é 

de longe a prioritária; ao produzir a francofolia, ela desenvolve e cria o 

espaço para a primeira, não se alterando seja em função das mudanças 

periódicas de governo nos países alvos, seja daquelas verificadas na 

própria França. (p. 313) 

 

Na perspectiva da política cultural, Suppo (1999) destacou nomes de 

colaboradores e amigos de Jean Giraudoux quando dirigia o comissariado da 

Informação. Assim, apontou Paul Claudel, Eve Curie
64

, Alexandre Guinle, Georges 

Dumas, entre outros. Trazendo para a escala do micro, alguns desses nomes indicaram 

possíveis relações com a instituição escolar. Claudel tinha sido Ministro 

                                                             
63 No original: D´une part Il devait représenter, et répresente en effet, pour la France un élément de 
propagande de tout premier ordre. 
64

 Eve Curie, filha de Marie Curie, trocou Paris por Londres na II Guerra Mundial, juntando-se às Forças 

Francesas Livres do general De Gaulle.  
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Plenipotenciário na época da fundação do Liceu. Tratando-se da família Curie, não foi 

possível precisar, mas, possivelmente, Mme Marie Curie visitou o Liceu, quando esteve 

no Brasil, no Rio, ou mesmo, possa ter participado da inauguração do Laboratório de 

Ciências do Liceu, que tem justamente seu nome - Laboratoire Mme Curie.
65

 Alexandre 

Guinle - francófilo carioca - participou como acionista da Sociedade Anônima, 

deixando pistas das aproximações e interesses em constituírem uma escola francesa no 

Rio de Janeiro. Georges Dumas foi personagem central na política cultural francesa para 

o Brasil. Assim, o Liceu pelos indivíduos sugeria uma das instituições que ia se 

constituindo em espaços de difusão da cultura francesa, representando um espaço da 

propaganda francesa no exterior. 

A política cultural francesa para o Brasil, ao que pareceu, encontrava fortes 

aliados nesse grupo dos francófilos, formado por parte da elite brasileira, que tinha laços 

culturais com a França. Dentre alguns deles Suppo (2000) destacou Julio Mesquita, um 

dos articuladores da criação do Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo; o cientista Miguel 

Osório de Almeida
66

, que foi nomeado diretor da Maison de l´Amérique Latine; e sua 

irmã Branca Ozório Fialho, que participou do Conselho Administrativo do Liceu no Rio 

de Janeiro, como indicado na Ata da Assembléia Geral Ordinária de 27/02/1946, 

registrada na página 3255 do Diário Official – Estados Unidos do Brazil de 02/03/1946. 

Ainda, entre outros, destacou no Rio de Janeiro os irmãos Guinle e Lineu de Paula 

Machado. Esse último, nomeado um dos responsáveis pelo relatório das atividades e 

bens do Liceu do Rio registrado na Ata da 1ª Assembléia Geral Ordinária datada de 

08/03/1917, para a constituição da Sociedade Anônima Lycée Français, registrada no 

Diário Official – Estados Unidos do Brazil de 03/05/1917, na página 4677. 

Tratando-se dos professores franceses enviados em missões no estrangeiro, 

reconhecidos como embaixadores e articuladores da política cultural, suas ações eram 

realizadas na maioria das vezes de forma consciente (SUPPO, 1999). Os professores 

que vinham como agrégés também, certamente, desempenhavam um papel político e 

articulador da difusão da cultura francesa. Assim, Fortunat Strowski, Robert Garric, Le 

                                                             
65 Na conferência sobre Mme Curie realizada no Colégio Franco-Brasileiro pelo Diretor do Musée Marie 

Curie de Paris, M. Renaud Huynh, em 18 de outubro de 2011, indaguei sobre a vinda de Mme Curie ao 

Rio, e pelas datas e fotografias possivelmente ela possa ter estado no Liceu. 

66 SUPPO (1999) sugeriu que o cientista alertava para a necessidade de um deslocamento da política 
cultural, afirmando que os latino-americanos sozinhos poderiam organizar nos seus países a propaganda 
francesa, através da criação de grupos nacionais com objetivos intelectuais relacionados diretamente 
aos grupos franceses. 
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Forestier foram alguns desses professores das missões que participaram das atividades 

do Liceu do Rio de Janeiro.  

Ainda na consulta a tese de Suppo (1999), destaco sua pesquisa nos Arquivos de 

Nantes (CADN), o que lhe permitiu sinalizar que: “Os professores franceses no Brasil, 

em particular os católicos, se mobilizam. Em, 1933, Robert Garric organizou no Centro 

Dom Vital (centro Universitário Católico) conferências de ação social” (p. 108). 

Brigole continuou como diretor-gerente da Sociedade Anonyma Lycée Français, 

constituída de modo preliminar no dia 12/12/ 1918, e depois de modo definitivo em 

reunião de 15/01/1919, como indicado nas Atas dessas Assembléias, registradas no 

Diário Official de 04/03/1919, onde aparece o artigo 1º do contrato de Brigole dizendo: 

 

Confiar-lhe a gerência da dita sociedade anônima sobre tudo quanto 

disser respeito a direção, administração e economia interna e externa 

dos colégios, lyceus, escolas e estabelecimentos de instrução e 

instituições complementares, que a futura sociedade anônima vier a 

manter na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil, 

tudo subordinado ao Conselho da Administração da Sociedade. 

(DO,04/03/1919, p. 2872-2876) 

 

Ter ficado como diretor-gerente sugeriu um espaço influente para Brigole na 

relação franco-brasileira, embora a consulta às fontes e aos estudos de pesquisadores 

sugeriu distanciamento gerado por posições contrárias entre Brigole e Dumas. Assunto, 

que mereceria um maior aprofundamento, a partir das pistas de lacunas que a pesquisa 

vem apontando. 

A política cultural organizada por Dumas teve, assim, três categorias de 

instituições: os liceus franceses, as escolas confessionais e os institutos.  

Os Liceus não foram dirigidos para os franceses no Brasil, pois estes eram em 

número reduzido, mas objetivavam atender aos filhos de uma elite nacional. Portanto, 

sua estrutura deveria formar os alunos nas duas culturas, a brasileira e a francesa. O 

Liceu de São Paulo (1925) foi pensado e estruturado dentro da política francesa e 

organizado a partir das diferentes viagens que Dumas fazia ao Brasil, desde 1908.
67

 De 

outro modo, segundo indiquei no primeiro capítulo, o Liceu do Rio foi fundado por 

Brigole, juntamente com integrantes da colônia francesa e alguns representantes da elite 

                                                             
67  Sobre o Liceu de São Paulo, consultar Suppo (1999); Vercesi (2010).    
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brasileira formada na sua maioria, por empresários, como os irmãos Guinle e Lineu de 

Paula Machado.
 68

 A consulta às fontes sugeriu, ainda no primeiro capítulo, que o Liceu 

do Rio de Janeiro fazia parte das instituições responsáveis pela difusão da cultura 

francesa apontado nas Conferências sobre América latina. De outro modo, indicava uma 

constituição realizada de modo diferente do que pensava Dumas, o que indicou um 

possível espaço de conflitos entre Brigole e Dumas.   

As escolas francesas confessionais católicas surgiram no Brasil, em especial no 

Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX, relacionadas à chegada das 

congregações francesas, por conta do processo de extinção das escolas confessionais 

dentro das ações da III República Francesa. Já no Brasil, após a separação da Igreja do 

Estado, as escolas confessionais católicas continuaram com seus espaços e, sobretudo 

(re) significaram o lugar político através do espaço da educação. De outro modo, o 

crescimento de congregações religiosas não francesas, e também de outras iniciativas 

confessionais como as americanas protestantes indicaram pistas dessa aproximação que 

se confrontava com a ideia de laicidade francesa.  

Assim, esse cenário indicava forças de oposição aos franceses que também se 

instalavam no Brasil, e, sobretudo a Igreja. Desse modo, as pistas indicaram Dumas 

agregando as escolas das congregações religiosas francesas ao espaço de difusão da 

cultura francesa, não só por difundirem a língua francesa, mas pelo lugar político que 

desempenhavam as escolas confessionais no Brasil. 

 Nessa perspectiva, a laicidade no exterior, tomaria outros rumos que não só os 

dos Liceus laicos. Essa não foi uma causa especifica de Dumas, outras missões também 

tiveram esse olhar para a causa laica no exterior. Assim, Suppo (1999, p. 100), citando 

Jean Baillou (1984), destaca que “Por mais forte que tenha sido a disputa entre Igreja e 

Estado, os Ministros dos Assuntos Exteriores e os diplomatas quase todos defenderam e 

deram sustentação às obras religiosas no estrangeiro por todos os modos” (p. 269). 

Suppo (2000, p. 328), ainda retorna ao tema, mais uma vez consultando Baillou (1984, 

p. 269) que, ao reproduzir o lema daquele período, diz: “o anticlericalismo não é um 

produto de exportação”.  

Diante destes indícios, as Congregações das Damas de Sacré Coeur, e de Sion, 

além das Congregações relacionadas às escolas para meninos como as dos Maristas 

representam instituições escolares confessionais nas quais uma parte da elite do país foi 

                                                             
68 Brigole fundou a Sociedade Mantenedora e o Liceu foi fundado possivelmente pela Sociedade. 
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sendo formada, com fortes aproximações culturais com a França (BRITO, 2008; 

LEONARDI, 2008; MATTHIEU, 1991; SUPPO, 1999). 

Tratando-se das relações com o grupo de católicos cariocas, no ano de 1933, 

Robert Garric organizou, no Centro Dom Vital, conferências de ação social com a 

intelectualidade católica que se formava em torno de Alceu Amoroso Lima (SUPPO, 

1999).
69

  

Também através da política cultural francesa foram criados Institutos para 

intercâmbio de professores, abrindo espaço para seminários e congressos (ID., Ibidem, 

p. 92). Suppo, consultando documentação do Ministério dos Assuntos Estrangeiros da 

França, destacou o modo como eram entendidos esses espaços franceses no exterior, ou 

seja, “como a forma mais [...] fecunda de uma propaganda intelectual”.  No ano de 1925 

foi criado um Instituto no Rio de Janeiro, que trouxe aproximadamente quarenta 

professores franceses e enviou em torno de trinta brasileiros (PETITJEAN, 1996; 

SUPPO, 1999). 

Sobre os Institutos, em artigo posterior à tese, Suppo (2000) destaca a narrativa 

de Dumas lembrando que o Instituto do Rio  

 

 [...] é fruto de uma reunião realizada em setembro de 1922, na casa do 

conde de Afonso Celso, da qual ele participa ao lado de Émile Borel, 

Pierre Janet e Ernest Martinenche. [...]. O sucesso futuro desses 

institutos depende por um lado de uma orientação mais prática, mais 

técnica, e por outro, de que se estabeleça um intercâmbio de 

professores, permitindo, assim, que os professores sul-americanos 

realizem conferências na França. (p. 330) 

 

Cabe observar a presença de Martinenche enquanto Brigole era o diretor-gerente 

do Liceu, embora não tenha encontrado referências a possíveis encontros entre Dumas, 

Martienche e Brigole.  

Desta forma, a difusão da cultura francesa relacionada à política cultural nem 

sempre foi um espaço tranqüilo, conflitos provavelmente devem ter feito parte desses 

anos, apontados nos silêncios e lacunas. Nas diferentes consultas, os estudos destacaram 

o grupo católico e o próprio clero fazendo oposição, apesar das alianças propostas. 

Outros grupos possivelmente mantinham uma disputa acirrada com os alemães, 

                                                             
69 Sobre a intelectualidade carioca e o grupo católico consultar Gomes (1999). 
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americanos e ingleses, apontados como uma das preocupações da administração do 

Liceu. O que foi observado no relatório da Administração do Liceu entregue à 

Embaixada da França no dia 09/03/1925, na qual assim escreve Georges Thys: “Neste 

momento, o mais bem instalado no Rio de Janeiro, ocupando o primeiro lugar dentre os 

estabelecimentos de Instrução da Capital, malgrado os esforços tenazes e incessantes de 

alemães, ingleses e americanos que fazem de tudo para conseguir tomar a direção da 

juventude brasileira”
70

 (REL1925, p.4). 

Ao mesmo tempo, professores, pesquisadores, cientistas circulavam em missões 

culturais. Professores eram contratados pelo governo francês para trabalharem nos 

Liceus, acordos e intercâmbios eram realizados. A organização, os contratos e as 

escolhas passavam por Georges Dumas. Tratando-se dos professores agrégés, estes 

eram possivelmente professores em início de carreia, visto as suas idades. Assim, como 

exemplo, SUPPO (1999) apontou para Claude Lévi-Strauss e Pierre Deffontaines. 

Portanto, aqueles professores terem vindo para o Brasil, naquele período da vida 

particular de cada um, possivelmente indicava também um projeto profissional futuro, 

que naquele momento pesara como motivação da escolha.  

Os conflitos fazendo parte da existência e das relações, possivelmente existiram 

tanto no interior da Instituição ao lidar com as duas culturas como entre os organismos 

que se relacionavam à política cultural francesa. Nesse sentido reside a importância da 

pesquisa meso apoiada nos estudos de Revel (1998), pois ao estabelecer uma escala com 

o macro, percebe as relações entre os diferentes estratos e a coesão entre eles, e num 

segundo momento constrói uma história atenta aos “indivíduos percebidos nas suas 

relações com outros indivíduos” (p. 21).  

Assim, Dumas foi apontado nos estudos sobre as missões francesas no Brasil 

como o mentor da política cultural francesa para o Brasil entre 1920-1950 (SUPPO, 

1999, 2000; LESSA, 1997; PETITJEAN, 1996). Observei, assim, que o olhar micro e 

individualizado de cada instituição não é o bastante para compreender processos como o 

da existência da instituição escolar. Diante disso, o Liceu, enquanto objeto de pesquisa, 

pelo olhar macro sinalizou diferentes relações que se constituíram em torno do processo 

de constituição e desenvolvimento, indicando possíveis espaços lacunares, mas 

sugerindo certamente o Liceu no lugar da difusão da cultura francesa ao lado da Aliança 

                                                             
70 No original: À ce moment-là, le mieux installé de Rio de Janeiro, occupant alors la première place 
parmi les Établissements d´Instruction de la capitale, malgré les efforts tenaces et incessants des 
Allemands, des Anglais et des Américains, qui font tout pour arriver à prendre la direction de la jeunesse 
brésilienne. 
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Francesa e do Instituto Brasileiro de Altos Estudos criado no ano de 1925, os quais, 

possivelmente, tenham feito costuras com a Universidade do Brasil na sua relação com 

os professores franceses em missão no Brasil.
71

 

Dumas aqui chegou, pela primeira vez, no ano de 1908. Brigole já estava 

estabelecido no Brasil pelo menos desde o ano de 1901. No ano de 1915, fundou o 

Liceu. No ano de 1916, indicou como presidente honorário da Associação de Antigos 

Alunos Martinenche, que foi o responsável pela missão na Argentina, embora tivesse 

estado no Brasil durante aquele período.  No ano de 1918, iniciou o processo de 

constituição da Sociedade Anônima Lycée Français, consolidado no ano de 1919. Nessa 

transformação contou com subvenções dos governos brasileiro e francês, em especial 

com as municipalidades de Paris e Le Havre.
72

  

Outra chave de certo modo complicadora dessa questão pode ser relacionada ao 

fato de Brigole vindo no período de migração proibida pela França. Assim, o Liceu do 

Rio de Janeiro tem sua existência relacionada a um francês que no dia 13 de novembro 

de 1915 fundou o Lycée Français, diferentemente do Liceu de São Paulo, que tem na 

sua memória o nome de outro francês, Georges Dumas, este relacionado à política 

cultural francesa para o Brasil.  

 

 

2.2 O debate escola confessional x católica e escola laica  

 

Tentar compreender como se deu o processo de laicização no Brasil e na França 

foi importante para o entendimento da própria política francesa no Brasil na sua relação 

com as escolas confessionais, relacionadas às ordens religiosas francesas.  

No aprofundamento do conceito de laicidade, destaquei o referencial de 

Haarscher (1998), que observa a laicidade por dois conceitos. Assim, diz: 

                                                             
71

 Ferreira (1999), tratando da temática das missões culturais francesas no Brasil, observou que estudos 

mesmos têm privilegiado uma abordagem mais ampla, sobretudo concentrada no olhar sobre São 

Paulo, deixando em segundo plano o Rio de Janeiro e Porto Alegre, indicando, portanto, lacunas de 

análise. Compartilho a existência de lacunas, não só sobre os professores franceses que chegaram ao 

Brasil, mas emigrantes em geral, indivíduos que se utilizaram do idioma francês para se relacionarem e 

possivelmente, sobreviverem, criando assim vínculos com o mundo francês, e com as redes de 

sociabilidade que lhes foram permitidas nos tempos sombrios que foram o período do entre-guerras. 

72
 Há poucas informações sobre a relação conflituosa de Brigole com Dumas. Já os vestígios das suas 

relações com Martinenche e Klobulowski sugerem pesquisas futuras, que não cabiam aprofundar no 
presente momento.     
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para um conceito amplo e restrito. Amplo quando percebido numa 

primeira análise, respeitando a liberdade de consciência e o Estado 

não pertencendo a uma parte da população, mas a todos, ao povo, sem 

que os indivíduos possam ser discriminados em função de sua 

orientação de vida. Restrito quando o termo ou o combate se dá contra 

o clericalismo religioso, como na tradição francesa. Assim, mais que 

afirmação da liberdade religiosa, ele remete a uma separação do 

Estado das Confissões de diferentes outros países que respeitam 

estritamente a liberdade de consciência e ignoram o princípio da não 

discriminação.
73

 (p. 3) 

 

Neste sentido, a questão religiosa é posta como uma questão estritamente 

privada a cada indivíduo e assim deve ser entendida quando na III República se foram 

extintas as escolas confessionais, pois estas não representariam a educação primária que 

deveria ser de responsabilidade somente do Estado, e portanto, laica. 

Um primeiro afastamento do poder da Igreja católica na França se deu, 

inicialmente, pelos atos civis como nascimento, casamento e morte que passaram desde 

o ano de 1792 a serem registrados pelo Estado. Assim, citando Barbier (1995), 

Haarscher (1998) sinalizou que a lei considera o casamento como um contrato civil e 

não relacionado a um pertencimento religioso. Desse modo, todos sem distinção terão 

registros de nascimento, casamento e óbito, guardados pelos tabeliães públicos. 

Portanto, a regulamentação desses atos civis retirou das Igrejas e dos livros das 

paróquias os registros assim como a responsabilidade de sua guarda.  A lei em si,tornou 

tais atos sem distinção religiosa e sujeitos a terem registros civis, e não mais paroquiais.  

A separação do Estado da Igreja se iniciou por uma construção histórica e 

progressiva onde esta foi excluída do poder político e administrativo. Esse processo de 

laicidade ganhou visibilidade sobretudo na sua relação com a Reforma Protestante e a 

filosofia do Iluminismo.  

                                                             
73

 No original : Le concept de laïcité est à la fois très large et très étroit. Lare :il concerne en première 
analyse les régimes respectant la liberté de conscience, au sens où ceux-ci impliquent que l´État 
n´ « appartienne » pas à une partie de la population, mais à tous, au peuple, sans que les individus 
puissent être discriminés en fonction de leurs orientations de vie. Étroit : si le terme même et le combat 
contre le cléricalisme religieux auquel il renvoie font fortement sens dans la tradition française, où, en 
plus de l´affirmation de la liberté religieuse, il renvoie à une séparation de l´État et des confessions, de 
nombreux autres pays, qui respectent strictement la liberté de conscience et le principe de nom-
discrimination, l´ignorent. 
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Domingos (2008) também destaca que o processo histórico de construção da 

laicidade na sua relação com a formação dos Estados Nacionais recuou ao período da 

Revolução Francesa, em que a laicidade foi discutida e anunciada por diversos 

pensadores como Condorcet (BOTO, 1996, 2003). Mas foi Jules Ferry, na III República 

francesa (1870-1940), quem consolidou a laicidade no projeto da escola pública 

francesa (BAUBEROT, 1997) pela reforma educacional, quando as escolas 

confessionais foram extintas. Portanto, a laicidade francesa foi dada a partir de um 

processo histórico que durou mais de um século e foi difundida para outros países, e 

suscitando, sobretudo, na França debates que se relacionaram com o campo 

educacional.  

A lei de separação da Igreja do Estado (1905) na educação francesa representou 

um longo processo de distanciamento da Igreja das funções do Estado, que só retornou 

nas constituições em 1946 e 1958, confirmados o principio da neutralidade e da 

laicidade, aplicada em termos escolares, indicando um processo quase único: de uma 

laicidade francesa em comparação com o Brasil (BAUBEROT, 1997; HAARSCHER, 

1998).  Desse modo, a laicidade enquanto processo de uma sociedade deve ser 

entendida no interior de cada sociedade, pois só assim são percebidas as especificidades 

de cada país em relação ao termo laico. 

No Brasil, a laicidade aconteceu de modo constitucional e relacionada ao novo 

regime republicano, a partir de sua primeira Constituição no ano de 1891, 

diferentemente do Império quando o catolicismo era a religião oficial do país.  

Diferentemente da França, a educação pública laica dando liberdade para o 

ensino particular fortaleceu o espaço das escolas confessionais, que se opondo ao ensino 

laico sustentaram um discurso de desqualificação do ensino não religioso e, portanto, 

apontando diretamente a problemática para o ensino público. O que não significou ter 

sido o único espaço de oposição, as escolas confessionais protestantes e o ensino 

secundário particular constituído por escolas laicas foram espaços educacionais também 

combatidos pelos católicos ultramontanos (HILSDORF, 2010). Importante foi perceber 

como o processo de laicização na França contribuiu para fortalecer a rede de escolas 

confessionais que já vinham se firmando no Brasil a partir do exílio procurado por essas 

congregações na América, e em particular, no Brasil. Depois, essas mesmas 
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congregações se tornaram fora da França aliadas da política cultural francesa para o 

Brasil.
 74  

 

A tese de Leonardi (2008), que analisou as escolas confessionais católicas de 

duas Congregações católicas francesas instaladas no Brasil na primeira metade do 

século XX: as Irmãs da Sagrada Família de Bordeaux e as Irmãs de Nossa Senhora do 

Calvário. Com base em dados encontrados na Cúria metropolitana de São Paulo, 

tomando o ano de 1849, indicou que as congregações femininas ultrapassaram em 

número as congregações masculinas. Na geografia espacial da chegada das 

congregações ao Brasil, os estados de São Paulo e Minas Gerais, seguidos do estado do 

Rio de Janeiro, foram os que receberam mais religiosas. A pesquisa sugeriu, ainda, São 

Paulo como o primeiro lugar das congregações italianas, seguido pelas francesas, 

espanholas e egípcias. Já para Minas Gerais as congregações francesas foram mais 

numerosas do que as portuguesas, alemãs, italianas, espanholas e belgas. No Rio de 

Janeiro as congregações francesas superaram as congregações italianas.  

Foi possível observar que, no Rio de Janeiro, a atenção de Dumas para com as 

escolas confessionais deve ter sido possivelmente uma de suas estratégias, inclusive o 

envio do professor Robert Garric, que na França se relacionava com o grupo dos 

professores católicos; do mesmo modo, o fato de serem os estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro os que mais receberam as congregações religiosas francesas o que 

possivelmente fez Dumas (re) pensar a laicidade no Brasil, em especial, na 

escolarização.  

Três possíveis razões indicaram a internacionalização das congregações 

francesas: “o desenvolvimento da política ultramontana, a feminização do clero durante 

o século XIX na França, e a posterior internacionalização e/ou exílio dessas 

Congregações no final desse século e início do XX” (Leonardi, 2008, p.18).  A extinção 

das escolas confessionais na França corroborou com a vinda das Congregações 

francesas para a América, e em especial, para o Brasil, coincidindo com o período da 

romanização
75

 que acontecia aqui no Brasil, quando “proliferam escolas católicas 

                                                             
74

 Pelo olhar francês ficou sugerido que a aliança se deu mais por serem, de certo modo, espaços de 
difusão da cultura francesa, visto serem congregações francesas, inclusive muitas funcionaram 
inicialmente com classes em francês. Olhando de outro ângulo, indago se não teria sido também uma 
das razões da aproximação o fato de muitas famílias não francófilas, mas que expressavam um gosto 
pelo modo francês de educar e esse modo não era em parte o modo da escola confessional? E aí outra 
questão: muitos dos francófilos não tinham sido também educados em escolas confessionais?  
75

 Romanização foi o processo que se iniciou no Brasil em meados do século XIX com o objetivo de 

inserção da estrutura hierárquica da Igreja Católica do Brasil na estrutura burocrática da Santa Sé, e 
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mantidas por congregações religiosas européias. Ao mesmo tempo, os ideais liberais, 

anticlericais, positivistas e republicanos tomavam cada vez mais força no seio da 

sociedade brasileira” (Alves, 2009, p.74).  Portanto, o favorecimento por parte do Brasil 

para a entrada das congregações religiosas estrangeiras, masculinas e femininas, pode 

ser compreendido como um dos modos de ação da política ultramontana.
76

  

Para a presente pesquisa o exílio dessas congregações sugeriu um fortalecimento 

do ensino religioso e conseqüentemente do lugar político e social da Igreja na sociedade 

brasileira. Assim como destaca Matthieu (1991) citando a Revue Amérique Latine 

(1927), que traz carta endereçada a Raymond Poincaré, assinada por professores 

franceses em missão, e em favor das congregações religiosas francesas, sugerindo-as 

como importantes aliadas do processo de difusão da cultura francesa dentro da política 

cultural francesa, com repercussões inclusive na própria França. 

Essa questão possivelmente fez parte de um longo debate francês sugerida pelas  

estratégias usadas pelos professores em escreverem não só em revistas especializadas, 

mas também em carta aberta publicada na imprensa: no jornal A Vida Francesa (1928), 

um grupo de 40 professores franceses estrangeiros deu apoio para as congregações 

religiosas no Brasil. Desde a expulsão das ordens religiosas francesas da França não 

mais estavam sendo formados noviços, levando Georges Dumas a propor naquele país a 

                                                                                                                                                                                   
entre outras medidas observadas para o processo de reforma estavam pensadas as instalações de 

seminários e escolas e organização de associações para o estimulo de novas devoções. 

76 Do latim ultramontanus. O termo designa, no catolicismo, especialmente francês, os fiéis que 

atribuem ao papa um importante papel na direção da fé e do comportamento do homem. Na Idade 

Média, o termo era utilizado quando se elegia um papa não italiano (“além dos montes”). O nome toma 

outro sentido a partir do reinado de Filipe, o Belo (século XIV) na França, quando postularam os 

princípios do galicanismo, no qual defendiam o princípio da autonomia da Igreja francesa. O nome 

ultramontano foi utilizado pelos galicanos franceses, que pretendiam manter uma igreja separada do 

poder papal e aplicavam o termo aos partidários das doutrinas romanas que acreditavam ter que 

renunciar aos privilégios da Gália em favor da “cabeça” da Igreja (o papa), que residia “além dos 

montes”. O ultramontanismo defende, portanto o pleno poder papal. Com a Revolução Francesa, as 

tendências separatistas do galicanismo aumentaram. As ideias ultramontanas também.  Nas primeiras 

décadas do século XIX, devido a freqüentes conflitos entre a Igreja e o Estado em toda a Europa e 

América Latina, foram chamados de ultramontanos os partidários da liberdade da Igreja e de sua 

independência do Estado. O ultramontanismo passou a ser referência para os católicos dos diversos 

países, mesmo que significasse um distanciamento dos interesses políticos e culturais. Apareceu como 

uma reação ao mundo moderno e como uma orientação política desenvolvida pela Igreja, marcada pelo 

centralismo romano, um fechamento sobre si mesma, uma recusa do contato com o mundo moderno. 

Os principais documentos que expressam o pensamento centralizador do papa são as encíclicas de 

Gregório XVI (1831-1845), Pio IX (1846-1878), Leão XIII (1878-1903) e Pio XI (1922-1939). (Verbete de 

Ana Cristina P. Lage. Acesso digital ao arquivo do HISTEDBR-UNICAMP). 
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reabertura de cursos para noviços destinados às congregações no estrangeiro (SUPPO, 

2000). Assim, a questão de defesa das ordens religiosas passava por uma defesa, não 

das congregações, mas sim da propagação e difusão da cultura francesa. 

Quanto aos Liceus do Rio de Janeiro e de São Paulo, Suppo (1999) observou 

que:  

 

O Liceu Frances de São Paulo terá para Georges Dumas o valor de 

modelo para todos os países [...] onde o contexto interno é 

nacionalista. O diretor é brasileiro, os professores também são, e o 

Liceu segue os programas brasileiros e a pedagogia indicada pela 

Escola Normal de São Paulo. Mas a presença dos agrégés franceses 

garantirá o resultado dos objetivos de Dumas: os professores ensinam 

as humanidades Greco-latinas e segundo os métodos franceses; [...] de 

todo modo, é necessário que o título dado pelo Liceu seja um titulo 

útil ou de prestígio, como, por exemplo, o Bac
77

 francês, que abre as 

portas para as Universidades francesas.
78

 (p. 85) 

 

O Liceu do Rio de Janeiro foi fundado no ano de 1915 por Brigole, tendo um 

ensino voltado para brasileiros e franceses desde o jardim da infância até o ensino 

secundário, com um diretor francês: Brigole. A partir de 1926 recebeu dois diretores: Le 

Forestier e Renato Almeida, passando por uma série de transformações e seguindo com 

duas seções, uma brasileira e outra francesa.
79

 

O diploma possibilitando a entrada nas Universidades francesas com o Bac foi 

um ponto central já que a (re) validação dos estudos em relação à Alemanha e aos 

Estados Unidos foi indicado como uma porta aberta para os estudos universitários 

naqueles países. Questão essa que fez parte das preocupações de Brigole sugeridas na 1ª 

Assembléia Geral Ordinária de 08/03/1917, segundo Ata registrada no Diário Official 

de 03/05/1917, página 4677, vários vezes citada. 

                                                             
77

 Bacalaureat (Bac) representa um exame que permite a entrada na universidade francesa. 
78

No original: Le Lycée Français de São Paulo aura pour Georges Dumas valeur de modèle pour tous les 
pays [...] où le contexte interne est nationaliste. Le directeur est brésilien, les professeurs le sont aussi, et 
le lycée suit le programmes brésiliens et la pédagogie indiquée par l´École normale de São Paulo. Mais la 
présence des agrégés français garantissent les résultats des objectifs de Georges Dumas: les professeurs 
enseignaient les humanités Greco-latines  en français et selon des méthodes françaises; [...] Toutefois, 
est nécessaires que le titre décerné par le lycée soit  un titre utile ou de prestige. Comme par exemple le 
BAC français, qui ouvre les portes aux universités françaises. 
79 A seção francesa era uma seção independente da seção brasileira, conforme veremos adiante.  
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O recrutamento de professores foi desde o início um ponto de conflito, pois os 

professores novos, recém-formados, não tinham interesse de se expatriar mesmo com 

oportunidades financeiras diferenciadas. Portanto, a solução indicada foi a cada 

concurso a criação de lugares para o estrangeiro, com a obrigatoriedade de passarem 10 

anos nos colégios no exterior da França.   

O debate escola laica e escola confessional na política cultural francesa apontou 

para caminhos e estratégias da propaganda francesa. A aproximação com as escolas 

confessionais foi importante na medida em que, o espaço das escolas já estava posto e a 

própria Igreja Católica separada do Estado apontava como objetivo a continuação da 

expansão por interesse de (re) afirmação de seu lugar político na sociedade brasileira. 

Desse modo, interessava a ambos - ao governo francês, representado pela política 

cultural francesa e às congregações francesas exiladas no Brasil -, aliarem-se fora da 

França. 

 As escolas laicas representavam o modelo de ação proposto pela política 

cultural, ou seja, criar uma escola para brasileiros seguindo o programa nacional, porém 

a partir do grupo de professores agrégés que ensinariam a cultura francesa, o que 

indicava um modo de difusão e influência da cultura. Assim, seriam consumidores em 

potencial de bens culturais aí entendidos também como bens econômicos, como, por 

exemplo: o consumo de materiais e objetos franceses até as possíveis viagens para a 

França para estudos universitários, depois do Bac. Dessa forma, a difusão cultural se 

relacionava com a percepção de uma geografia comercial e econômica. 

A escola laica proposta pela política cultural francesa (Liceus) não foi uma 

escola para todos, era uma escola para a elite
80

 aquela que poderia consumir seus bens 

culturais. Com certeza, não contemplaria a todos, porém trazia na sua materialidade 

espacial e possivelmente na sua filosofia significados de um espaço laico, e foi por isso, 

possivelmente, que recebeu alunos de diversas culturas religiosas desde as primeiras 

décadas e, sobretudo no período entre-guerras. 

Possivelmente o debate escola laica escola confessional na sua relação com a 

política cultural francesa foi uma questão colocada dentro do projeto maior que seria a 

difusão da cultura francesa na América, e em especial, no Brasil, sobretudo no Rio de 

Janeiro e São Paulo. O Liceu não era uma escola confessional, entretanto, também não 

foi encontrado registros de uma escola laica nos registros consultados. Ao que pareceu, 

                                                             
80 Os Liceus na França tinham o intuito de formarem a elite da nação.  
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a laicidade ficou deslocada em oposição à escola confessional e ao projeto do modelo 

francês dos Liceus. Portanto, para essa percepção de como se constituiu ou não a 

laicidade nos Liceus não foram ainda encontradas pistas.  

 

 

2.3. Georges Dumas e a Institucionalização do Liceu 

 

A consulta à Ata da reunião realizada no dia 12/12/1918, publicada no conjunto 

de páginas que vão de 2872 a 2876 do Diário Official – Estados Unidos do Brazil de 

04/03/1919, respondeu algumas das indagações deixadas pela análise da Ata de reunião 

anterior do Lycée Français, realizada em 08/03/1917, publicada no Diário Official – 

Estados Unidos do Brazil de 03/05/1917, páginas 4677-4678.
81

 Vale lembrar que a 

análise da Ata do Lycée Français
82

 já indicava pistas de possíveis transformações 

institucionais no Liceu, como sugerido pela reunião de dezembro de 1918 a partir da sua 

Ata. Assim, logo abaixo destaco desse documento, o objetivo da referida reunião. 

 

 [...] tem a palavra o Sr Emile Grandmasson, que expôz o obejecto da 

reunião: A constituição de uma sociedade civil sob forma anonyma, 

destinada a succeder a Société Franco Brésilienne d´Instruction 

Moderne Lycée Français A. Brigole et Cie Ltda, dando maior largueza 

e desenvolvimento dos seus objetivos. Julgava excusado alongar-se em 

considerações tendentes a justificar esse empreendimento, [...] que vão 

ser lidos e o capital nelle previsto, manifestaram já a todos os presentes 

o seu cabal conhecimento e plena adhesão aos fins da nova 

organização. (DO, 04/03/1919, p. 2972) 

 

Assim, o objetivo central foi a transformação de Sociedade limitada para 

Sociedade Anônima, Sociedade Anonyma Lycée Français. A Ata da Assembléia 

anterior do Lycée Français datada de 08/03/1917, publicada no Diário Official – 

Estados Unidos do Brazil de 03/05/1917, páginas 4677-78, apontou indícios de 

mudanças, sobretudo, pela urgência do levantamento do patrimônio da Instituição. A 

                                                             
81 Na consulta à imprensa oficial, aos Diários Officiais, grifo a importância de perceber que para cada 
reunião temos duas datas. A primeira designa a data em que aconteceu a reunião.  A segunda se refere 
à data em que foi publicado o relato da reunião, ou seja, a data em que a Ata aparece publicada no 
jornal oficial. 
82 A Ata da reunião de 08/03/1917 se refere ao Liceu, já a Ata de 12/12/1918 se refere  à Sociedade. 
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Sociedade Anônima Lycée Français constituída, então, na reunião de 12/12/1918 como 

indica o Diário Official – Estados Unidos do Brazil de 04/03/1919, páginas 2972-76, 

seria a sua mantenedora. As assinaturas revelaram uma maioria de nomes franceses e de 

alguns poucos brasileiros, mas também de empresas francesas e brasileiras, em especial 

representantes do sistema financeiro (bancos estrangeiros).   

A ata da reunião registrou que a sociedade Société Franco-Brésilienne 

d´Instruction Moderne “Lycée Français” A. Brigole et Cie Ltda  

 

[...] offerecia seus bens, cousas e direitos que constituem seu acervo 

para realizar os cem contos do capital que subscreveu , assumindo a 

nova sociedade o ônus do pagamento [...] ao Sr. Brigole, em 

compensação da renuncia de seus direitos e vantagens de sua situação 

na sociedade a extinguir-se. (DO 04/03/1919, p. 2972) 

 

Na solicitação do relatório patrimonial, como tinha sido indicado na Ata da 

reunião anterior, datada de 08/12/1917 e publicada em 03/05/1917, para a avaliação 

foram nomeados os peritos Candido Mendes de Almeida
83

 e Henrique Morize.
84

 

A consulta à fonte referente ao Diário Official – Estados Unidos do Brazil de 

04/03/1919 indicou ampla função para Brigole, tanto administrativa quanto escolar, 

entretanto, dentro dos limites do Conselho da Administração. Destacaram a 

possibilidade da criação de outras instituições pela Sociedade, o que representou pistas 

para se pensar como possivelmente possa ter sido mais adiante constituída a seção 

francesa.  

Suppo (1999), consultando os arquivos do Ministério dos Assuntos Estrangeiros 

da França, em especial as correspondências
85

 trocadas entre o embaixador Conty e 

                                                             
83

 Cândido Mendes de Almeida Filho, o primeiro conde de Mendes de Almeida (Paraíba do Sul, 1866 – 
Rio de Janeiro, 1939) foi um jurista, professor e político brasileiro.  
84

  No arquivo digital do Museu da Vida da Fiocruz, encontra-se um resumo do esboço biográfico de 
Henrique Morize (1860-1930). Francês, naturalizado brasileiro, nome expressivo no que se refere à 
pesquisa e à divulgação científicas no Brasil. Fazia parte de um grupo de intelectuais e cientistas 
atuantes no início do século 20, que tinham como propósito a valorização da pesquisa básica. Eram 
professores, cientistas, engenheiros, médicos e outros profissionais liberais ligados em geral às 
principais instituições científicas e educacionais do Rio de Janeiro. Entre eles, além de Morize, estavam 
Miguel Ozório de Almeida e seu irmão, Álvaro, além de Manoel Amoroso Costa, Juliano Moreira, 
Edgard Roquette-Pinto, Roberto Marinho de Azevedo, Edgard Süssekind de Mendonça, Lélio Gama, 
Teodoro Ramos, Francisco Venâncio Filho e outros. 
85

 Tratando-se dos Liceus da América Latina, indica Suppo (1999) que as correspondências de Conty 
deixam pistas que sugerem o fechamento dos Liceus do México e de Santiago, e sinalizam as 
subvenções permanentes para o Liceu de Montevidéu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/1866
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=89&sid=30
http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=154&sid=30
http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=155&sid=30


107 
 

Dumas, sugere posições contrárias sobre o Liceu. A respeito do Liceu do Rio, mesmo 

indicando que não teria concordado com sua abertura, o fato de já existir implicava em 

uma posição favorável a sua permanência. Sugerindo que a o principal papel do Liceu 

era o de um instrumento de propaganda e difusão da língua francesa. Sinalizava ainda 

ter sido decisão única e exclusiva de Klobulowski, chefe do serviço de propaganda (p. 

110). Assim, observa pelas consultas aos Arquivos de Nantes que as cartas que tinham 

Conty como emissor ou receptor deixam pistas para o lugar do Serviço de Informação e 

Propaganda como um setor que existia, desde 1915, no interior do Ministério dos 

Assuntos Estrangeiros da França.  

Ainda, consultando as notas sobre o Serviço de Informação, Suppo (2000) 

destaca o seguinte trecho da correspondência:   

 

Em 1920, Philippe Berthelot transforma o serviço de informação e de 

propaganda - existente no interior do Ministério das Relações 

Exteriores francês – em “Comissariado Geral da Informação”, o qual 

passa a ser dirigido por Antony Klobukowski. O Comissariado instala-

se num prédio fora do Ministério das Relações Exteriores francês, com 

o nome de Maison de la Presse. Os colaboradores são a 

intelectualidade parisiense (jornalistas, escritores, artistas, cientistas 

etc). Os objetivos da Maison de la Presse eram, por um lado, 

centralizar, analisar e classificar as informações recolhidas pelos 

serviços diplomáticos e militares, a fim de fornecer elementos de 

propaganda aos meios de comunicação, e, por outro, exercer uma ação 

de coordenação e apoio na imprensa às iniciativas privadas e oficiais 

no plano da propaganda cultural no estrangeiro. (p. 312-13) 

 

A fundação do Liceu no ano de 1915, quando ainda não havia uma embaixada 

no Brasil, e o ministro Plenipotenciário Paul Claudel, que tinha Darius Milhaud como 

um dos seus colaboradores, sugeriu indícios da relação entre política externa e 

intelectuais franceses. Ao consultar os arquivos, Suppo (1999) sinaliza que conjunto dos 

colaboradores do Serviço da Maison de la Presse representavam a Paris intelectual 

(jornalistas, escritores, cientistas, universitários professores etc), como já dissemos. 

A denominação Lycée Français foi, desde o inicio, apontado como um ponto 

nevrálgico pela diplomacia de Conty. A troca do nome foi sugerida por não significar a 

sua real atividade e identidade, uma vez, que não pertencia ao Estado francês, onde o 
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termo Liceu se relaciona a um estabelecimento de ensino secundário e conforme os 

programas da Universidade Francesa (ID., Ibidem). Segundo Suppo (1999, p.111), 

assim Conty apresentava o Liceu: 

 

O Liceu Frances do Rio não é um estabelecimento de ensino superior 

nem mesmo secundário. Nem o ensino de lá, nem os diplomas 

universitários dos professores não podem ter outra atividade que o 

ensino primário [...].  O ensino é dado em português segundo os 

programas brasileiros. Entretanto, o estudo do francês aí tem um lugar 

mais demorado e amplo que nos estabelecimentos brasileiros 

equivalentes, e por esta razão deve ser mantido.
86

  

 

O conjunto de alunos do Liceu era formado por alunos de idades diversas, desde 

crianças em idade de jardim da infância até jovens que possivelmente estariam em idade 

de prestar o concurso para os exames oficiais brasileiros.  

As atividades e práticas sugeridas pelo estatuto se referiram a laboratório, artes, 

cinema, linha de tiro, sala de espetáculos e também apetrechos para jardim de infância, 

o que indicava que sugere que a escola funcionou com classes diferenciadas. 

Na América Latina, em especial, no Rio de Janeiro, a proposta sugerida foi de 

ter sido o Liceu constituído com a finalidade de difusão e propaganda da cultura 

francesa, como indicaram os diferentes escritos sobre o Liceu. O que implicava a 

criação também de mercado consumidor. Desse modo, entravam em cena os interesses 

comerciais para compra e venda de produtos franceses, desde perfumes até acessórios e 

todo o mercado livreiro, que possivelmente fazia parte deste processo de difusão da 

cultura francesa no exterior. A esse respeito, Georges Thys, presidente do Liceu, 

escreveu no seu Relatório de 1925: “De uma parte ele deve representar e representa com 

efeito para a França um elemento de propaganda de primeira ordem”.
87

. Por outro lado, 

nele assinalou também o funcionamento interno do Liceu: 

 

                                                             
86 No original: Le Lycée Français de Rio n’est pas un établissement d’enseignement supérieur ni même 
secondaire. Ni l’enseignement qu’on y donne ni les diplômes universitaires de ses professeurs ne peuvent 
en faire autre chose qu’une école primaire. [...]En plus, l’enseignement est donné en portugais selon les 
programmes brésiliens. Cependant l’étude du français y tient une place sensiblement plus large que dans 
les établissement brésiliens équivalents et pour cette raison il doit être soutenu.  
87

 No original: D´une part il devait répresenter, et répresente en effet, pour la France un élément de 
propagande de tout premier ordre. 
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Nós temos que levar em conta amplamente as necessidades de ordem 

prática dos jovens a nós confiados. É preciso prepará-los antes de tudo, 

para participarem dos exames oficiais brasileiros. Nós seguimos, pois, 

os programas do ensino secundário do Brasil, ampliando entretanto 

certos cursos que são como uma bifurcação para as Faculdades 

Francesas e dando a todos os alunos do Liceu duas horas de francês 

por dia.  

O sucesso deles diante das bancas anuais de exames do Colégio Pedro 

II (colégio oficial) e seu número de 250 a 300 (média anual dos cinco 

últimos anos) são a melhor prova de que nossos esforços já 

alcançaram, e alcançarão cada vez mais, sua justa recompensa.
88

 

(REL1925, p.1. AECFB) 

 

Foi interessante confrontar a reprodução da consulta de Suppo (1999) aos 

Arquivos de Nantes, quando apresenta uma carta de Dumas datada de 25/08/1920, em 

que este formulava seu entendimento sobre o Liceu:  

 

Este pretenso Liceu é uma escola, onde não se faz as humanidades, 

mas simplesmente um pouco mais de francês que os outros 

estabelecimentos brasileiros. Nós só queremos o bem dele, mas não se 

constituiu segundo a nossa fórmula (nacional e francesa); ele terá 

sempre a concorrência do Liceu modelar Pedro II, que é o único Liceu 

sério do Brasil, e nós temos mais confiança nos Liceus de São Paulo e 

Porto Alegre, tais como nós os constituímos. O Liceu do Rio só tem 

uma superioridade, das mais capitais, é que ele já existe e que ele deve 

continuar a existir.
89

 (p. 112). 

 

                                                             
88

 No original: Nous avons dû tenir très largement compte des nécessités d´ordre pratique des jeunes 
gens confiés à nos soins. Il nous faut les préparer, avant tout, à subir les épreuves des examens officiels 
brésiliens.Nous suivons donc les programmes de l´enseignement secondaire du Brésil, en amplifiant 
cependant certains cours qui sont comme une bifurcation vers les facultés Françaises et en donnant à 
tous les élèves  du Lycée deux heures de français par jour.Le succès que ceux-ci remportent annuellement 
devant les jurys d´examens du Collège Pedro II (collège  officiel) et leur nombre de 250 à 300 (moyenne 
annuelle, depuis les cinq dernières années) sont la meilleure preuve que nos efforts ont déjà obtenue et 
obtiendront, de plus en plus leur juste récompense. 
89 No original: Ce prétendu Lycée est une école, où on n´y fait pas d´humanités mais simplement un peu 
plus de français que dans les autres établissements brésiliens.Nous ne lui voulons que du bien mais Il n´a 
pas été fait suivant notre formule (nationale et française); il sera toujours concurrencé par le lycée 
modèle Pedro II qui est le seul Lycée sérieux du Brésil, et nous avons plus de confiance dans les lycées de 
São Paulo et de Porto Alegre tels que nous les avons conçus. Le Lycée de Rio n’a qu’une supériorité, 
d´ailleurs capitale, c’est qu´il existe déjà et qu’il doit continuer. 
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Dumas destacou a diferença expressa do Liceu de São Paulo, onde o ensino era o 

das humanidades, além de ter sido constituído para ministrar ensino secundário, do 2º 

ciclo, tal como a denominação revelava. Já o Liceu do Rio de Janeiro foi constituído 

como uma escola mais ampla que abarcava todos os níveis, mas sem a especificidade do 

de São Paulo e da sua denominação principal, ou seja, Liceu.  Ao que indicou, era uma 

escola com aproximações da escola moderna, com seus saberes compartimentados à 

exemplo das salas individualizadas e dos laboratórios. 

A respeito da fórmula nacional e francesa, o autor acima referido ainda destacou 

na consulta aos Arquivos de Nantes uma carta do Ministro da Instrução Pública e de 

Belas-Artes ao Ministério dos Assuntos Estrangeiros, datada de 22/04/1920, em que 

sugere diferenças entre os Liceus do Brasil e dos demais países:   

 

Os Liceus não serão Liceus franceses no sentido dado ao termo em 

outros países, Constantinopla, por ex. Serão Liceus franco-brasileiros 

onde nossos agrégés colaborarão com os professores brasileiros para 

formar os alunos na cultura nacional e ao mesmo tempo na cultura 

francesa seguindo método de ensino francês; é uma obra nacional na 

qual colaboraremos e não uma exportação universitária.
90

 (SUPPO, 

1999, p. 121) 

 

Ainda sobre as primeiras iniciativas de um Liceu em São Paulo, o professor 

Lapradelle, da Faculdade de Direito de Paris, constatou em visita a São Paulo, no ano de 

1916, que “o Colégio Franco-Brasileiro dirigido por M. Maibon, é mais uma escola 

preparatória que um Liceu do tipo francês”,
91

 como destacou Suppo (1999, p.116), 

observando a troca de correspondências. Desse modo, sugerindo um encaminhamento 

contrário ao que era entendido como Liceu no estrangeiro, a exemplo dos Estados 

Unidos, Alemanha (ID., Ibidem). A União Franco-Paulista (filial do Groupement) 

propôs: 

 

                                                             
90 No original: Ces Lycées ne seraient  pas des lycées français au sens qu´on donne à ce mot dans d’autres 
pays, à Constantinople par exemple. Ce seraient des lycées franco-brésiliens où nos agrégés 
collaboreraient avec des professeurs brésiliens pour former les élèves à la culture nationale en même 
temps qu’à la culture française suivant la méthode de l’enseignement français; c’est une oeuvre 
nationale en laquelle  nous collaborerons et non une exportation universitaire.   
91

 No original:  Collège Franco-Brésilien, que dirige Mr. Maibon est plus une école préparatoire à un lycée 
du type français. 
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[...] sob a forma de sociedade privada binacional na qual o Brasil teria 

o diretor e a maioria (59%) do capital. Após sete anos de estudo, o 

aluno passaria por um duplo Bac: brasileiro e francês, o último diante 

de uma banca formada por uma delegação da Universidade de Paris, e 

colocada sob a presidência dos professores das faculdades francesas. A 

presença francesa seria garantida por três agrégés franceses ensinando 

a língua, a literatura e a história da França.
92

 (ID., Ibidem, p. 116) 

 

Portanto, a participação de Dumas no Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo se 

deu desde a criação até a inauguração, e mesmo depois no acompanhamento dos seus 

primeiros anos de existência (VERCESI, 2010). Já no Liceu do Rio de Janeiro ficou 

sugerida a participação de Claudel na fundação com Brigole, e depois a do embaixador 

Conty na sua institucionalização. Desse modo, deixando pistas de conflitos e embates 

de Dumas com Brigole a partir da criação do Liceu do Rio de Janeiro. 

Assim, confrontando as pistas de possíveis conflitos entre Brigole e Dumas, a 

observação de Suppo (2000), que reproduzo logo em seguida, apresenta as 

correspondências trocadas no e com o Arquivo do Ministério dos Assuntos Estrangeiros 

da França:   

 

Em 1910, em função das comemorações do centenário da 

independência da Argentina, seu Secretário Geral, Ernest Martinenche, 

acompanhado por Georges Dumas, faz uma viagem inaugurando as 

primeiras relações com a América Latina. O objetivo é reter e 

aumentar na França “a clientela intelectual brasileira que freqüenta 

nossas universidades e grandes escolas”. O universitário e psicólogo 

Georges Dumas será o primeiro enviado do Groupement ao Brasil 

onde travará as relações iniciais com os meios intelectuais paulistas (o 

grupo organizado no Rio não terá praticamente nenhuma atividade)
93

 e 

aprofundará as que haviam iniciado na França. Um período de intensa 

atividade se segue até a eclosão da 1a Guerra: criação da Union 

                                                             
92 No original: [...] sous la forme d’une société privée binationale où le Brésil aurait le directeur et la 
majorité du capital (environ 55%). Après 7 ans l’élève passerait un double baccalauréat : brésilien et 
français, le dernier devant un jury formé par une délégation de l’Université de Paris, et placé sous la 
Présidence des professeurs des Facultés françaises. La présence française serait garantie par trois 
agrégés français enseignant la langue, la littérature et l’histoire de France. 
93 Grifo meu. 
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Scolaire Franco-Pauliste
94

, da cadeira de Estudos Brasileiros na 

Sorbonne
95

, e da de Estudos Franceses em São Paulo
96

. Depois da 

guerra, Jean Marx, novo Diretor do SOFE, estabelecerá relações cada 

vez mais estreitas com o Groupement. De 1920 à 1938, Georges 

Dumas empreende missões na América Latina, onde criará várias 

instituições. (p. 320) 

 

Desse modo, esse trecho (re) forçou as pistas sobre a escolha de Martinenche e 

não de Dumas para patrono da Associação de antigos alunos do Liceu, como foi 

indicado na Ata da 1ª Assembléia ainda do Lycée Français no ano de 1917. A razão 

desta indagação se refere aos lugares que ocupavam Dumas e Martinnche. Dumas era o 

mediador francês no Brasil e Martinenche, provavelmente, na Argentina. De outro 

modo, apresenta uma aproximação com o grupo paulista e um distanciamento com o 

grupo carioca, enunciados de modo bastante claro. 

A respeito do Liceu de São Paulo, desde o início foi uma ligação de Dumas com 

o grupo de intelectuais de São Paulo (SUPPO, 1999, 2000; VERCESI, 2010). Assunto 

que levou à indagação de como se dava naquele momento a relação com os grupos de 

cientistas que tinham ligação com a França.  Questão que deixo registrada, destacando 

que naquele período foi bem mais com a intelectualidade carioca que se deu a relação 

de Claudel e Milhaud com o Brasil. 

As pesquisas de Suppo (1999) e Lessa (1984) apontaram situações conflituosas 

entre os organismos franceses que participavam das estratégias e articulações da política 

cultural para o Brasil, no caso específico das ações de criação e manutenção dos Liceus. 

Dumas, embora tenha enviado professores e participado das estratégias propostas para o 

                                                             
94 Suppo (1999, p.320) destaca como era formada a Seção paulista do Groupement, fundada por 

Georges Dumas em 1909 e presidida pelo professor Bettencourt-Rodrigues, tendo como secretários 

Vergueiro Steidel e Ruy de Paula Souza, e tesoureiro Victor da Silva Freire. Ainda contando com os 

seguintes membros: Reynaldo Porchat, Ramos de Azevedo, José Carlos de Macedo Soares, Frederico 

Borba, Ovidio Pires de Campos e Alves Lima, Júlio Mesquita e Alfred Pujol.  

95
 Cadeira criada em 1911 pelo Groupement e a Union Scolaire Franco-Pauliste. Oliveira Lima, foi o 

primeiro brasileiro convidado. A série de doze conferências foi inaugurada em 15 de março de 1911, 

com o tema: “A formação histórica da nacionalidade brasileira - Formation Historique de la Nationalité 

Brésilienne”, publicadas pouco depois pela Librairie Garnier de Paris (SUPPO, 2000, p.320). 

96
 Cadeira criada em 1912, em contrapartida à criação da cadeira de Estudos Brasileiros na Sorbonne. 

Georges Dumas será o primeiro conferencista (SUPPO, 2000, p.320). 
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Liceu do Rio de Janeiro, não formou laços de sociabilidade, diferentemente do esforço 

em relação à constituição e manutenção do Liceu de São Paulo e o de Porto Alegre.  

Quanto ao Liceu do Rio de Janeiro, Suppo (1999) sinaliza que seu 

desenvolvimento e mesmo não-fechamento se deu pela defesa de Conty, contrapondo-se 

às idéias de Dumas. As subvenções tanto francesas como brasileiras, até meados dos 

anos de 1930, ao que pareceu, foram centrais para a continuação do estabelecimento 

escolar (MATTHIEU, 1991; SUPPO, 1999). 

Até o ano de 1926, Brigole foi o único diretor do Liceu, passando por períodos 

de altos e baixos, com o embaixador Conty sustentando as disputas. A política externa 

mantinha o propósito de que a difusão e a propaganda eram motivos de novas 

investidas. Foi, assim que, nesse período, o Liceu recebeu investimento maior para 

construção de novo prédio escolar. Este foi construído na Rua das Laranjeiras, conforme 

planta de edificações registrada em 1922 no Arquivo Geral da Cidade de Rio de Janeiro, 

com assinatura do arquiteto Gabriel Marmorat.  

No estatuto do Liceu, o artigo 23, indicado na Ata da reunião realizada no dia 

12/12/1918, registrada no Diário Official – Estados Unidos do Brazil de 04/03/1919, na 

página 2974, determinou entre as providências a respeito da assinatura do contrato com 

Brigole para o cargo de diretor geral da Sociedade, que “em todos os papéis impressos, 

cartas, circulares, programas, regulamentos e publicações de propaganda da sociedade 

se acrescente a denominação Lycée Français à declaração de fundado em 1915 por A. 

Brigole”. Desse modo, ficou (re) significado a razão de ainda hoje encontrar-se nas 

cadernetas e outros papéis esse timbre.  

Qual teria sido a razão dessa determinação? Possivelmente, a intenção teria sido 

a de perpetuar a fundação do Liceu na pessoa de Brigole, o que teria sido mais um 

indício do pertencimento diferente de São Paulo, que foi relacionado à pessoa de Dumas 

(VERCESI, 2010). Já a relação de Dumas com o Liceu do Rio, como vimos, ficou 

apontada como um encontro do que já estava posto, não se percebendo ao longo dos 

anos nenhum tipo de reciprocidade, não sendo nem mesmo citado em nenhum dos 

diversos relatórios e discursos internos à Instituição. 

No ano de 1926, Le Forestier ocupou o lugar de Brigole. Forestier chegou na 

condição de professor em missão para dirigir o Liceu Rio. O governo francês estipulava 
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para essas missões um período nunca inferior a 10 anos.
97

 A entrada de Le Forestier 

marcou possivelmente uma transformação de entendimento do Liceu enquanto 

instituição escolar no Brasil. Os registros apontaram Le Forestier como responsável 

pelo que denominavam de seção francesa. Na mesma época, entrava Renato Almeida 

como responsável pelo que seria possivelmente a seção brasileira.  

Renato de Almeida era um intelectual carioca, membro do IHGB, ensaísta e 

folclorista. Enquanto diretor do Liceu foi funcionário do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil. Nesse sentido, a inserção de Renato Almeida deixou pistas para 

indagar as razões de sua escolha e pelo seu longo período de direção. Questões que 

sugerem analisar o percurso de Renato Almeida atravessado pelo olhar das relações 

franco-brasileiras.  

Retornando a análise para a Instituição, coube aqui uma nova indagação: este 

processo de transformação do Liceu foi com intuito de uma melhor administração e 

gerenciamento? Essa transformação na direção indicou pistas para se pensar nesse novo 

quadro administrativo em duas seções, embora não indicasse aproximações com o Liceu 

de São Paulo. A divisão entre as seções, a francesa e a brasileira, não deixou de atender 

também à função dos Liceus do exterior, indicado pela seção francesa. Sobre essa 

particularidade, foi importante observar que ela propiciou ao longo dos anos certa 

normatização do ensino de francês fora da França, permitindo que qualquer um de seus 

alunos pudesse estar inserido no sistema francês de ensino sem estar na França, 

propiciando uma circularidade / circulação de pessoas a partir de suas diferentes seções 

internacionais, como era o caso do Liceu. Vale destacar também que os Liceus fora da 

França representavam espaços de educação pública para os franceses em movimento. 

 

                                                             
97  Suppo (1999) destacou que as missões dos professores que vinham para o Brasil repercutiram 

diretamente na França, pela proposta de Dumas de incluir como condição para professor agrégés um 

prazo de dez anos de residência no país de envio da missão (SUPPO, 1999). 
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Fig. 13. Registro de notas. O nome do aluno é fictício. AECFB. 

 

A seção francesa dava um caráter de internacionalidade à instituição, embora os 

alunos dessa seção também fizessem as disciplinas obrigatórias de língua portuguesa, 

história e geografia e, assim, continuou funcionando ao longo dos anos.  

O Liceu de São Paulo esteve intimamente relacionado à Dumas, ao modelo 

proposto para e pelo grupo paulista. Diferentemente do Liceu do Rio de Janeiro, 

relacionado ao seu fundador Brigole, tinha desde sua criação intenção de funcionar em 

todos os níveis de ensino, do jardim da infância até o secundário. O Liceu de São Paulo 

esteve possivelmente relacionado à criação da Universidade de São Paulo. Já o Liceu do 

Rio não tinha como proposta inicial a criação de uma Universidade, o que não 

invalidou, porém, a relação e o debate por parte dos agrégés franceses com a 

Universidade do Brasil.
98

 

As consultas às fontes sugeriram, no entanto, o apoio da diplomacia ao Liceu do 

Rio, desde sua fundação no ano de 1915 com Claudel, até os anos posteriores do 

embaixador Conty. Assim como também recebia apoio das municipalidades de Paris e 

Le Havre (MATTHIEU, 1991; SUPPO, 1999). Questão essa também observada nos 

discursos proferidos por Renato Almeida e pelos diferentes bustos e quadros com 

nomes dos benfeitores encontrados nas dependências do estabelecimento escolar.  

Esse olhar da diplomacia sugeriu a finalidade de propaganda da cultura francesa, 

o que de certo modo responde à razão de ter sido uma decisão do Klobulowski, como 

                                                             
98

 Ferreira (1999) aponta a questão dos professores franceses em missão e a formação dos cursos de 
história na UDF e da FNFi/UB.  
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sinalizado por Suppo (1999, p.111) ao analisar as cartas do embaixador Conty. Portanto, 

ficou a lacuna das relações de Klobulowski com Dumas, que ainda precisam ser 

estudadas, talvez por outras indagações. As ações dos homens nem sempre 

correspondem ao que foi proposto, dependem de situação, junções e conjunções. Aqui 

não coube tomar esse ou aquele lugar, mas sim perceber como foram se constituindo as 

tramas de uma relação franco-brasileira. Entendendo que nem sempre foi uma arena 

serena, mas que foi sim um projeto compartilhado tanto por franceses como brasileiros. 

A política cultural francesa para o Brasil foi compreendida como um processo 

que atravessou as primeiras décadas do século XX, se estendendo até meados dos anos 

de 1940, mais precisamente no pós-guerra. No que tange o Liceu, as diferentes 

consultas bibliográficas e documentais efetuadas indicaram que, a partir do final dos 

anos de 1930, o Liceu passou a existir de modo autônomo, não mais necessitando de 

ajuda financeira do governo francês ou brasileiro.   

Assim, possivelmente o Liceu foi existindo como uma instituição brasileira com 

sua parte francesa e funcionando com a sociedade mantenedora Lycée Français S.A. 

 Diante disso, quais teriam sido as razões da criação de uma dupla direção e em 

especial quais teriam sido as razões da escolha recair em Renato Almeida? Não tendo 

sido respondida, levou a pesquisa a estruturar o terceiro capitulo em torno de Renato 

Almeida, na intenção de tentar responder a esta indagação.  
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Capitulo 3 - AS REDES DE SOCIABILIDADE FRANCO-BRASILEIRA 

 

 

3.1. Renato Almeida e a intelectualidade carioca 

 

O terceiro capítulo procurando analisar quais teriam sido as razões da criação 

no Liceu de uma dupla direção em duas seções: uma francesa e outra brasileira, e em 

especial, a escolha da direção da seção brasileira (1926-1947) ter recaído na pessoa de 

Renato Almeida (1895-1981). A partir dessa indagação, retornei, portanto, ao Arquivo 

Escolar na busca de documentação que pudesse responder à escolha de Renato Almeida. 

Primeiramente, encontrei um currículo profissional juntamente com o texto “Dados 

biográficos do Professor Renato Almeida”, indicando ter sido confeccionado como 

documento biográfico. Renato Almeida, natural da Bahia, foi escritor, jornalista, 

professor, folclorista, musicólogo e com titulação em Bacharel de Direito pela 

Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, formado no ano de 

1915. O que são indícios de ter pertencido à geração de intelectuais cariocas das 

primeiras décadas do século XX. Assim, a pesquisa procurou conhecer o lugar de 

Renato Almeida na sociedade carioca, cidade onde tinha sido fundado e estabelecido o 

primeiro Liceu Francês do Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1915. 

 A pesquisa nesta parte do capítulo tomou como referência o estudo de Gomes 

(1999), compreendendo a inserção do estudo na perspectiva situada na interseção da 

história política e cultural e que é social. Desse modo, a autora, citando o artigo Le 

hasard ou la necessité: une histoire en chantier: l´histoire des intellectuel, de Sirinelli 

(1986), assinala que sua perspectiva assume a vertente teórico-metodológica desse 

autor, aquela que, “na França, vem recebendo a designação de História dos Intelectuais” 

(ID., Ibidem, p.10). Nesse sentido, quanto à intelectualidade carioca significou: 

 

Trabalhar com o meio intelectual é procurar mapear um espaço que a 

noção de sociabilidade reveste de um duplo sentido. O primeiro, 

contido na idéia de rede, remete às estruturas organizacionais da 

sociabilidade através de múltiplas e diferentes formas que se alternam 

com o tempo, mas que têm como ponto nodal o fato de se constituírem 

nos lócus de aprendizagem e trocas intelectuais. Salões, cafés, casas 

editorias, academias, escolas, revistas, manifestos e mesmo a 
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correspondência de intelectuais são lugares preciosos para a análise do 

movimento de fermentação e circulação de idéias. (...) A segunda 

acepção dessa noção [...] constituída pelo que a literatura chama de 

microclimas que caracterizariam estes ‘pequeno mundos’ em 

particular. Ou seja, se o espaço da sociabilidade é ‘geográfico’, é 

também ‘afetivo’, nele se podendo e devendo recortar não só vínculos 

de amizade/cumplicidade e de hostilidade/rivalidade, como também a 

marca de uma certa sensibilidade produzida e cimentada por evento, 

personalidade ou grupos especiais. (GOMES, 1999, p. 65) 

 

A perspectiva das redes de sociabilidade, apoiada nos estudos de Angela de 

Castro Gomes sobre o debate em torno da intelectualidade carioca poderia, assim, 

responder à indagação de como se deram as relações entre a intelectualidade carioca e o 

grupo francês relacionado, sobretudo, às missões da política cultural francesa para o 

Brasil.  

Portanto, iniciei procurando saber como estava sendo constituído o microclima 

da intelectualidade carioca dos anos 1920.   

 

[...] salões, boemia, academias e catolicidade seriam os eixos para 

compreensão e articulação deste pequeno mundo intelectual carioca 

no período estudado. Embora, possam parecer excludente e apenas 

conflitante, não o eram, havendo tensões, mas também 

complementaridades entre eles.  Portanto, é no bojo dessas tradições 

intelectuais que as idéias de modernidade e os projetos de modernismo 

se instalam e circulam pelo Rio, postulados, e reinventados por grupos 

organizados a partir de vivencias e propostas muito diversificadas. 

(ID., Ibidem,  p. 31) 

 

Tornou-se importante observar como se constituiu a intelectualidade carioca 

pelos lugares de sociabilidade, que se relacionavam com o espaço institucional da 

Academia Brasileira de Letras mas também com o espaço da rua, das confeitarias, dos 

cafés, das livrarias e também com o espaço dos intelectuais católicos.  

A intelectualidade carioca foi percebida numa multiplicidade de lugares que se 

entrecruzavam nas diversas redes de sociabilidade que foram constituídas na cidade do 

Rio de Janeiro nos anos 1920. Diferentes correntes de pensamento ocupavam, então, 
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espaços comuns, apresentando círculos de relações entrecruzadas. Desse modo, foi se 

constituindo de maneira variada um conjunto de pessoas que produziram laços de 

amizade, mas também espaços de conflitos (GOMES, 1999). Procurei compreender, 

então, nesse emaranhado de lugares e pessoas, o lugar de Renato de Almeida na 

intelectualidade carioca.  

Um primeiro indício da relação da intelectualidade carioca com a diplomacia 

francesa foi percebido na articulação de Afrânio Peixoto, 3º ocupante da cadeira da 

Academia Brasileira de Letras
99

, com o então embaixador Conty, no intuito de tratar da 

doação do prédio do pavilhão francês da Exposição do Centenário da Independência do 

Brasil
100

, para se tornar a sede da ABL. 

A representação simbólica do prédio estaria, possivelmente, marcada pela sua 

arquitetura representando uma réplica francesa, além de ter sido o prédio do pavilhão 

francês.  Portanto estaria assim, a Academia, ocupando um espaço francês. 

Diferentemente da Academia, o clima da cidade, da rua, misturada quando 

olhada através dos brasileiros e estrangeiros que circulavam nas livrarias e cafés, 

indicava para um outro lugar de produção intelectual. Acadêmicos e estrangeiros, 

certamente tinham o lugar da Rua também como espaço de troca intelectual. Assim,  

 

No Rio de Janeiro, o intercâmbio entre os artistas e intelectuais e as 

camadas populares ocorria de fato muito mais no espaço informal das 

ruas, dos cafés, das festas de igreja, como a da Penha, das casas de 

santo, como a da Tia Ciata, e dos carnavais. Desde o início do século, 

e [...] década de 1910, vários artistas e intelectuais estrangeiros, como 

Gustavo D'Allara, Paul Claudel Darius Milhaud e Blaise Cendrars 

[...]. Milhaud estabeleceu relações pessoais com Pixinguinha e Donga, 

inspirando-se em sua música para montar musicais em Paris. 

(DOSSIÊ ANOS 20. ADCPDOC)  

 

                                                             
99

 A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 20/07/1897, por Machado de Assis, e estabelecida na 
Rua do Passeio, no centro do Rio de Janeiro, no edifício do Pedagogium. Arquivo Digital da Academia 
Brasileira de Letras (ADABL).  
100 O prédio do pavilhão francês doado para a ABL era uma réplica do Petit Trianon de Versailles, palácio 
construído no século XVIII pelo Rei Luis XV, localizado no interior do parque de Versailles. O pavilhão 
francês, representado pelo prédio réplica do Petit Trianon, estava dentre os mais de 2.500 metros 
construídos para a Exposição do Centenário da Independência do Brasil, pavilhões esses apontados 
pela imprensa como deslumbrantes monumentos arquitetônicos. Dossiê Anos 20. Arte e Cultura – 
Modernidade Carioca. Acervo Digital do CPDOC – FGV (ADCPDOC). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_XV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
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O estudo destacou o lugar do intelectual e político, tanto em Claudel quanto em 

Milhaud sugerindo como também acontecia a difusão da cultura francesa na rua, nas 

rodas de conversa, nas trocas musicais, nos diferentes ritmos e olhares para a cultura 

francesa. 

Os encontros das livrarias apontaram para práticas culturais onde,  

 

Além de constantes visitadores da Garnier, Sérgio, Prudente e mais o 

Álvaro Teixeira Soares, colega da faculdade, estendiam suas buscas 

até a Crashley, livraria inglesa à rua do Ouvidor 68. E à livraria 

Edanée, mais tarde livraria Alemã, onde conheceu Eric Eichner, em 

princípios de hábil atividade livreira, futuro fundador da livraria 

Kosmos.  (SBH. ADUNICAMP)
101

    

 

Outras culturas faziam também eco para o grupo de intelectuais, indicadas nas 

livrarias não só francesas que existiram no mesmo circuito do centro do Rio, na Rua do 

Ouvidor. Entretanto, o encontro francês preferencial era sim na Livraria Garnier, onde 

se encontravam esses intelectuais, formando as rodas de conversa, possivelmente com 

os franceses em missões aqui no Brasil.  

Renato Almeida era, possivelmente, um desses não acadêmicos que circulavam 

por esses espaços, pela sua condição de Bacharel em Direito da Faculdade Livre de 

Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX. 

Outros lugares de encontros, também, devem ter acontecido, como o do Hotel 

dos Estrangeiros. Nesse hotel, Graça Aranha se encontrava com os jovens interessados 

nas suas conversas. 

 

Graça Aranha, satisfeito de conviver com os jovens, convidava-os 

seguidamente para o Hotel dos Estrangeiros, em frente à praça José de 

Alencar, com suas mesas, suas cadeiras de palha na calçada larga, 

debaixo das árvores frondosas. (SBH. ADUNICAMP) 

 

A Praça José de Alencar, onde ficava o Hotel dos Estrangeiros, provavelmente 

era uma região de circulação de Graça Aranha e outros intelectuais. A Legation 
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 Sergio Buarque de Holanda 100 Anos (SBH). Acervo Digital da UNICAMP (ADUNICAMP). 
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Francesa, no ano de 1919 transformada na Embaixada da França, ficava na Paissandu, 

rua bem próxima. O Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura também ficava logo ali 

próximo. O Liceu ficava também nesse circuito de ruas. O Hotel dos Estrangeiros foi 

percebido como um espaço de convívio com os estrangeiros que por lá chegavam. Ter 

marcado esse lugar para seus encontros com jovens de gerações mais novas que a sua e, 

que ainda não faziam parte do grupo restrito dos encontros das livrarias e cafés, pode ter 

sido também um indicativo da escolha do Hotel dos Estrangeiros. 

Assim, o espaço da rua, do misturado, serve de cenário para as apresentações, 

conforme trecho abaixo:  

 

Através da Graça, Sérgio conheceu Paulo Prado, que lhe emprestou o 

"Ulysses" de Joyce, recém-publicado, proibido na Grã-Bretanha, mas 

logo repercutindo mundialmente. Paulo Prado freqüentava o bar do 

Palace Hotel, na Av. Rio Branco, e o Café Nice. Yan de Almeida 

Prado também aparecia por lá. (SBH. ADUNICAMP) 

 

Desse modo, sugeriram como foram se constituindo as redes de sociabilidade: 

nas apresentações, nas conversas, nas trocas, nas novidades pelos que iam circulando 

pelos grupos e pelo espaço da rua, dos encontros, dos cafés e das livrarias. O Rio, 

Capital Federal, era o lugar da recepção por excelência, e num desses encontros Graça 

Aranha apresentou Paulo Prado
102

 a Sérgio Buarque de Holanda, o que revela a 

proximidade de Graça Aranha com Paulo Prado, nome que indica prováveis redes de 

sociabilidade dos modernistas com o grupo dos estrangeiros.  

A partir dos anos 1910, a militância católica foi outro referencial da 

intelectualidade carioca.  Cardeal Leme, Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima 

foram alguns dos intelectuais envolvidos com a causa da Igreja na sociedade brasileira 

(GOMES, 1999). 

A revista A Ordem e o Centro Dom Vital, representaram dois lugares da 

militância católica. O Centro Dom Vital contava com apoio da Igreja Católica e tinha a 

função de espaço de debate e produção intelectual oficial laico católico, se destacando 

como representante político da Igreja. A militância católica “conduziu a Igreja à 

situação de um dos mais importantes atores do campo político e intelectual brasileiro”. 

(GOMES, 1999, p. 30) Chave essa que pode ser analisada pelas conferencias de ação 

                                                             
102 Paulo Prado foi um dos nomes indicados como um dos benfeitores do Liceu. AECFB.  
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social no Centro Dom Vital, a partir das relações entre Robert Garric e Alceu Amoroso 

Lima sugeridas por Suppo
103

 (1999), como vimos no capítulo anterior. O que levou a 

seguinte indagação: Poderia, talvez  ter sido firmada essa proximidade através de 

Renato Almeida, enquanto diretor da seção brasileira do Liceu ? Renato Almeida, 

enquanto, intelectual carioca, católico, tendo estudado no ensino secundário no 

Externato Santo Inácio, poderia ter sido também um intelectual relacionado ao grupo 

dos católicos.
104

 

Desse modo, mais uma vez pode ser entendida a política cultural francesa na 

sua relação com os interesses brasileiros, pelas quais as trocas nas redes de sociabilidade 

se ampliavam. Robert Garric, embora fosse professor francês, em missão, representante 

de uma França laica, participava, no Brasil, também do lado do fortalecimento do grupo 

católico brasileiro. A sua participação pode ter sido relacionada à busca de laços com o 

grupo católico brasileiro de modo a não ser esse grupo mais um opositor da França na 

América (por conta de uma França laica e da extinção das escolas confessionais 

católicas francesas, como já dissemos).   

A partir desses espaços da intelectualidade carioca, coube indagar qual teria 

sido o lugar de Renato Almeida, em especial, depois dos anos 1920, no intuito de poder 

compreender a sua escolha em 1926 para a direção da seção brasileira do Liceu (1926-

1947). 

Portanto, foi preciso compreender de modo mais aprofundado como se deram 

também as relações entre esses micro-climas da intelectualidade carioca, na sua relação 

com a França, e em especial com o projeto de política cultural francesa para o Brasil, 

em particular no Rio de Janeiro.  

Assim, foi preciso (re) pensar a ideia da criação do Instituto Franco-Brasileiro 

de Alta Cultura, criado pelo decreto 4634 de 08/07/1923, pelo presidente Artur 

Bernades, como uma ação consentida e autorizada pelo governo brasileiro (SUPPO, 

1999). Este autor, retomando a questão das ações da política cultural francesa com foco 

nos Institutos sinalizou posteriormente (2000) que 
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 No ano de 1915, Alceu Amoroso Lima viajou para estudos na Europa e França, tendo estudado na 
Sorbonne.  
104 Gomes (1999) indicou para um possível deslocamento de Renato Almeida quando apontou para o 

que viria em seguida, ou seja, tempos da montante nacionalista e de uma crescente militância seria e 

mobilizadora, expressa em várias revistas, entre elas Brasiléia, de orientação católica.  
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Em 1924 há três na América Latina; os de Santiago e Buenos Aires 

criados em 1921, e o do Rio de Janeiro. Este último lembra Georges 

Dumas, é fruto de uma reunião realizada em setembro de 1922, na 

casa do conde de Afonso Celso, da qual ele participa ao lado de Émile 

Borel, Pierre Janet e Ernest Martinenche. Como não coincidem com 

os calendários escolares, os professores são enviados durante as férias, 

o que evita pedido de licença e de gastos extras. [...] permitindo, 

assim, que os professores sul-americanos realizem conferências na 

França.  (p. 330) 

 

Ainda na sua pesquisa mais ampla Suppo (1999) destacara a importância que 

tiveram Afrânio Peixoto e Affonso Celso, juntamente com Dumas, na criação do 

Instituto. Afrânio Peixoto foi também um dos articuladores junto à diplomacia francesa 

para a doação do prédio do Pavilhão Francês para a ABL. O que sugeriu, mais uma vez, 

indícios da rede de sociabilidade da intelectualidade carioca com o grupo de 

estrangeiros relacionados à política cultural francesa para o Brasil.   

A presença francesa na Academia Brasileira de Letras, nas ruas com suas 

livrarias e cafés, e no Centro Dom Vital - neste circuito encontrando-se o Instituto 

Franco-Brasileiro de Alta Cultura e o Liceu -, sinaliza a circulação de franceses nas 

diversas missões que faziam parte das atividades dessas instituições. Professores, 

sobretudo, nas férias escolares francesas
105

, vinham em missões para o Brasil, em 

particular para o Rio, dar conferências e palestras pelo Instituto. Outros professores 

vinham, possivelmente, para o Rio, diretamente para suas funções de professores ou 

diretores da seção francesa do Liceu. Portanto, foram, de certo modo, essas missões que 

permitiram encontrar a presença francesa na Academia, na Rua e no Centro Dom Vital. 

Desse modo, essa rede de sociabilidade que apontou para encontros franco-brasileiros 

na intelectualidade carioca justifica o fato da direção da seção brasileira do Liceu ter 

recaído em Renato Almeida. 

Diante disso, ainda restava procurar o lugar de Renato Almeida na 

intelectualidade carioca, no intuito de procurar compreender a escolha para a direção da 

seção brasileira do Liceu (1926-1947) ter recaído na sua pessoa. 

Renato de Almeida não era um intelectual relacionado à Academia, mas, 

pertenceu ao grupo dos simbolistas nas primeiras décadas do século XX. Isso ficou 

                                                             
105 As férias escolares francesas ocorrem de meados de junho até final de agosto. 
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indicado no seu “texto-conferência intitulado - O simbolismo e os simbolistas - datado 

de 1915”, cuja dedicatória apontou laços de amizade entre Affonso Celso e Renato 

Almeida, indicando conexões com o grupo francês que fazia parte dos circuitos de 

Affonso Celso: “Ao Prezado amigo e venerando mestre Affonso Celso” (GOMES, 

1999, p.38). 

A perspectiva teórico-metodológica do jogo de escalas recomendada pelo livro 

Jogos de escalas: a experiência da micro-análise, organizado por Jacques Revel em 

1998, no qual, dependendo do nível de análise ou da escala de observação em que 

acontece a pesquisa acontecimentos pensados em termos globais podem ser 

compreendidos de maneira completamente diferente quando observados a partir do 

individuo, das trajetórias biográficas individuais ou familiares, dos outros homens que 

foram postos diante deles, foi se constituindo, assim, desde os capítulos anteriores, uma 

das perspectivas da pesquisa. Foi isso o que me levou a olhar para as redes de 

sociabilidade, no intuito de compreender o lugar de Renato Almeida na intelectualidade 

carioca e a sua escolha para a direção da seção brasileira do Liceu. 

Foi no livro Essa gente do Rio... Modernismo e Nacionalismo, de Angela de 

Castro Gomes (1999) e apoiada nos estudos das redes de sociabilidade que pude listar e 

observar as revistas como lugares de excelência para Renato Almeida. A partir do 

levantamento realizado nessa fonte fui procurando encontrar o lugar de Renato Almeida 

na intelectualidade carioca. 

A revista Fon-Fon, revista de humor fundada em 1907, segundo Gomes 

(1999), torna-se  

 

uma referência de sociabilidade preciosa para a percepção das formas 

e sentidos da articulação dos intelectuais cariocas durante essas 

décadas. [...] A Fon-Fom permite-nos, assim, a percepção da 

montagem de uma ampla rede de sociabilidade que se construiu 

através do tempo, demarcando certo ambiente estético e político que 

sociabilizou diferentes intelectuais no pequeno mundo da cidade que 

então se agitava. O simbolismo era uma das mais expressivas 

traduções desse novo clima. Um bom exemplo é o texto de Renato 

Almeida, intitulado o simbolismo e os simbolistas, datado de 1915. 

Nele, o autor considera o movimento como revolucionário e por isso, 

como o principal responsável pelas novas orientações do momento, 

embora reconheça ainda muito pouco nítidas. [...] acusado de não 
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possuir uma grande obra, Renato Almeida, relacionava os nomes de 

Cruz e Souza, Mario Pederneiras e Ronald de Carvalho, além de uma 

plêiade de brilhantes moços. (p.37- 8) 

 

O texto deixa indícios do lugar de Renato Almeida no movimento simbolista, 

apontando indicativos de seus laços de sociabilidade com Ronald de Carvalho, Cruz e 

Souza e Mario Pederneiras. Desse grupo da Revista Fon-Fon fizeram parte também 

outros nomes que se relacionaram com o passado ligado ao simbolismo, como, por 

exemplo: Ribeiro Couto, Álvaro Moreira e Homero Prates.
106

 

O grupo da Revista Fon-Fon, em particular, Ribeiro Couto-Ronald de Carvalho 

e Renato Almeida, vinha de uma mesma geração de graduados em Ciências Jurídicas e 

Sociais, ocupando funções de jornalistas, escritores e passando pela diplomacia. Nos 

primeiros anos, ligados ao movimento simbolista, Ronald de Carvalho e Ribeiro Couto 

participaram da Semana de Arte Moderna de 1922.  Ribeiro Couto e Renato de Almeida 

também trabalharam juntos na América Brasileira. Portanto, estas relações apontadas 

pela inserção na revista Fon-Fon indicaram para a pesquisa a construção de uma rede de 

sociabilidade sugerindo, assim, os lugares de Renato Almeida na intelectualidade 

carioca.  

Ainda sobre o simbolismo, como indicou Lucia Miguel Pereira (1988), citada 

por Gomes (1999, p.34), “se ambientou em um mundo art nouveau, sendo boêmio, 

espiritualista e antiacadêmico”, e portanto, aproximando nomes como o de Afrânio 

Peixoto, Coelho Neto e Graça Aranha, ainda que sejam percebidos rupturas e 

deslocmentos depois da Semana de 22. O que veio a apontar, talvez, indícios de um 

encontro entre Renato Almeida e Graça Aranha, além de outros como o próprio Afrânio 

Peixoto. Neste sentido, seria uma aproximação com os intelectuais que tinham ligações 

com o mundo da Academia, e portanto, com os intelectuais franceses das missões 

francesas e em particular com a criação e desenvolvimento do Instituto Franco-

Brasileiro de Alta Cultura.  

A revista Terra e Sol foi outro lugar de sociabilidade:  

 

                                                             
106 Álvaro Moreira e Homero Prates, sendo gaúchos, indicaram pelo olhar de Gomes (1999) 

apontamentos para o entendimento dessa revista como pólo de atração para intelectuais de outras 

regiões do país. 
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[...] tem declarada militância nacionalista, expressa [...] no interesse 

pela história e pelo pensamento social brasileiro. [...] A diretriz 

católico-espiritualista é também muito forte. [...] O simbolismo 

continua a receber destaque com a publicação de artigos de Muricy. 

Do mesmo modo, a música permanece como forte referência, desta 

feita sob a responsabilidade de um colaborador, o autor da conferência 

de 1915 sobre o simbolismo Renato Almeida. (GOMES, 1999, p. 51-

2) 

 

A participação de Renato Almeida (re) significava indicativos de proximidade 

com o grupo dos católicos e, provavelmente com Alceu Amoroso Lima.  

A respeito das redes de sociabilidade a partir desta revista Terra e Sol, foram 

sugeridos possíveis encontros entre Graça Aranha, Renato Almeida e Ronald de 

Carvalho. No final dos anos 1920 esses laços foram reforçados numa amizade em que 

Graça Aranha não mais agradando a certos grupos indicava somente alguns amigos fiéis 

e esses eram Renato Almeida e Ronald de Carvalho (GOMES, 1999). O que indicava 

para laços de amizade entre Graça Aranha, Renato Almeida e Ronald de Carvalho, ou 

seja, laços de sociabilidade que poderiam conter pistas para a compreensão do lugar de 

Renato Almeida na intelectualidade carioca e a sua escolha para a direção da seção 

brasileira do Liceu. 

A revista Movimento Brasileiro indicou, também, para relação de proximidade 

entre Renato Almeida e Graça Aranha, durando pouco mais de um ano (1929-1930), 

devido à morte de Graça Aranha ainda no inicio do ano de 1930.   

A revista Estética fundada por Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de 

Morais Neto, no Rio, em 1924, compunha com Ronald de Carvalho e Renato de 

Almeida um grupo de intelectuais sintonizados com o movimento modernista paulista. 

Mais uma vez, aparece a ligação de Renato Almeida com Ronald de Carvalho, nesse 

caso, relacionada com as ligações com o movimento paulista.
107

 

                                                             
107 Ronald de Carvalho desde a Semana de 22 já vinha com aproximações com o grupo paulista, tanto 

que participou como convidado na Semana. Diferentemente, talvez, do convite que foi feito a Graça 

Aranha, que na época representava aquele outro universo, ou seja, o da Academia. Procurando, 

possivelmente, manter os laços de sociabilidade Renato Almeida, ao que ficou sugerido, participou da 

Semana de Artes de 22, não como convidado, mas como alguém que estava lá e, portanto (re) 

afirmando as relações quer fossem com Graça Aranha, com Ronald de Carvalho ou, quem sabe, com o 

próprio grupo paulista. (SBH. ADUNICAMP).  
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Nomes e lugares se entrecruzaram nessas revistas e possivelmente num outro 

estudo, outras revistas e outros nomes poderiam ter surgido. Apontei para os lugares de 

sociabilidade, apoiada sobretudo no estudo de Angela de Castro Gomes sobre a 

intelectualidade carioca das primeiras décadas do século XX
108

, trazendo nomes que 

foram se ligando uns aos outros, como: Ronald de Carvalho, Sérgio Buarque de 

Holanda, Prudente de Morais Neto, Graça Aranha, Alceu Amoroso Lima, Mario 

Pederneiras, Cruz e Souza, Ribeiro Couto, Elysio de Carvalho, Paulo Prado e Afrânio 

Peixoto. 

Assim, a intelectualidade carioca foi tecendo redes de sociabilidade com as 

missões francesas constituída também por intelectuais e com a diplomacia francesa e o 

governo brasileiro. Mas, ainda não tendo sido de todo, até aquele momento, respondida 

mais precisamente minha indagação sobre as possíveis razões que teriam levado Renato 

Almeida a assumir a seção brasileira do Liceu, foi procurando perceber o micro pelas 

trajetórias de cada um em suas diferentes relações que procurei a trajetória de Renato 

Almeida também pelo Arquivo Escolar. 

No seu Discurso Jubilar proferido no dia 13/11/1965, no cinqüentenário do 

Liceu, Renato Almeida deixou registrado que “em 1927, indicado pelo meu bom amigo 

Luis Aníbal Falcão, fui nomeado diretor deste Liceu, juntamente com o professor 

Alfred Le Forestier”, Esses indícios das relações de amizade com Luiz Aníbal Falcão, 

sugeriram-me indagar da sua escolha para direção da seção brasileira do Liceu de um 

modo mais preciso: como teria sido, então, a relação de amizade entre Renato Almeida 

e Luis Aníbal Falcão?  

Sabendo-se que, possivelmente, pelo seu conhecido lugar de tradutor bilíngüe 

franco-brasileiro Luis Aníbal Falcão devia ter laços de proximidade com o grupo de 

intelectuais, fui motivada a continuar pesquisando por esse espaço do micro, das 

relações de sociabilidades. 

Pela análise até então realizada não tinha, ainda, indicativos desse possível 

encontro entre amigos apontado no discurso jubilar de Renato Almeida. O que tinha era 

indícios de encontros e redes de sociabilidade que não se fixavam somente no Rio ou no 

Brasil, mas sim indicaram encontros de uma relação franco-brasileira.  

                                                             
108

 “Este trabalho, insere-se em um conjunto amplo e diversificado de estudos voltados para o 
acompanhamento da atuação dos intelectuais brasileiros nas primeiras décadas do século, destacando 
sua relevância na proposição e na implementação de projetos de Brasil Moderno” (GOMES, 1999, p.10). 
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Portanto, procurei indagar sobre cada um desses intelectuais a partir da relação 

com Renato de Almeida, consultando o Acervo Digital da Unicamp - Sérgio Buarque de 

Holanda 100 anos, já citado. A motivação de buscar este arquivo foi no intuito de 

encontrar outras redes de sociabilidades, apontada pelo olhar de um paulista, desvelando 

possíveis encontros entre Sérgio Buarque de Holanda e Renato Almeida. A consulta a 

esse arquivo revelou encontros restritos nas casas dos modernistas paulistas e cariocas, 

o que me pareceu um lugar de sociabilidade onde a intimidade poderia indicar outros 

nomes. 

O fluxo Rio de Janeiro - São Paulo sugeriu apontar encontros particulares nas 

casas de alguns desses intelectuais:  

 

A convivência com os amigos paulistas persistiu assídua, por algum 

tempo. Por volta de 1922, [...] Residiram longa temporada no Rio e, 

em sua casa de Botafogo, em seguida de Copacabana, reuniam gente, 

especialmente às 6ªs feiras. A toda hora lá apontavam os paulistas: 

Tácito, Couto de Barros, Rubens de Moraes, Mário de Andrade, 

Oswald. Do Rio, entre os freqüentadores habituais, lembra-se de 

Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Renato de Almeida, Afonso 

Arinos, Di Cavalcanti e Manuel Bandeira, apaixonado pela Maria 

Henriqueta, irmã de Baby. (SBH. ADUNICAMP) 

 

Os grupos paulistas e cariocas se apresentaram separadamente. Interessante foi 

perceber que esses encontros tinham dia marcado, sempre às sextas. A intimidade entre 

eles ficou também revelada, denotando que aqueles encontros mais do que entre 

intelectuais eram entre grupos que mantinham laços de amizade e convívio, também 

ampliado para os familiares, o que ampliava as redes de sociabilidade. O grupo carioca 

manteve a tríade Renato Almeida, Graça Aranha e Ronald de Carvalho e mais Afonso 

Arinos, Di Cavalcanti e Manuel Bandeira. 

Mas se o grupo paulista convidava para rodas de conversa às sextas, os 

cariocas também tinham essa prática semanal: 

 

O grupo carioca, ainda mais numeroso, reunia-se às 4ªs feiras em casa 

do Ronald. Aí, apareciam também, Vila Lobos, Agripino Griecco, 

Peregrino Júnior, Paulo Silveira, Luís Aníbal Falcão (amigo do 

Graça). (SBH. ADUNICAMP) 
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Tal como o grupo paulista, o grupo carioca, apontado no texto pelos nomes de 

Vila Lobos, Agripino Griecco, Peregrino Júnior, Paulo Silveira e Luís Aníbal Falcão 

tinha dia marcado para se encontrarem: às quartas, possivelmente para não coincidir 

com o grupo de paulista. A reunião era na casa de Ronald de Carvalho, que morava nas 

imediações do Flamengo. Nesse novo olhar ampliado, não mais pelas revistas, mas 

pelos encontros mais reservados, nas casas desses intelectuais, fui percebendo outros 

nomes. E apontando para Luis Aníbal Falcão, percebi entre parênteses o nome de Graça 

Aranha, portanto a partir desse fragmento fui formando uma nova rede de laços de 

amizade: Luis Aníbal Falcão, Renato Almeida e Graça Aranha, (re) afirmando o que 

tinha sido apontado no Discurso Jubilar de Renato Almeida por mim citado.  

 

[...] em 1927, indicado pelo meu bom amigo Luis Anibal Falcao, fui 

nomeado diretor deste Liceu, juntamente com o professor Alfred Le 

Forestier, cujo nome menciono, envolto da minha maior saudade. Se 

não fui do momento da fundação, dediquei a esta casa mais da metade 

da minha vida. (SBH. ADUNICAMP) 

 

Por esses laços de amizade entre Luis Aníbal Falcão e Graça Aranha, que 

também tinha laços de amizade com Renato Almeida, teria sido feita a sua indicação 

para a direção da seção brasileira do Liceu. Portanto, foram assim indiciados nomes e 

lugares, configurando um conjunto de pessoas e intenções percebidas no interior de uma 

ambiência carioca-francesa das primeiras décadas do século XX. As redes de 

sociabilidade da modernidade brasileira, provavelmente, iam também para as rodas dos 

estrangeiros, aqui expressas pelos laços de proximidade franco-brasileira. 

Portanto, restava ainda uma outra indagação: Qual seria a relação de Luis 

Aníbal Falcão com o Liceu? Encontrei indícios de que Luis Aníbal Falcão pertencia aos 

quadros administrativos do Liceu, o que indicou, provavelmente, que o grupo 

modernista tinha estratégias também de pertencimento com redes de sociabilidade que 

iam para outras rodas, as rodas dos estrangeiros. Numa pesquisa pontual pela Imprensa 

oficial, apareceu o nome de Luis Aníbal Falcão como pertencente ao quadro 

administrativo, nas décadas de 40.
109

 Porém, a pesquisa merece um aprofundamento 

pelas correspondências de Renato Almeida, que depois de totalmente organizadas, 

                                                             
109 Fica a lacuna, pois o material encontrado só se referia à década de 1940. 



130 
 

poderão dar espaço para novas revelações sobre as rodas dos estrangeiros na 

modernidade carioca.  

O que apontou para uma possível razão da indicação ou escolha de um 

intelectual simbolista para a direção da seção brasileira do Liceu: participar como 

diretor do Liceu seria possivelmente para Renato Almeida também um lugar de 

visibilidade e espaço para quem sabe outros projetos.   

 

 

3.2 As redes de sociabilidade no Liceu 

 

Na primeira seção analisei laços de proximidade da intelectualidade carioca 

com o grupo de franceses relacionados com a política francesa para o Brasil, a partir do 

micro-espaço dos encontros dos intelectuais cariocas. Nesta segunda parte do capítulo 3, 

investigo como se apresentaram as redes de sociabilidade no Liceu, consultando o 

Arquivo Escolar nas pastas relacionadas à gestão de Renato Almeida como diretor da 

seção brasileira e depois diretor geral, no intuito de compreender as possíveis razões da 

dupla direção. Privilegiei, então, como fonte, as correspondências de Renato Almeida 

emitidas ou recebidas. 

Esses documentos tratavam de suas cartas aos órgãos governamentais e à 

Sociedade Mantenedora do Liceu, justificando sua ausência, por um tempo 

determinado, em função das viagens que fazia enquanto funcionário do Itamaraty. Essas 

cartas apontaram indícios de uma projeção internacional através de sua função de 

diretor do Liceu, cargo que lhe conferia prestígio no mundo da diplomacia, no 

Itamaraty, sobretudo em missões culturais.     

As cartas que tratavam sobre a circulação de materiais pedagógicos como 

livros e filmes que eram encaminhados para o Liceu, os diferentes intercâmbios 

realizados pelos alunos do Liceu na França e apontamentos sobre as referidas 

documentações dos professores franceses em missão no Brasil apontaram indícios de 

sua relação com a Embaixada da França. Portanto, o lugar da circulação / circularidade 

dos produtos franceses e das pessoas a partir do Liceu e na sua relação com a política 

cultural francesa.  

As cartas trocadas com a Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Glória do 

Largo do Machado, tendo o Liceu como remetente ou destinatário, revelam indícios de 

um espaço de convívio: o lugar da Igreja como um espaço de (re) afirmação de sua 
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consolidação sobre as questões educacionais a partir dos diferentes encontros 

organizados e dos convites encaminhados ao Liceu. Tais fatos, provavelmente, fizeram 

com que Dumas percebesse, não especificamente nesse caso, mas de modo mais geral, 

como se constituía o lugar da Igreja, sobretudo, nas questões educacionais como foi 

sugerido no capítulo 2, na parte em que apresentei o debate escola confessional x escola 

laica. 

Pelo longo tempo em que foi o único diretor da seção brasileira e depois diretor 

geral, procurei material que sugerisse o olhar de Renato Almeida sobre o Liceu. 

Portanto, tomei como fontes de pesquisa privilegiadas duas narrativas de sua autoria, 

relacionadas às comemorações do cinqüentenário do Liceu. A primeira fonte consultada 

se referiu a uma narrativa explicativa da existência da escola: era um tipo de narrativa 

memorialística histórica, com intuito de deixar registrada a história da instituição, uma 

vez que encontrei outro documento com título de Discurso Jubilar, fonte que se referiu 

ao discurso jubilar de Renato Almeida possivelmente lido para a comunidade mais 

ampla do Liceu, incluindo pais e familiares de alunos, antigos alunos e representantes 

do governo brasileiro e do governo francês.
110

  

Antes de iniciar a análise propriamente dita, procurei observar algumas 

considerações preliminares sobre o modo de guardar papéis. Ao consultar as pastas 

referentes à gestão de Renato Almeida compreendi naquele emaranhado de papéis, de 

múltiplas cópias e de rascunhos, um modo de perceber, de confrontar, de arquivar, de se 

relacionar e possivelmente de criar e sociabilizar pertencimentos.  

A escrita em duplo idioma, em português e francês, pareceu ter sido o modo 

como produzia suas correspondências, relacionadas às questões francesas da escola. 

Essa escrita em duplo idioma, não sendo uma escrita com tradução juramentada e sim 

uma tradução livre do próprio Renato Almeida, me fez indagar da intenção do autor 

com essa escrita em francês. Uma das razões me parece que indicava uma aproximação 

com aquela outra cultura - a francesa - que estava ali ao seu lado, propondo relações de 

contato-confronto. Do mesmo modo, sugeriu que essa escrita em duplo idioma pudesse 

indicar créditos para que Renato Almeida se posicionasse como aquele que poderia 

participar do círculo mais restrito, por exemplo, do Instituto Franco-Brasileiro de Alta 

cultura, cujas conferências e encontros eram realizados em francês. 

                                                             
110

 A partir desse ponto, ao tratar da primeira fonte, chamei-a de texto-discurso. O outro documento, 
tendo já sua denominação de Discurso Jubilar, permaneceu com sua referência. 
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A respeito dessa prática, estudando a escrita de intelectuais, Gomes (2004) 

observou que: 

 

A constante utilização de termos em inglês e Francês ilustram não 

apenas um hábito, que devia ser comum a intelectuais que se 

relacionavam a culturas estrangeiras, como uma atitude de intimidade. 

É inclusive devido a tais características que essa correspondência 

permite uma analise interessante das estratégias de construção da 

identidade intelectual. (p. 55) 

 

Neste caso particular, os escritos de Renato Almeida em duplo idioma 

indicaram também uma (re) afirmação de pertencimento francês para a sua pessoa, 

enquanto diretor da seção brasileira. 

Os rascunhos sugeriram, ainda, o caminho da escrita, pelas observações e 

perguntas do próprio autor indicadas no próprio texto, indiciando, portanto, sugestões 

que o missivista pensava sobre o assunto, como indicou Angela de Castro Gomes 

(2010).
111

 Os manuscritos apareceram nas correções, nas frases (re) arrumadas, já num 

exemplar datilografado. Ter guardado rascunhos indicou, também, o lugar do repertório 

das relações não só que iam se constituindo, mas que tinham sido (re) significadas a 

partir desse ou daquele acontecimento, como foi, possivelmente, o caso dos escritos 

comemorativos dos cinqüenta anos do Liceu.  

Nesse particular, as fontes de pesquisa relacionadas aos discursos de Renato 

Almeida escritos para a comemoração dos 50 anos da Instituição tomaram o significado 

de registros de memória:  

 

Os registros de memória dos indivíduos modernos são, de forma geral 

e por definição, subjetivos, fragmentados e ordinários como são suas 

vidas. Seu valor, especialmente como documento histórico, é 

identificado justamente nessas características e, também uma 

qualidade decorrente de uma nova concepção de verdade, própria às 

sociedades individualistas [...] A verdade, não mais unitária, mas sem 

prejuízo de solidez, passa a ser pensada em sentido plural, como são 

                                                             
111 Anotações das aulas de Ângela de Castro Gomes na disciplina Narrativas (auto) biográficas: história e 
memória, do Programa de Pós Graduação em História, Política e Bens culturais do Centro de Pesquisa e 
Documentação (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que realizei no período de março de 2010-
junho de 2011, como aluna de outro programa de Pós-Graduação. 
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plurais as vidas individuais como é plural e diferenciada a memória 

que registra os acontecimentos da vida. (GOMES, 1999, p.14-5) 

 

A seqüência de nomes citados mostrou indícios para a compreensão de como 

foram se constituindo os laços, as relações franco-brasileiras apontadas nesses discursos 

por aquele que naquele momento representava a Instituição do lugar de Diretor Geral do 

Liceu.
112

  

A consulta ao texto-discurso sugeriu uma narrativa onde o pronome pessoal 

usado ora se reportava ao grupo, ora indicava o Liceu, ou ora nominava as pessoas 

relacionadas a ações especificas, e ora usava o pronome impessoal. Desse modo, 

sugeriu a idéia de alguém que contava uma história, e nessa história é que aparecia o 

diretor. Já no Discurso Jubilar usou de uma escrita na primeira pessoa, indicando para 

uma fala pessoal do diretor Renato Almeida. 

A fonte referente ao texto-discurso foi composta com sete páginas 

datilografadas e na forma de texto corrido, indicando uma ordem cronológica dos fatos. 

Assim, apontou passo a passo para as diferentes denominações do Liceu com suas 

temporalidades. Algumas frases traziam grifos, o que pode indicar terem sido muito 

pensadas, o que me sugeriu que ele possa ter consultado outras pessoas para uma troca 

de ideias sobre o texto elaborado.  

O texto-discurso se inicia com o seguinte título: CINQUENTENÁRIO DO 

LICEU FRANCO-BRASILEIRO
113

, dando destaque a essa comemoração. Logo em 

seguida, entre parênteses, vem o nome Renato Almeida, seguido da data, 1965, 

indicando um documento que, possivelmente, seria arquivado com a autoria e a data.  

Quanto à autoria, ter sido o texto escrito em papel comum, ou seja, não 

timbrado, indicou para uma ação individual, não implicando naquilo que seria uma 

escrita oficial da Instituição, com a intenção de deixar registrado o seu testemunho. 

Nesse sentido, ao consultar o Arquivo Escolar, foi esse registro que referendou 

uma primeira linha cronológica de entendimento do que estava arquivado. Portanto, a 

minha experiência em transitar por esse arquivo, para iniciar as primeiras organizações, 

(re) significaram esse documento com a possível intenção deixada por Renato Almeida 

de ser ele uma versão autorizada, controlada (MUNIZ, 2002). 

                                                             
112

 Relembrando: Renato Almeida foi diretor da seção brasileira (1926-1947) e diretor geral (1947-
década de 70). AECFB. 
113  A caixa alta e o sublinhado são marcas do autor. 



134 
 

Assim foi apresentado o Liceu: 

 

Foi o professor Alexandre Brigole quem fundou em 13 de novembro 

de 1915, fundou o Lycée Français, [...]. Nasceu sob os auspícios da 

colônia francesa nesta capital e o alto patrocínio de um dos mais altos 

espíritos da França contemporânea, o grande poeta Paul Claudel, 

então ministro nesta capital [...], desde logo título de honra do Liceu. 

(Texto-discurso. AECFB) 

 

Aqui se observa a diferença no tom do tratamento dado ao diretor Brigole e ao 

ministro plenipotenciário Paul Claudel. Para Brigole, uma apresentação sem maiores 

indicações, apenas professor e fundador, sinalizando a pouca visibilidade dada a 

Brigole. Sobre a colônia francesa, apenas registrou, apontando para um coletivo e, 

portanto deixou implícito quem representava aquele grupo. Para Paul Claudel, revelou 

encantamento e indícios do prestígio da Instituição em poder contar com o poeta e 

ministro na sua fundação. Sugeriu dois diferentes lugares sociais de Claudel. Na 

apresentação o poeta foi o maior destaque, indicando um pertencimento próprio, 

singular, neste caso o de um grande poeta; já seu lugar de Ministro foi caracterizado 

como uma situação provisória, pelo uso no texto da palavra então.  

Em suas palavras desvela uma das suas características enquanto simbolista,
114

 

indicando o duplo pertencimento intelectual e político de Paul Claudel. Assim apontava 

pertencimento também do seu grupo de intelectuais, que exercendo funções 

diplomáticas, transitaram no mundo da política. Trazendo, portanto, para si o lugar da 

intelectualidade e da diplomacia.  

O nome de Lycée Français foi grifado, o que (re) significou a primeira 

identidade da Instituição, que merecia ser valorizada.  

 Na seqüência, apresentou a fundação do Liceu: 

 

O Governo Francês tomou conhecimento da fundação do novo 

instituto [...] e pouco tempo depois os deputados Guernier e Bouilloux 

Lafont julgaram que para assegurar-lhe a perpetuidade [...] 

                                                             
114 Nicola (2011, p. 350), estudando os simbolistas, destaca que “[...] ‘Sugestão, eis o sonho’ era a 
palavra de ordem do poeta simbolista francês Stéphane Mallarmé. As palavras transcendem o 
significado ao mesmo tempo em que apelam para a totalidade da nossa percepção, ou seja, para todos 
os sentidos. Daí a linguagem simbólica e o uso constante de sinestesias [...]”. Portanto, o jogo das 
palavras, nesse sentido, era uma das características dos simbolistas.   
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aconselharam a constituição de uma sociedade anônima, que seria sua 

mantenedora. [...] Finalmente a15 de janeiro de 1919, com o decidido 

apoio da colônia francesa, a solicitude do Governo da França e das 

Municipalidades de Paris e Le Havre
115

, e a colaboração de brasileiros 

ilustres, foi fundada a Sociedade Anônima Lycée Français. (Discurso-

texto. AECFB) 

 

O fragmento acima analisado na perspectiva metodológica perseguida pela 

pesquisa (REVEL, 1998; GINZBURG, 1987), implicou em indagar a razão de encontrar 

o nome de um único deputado, Guernier. O grifo do texto original, me fez seguir esse 

rastro. Indagando quem seriam esses brasileiros ilustres, na concepção de Renato 

Almeida, indícios sugeriram para os intelectuais brasileiros dos anos 1920. O foco, 

então, se deslocou para as aproximações com o grupo do pertencimento mais restrito de 

Renato Almeida, cujos integrantes teriam possivelmente trocado uma conversa sobre o 

assunto. As trajetórias de Ronald de Carvalho e Graça Aranha seriam indícios de uma 

vertente. Dentre os dois, Graça Aranha, por ter sido o mais velho do grupo e, talvez, ter 

participado de algum modo dessas relações franco-brasileiras que foram se constituindo 

desde a virada do século, no meu entender se mostrou como a pista mais concreta a 

seguir. 

 Na busca, então, da trajetória de Graça Aranha na sua relação com o universo 

francês encontrei sua participação numa das conferências da Semana Latino- Americana 

na França, realizada em Lyon, no ano de 1916, fato citado por Matthieu (1991), que 

consultou a reprodução estampada no Boletim da Biblioteca Americana de dezembro de 

1916 (p. 84) e da qual assinalei o fragmento abaixo. Tendo representado um dos 

intelectuais que se colocaram em favor da causa francesa, Graça Aranha declarou que 

 

As adesões do povo brasileiro à causa francesa se multiplicaram desde 

os primeiros meses da guerra. Toda a elite, intelectual e social, tomou 

posição contra a barbárie alemã. O povo seguiu a elite e foi um 

exemplo excepcional de unidade sentimental [...]. A atmosfera, se 

assim podemos dizer, tornou-se completamente aliada. E isso a ponto 

de os representantes diplomáticos das potências centrais 

                                                             
115 Grifo do autor. 
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desaparecerem: não os vemos mais em público.
116

 (MATTHIEU, 

1991, p. 58) 

 

Nessas conferências, o Liceu aparecia como sendo a única escola francesa no 

Brasil e certamente deve ter feito parte das conversas em torno das relações franco-

brasileiras. O fragmento da comunicação deixou pistas para compreensão de um 

discurso que tratava das questões dos aliados. Vale lembrar que o tempo era o da I 

Guerra Mundial, onde as questões dos aliados se relacionavam também ao Liceu 

enquanto um elemento de propaganda para a França
117

, como indica a documentação do 

Ministério dos Assuntos Estrangeiros da França citada no livro de Mattieu Une 

Ambition Sud-Américaine (1991):   

 

A fim de constituir, num primeiro momento, um elemento de 

propaganda em favor da França, e depois, de outro modo, responder as 

aspirações das classes dirigentes da região desejosas de inculcar nos 

seus filhos um conhecimento sólido da língua e da cultura francesa, a 

colônia francesa funda em novembro de 1915, a Sociedade Franco-

Brasileira de Instrução Moderna. A 1º de maio de 1916, o Lycée 

Français, sob a direção de Alexandre Brigole, abre suas portas a uma 

centena de alunos.  (p. 120) 

 

Devido à importância das conferências da Semana Latino Americana dentro da 

política cultural francesa para o Brasil, e seguindo esses rastros, encontrei na consulta 

ao periódico O Paiz,de 04/12/1916
118

, indícios de Guernier como um dos parlamentares 

presentes. O nome do deputado indicou possivelmente relações de proximidade que 

deveria ter tido com Graça Aranha ou mesmo de ter participado desse grupo de 

possíveis aliados da França. Além do que, indicando Guernier (re) significou a 

participação de Graça Aranha nas questões relacionadas à política cultural francesa, 

                                                             
116

 No original : Les adhésions du peuple brésilien à la cause française se multiplièrent dès les premiers 
mois de la guerre. L’élite entière, l’élite intelectuelle et sociale, prit position contre la barbarie allemande. 
Le peuple suivit l’élite, et ce fut un exemple exceptionnel d’unité sentimentale [...]. l’atmosphère, si l’on 
peut dire, devint complètement alliée. Et cela au point que les représentants diplomatiques des 
puissances centrales s’éclipsèrent : on ne les vit plus en public. 
117

 Questão essa que anos mais tarde foi apontada no relatório do presidente da Sociedade 
Mantenedora Georges Thys, enviado à Embaixada da França no ano de 1925. (REL 1925. AECFB. 
118 Acervo digital do O Paiz (ADOPAIZ). 
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como representante da elite aliada à França e possivelmente com aproximações com a 

instituição escolar, no caso o Liceu.   

Renato Almeida sinalizou ainda no seu discurso-texto o lançamento da pedra 

fundamental do Liceu, indicando, mais uma vez, a presença francesa e brasileira nesse 

empreendimento. Assim, narrava que “[...] novo edifício, construído sob o risco do 

arquiteto G. Marmorat. Inaugurou-se a 15 de abril de 1923, com a presença do 

Ministério da Justiça, João Luiz Alves, e do encarregado de Negócios da França, Conde 

Hauteclocque”. Destacando a ida das autoridades à inauguração, significou gesto 

mesmo que formal, dando pistas da aproximação franco-brasileira. Nessa perspectiva, 

foi criando uma rede de nomes e dando significado a momentos como, por exemplo, 

esse do novo prédio. Sobre a celebração da pedra fundamental, tal prática utilizada para 

dar visibilidade aos acontecimentos sinalizou o que foi uma recorrência nas fontes do 

acervo escolar, como a passagem do relatório de 1925, que aqui voltamos a reproduzir:  

 

A criação do Liceu respondia a uma dupla aspiração.  De uma parte 

deve representar, e representa, para a França um elemento de 

Propaganda de toda primeira ordem. De outra parte, ela deve 

satisfazer ao desejo de inúmeros brasileiros, pertencentes à elite do 

país, que querem dar aos seus filhos uma educação tendo como 

modelo os métodos franceses e culminando com conhecimento 

aprofundado da nossa língua e assimilação da nossa cultura.
119

 (REL 

1925, p. 1. AECFB) 

 

O nome do arquiteto indicou a relação provável do projeto com o modelo 

francês de arquitetura escolar. De outro modo, ter sido projeto do arquiteto Marmorat, o 

mesmo que projetou o Pavilhão Francês, depois doado para a ABL, sugeriu histórias 

que cruzadas, apontaram para círculos de convivência franco-brasileira. 

Tratando-se de sinalizar o conselho de Administração, Renato Almeida 

destacou no discurso-texto o indivíduo: “Georges Thys, cujo nome deve ser recordado 

como um dos beneméritos do Liceu, pelo esforço e devotamento com que serviu a 

Instituição”. Possivelmente, pelo período em que foi presidente da Sociedade e se 

                                                             
119 No original: La création du Lycée répondait à une Double aspiration. D´une partil devait représenter, 
et répresente en effer, pour la France un élement de propagande de tout premier ordre. D´autre part il 
donnait satisfaction au désir que nombre de Brésiliens, appartenant à l´élite du pays, ont de donner à 
leur fils une éducation modelée sur les méthodes françaises et ayant comme couronnement une 
connaissance approfondie de notre langue et une assimilation de notre culture. 
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relacionou com finanças e política, nos diversos momentos de crise por que passou o 

Liceu, e, em particular, por ter estado na direção, quando da decisão de criação das duas 

seções. 

Em seguida, destacou a parte financeira, indicando para o apoio brasileiro. 

Desse modo, apontou, mais uma vez, para o indivíduo, e indicando “subvenções do 

Governo Brasileiro, por proposta, no Senado, de Paulo de Frontin”. Nesse sentido, o 

lugar de Paulo Frontin na política, na (re) urbanização da cidade indicou possíveis pistas 

das suas relações com a França e por isso a indicação de ter partido dele, Paulo de 

Frontin, a proposta no Senado. 

 

Em fins de 1926, o professor Brigole deixa o Liceu e se opera então 

uma transformação profunda no colégio, assumindo a direção os 

Professores Alfred Le Forestier e Renato Almeida. Nesse ensejo foi 

um desvelo particular ao estabelecimento o então embaixador da 

França, Alexandre Conty, resolvendo numerosos problemas que lhe 

deparavam em encruzilhada difícil e abrindo caminho para sua 

caminhada futura. (Discurso-texto. AECFB) 

 

A saída do Brigole significou o término de um modo de ação ao que parece 

insatisfatório, indicando provavelmente situações delicadas pertinentes às organizações 

e que podem ter ocorrido naquele período. Renato Almeida retratou assuntos e temas 

particulares, apontando para um conhecimento que não era do seu tempo no Liceu e que 

estaria de certo modo revelando na sua narrativa memorialística aproximações com o 

grupo francês, possivelmente a partir de sua rede de sociabilidade com o grupo dos 

modernistas, em especial com Graça Aranha. Assim, juntamente com Le Forestier, 

Renato Almeida assumiu a direção do Liceu. 

Nesse ano de 1926, ano da criação das duas seções do Liceu, consultando a 

obra de Matthieu (1991) foi possível perceber neste momento de crise a indicação de 

uma transformação, ou seja, a da dupla direção.  

Apontando para a nova direção, Renato Almeida mais uma vez sugeriu a 

relação com a intelectualidade,  

 

[...] o Liceu não era apenas um colégio, teve sempre uma atitude 

intelectual de relevo, [...] foram realizados concertos, com a 

apresentação de obras do grande compositor, Darius Milhaud, que 
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fora secretário de Claudel, durante a missão no Brasil. Em, 1927, 

efetuou-se um Curso de Conferências, sob o patrocínio do 

Embaixador Conty, em que falaram Ronald de Carvalho, Adrien 

Delpech
120

, Georges Reador, Alceu Amoroso Lima e Renato de 

Almeida. E personalidades francesas ilustres que nos visitavam por 

várias vezes [...]. (Discurso-texto. AECFB) 

 

Indicando essa fala pistas para as atividades de cultura tanto francesa como 

brasileira, destacando as conferências. Foi interessante perceber Ronald de Carvalho, 

Renato Almeida e Alceu Amoroso Lima. Embora fossem próximos de Renato Almeida, 

os três foram apontados de modo formal, juntamente com os franceses. O que sugeriu 

ter sido o Liceu também um lugar onde Renato Almeida pôde ampliar suas redes de 

sociabilidade e (re) afirmar as já existentes, como indicado pelos seus pares nas 

Conferências. Ronald de Carvalho e Renato Almeida tinham laços de amizade e 

cumplicidade, como nas diferentes revistas em que participaram e na intimidade da casa 

nas conversas às 4ª feiras, na casa do próprio Ronald de Carvalho.  

Amoroso Lima tinha laços de cumplicidade com Renato Almeida indicado pela 

participação na revista Terra e Sol e, provavelmente, depois, na militância católica. Ao 

que pareceu, Renato Almeida encontrou espaço para o (re) encontro com Alceu 

Amoroso Lima nas conferências do Liceu.  

Surgiu, então, uma indagação: Como ecoava o catolicismo no Colégio? 

Provavelmente, foi um indicativo das conferências, e não da escola, já que indicou para 

essas atividades uma prática não de formação escolar, mas sim de “atitude intelectual”. 

Desse modo, se referia a esse espaço como o espaço da formalidade das conferências, 

fora do ambiente restrito da Academia e do Instituto de Altos Estudos Franceses. Nesse 

sentido, ficou sugerido pela narrativa de Renato Almeida, que o espaço do Liceu 

representou para ele também um lugar onde exercia a intelectualidade, a partir das 

conferências e encontros que realizava no Liceu. Nesse modo, seria o lugar da 

                                                             
120

  Adrien Delpech era belga, nascido no ano de 1867. Fez seus estudos de todos os níveis em Paris. No 

Rio de Janeiro ingressou no Colégio D. Pedro II, em seguida no Instituto de Educação e na Escola 

Nacional de Música, lecionando francês e arte. Tradutor de algumas obras machadianas para a Língua 

Francesa.  Mantendo estreito contato com os jornalistas e escritores, o que lhe valeu a indicação e 

eleição para ocupar uma cadeira na Associação de Ciências e Letras, sendo empossado a 15 de 

dezembro de 1929, em sessão realizada no salão principal do Banco de Petrópolis. Adrien Delpech, 

como Georges Reador, veio para o Brasil nas missões organizadas para as Conferências. Sobre Georges 

Reador não foi localizada fonte. (Arquivo Digital da Academia Petropolitana de Letras). 
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intelectualidade, mas também, possivelmente, o lugar de dar visibilidade para um 

projeto da escola, o que indicava ser então interessante para os dois lados. 

Renato Almeida, Ronald de Carvalho e Alceu Amoroso Lima representavam, 

então, o grupo de intelectuais que teciam aproximações com o grupo francês. Nessas 

conferências, possivelmente, foram também costuradas as relações com Garric e o 

Centro Dom Vital. Num outro contraponto, o da intelectualidade carioca com 

aproximações paulistas, era representado a partir da ponte estabelecida com Ronald de 

Carvalho e, possivelmente, Renato Almeida ganhava o prestígio paulistano. Esse 

emaranhado mais uma vez foi (re) significando a postura mediadora e de centro 

indicada como uma característica daqueles primeiros simbolistas. Mais uma vez, 

sugeriu para a finalidade do Liceu como elemento de “aproximação espiritual”, e assim, 

(re) afirmava possivelmente uma vontade de compreender a instituição por esse fim e 

não, imagino, de ter sido a finalidade apontada no relatório de Georges Thys, em que o 

Liceu representava um elemento de propaganda para a França.  O olhar era para a 

difusão da cultura francesa em primeira instância, porém indicando um duplo interesse 

franco-brasileiro, prática não só francesa, mas comum em acordos quando as potências 

buscavam seus aliados. 

Desse emaranhado de possibilidades imagino que possam ter acontecido as 

duas situações num processo que se perpetuou de modo mais ou menos enfático ao 

longo da dupla gestão. A França tinha no espaço do Liceu o lugar para expressar e 

difundir a cultura francesa. As diversas Alianças Francesas espalhadas na cidade neste 

período, ainda tinham uma forte presença de diretores e professores franceses (até pelo 

menos a década de 60), que eram também professores do Liceu. Portanto, Aliança 

Francesa e o Liceu significavam espaços culturais de trânsito entre alunos e professores. 

De outro modo, o espaço da instituição parece ter sido também para Renato Almeida 

um espaço em que defendia seu lugar de intelectual brasileiro, enquanto diretor da seção 

brasileira do Liceu.  

No discurso-texto, Ameida destaca o ano de 1946, dizendo que: “Sr Aristides 

Pouchot-Lermans, que passou a exercer a presidência, [...], o Liceu se mantém 

exclusivamente com suas rendas, sem qualquer intuito de lucros, pois os acionistas não 

recebem”. Indicando um período de crescimento, sugeriu para um possível período de 

mudança, indicando um novo diretor da Instituição Mantenedora e não mais para um 

diretor da seção francesa. Surgiu, assim, outra indagação: Como ficaria a parte francesa 

do Liceu? O discurso-texto poderia apontar uma resposta?  
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Continuou, assim, o registro do discurso fazendo a confluência de um histórico 

pelo modo como foi sendo elaborado, com datas precisas, nomes e parágrafos 

específicos para cada tema que ia sendo apresentado. E a razão disso veio, 

possivelmente, por ter sido preparado para as comemorações dos cinqüenta anos do 

Liceu, e comemorar traz a intenção de lembrar e memorizar, no sentido de “... uma 

sociedade em cuja cultura importa aos indivíduos sobreviver na memória dos outros, 

pois a vida individual tem valor e autonomia em relação ao todo. É dos indivíduos que 

nasce a organização social e não o inverso.” (GOMES, 2004, p.14-5)  

Desse modo, continuei a consulta à fonte de pesquisa representada pelo 

discurso-texto. A mudança que já se anunciava foi apresentada quando o texto apontou 

para o ano de 1947, ao narrar que “deixou a direção do Liceu o professor Alfred Le 

Forestier, passando a mesma a ser exercida pelo professor Renato Almeida, assistido 

por um Diretor de Estudos Franceses [...] designado pelo governo francês”. A 

transformação anunciada significou ter sido somente a direção geral assumida por 

Renato Almeida. Qual seria a função deste diretor de estudos franceses? E a do diretor 

da Sociedade Mantenedora?. Questões estas que não foram nessas narrativas 

respondidas, mas tornando-se importantes para o reconhecimento de como se deu o 

desenvolvimento do Liceu. 

Na seqüência do discurso, apontando para os antigos alunos, a narrativa 

indicava, naquele momento, para o indivíduo no tempo presente do texto (1965), e não 

para o aluno no seu tempo escolar. Assim, listou nomes de governadores, embaixadores, 

arquitetos, médicos ilustres, poetas, cientistas, artistas, enfim, indicava na malha da 

sociedade o lugar que ocupavam os antigos alunos do Liceu. O destaque dado aos 

alunos da seção brasileira indicou, provavelmente, para a importância que queria 

apontar Renato Almeida para essa seção na instituição escolar estabelecida na cidade do 

Rio de Janeiro, no Brasil. 

Interessante foi o destaque que deu a um único aluno da seção francesa, e o que 

dele ressaltou, ou seja, ter sido o aviador que destruiu o maior número de aparelhos 

alemães em combate. O que (re) significava de modo simbólico a guerra na sua relação 

franco-alemã no Liceu. A guerra foi um fato possivelmente respingado no dia a dia 

escolar na convivência com os estrangeiros.  As narrativas apontaram para esse período, 

sobretudo para o dia D, que indicava a invasão dos aliados a Normandia, em que 

cantaram o hino francês, a Marseillaise, no pátio e foram dispensados da aula. 
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O modo como listou os professores foi de forma desordenada. Era assim que 

funcionava, de modo misturado, tanto os da seção francesa como os da seção brasileira. 

A listagem apontou para um religioso, Frei Irineu. O que me fez indagar sobre qual 

seria possivelmente a relação desse professor com o Liceu. A resposta não foi indicada 

nem por fonte ou entrevista, mas pelas ligações que a pesquisa vinha estabelecendo com 

o grupo dos católicos. O que poderia (re) significar as Conferências com Alceu 

Amoroso Lima no sentido de que a presença do Frei seria, assim, (re) afirmada, e 

possivelmente também com Garric, que foi um agrégé representante dos professores 

católicos e se relacionou com o grupo Dom Vital (SUPPO, 1999). 

 Ainda, nas possíveis sociabilidades a partir do lugar dos antigos alunos a 

narrativa no discurso de Renato Almeida destacou Carlos Lacerda, na sua relação com o 

seu professor do Liceu, Firmo Costa. “[...] cujo nome, acabava de ser inscrito numa das 

Escolas do Estado, pelo seu antigo aluno, o Governador Carlos Lacerda”. Sinalizou o 

autor para o professor, porém o que salientou foi o lugar do antigo aluno no tempo 

presente do texto. Sugeriu, portanto, um duplo olhar e uma possível aproximação com a 

esfera governamental partindo da sua relação com o antigo aluno.
121

  

Na conclusão do texto-discurso sinalizou as diferentes denominações da 

Instituição:  

 

A razão do Liceu se chamar Colégio Franco Brasileiro é a seguinte: 

pela lei brasileira os estabelecimentos com curso secundário completo, 

devem denominar-se colégios, assim, esse nome foi dado ao curso 

secundário do Liceu pelo decreto federal número 11.472, de 

03/02/1942. Mas, para guardar a tradição, do nome inicial Lycée 

Français, depois mudado para Liceu Franco Brasileiro, que melhor 

dizia de sua essência e finalidade, o conjunto do estabelecimento ficou 

com esse nome. Aliás, o nome pelo qual é conhecido o educandário 

não é Liceu nem Colégio, mas o Franco-Brasileiro. (Discurso-texto. 

AECFB) 

 

                                                             
121 Carlos Lacerda (1914-1977), era governador do estado da Guanabara (1960-1965). As aproximações 
seriam possivelmente relacionadas à LDB-61 e apontando Carlos Lacerda pelo seu feito de governador 
de construir escolas públicas. Ter dado a uma das escolas construídas o nome de seu professor do Liceu, 
Firmo Costa, relacionava assim o governador ao Liceu, pela homenagem ao professor Firmo Costa. 
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Em destaque, deixou registrado como era chamada e conhecida a Instituição, 

Franco-Brasileiro,
122

 sugerindo, possivelmente, a aproximação que queria fosse 

lembrada.  

Analisando a fonte de pesquisa pelo modo da escrita sugeriu um documento, 

um registro que se queria guardar. E, então, qual teria sido a finalidade? A celebração 

dos cinqüenta anos? A celebração dos quase quarenta anos de sua direção da seção 

brasileira e depois da direção geral? Entrecruzada com outras, ao longo da pesquisa, 

esse texto representou uma fonte privilegiada pela quantidade de informações que 

desencadeou com outras buscas a partir de nomes, lugares e datas. Desse modo, o texto 

(re) afirmou o desejo apontado de contar uma história que fosse possivelmente a síntese 

do seu olhar, e nela estaria contando também a sua própria história. Nesse recorte, 

Renato Almeida inseriu a si próprio e ao seu grupo de pertencimento, o da 

intelectualidade carioca. E nada melhor para fazer isso do que o cinqüentenário do 

Liceu.  

Por sua vez, a fonte de pesquisa constituída pelo Discurso Jubilar apresentou 

um formato de livro (o papel A4 de hoje, dobrado na metade), com capa, página de 

apresentação e dedicatória, antepostas às páginas do texto datilografado, que eram em 

número de quatro. 

A capa teve uma formatação bastante formal, lembrando a capa de um livro e 

indicando o nome de Renato Almeida, o título Cinqüentenário do Colégio Franco-

Brasileiro, logo abaixo discurso jubilar e a data do discurso (13/11/1965).   

Na dedicatória desse discurso (re) marcou para quem escrevia e falava: “Aos 

meus queridos alunos do Colégio Franco-Brasileiro, testemunho de uma vida 

consagrada ao ensino”, indicando para uma memória que queria fosse lembrada: não 

soa da escola, mas, sobretudo, a da sua pessoa, enquanto diretor. 

O parágrafo inicial do Discurso Jubilar apontou para uma prece, onde Renato 

Almeida dizia: “Deus seja louvado na sua infinita mercê, por me ter dado viver o dia de 

hoje e, com o meu dileto amigo Aristides Pouchot Lermans, presidir o jubileu do 

Colégio Franco Brasileiro”.  

 

 

                                                             
122 Mas o grifo é meu, para mostrar a importância do termo usado. 
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                                         Fig. 14. Aristides Pouchot Lermans. AECFB. 

 

O que reforça as convicções religiosas de Renato Almeida olhadas à luz das 

questões levantadas por Dumas sobre a laicidade brasileira, onde mesmo tendo sido 

proclamado um Estado laico na Constituição Brasileira, a prática do dia a dia era outra. 

 A consulta ao documento também destacou Pouchot Lermans, presidente da 

Sociedade Mantenedora que assumiu a direção no ano de 1946. Renato Almeida, ainda, 

deixou sugerido na narrativa a seguinte reflexão:  “[...] conseguimos dinamizar as forças 

susceptíveis de nos fazer viver exclusivamente por nossa conta”. Indicou, para o período 

de sua direção geral, portanto. Outras indagações surgiram: como teria se relacionado a 

direção geral realizada por Renato Almeida com a direção da Sociedade Mantenedora? 

Quais teriam sido as responsabilidades de cada direção? Questões essas cujas respostas, 

possivelmente, não teriam essa fonte como sustentação. Portanto, seria necessário 

consultar outras fontes, o que foi feito na continuação da pesquisa. 

A cumplicidade franco-brasileira foi indicada ao longo da narrativa de Renato 

Almeida como sendo uma centralidade da Instituição, sugerindo o espaço da 

internacionalidade na instituição escolar e as redes de sociabilidade mais amplas, como 

vistas na passagem que relata sua entrada para a direção do Liceu: 

 

Em 1927, indicado pelo meu bom amigo Luis Anibal Falcão fui 

nomeado diretor deste Liceu, juntamente com o Professor Alfred Le 

Forestier , cujo nome menciono, envolto da minha maior saudade. 
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Senão fui do momento da fundação, dediquei a esta casa mais da 

metade da minha vida. Fiz com essa longa caminhada, por vezes árdua 

e penosa, mas alentando pelo seu ritmo ascensional. Cheguei aqui em 

momento confuso e inquieto, vencida pela ação confiante e decidida 

do saudoso Embaixador Alex Conty [...] e o devotamento de Georges 

Thyss, na época Presidente do Conselho Administrativo, cuja atuação 

benfazeja é de justiça exaltar. (Discurso Jubilar. AECFB) 

 

Nesse fragmento, mais uma vez observei as pistas para a indicação de Renato 

Almeida para a direção. Assim, ao indicar a sua amizade com Luis Anibal Falcão, 

Almeida deixava pistas dos laços de amizade com Graça Aranha, ainda relacionando o 

embaixador Conty e Georges Thys, que possivelmente participaram da sua escolha. 

Na continuidade, destacando o governo brasileiro, refere-se a Capanema, 

dizendo em tom de intimidade e amizade: “[...] meu eminente amigo Gustavo 

Capanema, o melhor intento, mas, que vimos”?   

Possivelmente, houve uma relação de aproximação entre a intelectualidade e a 

política nos tempos de Capanema, como já apontado em Veloso (1987). Na posição de 

diretor de uma instituição escolar, sugeriu aproximações e vínculos de amizade com 

Capanema, então Ministro de Educação. Entretanto, essa aproximação, provavelmente, 

veio de quando foi Chefe do Serviço de Informação, Imprensa e Documentação do 

Ministério das Relações Exteriores, na ditadura Vargas, da qual Capanema era Ministro 

da Educação Capanema. Foi, portanto, como diretor do Liceu que permitiu (re) 

significar outros pertencimentos e, possivelmente apontar outros lugares de 

sociabilidade.
123

 

Ainda, indicou laços com o antigo aluno, Carlos Lacerda, apontando para a 

LDB/61 como “aquela que veio dar ao ensino uma finalidade e um objetivo” e, desse 

modo, sinalizou o substitutivo Lacerda (CASTRO, 2011; MONTALVÃO, 2011). 

Relacionando um duplo olhar: o Liceu ao governador, antigo aluno, e o governo ao 

Liceu, sugerido pela LDB/61. 

                                                             
123 Capanema, Renato Almeida e Luis Heitor Correa de Azevedo indicaram aproximações em projetos 

culturais. E, portanto (re) significando uma rede de sociabilidade que possivelmente foi sendo ampliada 

enquanto diretor do Liceu e redator dos Anais do Ministério das Relações Exteriores, redator do serviço 

de Informação e Encarregado Chefe do serviço de Imprensa, informações e documentação do Ministério 

das Relações Exteriores (1931-1944), além de Secretario Geral da Comissão Nacional do Folclore
123

 

desde 1947 (ALENCAR, 2001).  
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Na relação com o antigo aluno inseria o olhar para Firmo Costa, que foi 

proclamado Patrono dos Professores do Liceu. E aí, coube a pergunta: quais teriam sido 

as razões? A resposta possível veio de um texto manuscrito que fazia um esboço 

biográfico de Firmo Costa, encontrado no Arquivo Escolar:  

 

Nasceu Antonio Firmo da Costa em Maceió, Alagoas, a 4 de agosto de 

1882 [...] muito jovem ainda, aos 18 anos, ingressou no magistério e 

em 1º  de agosto de 1900, dava a sua primeira aula de português no 

Colégio 15 de março, [...] Em 1914, foi para o Rio de Janeiro, 

ingressando no antigo Colégio Abílio, onde saiu para trabalhar no 

Ginázio Teresópolis. Em, 1915, fundou-se o Lycée Français e, Firmo 

Costa veio para o seu corpo docente, do qual é hoje decano. 

Lecionando todas as cadeiras, com competência e amor 

incomparáveis, Firmo Costa tem sido mestre de várias gerações. 

(Esboço biográfico de Firmo Costa. AECFB) 

 

Sugeriu o lugar da Instituição mediante essa homenagem ao esforço e trabalho 

de um professor brasileiro. 

 

 
                                                    Fig. 15. Firmo Costa. AECFB. 

 

Portanto, nesta parte em que analisei as redes de sociabilidade que foram cridas 

ou (re) significadas a partir da posição de Renato Almeida como diretor do Liceu, as 

fontes indicaram uma possível cumplicidade franco-brasileira ampliando-se para além 

do funcionamento da escola. Nesse sentido, o espaço do Liceu como o espaço da 
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internacionalidade, juntamente com Renato Almeida trabalhando também no Ministério 

das Relações Exteriores do Brasil, indicaram projetos culturais mais amplos, que 

merecem ser estudados a partir dessas pistas. Para a compreensão do Liceu enquanto 

instituição escolar estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, essa cumplicidade franco-

brasileira ainda precisava ser observada no seu cotidiano escolar. Para tanto na parte 

seguinte consultei as correspondências encontradas no Arquivo Escolar para responder: 

Qual seria a função do diretor de estudos franceses? E como teria se relacionado a 

direção geral realizada por Renato Almeida com a direção da Sociedade Mantenedora? 

Quais teriam sido as responsabilidades de cada direção? 

 

 

3.3. Renato de Almeida e a correspondência do Liceu 

  

A pesquisa com a correspondência se tornou bastante interessante por 

evidenciar registros subjetivos das múltiplas relações sociais e institucionais apontando 

pedidos, agradecimentos, opiniões e informações. Trabalhar com estas fontes 

representou apontar para uma investigação de vivências e experiências não registradas 

possivelmente em outras fontes, por se tratar das experiências, dos embates e das 

questões que foram sendo postas no cotidiano que se está querendo compreender 

(GOMES, 2004). 

Esta parte trabalhou com as correspondências que tiveram o diretor Renato 

Almeida como destinatário ou remetente, com o intuito de ir percebendo como se 

relacionou o Liceu enquanto Instituição de educação brasileira com a sua parte francesa. 

Para tanto foram escolhidos seis conjuntos de fontes, que fizeram parte de um repertório 

de documentos que foram consultados no Arquivo Escolar do Colégio Franco Brasileiro 

(AECFB). 

A primeira fonte analisada se referiu a uma carta-convite datada do ano de 

1963. O remetente era Renato Almeida, diretor do Liceu. O destinatário era o 

governador Carlos Lacerda. Indicava para o convite das comemorações de aniversário 

do Liceu, em especial, para o antigo aluno. A narrativa do convite dizia: “O Colégio 

Franco-Brasileiro, antigo Lycée Français, [...] na intenção de manter as tradições desta 

casa, considerará o dia de sua fundação, o dia do antigo aluno”. Dessa forma, (re) 

significou a proposta feita por Brigole que foi aceita em Assembléia, de criar a 
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Associação de Antigos Alunos, como ficou registrado no Diário Official – Estados 

Unidos do Brazil de 1917, página 4678. 

A condição de Lacerda no momento do convite, de governador, (re) significou 

o lugar do antigo aluno na condição do tempo presente da carta, ou seja, na sua 

condição de governador, assim fui percebendo os deslocamentos do tempo implícitos no 

texto. Ao ser convidado, era o governador, o tempo presente, apontando para um 

convite oficial. O que comemorar, apontava para o antigo aluno, indicando um tempo 

passado, no caso o seu tempo de escola. 

Quando apontou para quem convidava, a consulta sugeriu vários olhares para o 

Liceu. Indicando a Instituição, usou o tempo das emoções no tempo em que o 

convidado tinha sido aluno, ou seja, o Lycée Français.
124

 Indicando as pessoas da 

Instituição, destacou o Diretor e o Presidente da Administração do Conselho, sugerindo 

a Sociedade Mantenedora, ou seja, um convite franco-brasileiro. Indicou, ainda ter 

partido do próprio nome, ou seja, de Renato Almeida, deslocando o lugar do diretor do 

Liceu para o intelectual Renato Almeida. E nesse sentido, imagino, significou a (re) 

afirmação do Liceu como um espaço possível de trocas de sociabilidade que não se 

esgotavam naquele universo franco-brasileiro do Liceu. 

O lugar da comemoração foi a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória do 

Largo do Machado, apontando para o início do seu Discurso Jubilar, onde fazia uma 

louvação religiosa. Ao que parece, não indicou uma posição contrária à ideia proposta 

de serem os Liceus laicos, apenas indicava uma prática consentida, de certo modo, não 

só no Liceu, mas na sociedade brasileira. Assim, (re) afirmou uma das chaves postas 

pelo próprio G. Dumas, durante a política cultural francesa para o Brasil, apontando 

para o entendimento de que a laicidade aqui no Brasil não se aproximava da laicidade 

francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
124

 Vale lembrar aqui as diferentes temporalidades e denominações da Instituição. No tempo presente 
da carta a instituição não era mais Lycée Français e sim Colégio Franco-Brasileiro. 
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Fig. 16. Igreja de Nossa Senhora da Glória do Largo do Machado. [Foto registrada por mim em 

fevereiro de 2012]. 

 

Outra fonte analisada se referiu à resposta da direção à Inspetoria de ensino 

sobre o curso primário da seção francesa. O que motivou a escolha dessa fonte de 

pesquisa foi o intuito de compreender como se deu o ensino na seção francesa (1926-

1984)
125

 do Liceu e como se relacionava com a Instituição.  Não foi possível precisar a 

data, porém sinalizou para os anos de 1950-1960, ao fazer referência ao Diretor de 

Estudos Franceses, sugerindo ser posterior a 1947, ano em que Renato Almeida passou 

a exercer a Direção Geral “assistido por um Diretor de Estudos Franceses”, expresso na 

narrativa do documento.  

A resposta demandou tempo e reflexão, sugeridos pelo rascunho, por conter 

várias emendas e correções, inclusive em cores diferentes de canetas. Assim, a carta 

resposta sobre o funcionamento do curso primário francês dizia que: 

 

O curso primário do curso francês não é um curso autônomo, mas 

especializado, e funciona sob a responsabilidade de seção 
126

 Diretor, 

[...] e sob a direção do diretor de estudos franceses, [...] destacado pelo 

governo francês para essas funções. (fragmento da carta resposta, p.1. 

AECFB) 

                                                             
125

 Embora nosso recorte temporal tenha ido até o ano de 1965. Registro que a seção francesa 
permaneceu até 1984. AECFB. 
126 Indiquei em tom claro, pois foi assim encontrado, como uma ressalva escrita a lápis. 
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O curso continuava representando uma seção francesa, só que de outro modo: 

sem ter a conotação oficial de instituição brasileira. Possivelmente, estaria relacionada à 

Sociedade Mantenedora, dispondo, assim, o Liceu, do espaço das trocas entre franceses 

e brasileiros por intermédio, talvez, dessa seção francesa.  

A fonte consultada permitiu perceber a especificidades do curso:  

 

O curso é feito em 5 anos, com a seguinte distribuição de matérias: 

Português, Francês, Aritmética e Conhecimentos. Há uma aula de 

Português diária e ... aulas de História do Brasil e de ... Geografia do 

Brasil. [...] a atenção dos alunos é chamada para as condições 

especificas do Brasil, [...] Os professores são registrados normalmente 

e a orientação desses estudos, cabe a uma professora brasileira, de 

comprovada capacidade para a missão específica [...]. (Fragmento da 

carta- resposta, p. 1. AECFB) 

 

O curso apresentava o formato de duas seções (uma parte francesa e outra 

brasileira). Essa parte francesa, provavelmente, deveria ter tido o formato do curso 

francês primário oficial. A seção brasileira interna ao curso primário francês, 

possivelmente, funcionava de modo particular, com uma direção restrita ao curso.  

Assim, me pareceu ter sido um curso francês, com uma seção brasileira, tendo 

uma supervisão própria que ficava a cargo dos diretores de estudos franceses (Prof. 

Emmanuel Escamilla) e brasileiros (Profa. Alice Muller), 
127

 e com a responsabilidade 

de seção do diretor geral do Colégio, Renato Almeida. Possivelmente, as reticências no 

documento apontadas indicaram, para uma indecisão sobre esses tempos escolares, que 

provavelmente não apresentavam uma regulamentação específica. 

Surgiu uma indagação, sobre quem eram esses alunos da seção francesa. O 

documento consultado indicou que, 

 

[...] se destina particularmente a crianças de passagem pelo Brasil, não 

só franceses, mas de várias outras nacionalidades, inclusive filhos de 

diplomatas brasileiros que assim facilitam o estudo dos mesmos 

quando servem no estrangeiro, onde escolas francesas são mais 

numerosas. (ID., Ibidem, p. 2. AECFB) 

 

                                                             
127  Diretores citados na época do documento. 
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 Porém, ao consultar as fichas de alunos da seção francesa, elas revelaram 

filhos de diplomatas franceses, brasileiros e de outras nacionalidades, mas também 

outros grupos não só relacionados à diplomacia. Nesse sentido, foi interessante 

observar: primeiro, a possibilidade de pesquisa a partir da circularidade / circulação de 

pessoas, pela condição de internacionalização do Liceu. Assim, cada Liceu num 

determinado país se reportava em ultima estância à França, o que possibilitava ao aluno 

de qualquer Liceu estar matriculado numa escola do governo da França, conferindo, 

portanto, à instituição, uma internacionalidade circular, “fechada”. Isso, a meu ver, 

tornou-se a maior propaganda do Liceu, pois proporcionava uma mobilidade que era 

muito bem vinda quando se pensava na incerteza dos lugares e regiões, sobretudo em 

situações de guerras ou intolerâncias culturais. Assim, a expansão da política francesa 

cultural nessa relação de circularidade / circulação, (re) inseriu o processo de 

constituição do Liceu nesse espaço da política cultural francesa. Desse modo, essa 

circulação começava na França e voltava para a França, ou seja, começava e terminava 

no mesmo lugar como um círculo que se fecha.
 128

 

A indagação sobre quem seriam esses professores e como se deram as suas 

relações profissionais apontou tanto para os professores brasileiros como para os 

franceses.  

 

Os professores que fazem as cadeiras de Português, História e 

Geografia do Brasil têm o registro estadual e os demais são 

designados pelo governo francês,  os quais, de acordo com Resolução 

do Conselho Federal de educação, são dispensados do registro, visto 

terem cursos na França. (ID., Ibidem, p. 2. AECFB) 

 

Portanto, observam-se dois processos diferentes e separados. Para os 

professores brasileiros, sugeriu que seguiram as exigências da legislação brasileira. Em 

relação aos professores franceses, na sua relação com a legislação brasileira, indicaram 

para acordo com Resolução do Conselho Federal de Educação.  

A outra fonte analisada se referiu a um conjunto que tratou do processo de 

modificação do nome da Instituição. A fonte 1 do conjunto se referiu a uma 

correspondência encaminhada pela direção, em tom de comunicação, onde o assunto 

                                                             
128

 A pesquisa compreendeu circulação relacionada a redes enquanto que circularidade indicou um 
circulo que se fecha. Portanto, a circulação na pesquisa representou uma circularidade que convergia de 
qualquer l espaço da França no exterior, como exemplo, os liceus franceses, e voltava para a França.  
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tratado era a mudança de denominação do Liceu. Era endereçada à Divisão Geral de 

Ensino, e datada de 30/01/1963: 

.  

Venho comunicar-lhe, de que nada dispondo em contrário a Lei [...], 

este Estabelecimento volverá à sua antiga denominação de Liceu 

Franco Brasileiro, que mais e melhor se coaduna com a sua tradição, 

além de ser esta a designação pela qual realmente é conhecido. 

(Fragmento da carta datada de 30/01/1963. AECFB) 

 

Indicou vontade expressa em retornar à denominação de Liceu Franco 

Brasileiro. Imagino que ficou (re) significado o valor simbólico da denominação dada 

na sua fundação, Lycée Français e sugerindo o lugar de prestígio que vinha relacionado 

com o imaginário francês daquele período do início do século XX.  

A fonte 2 desse conjunto se referiu à resposta sobre o oficio acima, 

encaminhada pelo Inspetor Seccional de ensino secundário ao diretor Renato Almeida: 

 

[...] encaminhado pela Diretoria do Ensino Secundário a esta 

Inspetoria Seccional, [...] próximo findo, uma vez que a solução do 

assunto que encerra é da competência da Inspetoria Seccional, 

cumpre-me comunicar-vos que não pode ser aprovada a mudança da 

denominação do vosso estabelecimento de ensino, de Colégio Franco- 

Brasileiro para o antigo “Liceu Franco Brasileiro”, pelas razões 

expedidas no esclarecido Parecer [...]. (Fragmento do ofício do 

Inpsetor. AECFB) 

 

Coube destacar a perspectiva da Instituição de não ter querido perder a 

denominação de Liceu, que remetia àquele imaginário francês, que foi a razão da 

própria constituição do Liceu para a elite brasileira, comparada à justificativa 

burocrática do inspetor. 

 Outro conjunto de fontes se referiu aos professores franceses e sua relação 

com o Liceu. A Fonte 1 desse conjunto disse respeito à correspondência entre o 

professor francês e a direção. Assim, o professor francês era o remetente e o diretor, o 

destinatário. A consulta indicou para uma documentação que provavelmente fazia 

referência aos anos 1950, a data exata não foi possível precisar pela má qualidade do 

material documental: 
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O abaixo assinado Orientador Pedagógico do Colégio Franco 

Brasileiro, desta Capital, vem solicitar a v. ex. que, à vista do atestado 

incluso da Adida Cultural junto à Embaixada de Franca no Brasil, lhe 

conceda permissão provisória para lecionar nos dois ciclos do curso 

secundário a cadeira de francês, protestando apresentar em tempo os 

documentos mencionados no atestado, que já providenciou para serem 

enviados. (Fragmento da carta endereçada ao diretor. AECFB) 

 

Qual seria a razão de o professor encaminhar uma correspondência ao diretor? 

Não estariam num mesmo estabelecimento? A resposta indicou para uma questão já 

posta, sobre os cursos franceses no Liceu. Esse professor veio para o Brasil para ser o 

diretor responsável pelos estudos franceses, assim, pareceu como se fosse outro lugar 

também no nível da organização escolar. O distanciamento indicado inclusive pela 

formalidade da correspondência pode ter sido um indicativo de como funcionava o 

curso francês, partilhado em um mesmo espaço físico.  

O propósito dessa correspondência indicava a permissão provisória para 

lecionar nos dois ciclos do curso secundário a cadeira de francês, sugerindo que os 

professores indicados pelo governo francês também pudessem ser encarregados, mesmo 

que de modo provisório, pelos cursos de francês do Colégio Franco-Brasileiro. Foi 

possivelmente a partir dessa convivência com os professores franceses que se 

construíram as relações franco-brasileiras no espaço do Liceu. 

 Outra fonte se referiu às correspondências enviadas e recebidas pela 

Embaixada Francesa, escritas na sua quase totalidade em francês. Foi interessante 

perceber o lugar do diretor Renato Almeida, que mantendo uma correspondência no 

idioma francês de certo modo indicava para a sua pessoa um pertencimento francês. A 

consulta mostrou que a escola recebia: livros de literatura, de artes e livros referentes ao 

ensino do francês, filmes sobre a França e para uso didático do ensino do francês, que 

foram guardados na biblioteca. Portanto, tudo indica que a parte francesa da Instituição 

continuava com o propósito de criar uma ambiência francesa. Imagino possa ter sido 

este o diferencial do Liceu enquanto uma instituição de educação brasileira. 

A última fonte se referiu à correspondência encaminhada à Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, na qual Renato Almeida informava que pelo decreto 

11472 de 03/02/1943, o estabelecimento escolar ficou autorizado a funcionar como 

colégio e no seu artigo 2º indicava que a denominação seria Colégio Franco-Brasileiro. 
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Foi interessante perceber a retirada da denominação Liceu - a sua primeira designação e 

aquela que fez a ligação simbólica com a França. 

O presente capítulo apontou para as redes de sociabilidade franco-brasileiras 

relacionadas ao grupo de intelectuais formados, particularmente, por Afrânio Peixoto, 

Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Alceu Amoroso Lima, Affonso Celso, Renato 

Almeida e Luis Anibal Falcão. A partir do Liceu, outras redes foram sendo apontadas, 

indicando um projeto franco-brasileiro constituído com a participação da 

intelectualidade, mas que passaram também por espaços oficiais do governo. A razão da 

escolha de Renato Almeida para a direção ficou compreendida por esses laços de 

amizade e cumplicidade franco-brasileira da intelectualidade carioca das primeiras 

décadas do século XX. 

 A razão da constituição de duas seções parece que esteve relacionada ao 

período de mudanças e transformações, culminando com a saída de Brigole em 1926: 

um diretor francês sem conhecimento do Brasil não poderia, talvez, dar conta da 

direção. Entretanto, a escolha de um diretor brasileiro teria que estar afinada com a 

cultura francesa e, por isso a escolha ter recaído em Renato Almeida, um intelectual 

carioca que pertencia Às redes de sociabilidade franco-brasileiras.  

 A direção de Renato Almeida ter sido tão longa foi também uma das 

indagações postas nesta fase conclusiva do capitulo. Recaindo o olhar sobre Renato 

Almeida, ficou sugerido que ter sido diretor do Liceu lhe indicou também, outros 

projetos, que de certo modo se entrecruzaram ao longo dos anos. Assim, o espaço do 

Liceu, bem como sua posição de diretor aliado a sua trajetória no Ministério das 

Relações Exteriores foi um percurso que foi se (re) significando a cada intersecção que 

acontecia.  

Suppo (1999) levantou uma questão que possa ter feito eco com a questão da 

seção francesa e sua especificidade dentro do espaço do Liceu, ou seja, a lei de 1932 

que determinou que todo ensino devesse acontecer em língua nacional. Desse modo, 

como ficaria a seção francesa? A respeito desta seção francesa que mantinha o curso em 

língua francesa os indicativos sugeriram para uma seção não da instituição escolar, mas 

sim da Sociedade Mantenedora, a qual tinha no seu estatuto o crédito para abrir escolas 

e cursos. 

Faltava ainda compreender de modo mais aprofundado o porquê da razão de 

duas seções e como se deu a difusão das práticas culturais francesas no interior da 

Instituição escolar. Nesse sentido, o Arquivo Escolar representado pelo conjunto de 
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documentos e objetos escolares, conjuntamente com as narrativas memorialísticas de 

antigos alunos e professores contribuiriam para responder algumas das indagações que 

ficaram postas durante a pesquisa. Portanto, entendi que seria necessário ainda recorrer 

a outras fontes de pesquisa histórica, e que seriam apresentadas num quarto capítulo, 

para entender a escola por dentro de seu espaço escolar. 
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Capitulo 4 - LICEU FRANCÊS: A ESCOLA VISTA POR DENTRO 

 

 

4.1 O Liceu pelo olhar do arquivo 

 

Para responder à questão central sobre a existência da escola numa perspectiva 

meso de análise, a indagação partiu de Brigole, esse homem que fundou o Liceu no ano 

de 1915 e continuava presente na materialidade escolar, representada pelo timbre dos 

papéis escolares e cadernetas dos alunos dos anos 2000. Desse modo, me fez sair do 

Arquivo Escolar e procurar compreender as razões da fundação do Liceu num contexto 

mais amplo das relações franco-brasileiras. Na continuação das indagações em que 

procurei responder sobre o processo de constituição e criação do Liceu surgiram dois 

outros personagens centrais: Georges Dumas e Renato Almeida. Logo, foi preciso entrar 

e sair do arquivo na procura de um entendimento da multidimensionalidade da 

instituição escolar, olhando para o processo no movimento de escala macro e micro das 

relações entre educação e história franco-brasileira.  

Nesse sentido, a perspectiva meso de análise permitindo entrar e sair do Arquivo 

Escolar, como indicam Oliveira e Gatti Júnior (2002), citando Nóvoa (1992, p.15),
129

 

observa que “as instituições adquirem dimensão própria, enquanto espaço 

organizacional e também se tornam importantes decisões educativas, curriculares e 

pedagógicas” (p. 74).  

Faltando ainda compreender o funcionamento das duas seções do Liceu, foi 

necessário o movimento de retorno ao Arquivo Escolar para procurar entender como se 

desenvolveram as práticas culturais no interior dessa instituição escolar que a situaram 

nos contextos franceses e brasileiros, ao longo do período analisado. 

O conjunto de fontes de pesquisa históricas relativas ao Arquivo Escolar
130

 

auxiliou a compreender o Liceu como objeto de estudo. O que foi trabalhado num entrar 

e sair do arquivo. 

                                                             
129 Assim, a perspectiva de Nóvoa entende que, ao se estudar uma escola, mais do que comprender os 
sistemas educativos de modo amplo é preciso perceber que o estabelecimento escolar tem uma 
dinâmica própria, atrelada às práticas culturais, fruto das ações e decisões internas da organização 
escolar, embora esteja inserido num sistema educativo.  
130

 Arquivo Escolar é um conjunto de “documentos produzidos ou recebidos por escolas públicas ou 
privadas, em decorrência do exercício de suas atividades específicas, qualquer que seja o suporte ou 
informação ou a natureza dos documentos”. (MEDEIROS, 2003, p.2)  
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A pesquisa com arquivos escolares trabalhada nessa perspectiva meso de análise 

entende que  

 

Entre estes dois níveis de analise (micro e macro), outro tem assumido 

relevância: as abordagens meso, que incidem sobre as instituições 

educativas, o universo de produção dos documentos arquivísticos. A 

meso abordagem privilegia as relações com o nível macro das 

decisões políticas (de que os textos legais constituem os dispositivos 

de suporte) e integra a dimensão micro, englobando as perspectivas 

que os atores educativos, nomeadamente os professores, apresentam 

sobre a sua instituição, a sua profissão e as praticas sociais. [...] No 

interior de estruturas complexas, como são as escolas, as pessoas 

estabelecem e relações de poder e de comunicação, transmitem e 

rendem uma cultura e são, por sua vez, produtoras de culturas. 

Constitui-se, assim, um universo especifico, do qual nos foram 

deixados, ao longo do tempo, documentos e testemunhos que 

possibilitam o conhecimento, a apreensão da vida das instituições.                                     

(MOGARRO, 2006, p.78-9) 

 

Desse modo, durante o desenvolvimento da pesquisa as saídas do Arquivo 

Escolar foram motivadas por questões propostas a partir de consultas às fontes do 

próprio arquivo, buscando o entendimento das relações entre a instituição escolar e a 

sociedade mais ampla. Portanto, foi a partir do olhar para os três personagens centrais 

que se indagou sobre relações franco-brasileiras e a instituição escolar. 

Portanto, ao tomar contato com a documentação escolar do Liceu, que se 

encontrava espalhada pelos diversos espaços do estabelecimento escolar, com uma 

lógica de guarda própria, surgiu de imediato uma questão. Como localizar as fontes para 

a pesquisa? E nesse sentido, percebi que teria que fazer um primeiro inventário dos lotes 

para, assim, iniciar a pesquisa. Desse modo, aquilo que parecia difuso e sem uso ganhou 

significado, ficando distribuído do seguinte modo. Um primeiro lote, guardado numa 

das salas administrativas da Instituição, apresentou as fichas individuais de cada aluno 

com seus documentos pessoais e referentes à sua trajetória escolar. Um segundo lote, 

guardado na sala dos professores, indicou três distinções: a primeira se referiu aos livros 

de entrada dos alunos, a segunda às atas de exame e a terceira aos documentos internos 

da instituição. E, assim, esse lote foi organizado em documentos externos e internos. Os 
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externos correspondiam aos regulamentos e pareceres da legislação brasileira 

educacional e às correspondências trocadas entre a direção e o espaço externo ao 

estabelecimento escolar. Os internos diziam respeito aos regulamentos e regimentos 

internos, aos quadros de docentes e alunos por ano e série, às ementas das disciplinas, 

aos discursos institucionais, às correspondências internas a instituição escolar, 

programas de festas e celebrações, certificados de conclusão de curso. Um terceiro lote, 

guardado na biblioteca, representou um conjunto iconográfico formado por álbuns 

fotográficos e outras tantas fotos espalhadas por caixas e sob a guarda da bibliotecária. 

Um quarto lote indicou para objetos da escola
131

, que se encontravam espalhados por 

diferentes espaços da Instituição. Portanto, foi desse conjunto amplo de documentos e 

de objetos, que se constituiu o Arquivo Escolar do Liceu e dele que foram retiradas as 

fontes de pesquisa históricas para o estudo que tinha o Liceu como objeto de pesquisa. 

Pareceu importante explicar que o Arquivo Escolar não se encontrava completo 

nem catalogado, e, portanto foi necessário (re) organizá-lo minimamente para que 

pudesse consultá-lo e tê-lo como um lugar da pesquisa. A riqueza apresentada pelo lote 

4  justificou o meu entendimento de que esse conjunto também deveria ser incluído no 

repertório do Arquivo Escolar. 

Diante das pilhas de documentos encontrados no Arquivo Escolar me encontrei 

num emaranhado de papéis. Como iniciar a consulta ao arquivo?  E aí, veio uma 

primeira indagação: O que eu faria com aquele arquivo? A intenção era conhecer como 

teria sido o processo de constituição, criação e desenvolvimento do Liceu, hoje colégio 

Franco-Brasileiro, no intuito de identificar como se desenvolveram as práticas culturais 

no interior da escola. O recorte temporal já tinha sido pensado, anteriormente, e seria 

marcado pelo ano da sua fundação em 1915 até o ano de 1984, quando a seção francesa 

                                                             
131

 Materiais e equipamentos usados nos laboratórios de física, química, história natural, salas de 
desenho e geografia. Livros, filmes e slides em francês indicando uso pedagógico, livros de literatura em 
francês. Busto do Embaixador Conty e figura da Marianne. Carteira escolar. Piano de cauda francês. 
Quadro de mármore indicando os nomes dos benfeitores do Liceu: Paulo Silva Prado, Boris Freres, 
Georges Larue, F.A.M. Esberard, Soares Sampaio, Geraldo Rocha, Lage Irmãos, Tude Irmãos; Jeanne 
Brigole, S.A.I. La Princesse Isabelle, S.A.R.Le Comte D’Eu, Fichet Et Schwartz, Harmont, Lineu de Paula 
Machado, Luis Paes Leme, Franklin Sampaio, Candido Grafée, M.A.E, Ministere d´Instruction Publique, 
Chambre de Commerce de Paris et Le  Havre, Établissement et Mestre et Blage, Ministère de la Justice, 
Municipalité de Paris, Municipalité de Le Havre, Banque de Paris et pays Bas, Banque Français et 
Italienne pour l’Amérique du Sud, De Rothishild frères, Banco Hipotecário de Minas Gerais, Banco do 
Brasil. 
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se retirou do Liceu e constituiu o Liceu Molière
132

. Porém a pesquisa apontou para um 

período demasiado longo, desse modo, o recorte temporal ficou restrito ao período de 

sua fundação até o cinqüentenário do Liceu (1965). A partir dos lotes organizados foi 

possível iniciar as consultas às fontes históricas relativas ao Arquivo Escolar.  

Ao iniciar a consulta nas fontes de pesquisa relativas ao Arquivo Escolar, 

percebi que precisava iniciar pela compreensão das temporalidades e especificidades 

das diferentes denominações, incluídas nos timbre dos papéis escolares e cadernetas dos 

alunos dos anos 2000. E assim, retomei a consulta ao Arquivo Escolar. 

 

 
       Fig. 17. Diploma de científico. 1951.  AECFB [diploma cedido pelo próprio ao AECFB]. 

 

A consulta às fontes do Arquivo Escolar
133

 indicou três Sociedades: Liceu 

Franco-Brasileiro Sociedade Anônima, constituída no ano de 1943 conforme indicado 

na Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Diário Official - Estados Unidos do 

Brazil de 24/04/1943, nas páginas 6313-6314; a Sociedade Anônima Lycée Français, 

constituída no ano de 1919 conforme registro na página 2974 do mesmo Diário Official 

de 04/03/1919; e a Sociedade Franco-Brasileira de Instrução Moderna « Liceu Francês » 

                                                             
132

 A constituição do Liceu Molière nasceu da Sociedade Francesa e Brasileira de Ensino criada em 1972. 
Quanto à data da saída da seção francesa, não encontrei data precisa - 1984 ou 1982. AECFB; Arquivo on 
line do Liceu Molière.  
133O Regulamento Indicou a denominação de Colégio Franco Brasileiro, referindo, portanto, um 
documento posterior ao ano de 1943, data que pelo decreto se transformou em Colégio; e anterior ao 
ano de 1953, por indicar na sua capa o nome de Ministério da Saúde. Provavelmente se referia ao 
período de 1943-1953. O Prospecto de apresentação e funcionamento do Liceu não tinha data, mas 
como se refere já ao Colégio, possivelmente foi editado depois de 1943. 
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A.Brigole e Cia (Société Franco-Brésilienne d´Instruction Moderne « Lycée Français » 

A. Brigole & Cie), constituída no ano de 1915, como indicado na página 2973 da 

mesma publicação, datada de 03/05/1917.
 
No timbre, porém observei que há referência 

à escola e à Sociedade Mantenedora, indicando nesse jogo de temporalidades, 

provavelmente a idéia de que a Sociedade e a Escola se confundem como uma única 

Instituição. Faltando, ainda, investigar as datas de transformação das Sociedades, 

escolhi, mais uma vez, sair do arquivo e retornar à consulta das Atas das Assembléias 

registradas na imprensa oficial. A consulta às Atas indicando os objetivos das mesmas 

apontou alguns desses processos constitutivos.   

 

 
                                  Fig. 18.  Prospecto, provavelmente da década de 1940. AECFB 

 

 

 
                           Fig. 19. Regulamento, provavelmente da década de 1940. AECFB 
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O Lycée Français como estabelecimento de instrução moderna fundado por 

Alexandre Brigole em 13 de novembro de 1915, estabelecido na Rua do Catete, 351, foi 

mantido pela Societé Franco-Brésilienne d’Instruction Moderne « Lycée Français » A. 

Brigole & Cie. 

 

[...] teve no primeiro anno 220 alunos, no segundo este número se 

elevou para a 260 e no terceiro a 300. Isto quer dizer que o 

crescimento do estabelecimento se foi progressivamente firmando, 

subindo sempre no conceito dos pais de família e dos mais distinctos, 

lhe vão confiando os seus filhos. Isso demonstra a sua boa direção e 

excelência do ensino. [...] esta organização, que demandou tempo, 

trabalho e perseverança e que hoje funciona graças e esses esforços 

com ordem e regularidade [...]. (DO, 04/03/1919, p. 2974) 

 

No dia 12 de dezembro de 1918 foi realizada a Assembléia Geral Preliminar
 

registrada no Diário Official - Estados Unidos do Brazil de 04/03/1919, páginas 2974 e 

2975,
 
 para constituição da Sociedade Anônima Lycée Français, onde  

 

[...] o objeto da reunião: a constituição de uma sociedade civil sob a 

forma anonyma, destinada a succeder a Societé Franco-Brésilienne 

d´Instruction Moderne « Lycée Français » A. Brigole & Cie, dando 

maior largueza e desenvolvimento dos seus objetivos. [...] A Societé 

Franco-Brésilienne d´Instruction Moderne « Lycée Français » A. 

Brigole & Cie, offerece os bens, cousas e direitos que constituem o 

seu acervo para realizar [...] ao sr. Alexandre Brigole, seu gerente, em 

compensação de renuncia dos seus direitos e vantagens decorrentes da 

sua situação na sociedade a extinguir-se. (DO, 04/03/ 1919, p. 2974-

75) 

 

A consulta a esse documento ainda indicou que, no dia 15 de janeiro desse ano, 

fora realizada a Assembléia Geral de constituição definitiva da Sociedade Anônima 

Lycée Français na sede da Societé Franco-Brésilienne d´Instruction Moderne « Lycée 

Français » A. Brigole & Cie, à Rua do Catete. A direção da Sociedade Anonima Lycée 

Français ficou formada pelos presidentes Paul Mèghe e Georges Larue, secretário 

Georges Thys, e Brigole para Diretor da escola e gerente da Sociedade.  
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No período de 1918-1926 o Liceu passou por momentos difíceis e por outros 

melhores, embora aumentando o seu contingente de alunos e seus espaços 

complementares, sofreu embates e conflitos sobre seu possível fechamento, recebendo 

subvenções tanto francesas quanto brasileiras. Os esforços franceses, sobretudo da 

diplomacia de Conty e do próprio governo brasileiro possibilitaram vencer as crises e se 

(re) estruturar, contando, ainda, mais adiante com outras subvenções pontuais do 

governo francês.  

Matthieu (1991) consultando os Arquivos do Ministério dos Assuntos 

Estrangeiros da França e os Arquivos de Nantes destacou, em especial, a subvenção de 

300.000 francos, no ano de 1921, ao Conselho de Administração, permitindo a compra 

de um terreno de 7.000 metros
2
 à Rua das Laranjeiras, onde se instalou o Liceu no ano 

seguinte. Ainda, indicou outras subvenções de 50.000 francos por ano por parte do 

governo francês e igualmente do governo brasileiro na ordem de 75.000 francos por ano 

(MATTlHIEU, 1991, p.121).  

Desse modo, o Liceu se estabeleceu em prédio próprio à Rua das Laranjeiras, 13 

com projeto do arquiteto francês Gabriel Marmorat.  

 

 
                                             Fig. 20. Alinhamento da rua – 1922. AGCRJ 
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. 

 
                                      Fig. 21. Planta Baixa do projeto do prédio escolar – 1922. AGCRJ 

 

 

 

 

 
                             Fig. 22.  Corte e Fachada do projeto do prédio escolar – 1922. AGCRJ 
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O projeto arquitetônico de Mamorat
134

 consolidou um projeto de instituição 

escolar marcado pela materialidade do prédio escolar.  

 

Instalado à Rua das Laranjeiras 13 e 15, em ponto muito central, num 

prédio especialmente construído em 1922, segundo os requisitos mais 

modernos da higiene e da pedagogia, que foi ampliado por 

construções sucessivas, num conjunto amplo e espaçoso, [...] o 

Colégio Franco-Brasileiro possui instalações muito completas, quer 

para as aulas, laboratórios, salas especializadas, anfiteatros, etc., bem 

assim para exercícios físicos, recreios e diversões da vida escolar. 

(PROSPECTO s/d, s/p. - AECFB) 

 

A importância das instalações ficou caracterizada pelas fotos apresentadas no 

prospecto da década de 1940 após as informações sobre o funcionamento da 

Instituição.
135

 

 

 
                                                  Fig. 23. Auditório - década de 1940. AECFB 

 

                                                             
134 Compreendo o projeto de arquitetura como uma ação dentro de um espaço-tempo determinado e 
por isso a importância de se perceber pela arquitetura a expressão de uma idéia, outro modo de 
expressão de um espaço-tempo determinado. 
135

 As Figuras de 23 a 28 fazem parte da fonte de pesquisa relativa ao prospecto com data provável da 
década de 40, particularmente depois de 1943 pela denominação de Colégio Franco-Brasileiro. 
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                    Fig. 24. Hall sala da diretoria e entrada para auditório - década de 1940. AECFB  

 

 

 
                                      Fig. 25. Sala diretoria / biblioteca - década de 1940. AECFB 
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                                      Fig. 26. Laboratório de Química - década de 1940. AECFB 

 

 

 
                                      Fig. 27. Laboratório de Física - década de 1940. AECFB 

 

 

 
                                           Fig. 28. Biblioteca infantil - década de 1940. AECFB 
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                       Fig. 29. Pátio de entrada na escola - década de 1940. AECFB 

 

 

 
                                              Fig. 30. Foto s/ data. Possivelmente entre 1926-1947.  
                       [Ao fundo Le Forestier e Renato Almeida, do lado esquerdo pareceu ser Brigole]. AECFB. 
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As imagens encontradas no Arquivo Escolar me sugeriram indagar se o projeto 

de arquitetura não teria sido pensado e executado com a finalidade do que representava 

o Liceu para a França: “um elemento de propaganda”,
136

 como indicado no relatório da 

Administração do Liceu de 1925 (REL 1925).
137

  

 Portanto, foi com esse olhar que passei a observar o prédio escolar do Liceu.  

A arquitetura escolar da fachada do prédio é marcada por seus pertencimentos 

franceses. O pórtico com um traçado do Arco do Triunfo
138

 e uma arquitetura francesa 

com a inscrição inspeção permanente, foi sugerindo o significado de obra-monumento 

numa perspectiva francesa. A constituição do Liceu representava, possivelmente, 

naquele arco a vitória de um processo, ou seja, o da idéia da constituição do Liceu, que, 

aliás, sabemos que é a representação dos outros liceus espalhados pelo mundo. A 

inscrição inspeção permanente foi inscrita, certamente, para ficar guardada na memória 

e registrar um processo, uma labuta de esforço empreendido para alcançar o 

reconhecimento pela legislação brasileira da instituição.
139

 

 

 

 
                                              Fig. 31. Entrada - Pórtico - década de 1940. AECFB. 

                                                             
136 No original: Un élément de propagande. 
137 Sobre o assunto da propaganda para a França na política cultural Francesa consultar Matthieu (1991) 
e Suppo (1999). 
138 Arco de Triunfo – monumento localizado na cidade de Paris, construído em comemoração às vitórias 
militares de Napoleão Bonaparte.  
139

 Possivelmente foi inscrita depois da obra, pois a inspeção permanente para o nível ginasial 
aconteceu no ano de 1936 e para o nível de científico e clássico no ano de 1943. 



169 
 

Entrando no pátio externo, se visualiza a entrada principal do corpo da escola, 

com duas inscrições na fachada com as suas denominações de Lycée Français, mais 

distante, e logo na frente, Liceu Franco-Brasileiro. A arquitetura da fachada, 

possivelmente, (re) significou o espaço a partir da nova inscrição de Liceu Franco 

Brasileiro na construção escolar, uma vez que à época de sua construção a denominação 

era Lycée Français. 

 

 
Fig. 32.  Fachada externa. [Foto tirada na década de 1990. Não encontrei fotos com esse ângulo, por esta 

razão destaquei foto mais recente]. AECFB. 

 

A aproximação franco-brasileira foi (re) significada no espaço físico do Liceu 

Franco-Brasileiro, onde permaneciam hasteadas as bandeiras: francesa e brasileira.
140

  

                                                             
140

 Existem fotos das duas bandeiras nessa mesma posição, mas muito desgastadas, ou em ilustrações 
de convites internos. Por essa razão, a foto 33 foi tirada por mim, focalizando as duas bandeiras no 
pórtico da escola.  
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Fig. 33. Pórtico com as duas bandeiras: brasileira e francesa. [Foto registrada por mim em abril de 
2009]. 
. 

A idéia de escola com um lugar próprio e um prédio construído para esse fim 

vieram no bojo da virada do século com o projeto de escola republicana francesa 

(BENCOSTA, 2005). 

A localização do prédio escolar do Liceu se deu no início da Rua das 

Laranjeiras, Rua da Igreja Matriz da Glória, próximo ao Largo do Machado, lugar de 

circulação, uma região cheia de palacetes e residências, mas que também abrigava 

imigrantes urbanos que iam criando o comércio local. Ali perto na Rua Paissandu ficava 

a Légation Française, em cujo prédio no ano de 1919 se instalou a sede da Embaixada 

Francesa do Rio de Janeiro, Capital Federal.  

Desse modo, a escolha da localização do Liceu indicou, provavelmente, um 

modo de propaganda do estabelecimento escolar, como era uma das intenções sugeridas 

no relatório de 1925. Assim, na articulação entre espaço e construção cultural, 

ESCOLANO (1998) sugeriu para a localização do edifício e a trama urbana como 

elementos importantes, capazes de produzir uma imagem positiva da escola. 

A localização do Liceu, possivelmente, representou uma marca importante na 

região, como foi indicada na Figura abaixo, cópia de um quadro encontrado no Museu 

de Petrópolis.
141

 

 

 

                                                             
141

 Agradeço à professora Elaine, professora de Artes do Colégio Franco-Brasileiro a informação da 
localização do quadro (fig.34) quando de sua visita ao Museu. O que me levou a iniciar uma investigação 
pelos arquivos do Museu a partir das pistas deixadas na pintura de Giovanni Batista Molinelli. 
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              Fig. 34. Vista da Rua das Laranjeiras. Imagem cedida pelo Museu de Petrópolis. 

 

A referência sobre a embaixada da França no texto da legenda, confeccionada pelo 

Museu de Petrópolis, não foi confirmada. Os documentos de arruamento e projeto do 

prédio, já citados, indicavam apenas o Liceu Francês, possivelmente sugeriam um 

espaço francês e por isso a referência. O que se destaca é a importancia dada ao prédio 

do Liceu e também à  capela, que funcionava numa parte frontal à escola. As imagens 

das figuras 31 e 33, quando observadas em conjunto, indicam para a década de 1940, 

com um pátio externo logo na entrada do pórtico, menos extenso que na imagem da 

figura 33, observada pela extensão da grade. O que possivelmente possa ser um 

indicativo que se aproxima das narrativas de alunos da decada de 1950-1960, em que  

relatam que havia  a  casa do padre, uma edificação que tinha sido dos padres e que 

ficava na parte da frente do terreno. A respeito da capela da rainha e do espaço da casa 

do padre ficou uma indagação para outras pesquisas. Assim como um estudo a partir do 

quadro como objeto de pesquisa  pode sugerir outras indagações.  

 O prédio do Liceu é constituído de dois pavimentos. As salas para o primário e o 

jardim da infância se localizavam no térreo, os laboratórios e as salas das séries mais 

adiantadas, no segundo andar. Os menores ficando no andar térreo, não precisariam 

subir e descer as escadarias da escola, indicando, possivelmente, uma norma dada pela 

arquitetura, que separava os alunos menores dos maiores. O projeto era composto por 

salas da direção, parte administrativa, gabinete médico, biblioteca, auditório-sala de 
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conferências
142

, salas de aula, salas temáticas, quadra externa, e anterior a ela, um pátio 

coberto que ligava o pátio das árvores à quadra ao fundo.  

 

 
                                    Fig. 35. Turma de jardim da infância. Década de 40. AECFB. 

 

O segundo andar era formado por duas seções separadas uma da outra. A razão 

não foi esclarecida, duas foram as hipóteses: uma se relacionou à concentração dos 

laboratórios e as salas específicas de um lado; a outra, ao acréscimo de projeto posterior, 

o que não pareceu muito viável pela própria estrutura do prédio. As fontes indicaram, 

sim, que não foi um projeto começado e acabado em um só tempo. Portanto, um projeto 

que, provavelmente deva ter sido motivo de uma série de embates e considerações 

financeiro-orçamentárias a respeito do que se pretendia apresentar como o espaço do 

Liceu Francês, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

                                                             
142

 Este espaço foi criado para um público em torno de 200-250 lugares, com palco e camarim próprio de 
teatro. A inauguração foi com parte do elenco da Comedie Française que estava em visita ao Brasil, 
como indicado no Discurso-texto de Renato Almeida. AECFB. 
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Fig. 36.  Laboratório de Quimica. AECFB. 

 

 
Fig. 37. Laboratório de Física. AECFB. 

 

 

Nessas fotos também se observam as salas de geografia e desenho,  

 

[...[ dotadas de um equipamento moderno e material exigido pelos 

regulamentos vigentes. A sala de geografia contém coleções de 

produtos, através dos quais se pode fazer o estudo da geografia 

econômica, gravuras para antropogeografia, afora quadros, mapas, 

relevos, e uma biblioteca correlata, aparelhos para o ensino de 

cosmografia, relevos geográficos, etc. A sala de desenho possui 

mobiliário apropriado e numerosas coleções de modelos. (Prospecto, 

s/d, s/p. AECFB) 
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Fig. 38. Sala de Geografia - década 1930-1940. AECFB. 

 

Essa sala de geografia indicou possivelmente para um encontro com Brigole. As 

fontes apontaram que, mesmo não estando na direção da Instituição, ele continuou na 

Sociedade Mantenedora e participando das Assembléias, como indicou a consulta ao 

Diário Official - Estados Unidos do Brazil datado de 04/03/1919, página 2974. Assim, 

como era responsável pelo setor de Geografia Econômica e Comercial da Sociedade de 

Geografia do Brasil, pode ter tido essa sala alguma relação com suas atividades na 

Sociedade de Geografia. Sociedade esta que tinha naquele período uma discussão sobre 

o modelo da geografia enquanto disciplina escolar. A ata daquela mesma Assembléia de 

10/08/1921, citada anteriormente no capítulo 1, apontou para um debate proposto pelo 

professor Lafayette, diretor e fundador do Instituto Lafayette, discutindo sobre o ensino 

de geografia, o que sugeriu serem aquelas reuniões espaços onde se discutia a geografia 

como disciplina escolar.  Nesse sentido, sendo Brigole um associado, poderia ter tido 

um olhar mais particular para a geografia enquanto disciplina escolar, com uma sala 

própria nas dependências do Liceu. 

As salas do Liceu apresentando um pé direito elevado com mais de três metros, a 

entrada de luz indicando um caminho da esquerda para a direita, a ventilação das salas 

não recebendo correntes de ar, por conta dos corredores de ventilação, as duas portas 

das salas indicando saídas para o pátio das árvores e para uma circulação interna 

revelam um projeto de arquitetura escolar com fortes aproximações com uma 

arquitetura escolar higienista, própria daquele período dos anos 1920 e com 

particularidades da arquitetura dos Liceus.  
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Ainda sobre as portas e janelas com vidros possivelmente foram projetadas à 

época, sugerindo o controle que era estabelecido tanto sobre os professores como sobre 

alunos nas diferentes classes da instituição escolar. Na arrumação do espaço das salas as 

carteiras
143

 eram enfileiradas, a mesa do professor, bem ao centro e com um quadro-

negro atrás, revelando o rigor e a ordem da disposição das turmas daqueles anos 

escolares, que vinha do modelo de escola republicana francesa do início do século. 

 

 
Fig. 39. Sala de Aula - década 40. AECFB. 

 

A arrumação com carteiras não possibilitando o seu deslocamento e tendo o professor 

ao centro era, possivelmente, uma (re) afirmação do lugar centralizador do professor, 

como também era registrado nas fotos de turma. 

 

 

 

 

 

                                                             
143

Carteiras fixas, individuais, aquelas que tinham no tampo um orifício para o tinteiro e uma caneleta, 
onde pousavam a caneta de pena.  
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Fig. 40. Foto de Turma - década de 1940. AECFB. 

 

 

 
Fig. 41. Foto de Turma - década de 1940. AECFB. 

 

A circulação das salas para o exterior acontecia por uma ou outra saída 

dependendo do motivo, o que indicava para a arquitetura normatizando os caminhos. Na 
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seqüência das fotos se observa a saída para o lugar da sociabilidade, ou seja, o pátio das 

árvores. 

 

 

Fig. 42. Fachada interna - década de 1940. AECFB. 

 

 

 

 
Fig. 43. Fachada interna - década de 1940. AECFB. 

 

Ainda se observa a sala de conferências, onde se realizavam as festas, as 

celebrações, as palestras, e a sala da biblioteca. 
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Fig. 44. Le Cid (teatro) - ano 1965. AECFB. 

 

 

                                                      Fig. 45. Formatura - década 1950. AECFB. 
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Fig. 46. Entrega de Certificados do Curso de Alfabetização - década de 1950.  AECFB. 

 

 

 

 

 
Fig. 47. Entrega de Certificados de Curso - década de 1940. AECFB. 
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                            Fig. 48.  Feira de Ciências - década de 1960. AECFB. 

 

 

As salas não só foram projetadas para fins específicos, mas também equipadas 

com materiais e equipamentos próprios, apontando assim para a linguagem silenciosa 

da arquitetura, que como indica Hall (1997), citado por Yawaia (2005, p. 182), impõe 

fronteiras bem demarcadas e sem a necessidade de serem mencionadas. Nesse sentido, 

“os lugares por onde o indivíduo circula dizem quem ele é e que posição ocupa” (ID., 

Ibidem, p.182). O que pode, possivelmente, ser entendido também, pelo modo 

compartimentado dos saberes que se relaciona com a ideia de racionalidade, de 

modernidade pedagógica a qual compunha a primeira denominação do Liceu, quando 

foi criado como Société Franco-Brésilienne d´Instruction Moderne. 

Esses espaços diferenciados demarcaram um lugar de prestígio conforme o 

relatório encaminhado à embaixada em 1925, onde Georges Thys assinala a necessidade 

de “poder o mais rápido possível comprar o material para o gabinete de física e o 

laboratório de química”.
144

 Portanto, o Liceu já tinha seu ensino secundário. Ao que 

parece, foi acertada a questão financeira e os laboratórios não só foram terminados 

como equipados, o que era uma prática de outros colégios da época, indicando o 

prestigio escolar.  

                                                             
144

 No original: Il convient aussi de pouvoir acheter aussitôt que possible le matériel du cabinet de 
physique et du laboratoire de chimie. REL 1925. AECFB.  
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O prédio escolar foi projetado para dentro, indicando a ideia da escola distante 

de todo contato com o exterior.
145

 O espaço escolar com regras fixas e novos modos de 

comunicação foi formando, portanto, um importante monumento urbano onde a 

comunicação com o exterior denotava o prestígio daquela escola francesa. O espaço 

escolar, circunscrito aos muros escolares, apontava para uma função reguladora e um 

tempo diferenciado, inclusive das outras instituições escolares. Ali no Liceu era o tempo 

circunscrito ao tempo franco-brasileiro. A centralidade se reportava à difusão da cultura 

francesa, no nome das salas homenageando personalidades francesas, nas placas 

indicativas dos diferentes espaços traduzidas para o francês, nas estátuas e símbolos 

franceses, encontrados nos diversos espaços internos do prédio escolar. 

 

 
Fig. 49. Pátio interno - década de 1940. AECFB. 

 

Na perspectiva de uma construção para dentro de si mesma o pátio interno, 

diferentemente do espaço da sala de aula, era o espaço da sociabilidade, do espontâneo, 

embora tivesse também a função de controle, pela disposição no projeto arquitetônico 

do edifício escolar. O pátio era também o lugar da circulação central, onde tudo se via e 

se podia controlar. O pátio era o lugar do encontro coletivo, da formação, do canto dos 

hinos nacionais francês e brasileiro, e também o espaço do contato-confronto das 

diferentes culturas que faziam parte daquele universo escolar. 

                                                             
145 Sobre o assunto consultar, Le Coeur (2005); Hilsdorf (2006). 
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Na arquitetura escolar francesa, a perspectiva da escola para dentro foi 

observada na fachada externa e nos pátios também localizados para dentro da escola e 

por onde se faz a circulação interna da escola.
146

 

 

 
Fig. 50. Pátio interno Colégio Couperin. Marais. Paris - foto registrada por mim set 2010. 

 

  

 
Fig. 51. Fachada externa Colégio Couperin. Marais. Paris - foto registrada por mim set 2010. 

 

As salas com saída para o pátio das árvores indicavam saídas para uma 

circulação coletiva, e onde se encontravam as saídas para o espaço das quadras e dos 

outros blocos de prédios que se ligavam neste lugar central, indicando esse espaço 

central de sociabilidade como uma característica da arquitetura escolar dos Liceus. 

Araujo Júnior (2004) cita o artigo O que é o pátio interno? de Reis Alves 

(2004), onde este autor assim compreendeu o lugar do pátio escolar: 

                                                             
146

 O colégio parisiense fotografado (Figs. 50 e 51) recebe alunos da classe de 6
ème

 - 3
ème 

 no Brasil 
correspondendo ao EFII. As fotos internas foram autorizadas a serem feitas com o espaço vazio, sem 
pessoas (alunos, professores e funcionários). 
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Como lugar de encontros, o pátio inserido em uma instituição, como 

por exemplo, a escola, pode tornar-se o espaço do tempo social, isto é, 

o lugar onde os indivíduos extravasam as suas emoções, onde o lazer 

ganha corpo. O edifício escolar é composto, basicamente de dois 

espaços dicotômicos: a sala de aula e o pátio de recreação. O primeiro 

caracteriza-se pela concentração e aprendizado é o lugar onde as 

emoções espontâneas são contidas. Em contraposição a este espaço, 

temos o pátio escolar, lugar onde as emoções libertam-se, não há um 

controle rígido dos comportamentos e das emoções. (Araujo Junior, 

2004, p.147-8) 

 

 Desse modo, surgia uma indagação: Como foi se desenvolvendo ao longo dos 

anos esse pertencimento francês apontado pelas marcas de uma cultura francesa 

materializada no prédio escolar? Dessa forma, retornei ao arquivo para a consulta às 

fontes que iam apontando como foi se constituindo o Liceu, enquanto uma instituição 

do sistema educacional brasileiro, mas com uma cultura escolar francesa. 

No ano de 1926, deu-se uma transformação com a saída de Brigole da direção. A 

instituição passou a ter uma dupla direção: Le Forestier e Renato Almeida. Matthieu 

(1991), consultando os Arquivos do Service des Oeuvres Françaises à L´Etranger
147

 

(SOFE), indicou pistas para a razão de uma dupla direção no Liceu, na apresentação de 

Le Forestier, um jovem professor “capaz de compreender as ideias e costumes do Brasil 

sem entrar em confronto e sem assimilar-se, e capaz de assumir com a colaboração de 

um brasileiro de formação francesa a direção”
148

 (MATTHIEU, 1991, p. 120).  

Sugeriu, assim, que essa co-direção foi possivelmente para preservar a direção 

francesa do jovem professor que era Le Forestier. Diferentemente de Brigole, Forestier 

não teria o conhecimento e nem a familiaridade com a cultura brasileira. Desse modo, 

indicando a necessidade de um co-diretor brasileiro, e, portanto, foi assim, 

possivelmente, a razão da entrada de Renato Almeida. 

                                                             
147 Arquivos do Ministério dos Assuntos Estrangeiros de Nantes (Archives, Ministère des Affaires 
Étrangères).  
148

 No original: Le Forestier, une jeune professeur, apte à comprendre les idées et coutumes du Brésil 
sans s´y heurter ni s´y assimiler, et capable [d’en] assumer, avec  la collaboration d´un Brésilien de 
formation française, la direction. 
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                Fig. 52. Diretor Renato Almeida. AECFB.           Fig. 53. Diretor Le Forestier. AECFB. 

 

Nos anos seguintes, as missões que chegavam ao Brasil sugeriram que o Liceu 

vinha se desenvolvendo e alcançando o prestígio esperado. O que foi observado, ainda, 

por Matthieu (1991), na consulta aos arquivos em que destacou a posição de Garric em 

visita no ano de 1933. Este, em uma das missões, afirmou: “[...] agora, com mais de 400 

alunos, é um dos estabelecimentos importantes da cidade pela qualidade de estudo e de 

recrutamento. Ele está, assim, em ascensão e parece chamado para grandes 

desenvolvimentos”.
149

 (p. 122) O que aponta para o crescimento da Instituição. Mathieu 

conta, citando passagem de Tronchon (1938), que ao visitar o Liceu no ano de 1935, Dumas 

e outros universitários apresentaram uma apreciação favorável da escola; passados mais 

de quinze anos, o Liceu lhes parecia que tivesse se organizado como uma escola brasileira com 

sua parte francesa:   

 

[...] organizado sobre o modelo francês, segue o programa oficial 

brasileiro, com dois diretores, um francês e outro brasileiro. Recebem 

a visita dos inspetores brasileiros. A língua dos cursos é o português, 

mas as horas de francês ocupam um lugar importante desde o inicio 

dos estudos. Os pequenos do jardim da infância só escutam falar o 

francês, com aplicação do método « direto ». Durante os seis 

primeiros anos seguintes, agrega-se o francês ao português, ao inglês e 

aos ensinamentos fundamentais. Nos anos do secundário,se 

                                                             
149

 No original: [...] maintenant, avec plus de 400 élèves, il est un des établissements qui comptent dans 
la ville par la qualité des études et celle du recrutement. Il est, en outre, nettement en  marche 
ascendante et semble appelé à des grands développements. 
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acrescentam classes de conversação e redação em francês, de literatura 

francesa, como suplemento às horas normais de francês, sempre 

segundo um procedimento sobretudo prático e experimental. O 

francês se torna obrigatório na 5ª série, orientado então para a 

comparação das duas literaturas [...]. Enfim, o diretor françês, M. Le 

Forestier, só fala em francês com seus alunos. Exceto no caso de 

repreensão, que são raros; isso acontece então em português, “para 

não se correr o risco de não ser entendido”. A obra de aproximação 

brasileira, para manter o francês no Brasil, tem ai [no Liceu] um 

instrumento precioso.
150 (p. 122) 

 

Na continuação da consulta às fontes do Arquivo Escolar, um Prospecto do 

Liceu nele encontrado indicou a obtenção da inspeção permanente para o seu curso 

secundário, pelo Decreto nº 901 de 16 de Junho de 1936, o qual concedeu aprovação 

para funcionamento do ensino secundário no nível de primeiro ciclo (ginásio). 

Possivelmente, desde a entrada em 1926 de Renato Almeida numa direção dupla, foi se 

reestruturando o Liceu com um programa oficial brasileiro, embora o modelo fosse 

francês, como indicou a citação acima. Nesse ponto surgia outra indagação, que ao 

longo do estudo ainda procurei responder: como, provavelmente se dava esse modelo 

francês e o que ele representava?  

O relatório de Georges Thys de 1925 assinalava: 

 

[...] De outra parte dava satisfação ao desejo que numerosos 

brasileiros, pertencentes à elite do país, têm de dar aos seus filhos uma 

educação modelada sobre os métodos franceses e culminando com um 

                                                             
150

 No original: organisé sur le modèle français, il suit les programmes officiels brésiliens, et a deux 
Directeurs, français et brésilien. On reçoit la visite d'inspecteurs brésiliens. La langue des cours est le 
portugais, mais les heures de français occupent une place importante dès le début des études. Les petits, 
au jardin d'enfants, n'entendent parler que français, avec application de la méthode "directe". Durant les 
six années primaires qui suivent, on joint le français au portugais, à l'anglais, aux enseignements 
fondamentaux. Au cours des années secondaires, des classes de conversation et rédaction en français, de 
littérature française, s'ajoutent en supplément aux heures normales de français, toujours selon un 
procédé surtout pratique, expérimental. Le français reste obligatoire en cinquième orientée alors vers la 
comparaison des deux littératures [...]. Enfin, le directeur français, M. Le Forestier, ne parle aux élèves 
que le français. Excepté les cas de réprimade, qui sont rares; cela se passe alors en portugais, "pour 
qu'on ne puisse prétendre que l'on n'a  pas compris". L'oeuvre de rapprochement brésilien, de maintien 
du français au Brésil, a là un instrument précieux.  



186 
 

conhecimento aprofundado de nossa língua e uma assimilação de 

nossa cultura. [...].
151

 (REL 1925. AECFB) 

 

Portanto, a consulta ao relatório deixou indícios de que nos anos 1920 o apoio da 

elite brasileira, em especial a carioca, ao projeto do Liceu, indicava a importância dada 

à centralidade da educação e da cultura francesa. 

Tratando-se, em especial do Liceu de São Paulo, Matthieu (1991) apoiado em 

fontes do Ministério dos Assuntos Estrangeiros do Service des Oeuvres Françaises à 

L´Etranger (SOFE) observa a fórmula de um Liceu nacional organizado pela França. O 

ensino secundário era em português e repetido em francês, permitindo a familiarização 

com as duas culturas estudadas ao mesmo tempo (Id, Ibidem). Desde o início, os 

estudos apontaram para a posição de Dumas em relação ao Liceu de São Paulo, 

indicando-o como a escola franco-brasileira, em oposição ao Liceu do Rio de Janeiro, 

constituído, inicialmente como uma escola francesa no Brasil. Entretanto, a partir do 

ano de 1926, embora apresentasse dois diretores, a trajetória do Liceu do Rio pareceu 

em desacordo com o modelo paulista, o que possivelmente foi uma das razões dos 

embates entre Dumas e Conty nos anos iniciais do Liceu. 

Ao falar do Liceu do Rio, Matthieu (1991) sugeriu na sua análise que, embora a 

Instituição fosse mantida pela Sociedade, guardava uma relação de proximidade com a 

embaixada da França. Nesse sentido sobressai o espaço da internacionalidade francesa 

na gestão da escola, uma vez que as decisões centrais, possivelmente, eram 

compartilhadas com a Embaixada e com o Ministério dos Assuntos Estrangeiros da 

França. Vale lembrar que as instituições (o Liceu e a Embaixada) eram vizinhas. Do 

mesmo modo pode ser entendido o Instituto de Alta Cultura Franco-Brasileira, já citado 

no capítulo 2, que se localizou também nas imediações. 

A consulta às Atas consultadas a partir da Imprensa oficial sinalizou para a Ata 

da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de março de 1943, na sede da 

Sociedade Anônima Lycée Français, à Rua das Laranjeiras, 13 e 15, onde se reuniram 

os acionistas da Sociedade com o intuito de mudança de denominação da Sociedade 

Anônima para Sociedade Anônima Liceu Franco Brasileiro (DO1943, p. 6313). A 

consulta a essa Ata indicou possíveis indícios relacionados à mudança de denominação 

                                                             
151 No original: [...] D´autre part il donnait  satisfaction au désir que nombre de Brésiliens, appartenant à 
l´élite du pays, ont de donner à leur fils une éducation modelée sur les méthodes françaises et ayant 
comme couronnement une connaissance approfondie de notre langue et une assimilation de notre 
culture. 
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para Colégio Franco Brasileiro, relacionada ao Decreto nº 11.472, de 03 /02/ 1942, que 

no artigo 6 determinava o nome de Colégio para os estabelecimentos secundários que 

ministrassem os dois ciclos deste ensino. 

Desse modo, foi possível compreender as temporalidades e as suas 

denominações como um espaço em que por vezes a escola e a Sociedade se misturam, 

mas certamente a centralidade estava na Sociedade. Sobre a denominação de Liceu 

Franco-Brasileiro não foi possível encontrar documentação a respeito, só a 

documentação referente à passagem da Sociedade Anônima Lycée Français para 

Sociedade Liceu Franco-Brasileiro S.A, no ano de 1943. Provavelmente, o Lycée 

Français, enquanto denominação do Liceu passou para Liceu Franco Brasileiro ainda 

no início da gestão de Renato Almeida. Entretanto, uma documentação sobre a mudança 

não foi encontrada. Na consulta aos papéis escolares foram encontrados documentos das 

décadas de 1930 para 1940, indicando a denominação Liceu Franco- Brasileiro.  

No ano de 1947 assumiu a direção geral do Liceu Renato Almeida, e Aristides 

Pouchot Lermans a direção da Sociedade Anônima Liceu Franco Brasileiro. Desse 

modo, a parte francesa ficou sob responsabilidade do diretor de estudos franceses, o que 

me fez indagar sobre quais seriam as atribuições desse cargo, ao que parece criado nesse 

período?  

Analisando o regulamento, esse indicava outras particularidades sobre o sistema 

de ensino do Liceu,  

 

O Colégio Franco Brasileiro mantido pelo Liceu Franco Brasileiro 

Sociedade Anônima [...] tem por principio ministrar ensino pré- 

primário, primário, secundário, dentro do plano geral estabelecido 

pela legislação do país e manter cursos de língua e de literatura 

francesa o colégio procurará, por todos os meios no âmbito de seus 

objetivos de colaborar na obra de aproximação espiritual franco-

brasileira. (regulamento. AECFB) 

 

Desse modo, a Sociedade Anônima Liceu Franco-Brasileiro mantinha os cursos 

de acordo com a legislação educacional do Brasil, o que (re) significava, possivelmente, 

a razão de ter o Liceu um diretor brasileiro, mas ainda assim, não, explicava sobre a 

seção francesa e a sua razão embora os cursos de língua e literatura francesa pudessem 

justificá-la. O Regulamento também não explicitava sobre os cursos relacionados ao 
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Bac francês organizado a partir do ano de 1937. Dentre os professores organizadores do 

Bac se encontravam Garric, que esteve em missão no Brasil, Le Forestier – diretor do 

Liceu, Fortunat Strowski – professor do Liceu, entre outros (MATTHIEU, 1991; 

SUPPO, 1999).  

 A consulta ao regulamento do Liceu indicou uma organização constituída por 

direção, corpo administrativo, corpo docente e corpo discente. Já o corpo administrativo 

era formado por um superintendente, um médico, um tesoureiro, um auxiliar de 

tesoureiro, um secretario, um auxiliar de secretário, um bibliotecário e inspetores de 

aluno. Assim, couberam outras indagações: como era composto esse corpo docente? E o 

corpo administrativo, em especial a função do superintendente? E a função da direção?   

O corpo docente era formado por professores brasileiros e alguns estrangeiros, 

presentes nas cartas de atestado de trabalho, emitidas por Renato Almeida, aos 

diferentes órgãos responsáveis pela regulamentação da educação. Os professores 

franceses ficaram a cargo e responsabilidade do governo francês.  

O superintendente tinha a função de orientador educacional
152

 e dirigia a 

disciplina geral do Colégio.  O documento sugeriu as práticas culturais que ocorriam 

fora da sala de aula, o que, possivelmente, estava a cargo desse superintendente francês. 

O orientador educacional era o diretor de estudos franceses o que indicou que a filosofia 

da escola, marcadamente passava por esse olhar francês. Portanto, quem seria esse 

orientador educacional dentro do quadro de funcionários? E o diretor? 

 

O diretor presidirá o funcionamento dos serviços escolares e as 

relações da comunidade escolar com a vida exterior, as autoridades 

governamentais, as famílias e a diretoria da sociedade. [...] O diretor 

será assessorado por um diretor de estudos franceses, a quem coube 

orientar os cursos de língua e literatura francesa, bem assim, exercer 

as funções de técnico da diretoria da sociedade para os assuntos de 

educação em geral e em particular do ensino de francês. [...] O 

superintendente terá as funções de orientador educacional e dirigirá as 

disciplinas gerais do colégio [...]. (regulamento. AECFB)  

 

                                                             
152 As consultas as fontes indicaram o orientador educacional sendo o diretor de estudos franceses. 
Portanto, o significativo foi ter sido indicado que o orientador educacional da Instituição era sempre um 
francês, professor agrégé, sugerindo que a filosofia da escola, possivelmente passava por um olhar 
francês.  
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A escolha e a nomeação do diretor eram de responsabilidade da diretoria da 

Sociedade. A responsabilidade do Diretor recaiu, então, sobre os serviços escolares, 

possivelmente, para uma função mais administrativa do que pedagógica. As funções 

pedagógicas da direção estariam sendo mediadas pela Sociedade, seguindo indícios 

percebidos pela análise das reuniões entre a Sociedade, o Diretor de Estudos Franceses e 

o Diretor Geral.  Nesse sentido, possa ser explicado o tempo longo de Renato Almeida 

na direção do Liceu, embora a Sociedade tivesse por princípio a cada três anos proceder 

a novas eleições do grupo. 

Logo, o diretor de estudos de francês, assessorando o diretor brasileiro, assumia 

as funções mais amplas da direção. Assim, a ambiência francesa passava também por 

essa prática de ter na direção do dia a dia um professor francês. Portanto, a instituição 

brasileira foi sendo constituída numa direção mediada por um orientador educacional 

francês. 

 O superintendente também se responsabilizava pelo espaço das relações como 

orientador educacional, com atribuições mais gerais do cotidiano escolar. Portanto,  as 

práticas culturais francesas passavam por essas relações que iam sendo constituídas, 

também, fora da sala de aula. O que seria um modo de estar próximo tanto dos alunos 

quanto dos professores. Residindo, certamente, um dos modos da aproximação franco-

brasileira. 

Desse modo, as funções estabelecidas para o diretor, o diretor de estudos de 

franceses e o superintendente apontaram para os limites da direção geral. 

Provavelmente, afirmando a chave de que a centralidade da escola na sua parte 

administrativa, relacionada às determinações legais, ficava a cargo da direção geral. 

Entretanto, as atividades relacionadas à filosofia da escola ficavam a cargo do diretor de 

estudos franceses e do superintendente. 

O espaço da Biblioteca de responsabilidade da Sociedade, representava o espaço 

da cultura, da sociabilidade, do encontro e de formação tendo sido trabalhada por um 

modo francês. Portanto, mais um espaço de difusão da cultura francesa.  

Durante a pesquisa, surgiu uma indagação ampla e que não foi respondida, mas 

que, mereceria um estudo aprofundado. Quais teriam sido as obras literárias indicadas e 

que fizeram parte do acervo da Biblioteca? MATTHIEU (1991) sugere que a direção 
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francesa, possivelmente no período entre 1930 e 1940, teria se ocupado da criação do 

acervo da biblioteca, contando inclusive com subvenção específica para esse objetivo.
153

   

A consulta, as fontes de pesquisa encontradas no Arquivo Escolar,  deixou pistas 

para outras questões sobre a organização e funcionamento da Instituição.  Assim, 

tratando-se da questão de gênero, o Liceu se organizava diferentemente das escolas 

confessionais católicas, já que funcionava como uma escola para ambos os sexos.  

 

 
Fig. 54. Quadro de formandos - década de 1920. AECFB. 

 

A consulta aos primeiros livros de entrada dos alunos revela nomes femininos, 

relacionados a famílias de estrangeiros, como se observava em outras escolas também 

de estrangeiros. Na sociedade brasileira dos anos 1920, a educação feminina da elite 

                                                             
153A consulta e pesquisa ao acervo da biblioteca não foi desenvolvida de modo aprofundado, o que 
sugere uma pesquisa específica sobre o assunto.  
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estava, provavelmente, mais restrita a uma esfera do privado, fosse da casa ou das 

escolas confessionais católicas femininas.  

 

 
                                                 Fig. 55.  Arquivo Morto. AECFB. 

 

 

 
Fig. 56. Listas de alunos. Arquivo Morto. AECFB. 

 

A consulta ao prospecto do Liceu deixou pistas para o modo como foi se 

constituindo o sistema de ensino, que se organizava desde o jardim da infância e ia até o 
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ensino secundário-segundo ciclo. O curso primário tinha as seguintes disciplinas: 

linguagem oral e escrita, desenho, português, francês, inglês, aritmética, geografia e 

corografia do Brasil e, história do Brasil, elementos de Ciências físico-naturais, música 

e educação física. Na última série do Curso Primário o Programa para o exame de 

Admissão, ainda incluindo o ensino de línguas estrangeiras, no caso o francês. O curso 

secundário ginasial mantinha classes suplementares de redação, conversação e 

composição francesa, estudos de literatura francesa e curso facultativo de religião. O 

curso secundário, segundo ciclo, funcionava com os cursos: Clássico e Científico.  

Nessas consultas algumas chaves chamaram a atenção e apontaram para os 

deslocamentos e rupturas do período estudado: o ensino do francês, a laicidade e o 

ensino nacionalista. O que sinalizou o posicionamento da França na sua relação em 

especial com o Brasil e a América Latina, em geral.  No sentido micro implicou a 

compreensão, também, das chaves relacionadas às práticas culturais relacionadas ao 

espaço da escola e as transformações da sociedade brasileira e, em particular as 

regulamentações da educação brasileira em relação às escolas estrangeiras. 

O destaque dado ao ensino de francês em atividades também suplementares, 

indicando que a estrutura central sugeriu um tempo mais amplo para a cultura francesa e 

em particular do modelo de ensino francês. Um indício foi dado pelo número de 

professores de francês, em relação ao de outras disciplinas como, por exemplo, inglês, 

indicando, que o francês era compreendido de modo diferenciado. 

O ensino facultativo de religião aponta para os significados da laicidade francesa 

e brasileira. Na França, foi a educação a partir da escola pública e da extinção das 

escolas confessionais, que se produziu uma laicidade coletiva partindo da escola. Aqui 

no Brasil diferentemente, foi pela escola que se (re) afirmou um lugar político e social 

da Igreja, apesar da separação da Igreja e do Estado firmada na Constituição Nacional. 

A separação da Igreja do Estado na constituição permitindo a continuação da existência 

das escolas confessionais possibilitou, provavelmente, o fortalecimento do espaço 

político e social da Igreja na sociedade brasileira e, em particular na questão 

educacional. Nesse sentido, possa ser entendida a possível aliança de Georges Dumas 

com as congregações francesas aqui no Brasil. 

De outro modo, o ensino nacionalista foi uma chave que possivelmente fez 

também (re) afirmar a difusão da cultura francesa.  Um exemplo, bastante emblemático, 

foi o canto do hino nacional brasileiro e francês, juntamente com o ritual do 

hasteamento das duas bandeiras, o que tornava o lugar da representação do nacional um 
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espaço sempre compartilhado. O uso do uniforme (re) afirmou a ideia nacionalista com 

uniforme tipo farda, característica daquele período de guerras e nacionalismo. As datas 

de celebrações e festas, como o dia 14 de julho, data nacional francesa eram, também, 

lembradas e celebradas,
154

 como as comemorações cívicas nacionais.  

 

 

 
Fig. 57. Uniforme escolar. 1945.  AECFB. 

 

 

 

 

                                                             
154 Referências encontradas em fontes de pesquisa iconográfica do AECFB. 



194 
 

 
Fig. 58. Desfile estudantil no ano de1938. AECFB. 

 

 

 
Fig. 59. Entrega de doaçãoes no periodo da II Guerra Mundial.1944. AECFB. 

 

Indagando a procura por uma maior compreensão das atividades voltadas para o 

francês fui levantei indicativos dentro das atividades da instituição, assim: 
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Sendo um dos fins dos Liceus franceses, existentes em numerosos 

países, promover o desenvolvimento da língua e da literatura francesa, 

de sorte a incentivar em todos êles os laços de aproximação espiritual 

com a França, centro de irradiação da cultura ocidental
155

, o Colégio 

Franco-Brasileiro favorece, os programas oficiais em vigor, quer no 

Curso Primário, quer no Secundário. 

Para cumprir porém aquela sua missão, o Colégio Franco-Brasileiro, 

sem prejuízo dos horários, que são aprovados pelas Autoridades do 

Ensino, reserva um certo número de aulas ao estudo do francês, 

sobretudo prático, desde o Jardim da Infância; e no Curso Secundário 

procura dar-lhe o mais zeloso desenvolvimento. Não cobrando 

nenhuma taxa suplementar para o seu ensino, acredita que, assim 

fazendo atende, da melhor forma, aos interesses dos alunos, não só aos 

que se destinam às profissões liberais, como a quaisquer outras 

atividades. (prospecto, AECFB) 

 

A aproximação franco-brasileira entendida como uma centralização na cultura 

francesa, e no modelo francês e que acontecia nos Liceus franceses no exterior, revelava 

possivelmente uma das características da internacionalidade do Liceu, sugerindo  não só 

a sua circularidade, mas como a circulação de pessoas,  incluindo não só franceses, mas 

também outros indivíduos que por circunstâncias diversas viviam em deslocamento. O 

que sugeriu indagar como, possivelmente, foi observada essa circularidade no Liceu do 

Rio de Janeiro mediante os cursos de francês que foram oferecidos na Instituição. 

O curso de francês no Liceu, diferentemente de um curso particular, por 

exemplo, da Aliança Francesa, oferecido como atividade suplementar que dava 

identidade à escola e não tendo taxa de cobrança, (re) forçava a ideia de difusão cultural 

oferecida pela escola. 

A difusão da cultura francesa entendida pelo Liceu como uma missão da 

Instituição, sugerida nas primeiras Atas, provavelmente foi sendo (re) organizada ao 

longo dos anos no entendimento de que o espaço da escola é um espaço dinâmico. Não 

foi um espaço sem conflitos e, em especial no contato confronto com o outro, o 

diferente e não se pode perder de vista as mudanças que não estão só ligadas aos 

grandes acontecimentos, mas ao cotidiano do lugar em que se está analisando.  

                                                             
155 Grifo meu com objetivo de destacar a relação feita com os liceus.  Assim como o grifo seguinte. 
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Desse modo, a consulta às fontes sugeriu possíveis conflitos entre os alunos 

tanto da seção brasileira quanto da seção francesa para com o professor estrangeiro, e 

possivelmente tenha feito parte do cotidiano escolar dessa instituição e, sobretudo 

nesses anos mais próximos das décadas de 50-60. Sugeriu também uma mediação, pois 

ao longo do documento a direção indicava não ter sido um problema francês nem 

brasileiro, mas sim um confronto entre mundos e pertencimentos diferentes, o que vinha 

a (re) forçar o contato-confronto entre as culturas diversas que faziam parte do espaço 

escolar do Liceu. Essa experiência de transitar entre mundos e códigos de 

comportamento e modelos de ensino no meu entender sugeriu o diferencial do Liceu, a 

sua especificidade. 

Ao analisar o desenvolvimento dos cursos suplementares de francês e a relação 

com os professores franceses, questionamos como iam acontecendo às missões, 

sobretudo, apoiado nos estudos da política cultural francesa. Os estudos apontaram a 

política cultural francesa para a América e o Brasil perdendo força durante a II Guerra 

Mundial, e se limitando nos anos 1940. A pesquisa entendeu que a política externa 

francesa atravessou a existência do Liceu, mas a escola como um espaço micro e 

construída por indivíduos, nas suas relações com outros indivíduos foi se configurando 

no seu processo de constituição, criação e desenvolvimento como uma instituição do 

sistema educacional brasileiro, mas com fortes pertencimentos de uma cultura francesa. 

Assim, ficou sugerido o espaço do Liceu enquanto uma instituição escolar continuava a 

ser ao longo dos anos um espaço de difusão da cultura francesa e daí a importância da 

instituição no seu pertencimento francês. Essa de difusão acontecia pela ambiência, pelo 

projeto arquitetônico, pela materialidade da cultura escolar, pela direção aonde a 

filosofia da escola se relacionava ao orientador educacional que era francês e se 

relacionava com os alunos e com os professores, pelo método do ensino do ensino do 

francês e também, provavelmente, pelos encontros no dia a dia com os professores 

franceses e com os alunos franceses nos encontros informais da instituição escolar. 
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                           Fig. 60. Relação de Professores de francês. AECFB. 

 

Sobre os cursos suplementares de francês e a relação com os professores 

franceses, a consulta às fontes de pesquisa do Arquivo Escolar indicou para os pareceres 

do Ministério da Educação e Cultura, no Brasil, em particular, no número 475 da 

comissão de legislação. 

 

A Srª Gabrielle Mineur, Adido cultural junto à Embaixada da França, 

requer autorização para que professores franceses possam ministrar 

cursos de língua e literatura francesa nos dois Colégios franco-

brasileiros, do Rio de Janeiro e São Paulo, nas seguintes condições: 

1º) – Pertenceriam esses professores aos quadros do Ministério 

Frances da Educação Nacional; 2) – Apresentariam os diplomas que 

habilitam ao ensino do francês nos estabelecimentos de ensino 

secundário pertencentes ao Ministério Francês das Relações 

Exteriores a fim de colaborar com a máxima eficiência no ensino da 

língua e literatura Francesa nos dois colégios franco-brasileiros do Rio 

de Janeiro e São Paulo; 4º) – Poderiam ser designados de acordo com 

a Diretoria do Ensino Secundário; à qual o Centro Cultural desta 
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Embaixada apresentaria o “curriculum” universitário dos professores 

propostos pelo Ministério Francês das Relações Exteriores. [...] 

À vista de tudo isso entendemos que consulta aos interesses da 

educação brasileira a aceitação da proposta em causa, convindo que a 

Diretoria do Ensino Secundário fique autorizada a admitir os 

professores franceses nos termos dos vários “itens” constantes da 

petição. (parecer 475 da Comissão de Legislação do Ministério da 

Educação e Cultura. AECFB) 

 

A análise das fontes sugeriu o lugar dos Liceus (Rio de Janeiro e São Paulo) 

como um espaço de difusão da cultura francesa mesmo que no processo de constituição 

cada um tenha tomado diferentes perspectivas de construção de existência da escola. 

De outro modo, indicou mais uma vez o propósito de ser pela via da cultura que 

as relações franco-brasileiras foram sendo (re) significadas,  apontando para o lugar do 

ensino do francês na instituição escolar.  A consulta a esse parecer indicou o espaço da 

instituição como sendo o lugar de possibilidade para a difusão do francês, num período 

em que outras culturas estavam disputando também espaço das relações culturais na 

sociedade brasileira.  

Ainda ficou uma indagação para ser respondida e que se reportava ao 

funcionamento das duas seções, sobretudo, ao funcionamento da seção francesa, essa 

não foi apontada na documentação até então consultada.  

O Liceu representaria, portanto, a escola francesa que foi pensada para 

brasileiros e que teria no seu espaço o lugar da difusão da cultura francesa. Essa prática 

indicada pelo modo como o ensino do francês foi tratado, pela sua metodologia que não 

era uma especificidade do Liceu e sim uma particularidade do modelo francês.  

E assim, implicando o retorno do olhar para a política cultural francesa, pois foi 

a partir dela que se constituíram os Liceus. Surgindo, portanto, uma indagação que se 

relacionava a como teria sido esta circularidade de pessoas a partir dos Liceus 

internacionais, já que a política cultural francesa para o Brasil fez parte de uma política 

mais ampla e esta se referia a política externa cultural francesa em geral (MATTHIEU, 

1991; ROLLAND, 2005; SUPPO, 1999). 
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4.2 O Liceu e a circularidade de pessoas 

 

A circularidade de pessoas, sobretudo dos professores franceses, fazia parte da 

existência da instituição escolar. Os professores agrégés vinham por um tempo 

determinado, assim, também traziam consigo suas experiências não só francesas, do 

modelo francês, mas de outros liceus em que possivelmente tivessem também 

participado. Embora no início os professores ficassem por um período em torno de dez 

anos e fossem em geral jovens profissionais. A circulação / circularidade de pessoas 

pela perspectiva dos professores agrégés possivelmente ficou mais evidente pela ação 

das missões e pelo tempo de certo modo pré-estabelecido em que cada professor deveria 

ficar numa determinada missão. Situação essa que não invalidou a perspectiva de alguns 

desses professores terem se estabelecido nos países em que realizavam suas missões. 

Portanto, uma indagação seria olhar a trajetória desses professores agrégés a partir de 

suas missões francesas no Brasil.  

Entretanto, além desses professores franceses que vinham nas missões com 

função determinada, o Liceu recebeu outros professores migrantes que chegavam ao 

Brasil, esses vieram, em especial, no período entre guerras. Na consulta ao Arquivo 

Escolar as fontes indicaram Paulo Ronai e David Perez, entre outros professores não 

franceses que trabalharam no Liceu e também no Colégio Pedro II. Ambos aqui 

chegaram no período entre-guerras, Paulo Ronai vindo do Leste Europeu e David Perez 

de Tanger, na Tunísia. A consulta ao Diário Official - Estados Unidos do Brazil de 

18/10/1940, página 19753, indicou ter Brigole também trabalhado no Colégio Pedro II 

como professor contratado. Outros professores indicaram o Pedro II como outra escola, 

mostrando o que sugeriu esta instituição como um espaço de sociabilidade. David Perez 

fundou no ano de 1926 a Confederação do Professorado Brasileiro e em 1931 participou 

da fundação do Sindicato de Professores do Ensino Secundário e Comercial do Distrito 

Federal.
156

 Paulo Ronai foi indicado por fontes dispersas que teria formado com outros 

professores o embrião da sociedade de professores de francês no Liceu.  

Ainda no entendimento de compreender o processo de existência da instituição 

escolar, já que a pesquisa indagava sobre o processo de constituição, criação e 

desenvolvimento do Liceu, uma instituição de educação, parecia fundamental saber 

                                                             
156 Sobre a biografia de David Perez consultar Dollinger (2008, p.129-146); e Falbel (2005). 
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quem tinham sido seus alunos, sobretudo na perspectiva da circulação / circularidade de 

pessoas.   

Quanto ao processo de constituição, indicou o desejo de uma elite, mais adiante 

as fontes sugeriram o olhar para os alunos ilustres.
157

 O regulamento indicou os cursos 

franceses possibilitando o intercâmbio, o que já sugeriria uma possível circularidade de 

pessoas a partir da circularidade dos Liceus enquanto instituição francesa que 

mantinham escolas em diferentes países. Nesse sentido, essas questões postas 

instigaram a consultar os livros de entrada e as fichas dos alunos durante o recorte 

temporal 1915-1965, no intuito de compreender pelos indivíduos quem tinham sido 

esses alunos. 

Na consulta aos livros de entrada encontrei nomes de famílias ilustres, mas 

também outros nomes de famílias anônimas. Algumas delas estavam em processo de 

deslocamento, sugerido pelos certificados que indicavam terem vindo de outros liceus 

franceses estabelecidos na América Latina ou mesmo em países mais distantes, como o 

Egito, por exemplo.
 158

  

A instituição funcionando em duas seções, uma brasileira e outra francesa, de 

certo modo criava uma distinção de alunos entre elas. Percebi durante a pesquisa que a 

escola brasileira (chamada de seção brasileira) oferecia uma parte francesa para aqueles 

que provavelmente quisessem continuar seus estudos na França. De outro modo, a 

Seção francesa (representando a escola francesa no Brasil), estando no Brasil, tinha sua 

seção brasileira.
159

 Na primeira década, até o ano de 1926 possivelmente funcionou sem 

essa separação, mas a partir das duas direções ficou sugerida a prática das duas seções. 

Assim, com esse indicativo consultei os livros de entrada e fichas de alunos.  

A seção francesa recebia brasileiros geralmente filhos de diplomatas ou mesmo 

de famílias que davam para seus filhos uma educação internacional, ou estavam 

retornando ou indo estudar na Europa, em especial, na França. Os estrangeiros eram: 

filhos de diplomatas que, provavelmente, devido a contínuos deslocamentos escolhiam 

o Liceu como escola padrão para seus filhos; filhos de franceses que estavam em 

serviço no Brasil; filhos de outros estrangeiros que estavam por um tempo determinado 

                                                             
157 Alunos ilustres no sentido de antigos alunos que na sua vida adulta tiveram trajetórias de sucesso. 
158 Muitas das vezes, o passaporte era a documentação apresentada, tanto dos responsáveis como do 
aluno. 
159

 Parece que assim funcionava também nos outros liceus franceses espalhados pelo mundo. 
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ou outros que estavam em vias de se estabelecerem no Brasil. Portanto, ficou sugerido 

que esse conjunto de pessoas escolhia o Liceu e a seção francesa para os estudos.  

 

 
                             Fig. 61. Turma da seção brasileira - 1962. AECFB. 

 

 

           
                         Fig. 62. Turma da seção francesa - 1962. AECFB. 

 

A circularidade dos Liceus em outros países e continentes conferia na sua parte 

francesa, portanto, um caráter de internacionalidade à instituição escolar, o que 

provavelmente era uma chave favorável à entrada de estrangeiros e, sobretudo, filhos de 

diplomatas que viviam se deslocando. Outra chave importante se relacionava a sua 

localização na cidade do Rio de Janeiro, Capital Federal, o que, provavelmente 

contribuiu para esses grupos de alunos. 
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A seção brasileira recebia além de brasileiros ilustres (como foram apontados 

pelos discursos), outros brasileiros e filhos de estrangeiros que também buscavam o 

Brasil, o Rio de Janeiro para refazerem suas vidas. Quando esses grupos foram 

separados por períodos relacionados ao processo histórico mais amplo, indicaram para o 

período entre-guerras com um crescente número de migrantes europeus. Interessante foi 

observar que a migração interna do Brasil ficou evidenciada pelas fichas dos alunos, em 

que um número significativo de jovens migrava para a Capital Federal para estudar. A 

consulta indicou também, a partir dos anos 1930 e 40, um número significativo de filhos 

de comerciantes e pequenos empresários provavelmente relacionado ao processo 

histórico da região Catete-Laranjeiras, que ia se configurando como uma região de uma 

crescente “classe média.”  

Outros registros indicavam para a solicitação de pedidos de bolsas de estudo. 

Um olhar mais aprofundado sobre esses documentos no Arquivo Escolar indicou para 

as cartas escritas de próprio punho e endereçadas ao diretor Renato Almeida, sugerindo 

situações de mulheres que ficavam viúvas com muitos filhos, sem trabalho e renda, não 

podendo arcar com as despesas da educação no Liceu. Interessante foi observar que essa 

situação se repetiu de modo significativo na segunda metade da década de 40, 

possivelmente retratando o período internacional de crise pós-segunda guerra mundial. 

De outra parte, outra realidade também era posta e se referia às bolsas de estudo para 

estudar na França indicadas no relatório de Georges Thys de 1925. A biografia do 

médico Akerman, já citada, registrou ter recebido bolsa de estudos para estudar na 

França com indicação de Brigole.
160

 Trocas de cartas entre a Embaixada e Renato 

Almeida foram encontradas no Arquivo Escolar deixando indícios de pedidos de bolsa. 

Ainda sobre a circularidade de pessoas os livros de matrícula apontaram para as 

famílias estrangeiras sugerindo outra interrogação a partir dos sobrenomes. Foi possível 

observar nomes de famílias de imigrantes judeus, segundo Grinberg e Limoncic (2010). 

Dentre esses nomes percebi a entrada de migrantes do período entre-guerras e depois 

nos anos cinqüenta por conta dos conflitos em torno do Egito. Indicando ser uma chave 

a indagar, por duas razões: a primeira pela condição de escola senão laica, pelo menos 

não confessional. Até o momento não tinha sido encontrado nenhum documento que 

tivesse expressado formalmente ter sido uma escola laica; ao que parece, isso estava 

implícito pela sua condição de aproximação com os Liceus franceses, embora tivesse 

                                                             
160 A biografia de Abrahão Akerman foi escrita por sua filha Zelda Akerman. In DOLINGER, 2008, p.45-58. 
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sugerido no prospecto que mantinha um curso facultativo de religião com o pároco da 

Igreja Matriz da Glória. (Re) significando, desse modo, a questão da laicidade no Brasil 

posta por Dumas, durante suas primeiras viagens ao Brasil nas primeiras décadas do 

século XX. A segunda razão se relacionava as ações da política cultural francesa na 

criação da Aliança Francesa (LESSA, 1997) e da Aliança Israelita Universal (SUPPO, 

1999; FRIDMAN, 2009), que tinha ações desenvolvidas nas regiões do Norte da África 

e Oriente Médio, indicando, um pertencimento familiar à cultura francesa por parte de 

alguns desses indivíduos que chegavam tendo como segunda língua o francês.
161

 Nesse 

sentido, indicou a compreensão de outros espaços de fortalecimento do pertencimento 

francês a partir do idioma. Desse modo, criando laços também no exterior, sugerindo a 

ideia da língua-cultura não só fixada no território, mas sim nas subjetividades de cada 

indivíduo (LERAY, 2003).  

 

 

Fig. 63. Expansão da AIU. Exposição 150 anos - AIU. Hôtel de Ville - Paris. 

                       [Foto registrada por mim em setembro de  2010]. 

 

                                                             
161

 A Exposição Aliança Israelita Universal: 150 anos de combate pela educação, realizada em Paris – 
Place de l´Hôtel de Ville (set 2010-out 2010), apresentou parte de seu arquivo histórico sobre a ação dos 
liceus. Aí tomei contato com os arquivos da Aliança Francesa Israelita Universal e consultei os arquivos 
sobre memórias e narrativas de pessoas que tiveram suas trajetórias de vida relacionadas com a AFIU. 
As narrativas consultadas nesses arquivos indicaram para a memória séfaradita (judeu do oriente), 
indicando trajetórias na Europa e na América, e sugerindo os Liceus como um dos seus pertencimentos.  
Os objetivos centrais da Aliança Israelita Universal apontaram para: a difusão da cultura e da língua 
francesa como um dos fatores essenciais de ascensão ao mundo moderno. 
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Fig. 64. Uma sala de aula. Exposição 150 anos - AIU. Hôtel de Ville Paris. [Foto registrada por mim em  

setembro de 2010]. 
 

As fontes referentes aos certificados de curso indicaram, também, a trajetória 

escolar dos alunos a partir dos diferentes Liceus em que tinham estudado, apontando a  

circularidade dos Liceus pela circularidade de seus alunos.  (Re) inserindo, o Liceu uma 

instituição educativa que era mantida pela Sociedade Liceu Franco Brasileiro S.A
162

 na 

sua condição de internacionalidade. A circulação na América Latina pode ser observada 

a partir dos diferentes históricos escolares em que sugeriram indícios da política cultural 

francesa nessa região, como foi indicado, sobretudo, no capítulo 2 desta pesquisa. 

 

                                                             
162

 O Liceu apresentou três denominações: Lycée Français; Liceu Franco-Brasileiro; Colégio Franco-
Brasileiro. Também foram três as Sociedades Mantenedoras: Société Franco-Brésilienne d´Instruction 
Moderne;  Lycée Français S.A; e  Liceu Franco-Brasileiro S.A. 
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Fig. 65. Certificado de escolaridade. AECFB. 

 

Provavelmente se deu no espaço do Liceu das duas primeiras décadas o encontro 

dos filhos da elite carioca com estrangeiros que por aqui iam se estabelecendo, ou 

estavam de passagem, e assim, possivelmente criando laços para outros projetos na vida 

adulta. Parecendo ser este também um indício da internacionalidade que foi se 

constituindo no espaço da escola.
163

  

O Liceu no exterior era a escola francesa para os filhos de estrangeiros. Ficou 

assim sugerida mais uma especificidade dessa escola na sua internacionalidade, 

contando com a presença contínua de alunos franceses e sugerindo um cotidiano escolar 

experimentado com embates de aproximação e distanciamento entre eles.   

                                                             
163

 Sobre o tema da sociabilidade e convivialidade na escola e os laços da vida adulta consultar 
HILSDORF (2006 p.55-107); AYMARD (2009). 



206 
 

Nos 50 anos estudados pelo recorte temporal (1915-1965), indicou-se que essa 

entrada de alunos nem sempre foi homogênea, o que me sugeriu a riqueza de 

experiências que provavelmente fez parte desse espaço escolar. A consulta aos 

diferentes arquivos e fontes indicou que o processo de constituição e criação esteve 

relacionado à parte da elite brasileira formada, sobretudo, pelos francófilos, e 

relacionada a um momento determinado das relações franco-brasileiras e da política 

cultural francesa. Entretanto, enquanto instituição escolar estabelecida na cidade do Rio 

de Janeiro, a consulta aos livros de entrada e fichas de alunos, sobretudo da seção 

brasileira, indicou para uma dinâmica na entrada de alunos relacionada com o próprio 

processo histórico da sociedade brasileira, em especial, com a sociedade carioca.  

A consulta de modo mais restrito indicou filhos de imigrantes nas décadas de 40-

50 que não faziam parte da elite brasileira. Entretanto, como ficou sugerido em algumas 

das narrativas, a educação para suas famílias era uma questão central, e a escolha do 

Liceu ia ao encontro com o que entendiam ser uma boa educação. De outro modo, 

indicava também para brasileiros filhos de funcionários das empresas francesas, como, 

por exemplo, do Etablissement et Mestre et Blage, criada em 1912 no Rio de Janeiro, e 

mais tarde transformada na cadeia de lojas de departamento MESBLA.
 164

 

O cotidiano escolar da instituição que recebia alunos de diferentes culturas me 

fez indagar uma primeira questão: como devem ter sido enfrentados os embates com 

diferentes culturas no espaço escolar? 

Possivelmente residia, nesse modo, a especificidade do Liceu, ou seja, uma 

instituição de educação que trazia na sua própria estrutura de funcionamento um 

contato-confronto com a diferença. Diversidade essa do modelo de ensino, das 

particularidades de cada cultura que ali pareceu terem sido postas à prova e 

experimentado um contato-confronto entre modos de aprender e ensinar e também entre 

modos de conviver. Isso levou a outra questão: como e onde, possivelmente, este 

contato-confronto deve ter sido exposto e trabalhado? Nesse contato com o diferente 

sugerido como uma realidade intrínseca à própria escola foi criando um espaço que 

levava o indivíduo a passar de um código lingüístico a outro, de um modo de se 

comportar, de aprender, de um contexto cultural para o outro. Nessa prática estaria 

certamente, o entendimento dos diversos pertencimentos culturais que iam sendo 

                                                             
164 Narrativa de uma antiga aluna em que registrou ter estudado no Liceu, assim como sua irmã, porque 
seu pai trabalhava na MESBLA e era oferecida a escolaridade no Liceu para alguns setores da empresa 
(década de 40-50). Essa narrativa fez parte da entrevista não programada, que referi como entrevista de 
apoio. 
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constituídos no espaço da escola. Entretanto, a centralidade cultural da escola 

permanecia constituída na cultura francesa. 

Indicou, desse modo, outra questão: como possivelmente era trabalhada essa 

ambiência francesa, que apontava para modos de ser e de fazer?  

Uma das atividades apontadas nos arquivos e que pode ter contribuído para 

responder essa questão se reportou ao curso de teatro francês. Atividade essa que na 

participação, atuando ou assistindo, indicava um espaço de contato-confronto com a 

cultura francesa e, portanto, pode ter sido um modo de difusão da cultura francesa.  

Assim, nessa prática foram provavelmente sendo trabalhados modos de ser e fazer 

franceses que se pretendia integrar naquele espaço-tempo. O acervo iconográfico 

revelou a importância dessa prática, que exercia um modo de contato com outras 

leituras de mundo e cultura apresentadas aos alunos do Liceu. 

    

 
Fig. 66. Cena do teatro francês. AECFB. 

 

Na Figura logo acima (Fig. 66) pode-se observar que o jornal lido pelo casal em cena era o Le 

Monde, e isso foi entendido como um indício de que se queria passar os valores da cultura 

francesa. Certamente as cenas apresentavam referencias aos modos e costumes de uma cultura 

francesa. 
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Fig. 67. Cena de teatro francês. AECFB. 

 

Desde a III República de Jules Ferry o ensino do idioma francês indicou uma 

centralidade para a França, tanto no interior do próprio país como no exterior (LESSA, 

1997), onde cada um guardava suas especificidades. A centralidade do idioma no 

interior da França estava relacionada à idéia de unificação a partir da língua. No 

exterior, essa centralidade se reportava a França como lugar da cultura e, portanto, para 

ter-lhe acesso a língua teria que ser dominada. Tanto num caso quanto no outro o modo 

de ensinar foi central, e desse modo fez parte da preocupação do governo criar um 

modelo do ensino do idioma francês. O ensino do francês no exterior procurava 

relacionar a língua à cultura e, portanto, partir do ensino do idioma possibilitava a 

difusão da cultura., como mostram Carlo (1998) e Leray (2003). Este autor defendeu a 

ideia da língua como um dos vetores de pertencimento que testemunharam a diversidade 

sócio-lingüística de diferentes grupos. Assim, para o autor, a construção das identidades 

não pode ser só fixada nas linhas de um território, mas ela se inscreve numa história 

onde imbricam a língua e a cultura, o que corrobora para o entendimento da língua, do 

discurso, ligado ao campo sócio-histórico do indivíduo. Esta perspectiva tem o 

individuo como um ser social constituído nas trocas com o outro através da linguagem, 

do discurso. A linguagem é uma constituição do individuo ao mesmo tempo em que o 

constitui, e esse processo foi percebido no Liceu, nos anos 1940-50. 
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Na perspectiva da ambiência francesa a consulta ao Arquivo Escolar sugeriu, 

ainda sobre o ensino do francês, uma serie de materiais usados em diferentes 

temporalidades, indicando esse modelo de língua e cultura: desde os primeiros filmes-

diálogos de iniciação ao francês como nas cantigas de roda francesa que fazem parte do 

universo infantil se encontravam diálogos e ritmos que mostraram pistas de como era 

iniciado o francês desde as primeiras series. 

 

 

                                        
                            Fig. 68. Fitas. AECFB.                       Fig. 69. Discos de vinil e filmes. AECFB. 

 

Tomando como exemplo do livro didático francês o conjunto de livros Maugé 

bleu, que fizeram parte dos livros usados pela instituição, e por isso recomendado pelo 

diretor de estudos franceses, foi possível perceber como “essa coleção traduziu de modo 

exemplar, a concepção do ensino da língua e da civilização francesas” (CARLO, 1998, 

p.15). 

 

 
                                    Fig. 70. Livro da coleção Maugé Bleu. AECFB. 

 

Carlo (1998) apontou para o prefácio do livro, em que o autor indicava não ser 

somente um método de língua e sim um livro de civilização francesa. Indo ao encontro 

do livro Maugé, como fonte de pesquisa, este apontou, entre outros temas, para diálogos 

de uma família de estrangeiros visitando a França e indicando, assim, para os modos e 
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costumes da cultura francesa que iam sendo postos a partir do próprio ensino da língua. 

Desse modo, esta coleção tendo feito parte do material pedagógico da instituição 

escolar, imagino possa ter sido um dos indicativos de como foi sendo constituída a 

ambiência francesa também nas salas de aula, e em particular no ensino do francês. O 

livro como fonte de pesquisa sugeriu atividades que eram propostas na coleção, como 

por exemplo, uma série de documentos e informações sobre a França que foram 

trabalhadas em sala de aula, ou em atividades extras, dando, provavelmente, sustentação 

a um olhar para a cultura francesa. Uma série de textos literários indicados nos volumes 

mais adiantados sugeriu a outra entrada que pode ter sido apresentada pelo ensino da 

língua e que contribuiu para a formação de uma ambiência francesa que, imagino, tenha 

sido internalizada por parte daqueles alunos.  

A importância das celebrações, sobretudo cívicas, apontada em especial nos 

anos Vargas para o ritual proposto no hasteamento da bandeira e canto do hino nacional 

ao que pareceu foi no Liceu compartilhado do mesmo modo com a Marseillaise, o hino 

nacional francês. Ao ser uma prática obrigatória da educação brasileira, sobretudo na 

era Vargas, fez com que a mesma prática fosse realizada também no olhar para a 

França, assim, a intenção do nacionalismo ficava difusa numa prática franco-brasileira. 

Nesse sentido, teria sido a perspectiva de indicar o espaço internacional da ambiência 

francesa também nos momentos de forte presença nacionalista brasileira. 

 

 

 
Fig. 71. Celebração do Governo Vargas. AECFB. 
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Celebrações, como a festa de 14 de julho, data nacional francesa, como parte do 

calendário escolar apontadas em folheto de programação da década de 40, sugeriram 

como se relacionava a ambiência francesa na instituição escolar na sua relação com as 

datas a serem comemoradas. As festividades apresentavam trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos em relação à França e ao Brasil, mas o que parece importante destacar foi  

o motivo da celebração: o 14 de julho. 

Outra marca indicativa dessa ambiência se referiu ao logo da Instituição, o galo 

francês,
165

 expresso nos papéis e também nos uniformes e na bandeira da escola, com a 

inscrição: per scientiam ad lucem indicando ideias relacionadas ao iluminismo francês.  

 

 

Fig. 72. Logo. AECFB. 

 

A razão dessa escolha dentro de um projeto de difusão da cultura francesa foi 

possivelmente aquela propagada no inicio do século XX, relacionada às idéias de 

modernidade e de nação civilizada no modelo francês.  

 

                                                             
165

 Simbologia que vem desde a época do povo gaulês e que designava o habitante da Gália, que ficava 
no território francês e nesse sentido faziam um trocadilho com a palavra latina para galo e outras 
simbologias que o relacionam a ser o primeiro a despertar.  
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     Fig. 73.  Uniformes e bandeira do Liceu em foto da Exposição dos 90 anos do Liceu-2005.  

     [Os uniformes foram cedidos por antigos alunos para a exposição]. 

 

 

Ainda sobre os objetos que indicaram para a construção dessa ambiência 

francesa, a consulta indicou os diferentes bustos da Marianne
166

 que faziam parte da 

alegoria francesa da instituição escolar. Perceber os lugares onde se dispunham essas 

figuras implicou relacionar a localização da figura da Marianne e o que simbolizava esta 

decoração naquele determinado lugar. No hall central de entrada, por exemplo, onde 

ficava o gabinete da direção e a entrada para o auditório, como uma ante-sala para a 

instituição escolar, estava uma das estátuas-busto da Marianne: o signo da República 

francesa posto naquele lugar indicava ser aquela instituição o espaço de uma cultura 

francesa. Outro lugar de destaque para a figura da Marianne foi a sala de aula. Os 

bustos de gesso faziam parte das atividades das aulas de desenho e artes, assim, a 

ambiência francesa a partir da simbologia da Marianne foi para o interior da classe, nas 

                                                             
166

 Um dos símbolos que marcaram o imaginário republicano francês foi o uso da alegoria feminina 
como representação da República. Deste modo, a mitologia cívica francesa funda os mitos da liberdade 
através do caminho republicano, inspirado na Figura feminina, desde o momento da proclamação da 
República em 1792. A III República trouxe de volta a Marianne como símbolo da República Francesa. 
Apontamentos tomados na palestra da professora Lia Faria, realizada no Seminário Franco-Brasileiro de 
Aprendizagem do Francês, Identidades Plurilíngües e Interculturalidade. Programação do Ano França 
Brasil realizado no Colégio Franco Brasileiro (abril 2009). (SFBAFIPI 2009 LF) [consultar site on line] 
 



213 
 

aulas de arte, relacionando arte e cultura francesa a partir do modelo do busto da 

Marianne.  

 
Fig. 74. Marianne. AECFB. [Foto registrada por mim em junho de 2010] 

 

A mulher como símbolo da liberdade
167

 indicava uma instituição escolar que não 

olhava a educação diferenciada para meninos e meninas. Nesse sentido, a consulta aos 

livros de entrada de alunos levantou outra questão: Qual teria sido a razão do número 

significativo de famílias de estrangeiros aparecerem nos livros de entrada na instituição 

em relação às famílias de brasileiros? Possivelmente, a resposta indicou para a escolha 

das escolas confessionais católicas existentes no inicio do século no Rio de Janeiro, 

sugerindo uma percepção de parte da elite brasileira com fortes pertencimentos 

católicos voltados para uma educação diferenciada para meninos e para meninas. 

A constituição de uma ambiência francesa indicou as salas representadas pelos 

laboratórios, pelas bibliotecas e as salas com nome de personalidades francesas. O 

laboratório de química, por exemplo, recebeu o nome do casal Curie e indícios 

sugeriram que a própria Mme. Curie esteve na instituição escolar.
168

  

                                                             
167 A escola republicana diferentemente da escola confessional indicava uma mesma escola para 
meninos e meninas, e por isso a liberdade para as mulheres no sentido de que pelo menos na escola 
estariam freqüentando o mesmo espaço. (SFBAFIPI 2009 LF) [consultar site on line] 
168 No ano de 2010, em visita ao Liceu, um representante da Fundação Mme. Curie de Paris indicou-me 
uma possível visita dela a um instituto de ensino do Rio. Cruzando essa informação com as fontes 
citadas por SUPPO (1999), somos levados a pensar que Mme. Curie participou do grupo de franceses 
cientistas intelectuais que fizeram parte de missões francesas para o Rio de Janeiro. 
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                    Fig.75. Placa na entrada do Laboratório. [Foto registrada por mim em 2009].    

 

 

 
         Fig. 76. Placa na entrada da Biblioteca. [Foto registrada por mim em outubro de 2009]. 

 

                                                                                              

Muitas das peças encontradas nas dependências da escola, sem uso, e que 

constituíram parte do Arquivo Escolar vieram desses laboratórios.  

 

                               
                  Fig.77. Peças do Laboratório. AECFB. [Foto registrada por mim em outubro de 2009]. 
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                      Fig. 78. Sala de Exposição. AECFB. [Foto registrada por mim em junho de 2010]. 

 

Essa ambiência francesa não se constituiu, possivelmente sem embates que 

fazem parte do contato/confronto com o diferente. 

A consulta às fontes indicou para um documento em que Renato Almeida 

dizia
169

 de possíveis conflitos entre os alunos, tanto da seção brasileira quanto da seção 

francesa, para com o professor estrangeiro, apontando para uma arena conflituosa que 

possivelmente tenha feito parte do cotidiano escolar dessa instituição. A leitura do 

documento sugeriu não ser um problema francês ou brasileiro, mas sim um confronto 

entre mundos e pertencimentos diferentes, o que vinha (re) forçar a experiência de 

culturas diferentes que fazia parte do espaço escolar do Liceu. Entretanto, indícios 

apontavam para uma suposta indagação, por parte da seção brasileira, da contratação de 

professores nativos para cada seção. 

Nesse sentido coube outra pergunta: como foi trabalhada a cultura brasileira, 

sobretudo para a seção francesa? Ocorrendo apresentações de festas e exposições com 

motivos brasileiros no Liceu - e sabendo-se que Renato Almeida na sua trajetória foi um 

dos primeiros folcloristas - coube a indagação de como se constituiu esse espaço da 

cultura brasileira no Liceu.  

 

                                                             
169 Carta endereçada ao diretor de estudos franceses. AECFB 
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                                      Fig. 79. Apresentação no auditório - década de 1960. AECFB. 

 

No conjunto de narrativas ficou sugerido, sobretudo pelos antigos alunos que 

experimentaram o espaço escolar do Liceu até meados dos anos 50, uma presença 

francesa bastante significativa não só nas classes mas no cotidiano das práticas culturais 

vivenciadas na escola, assim como fora indicada e sugerida pelo conteúdo dos quadros 

do hall de entrada, que de um lado apresentam a placa com a relação dos benfeitores do 

Liceu (na sua maioria franceses, sendo os brasileiros reconhecidamente francófilos), e 

na parede em frente, os nomes dos fundadores do Liceu. 

                     

 
                                           Fig. 80. Quadro da fundação e nomes da diretoria. 

                            [Foto registrada por mim em junho de 2009].  
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4.3 Alunos olham para a Instituição 

 

A circularidade de pessoas pelo Liceu indicando e (re) significando a ambiência 

francesa revelou uma escola com duas seções: uma brasileira e outra francesa, mesmo 

quando Renato Almeida assumiu como o único diretor (Diretor Geral), no ano de 1947, 

sendo a seção francesa representada pela seção denominada estudos franceses. Nesta 

parte do estudo procurei me apoiar nas narrativas memorialísticas para responder às 

indagações sobre a existência da Instituição escolar. Assim, apresentei esta parte pelo 

olhar de outros homens e mulheres, recorrendo a entrevistas de antigos alunos que 

viveram suas experiências escolares individuais e coletivas relacionadas com um espaço 

atravessado por, pelo menos, duas culturas: a francesa e a brasileira. 

A escolha e a seleção dos entrevistados seguiram algumas condições relativas 

aos limites por que passa a investigação histórica. Antes da escolha, o reconhecimento 

de cada um, a localização dos mesmos e as possibilidades de entrevistá-los ou não, a 

partir da disponibilidade em aceitar fazer parte do estudo, contribuindo com seus 

relatos, levaram-me à escolha final dos antigos alunos. 

Tarefa que demandou esforço e tempo para definir o grupo de entrevistados, o 

qual foi se constituindo com algumas conversas informais e entrevistas de apoio, como 

sugerido nos apontamentos de Dellory-Momberger (2010)
170

, que de certo modo 

implicou o deslocamento de quem entrevistar. De início, o estudo iria priorizar somente 

entrevistas com um determinado grupo de indivíduos. Com o amadurecimento da 

pesquisa foi percebida a importância do contraponto com outros pares, para poder 

melhor compreender a diversidade de alunos e seus pertencimentos sócio-culturais.  

O processo de constituição do Centro de Documentação e Memória da 

instituição durante o desenvolvimento da pesquisa me levou a organizar e inventariar o 

acervo, criando um lugar para a escuta daqueles que à escola retornavam na procura de 

seus pertencimentos. O retorno dessas pessoas à Instituição me foi permitindo um novo 

encontro, em que fui organizando um esboço de apontamentos de escuta e de uma lista 

de possíveis entrevistados para a pesquisa.  

                                                             
170 Este tema foi um dos debates realizados na Universidade de Paris 13/ EXPERICE, no grupo de estudos 
da professora Dellory-Momberger. A experiência de pesquisa com abordagem do biográfico, a partir das 
entrevistas, indicou a importância metodológica de trabalhar com as primeiras entrevistas e conversas 
como elementos estruturantes do objeto de pesquisa e do próprio desenvolvimento e encaminhamento 
do que observar e investigar, e quem entrevistar para a pesquisa.     
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Outras possibilidades de entrevistas foram se constituindo a partir de contatos 

com o departamento de migrações do Consulado Francês do Rio de Janeiro, indicando 

contatos com ex- alunos residentes na França. O que me permitiu contatar e realizar 

mais três entrevistas para a pesquisa. 

Tratando-se das narrativas, o grupo de sete antigos alunos selecionados foi 

dividido entre os alunos da seção francesa e da seção brasileira nas diversas 

temporalidades estudadas, além da narrativa de uma professora franco-brasileira, que 

trabalhou no Liceu dos anos 1940 aos anos 1980. Desse grupo, três pessoas 

entrevistadas eram da seção francesa, sendo duas francesas, a outra estrangeira e quatro 

pessoas eram da seção brasileira, sendo as quatro filhas de estrangeiros migrantes. 

Quanto à situação social das famílias, trata-se de filhos de diplomatas franceses e 

representantes da Aliança Francesa (década de 1950-1960), filhos de empresários de 

sucesso (década de 1920-1930), filhos de pequenos comerciantes da classe média 

carioca (década 1940-1950-1960). Desse grupo de entrevistados, não foi permitida a 

divulgação da identidade e nem fazer a gravação das entrevistas de alguns deles, devido 

à posição das famílias. Assim, realizei a entrevista com anotações que depois 

transcrevia, formando a narrativa que seria analisada. 

Quem, como e quando fui buscar estes indivíduos e suas narrativas foram 

interrogações importantes neste estudo, pois a escolha não foi feita a priori, ela foi se 

formando durante o processo investigativo, na medida em que emergiu da própria ida ao 

campo, das interrogações que foram sendo construídas durante o aprofundamento da 

análise das fontes referentes ao acervo escolar, e em particular, ao livro de matriculas de 

entrada de alunos. 

O material (auto) biográfico foi sendo trabalhado na perspectiva teórico- 

metodológica segundo a qual o individual se relaciona com o social num processo 

incessante de constituição recíproca. Dellory-Momberger (2006), estudando as práticas 

biográficas, remarcou que a história de vida, tal como ela apareceu na narrativa, foi a 

ficção do indivíduo. Portanto, as narrativas, os discursos representaram não o 

acontecido, mas a reconstrução do acontecido por um ou mais focos de percepção. O 

biográfico, e em particular, as narrativas, apontaram para possibilidade de reconstrução 

do passado no sentido narrativo, fazendo conexões entre o individual e o social, 

compreendendo os valores, os gostos, os comportamentos, as normas e, sobretudo como 

os indivíduos constituíram seus papéis sociais historicamente (BALASSIANO, 2007). 

A perspectiva biográfica procurou, assim, dar forma à realidade subjetiva dos fatos 
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sociais, escrevendo a maneira como os indivíduos viveram e construíram suas 

experiências no seio do mundo histórico e social.  

Tendo assim formado o grupo e escolhido a perspectiva teórica utilizada na 

análise das narrativas, procurei trabalhar com duas questões mais amplas: Qual foi o 

significado do Liceu para você? Qual foi a razão de ter ido estudar no Liceu? 

Das narrativas analisadas surgiram significados do Liceu que procurei 

representar cada um numa frase, com base nas razões que levaram à construção das 

mesmas. Assim: 

Liceu como sinônimo de boa educação e cultura foi uma chave central para os 

antigos alunos da seção brasileira quando apontaram a razão de terem ido estudar no 

Liceu. Ficou sugerido, portanto, a relação com a França, a seção francesa e terem tido 

professores franceses, indicando prestígio para a escola.  Apontaram que suas famílias 

escolheram o Liceu por acreditarem na educação e na cultura e esta foi uma questão 

carregada de emoção. Nessa boa educação indicaram o rigor, a ordem e a cultura 

francesa como um dos eixos centrais. Rigor e ordem que caminhavam juntos no modo 

de se apresentar, no comportamento, que era avaliado como as demais disciplinas 

escolares no boletim de notas. Cultura sugerindo contato e imersão na cultura francesa 

lembrada pelas músicas, filmes, imagens projetadas nas salas e paredes da escola e no 

convívio com professores e alunos da outra seção. Também destacaram os professores 

franceses nas atividades extra-classe, assinalando  que a aproximação com os franceses 

era (re) significada pelas atividades culturais que a escola proporcionava.  

Liceu como escola do outro foi uma representação que usei para apontar o 

choque cultural, expressão usada pelos entrevistados quando apontaram a relação entre 

os alunos quando ocupavam o espaço livre do recreio, das festas, e nas formaturas das 

turmas no pátio para cantarem os hinos dos dois países. Os modos de comportamento e 

de entendimento da escola e do espaço indicavam culturas e modos de se comportar 

diferentes, não entre franceses e brasileiros, mas também entre culturas internacionais. 

Quando rememoraram o Liceu, foi indicado um olhar cruzado: os brasileiros indicaram 

o outro como sendo o diferencial, o prestígio atribuído à escola. De modo geral, os 

antigos alunos franceses indicaram não reconhecer no Liceu a escola francesa e, por isso 

era a escola do outro, quando apontaram  os choques culturais no modo de se relacionar, 

de ensinar, de aprender, de fazer, de se comportar, nas datas celebradas.  

Liceu enquanto a escola do outro se revela como a escola francesa, e, portanto, 

denotando prestígio, rigor, cultura quando olhada pela seção brasileira. Quando relatada 
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pela seção francesa, os franceses não a reconheciam como a escola francesa. Desse 

modo, era uma escola no estrangeiro. Torna-se importante assinalar a percepção dos 

estrangeiros (no caso, os não franceses) e dos brasileiros que, estudantes da seção 

francesa se sentiam como os outsiders (ELIAS, 2000, p.19-50) da seção, ou seja, 

estavam também num (des) lugar diante dos franceses da seção. E mais uma vez, o 

Liceu era representado como a escola do outro. Liceu como escola do outro quando 

olhado pela seção brasileira era a escola francesa, e nesse modo indicava prestígio, rigor 

e cultura. A seção brasileira, ao que parece, era o lugar da proposta da integração 

franco-brasileira.  

O orientador educacional só se reportava aos alunos em francês e era somente 

quando chamava a atenção dos alunos que falava em português: o Regulamento 

determinava que o orientador devesse ter certeza de que compreendiam o que queria 

dizer. Esse momento de conflito ficaria guardado na memória não pela fala francesa, 

mas pela fala brasileira, ou seja, as lembranças francesas seriam mais evidenciadas pelo 

encontro. Isso indica pistas para observar o modo diferenciado como era compreendida 

também a escola do outro. 

Essa escola do outro foi percebida também nas diferenças religiosas, indicando 

celebrações e festas diferentes da sua cultura. Assim, apontaram para católicos, 

protestantes e judeus. Os protestantes e católicos indicaram que fizeram seus estudos de 

iniciação religiosa em grupos, em salas cedidas para os encontros. O que implicou em 

perceber que estes traços indicaram possivelmente que a laicidade constituída e 

instituída no Liceu abriu espaço para o dialogo e reconhecimento da cultura do outro. 

Liceu como escola das celebrações, dos prêmios, indiciada pelos prêmios e 

medalhas, que ocorreram durante todas as décadas analisadas. Premiações essas que 

eram realizadas geralmente nas comemorações do aniversário do Liceu (data da sua 

fundação), o que indicava também o Liceu como a escola do outro por aqueles que não 

recebiam os prêmios. Na consulta ao acervo do Liceu foram encontradas premiações 

ainda quando o Liceu se situava na Rua do Catete, indicando para uma prática da 

instituição escolar de premiar os melhores, os mais bem sucedidos não só na 

escolarização, pois essa era uma prática difundida em outras atividades escolares e da 

sociedade francesa e brasileira. Desse modo, a Instituição indicava e tinha seus alunos 

como participantes de concursos extra-escolares. Assim, a antiga aluna Ana Bella 
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recorda um prêmio que ganhou num concurso de desenho sobre a França recém- 

liberta.
171

  

 

 
                                          Fig. 81. Certificado de premiação. AECFB. 
 

 

 

 
                                                  Fig. 82. Certificado de premiação. AECFB. 

 

                                                             
171 Depoimento da artista plástica Ana Bella Geiger, antiga aluna do Liceu na década de 40, onde 
participou de um concurso anunciado no Liceu sobre um desenho da França recém liberta (Depoimento 
do Museu Imagem do Som (MIS), 20/10/2010). Na entrevista que fiz com Ana Bella em agosto de 2011, 
o concurso foi uma das lembranças da escola que norteou suas memórias.  
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       Fig. 83. Programação de entrega de prêmios. Inauguração do prédio da Rua das Laranjeiras. AECFB. 

 

Liceu como a escola dos dois hinos. O ritual da formatura, o hasteamento da 

bandeira e o canto dos hinos nacionais: brasileiro e francês, foram celebrações  

rememoradas em  praticamente todas as narrativas, apontando para uma identidade da 

escola.  

O dia D quando da invasão da Normandia – em que foram ao pátio, cantando o 

hino francês e sendo dispensados da aula – é outra marca histórica, a do lugar da guerra, 

também presente na memória desses alunos. O espaço da internacionalidade no Liceu 

sugeriu também o espaço do outro, da França que estava presente no dia a dia 

representando o lugar de alguém próximo. 

Liceu como a escola das festas franco-brasileiras. As festas lembradas enquanto 

festas escolares destacam o dia 14 de julho, que era também festa da música francesa; 

além das apresentações de teatro e das feiras de ciências. As narrativas dos antigos 

alunos da seção brasileira se referem aos bastidores daquelas celebrações, o mesmo não 

acontecendo com as classes da seção francesa: as comemorações brasileiras para os 

alunos da seção francesa indicaram momentos sem maiores significados, provavelmente 

não era trabalhada do mesmo modo que era a cultura francesa, revelando assim mais 

uma vez a escola do outro. 

Liceu como a escola do outro sugerida quando indicavam para as meninas ricas 

com suas bonecas de biscuit, dos motoristas e dos grandes apartamentos, dos grupos de 

alunos que esperavam a resposta da bolsa de estudo, fosse para estudar na França ou 

para ter seus estudos no Liceu,  dos alunos que não eram nem franceses nem brasileiros, 
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e que entravam e saiam durante o ano letivo. Os diferentes olhares indicavam ser a 

escola das várias culturas, daqueles que valorizavam a importância da educação e da 

cultura. 

 Isso tudo, refletido na sociedade brasileira que ia se constituindo, significava, 

entretanto, ser ela a escola de poucos. Olhando para a instituição foi importante 

observar quem eram esses poucos e como foi se (re) configurando esse grupo ao longo 

dos anos. A partir da década de 1940 as narrativas assinalam a entrada também de 

alunos que vinham de outros segmentos da sociedade, relacionados a uma crescente 

classe média que ia se constituindo no entorno da região do Catete-Flamengo e 

Laranjeiras. 

Liceu e seus professores foi uma chave observada com olhares diversos: um 

grupo ressaltou os conflitos com os professores estrangeiros, que tinham práticas 

diferenciadas, implicando certo desconforto com as atividades propostas. O que revelou 

diferentes modos de ensinar e aprender, relatados pelos dois grupos de seção. Enquanto 

idioma a ser ensinado o francês seguia o modelo do ensino para estrangeiro, regulado 

pela França, o que ganhou visibilidade nas narrativas dos alunos dos anos 1960, 

sinalizando uma possível descontinuidade com os anos mais conservadores da ditadura 

militar. De outra parte, outros antigos alunos sugeriram encantamento com seus 

professores, enquanto o rigor e a disciplina foram características com mais ênfase nas 

narrativas dos antigos alunos da seção brasileira.  

           O rigor e a ordem no ensino do francês, sugerido pela importância dos 

professores nas suas áreas de conhecimento, indicou o prestígio da escola também pelos 

nomes dos seus professores. Ao consultar o acervo iconográfico, em especial os álbuns 

de formandos secundaristas da turma de 1948 e de 1939, apareciam fotos individuais de 

cada professor, o que apontou indícios da importância que era dada ao professor. 

 Ainda sobre o modo como foi apresentada a instituição em relação ao ensino e 

seus professores, os antigos alunos franceses da seção francesa manifestaram um olhar 

crítico em relação às aulas de português, história e geografia, sugerindo pouca 

informação sobre o Brasil, seguindo um ensino baseado no decorar. Indicaram ainda as 

aulas de arte num atelier de uma professora franco-brasileira como atividade realizada 

fora da escola, deixando pistas de que, mesmo no ambiente extra-escolar, seguiam 

práticas e atividades organizadas pelo grupo de professores franceses. 

Foi importante observar o outro olhar de uma entrevistada, que cursou os 

primeiros anos do ensino primário no Liceu. Por ser provavelmente mais lúdico e com 
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mais envolvimento afetivo, formou para esses antigos alunos da seção francesa elos 

mais significativos com a escola e com o Brasil, nas suas trajetórias de vida adulta. 

As sessões de cinema foram pistas também percebidas de uma prática constante, 

sugerida não só pelas narrativas, mas também pelo conjunto de rolos de filmes 

encontrado no Arquivo Escolar, o que foi também sugerido pelas cartas de 

agradecimento da direção à Embaixada da França. O que, mais uma vez, vem (re) forçar 

a ideia da difusão da cultura francesa. 

Portanto, a partir dessas narrativas, a escola se apresentou como uma escola que 

mesmo com as duas seções valorizava o ensino do francês e as atividades que 

procuravam a difusão da cultura francesa. Aos franceses a seção francesa sugeriu 

representar um espaço para cumprir, possivelmente, um tempo escolar que não 

entendiam como sendo o seu espaço escolar. O interesse na cultura brasileira enquanto 

uma atividade dirigida pela escola não acontecia do mesmo modo que o direcionado ao 

francês e à cultura francesa. A cultura brasileira se deu pelo contato-confronto com o 

outro, de modo espontâneo, e não como uma perspectiva da Instituição. O que indicou 

pistas de como se comportava o Liceu no exterior, enquanto espaço escolar para o aluno 

estrangeiro em relação à França. Era, portanto, a cultura francesa que representava a 

finalidade dessas escolas, que funcionavam, no Brasil ou em outro lugar em que 

estivessem estabelecidas, como um espaço francês. 

Os temas relacionados ao choque cultural aconteciam nos espaços de 

sociabilidade fora das salas de aula, pois no seu interior a rigidez da disciplina e a 

necessidade da ordem possivelmente silenciavam as diferenças culturais na 

homogeneização do espaço; O choque cultural foi sugerido não só em relação ao Brasil 

ou à França, mas em relação a outras culturas escolares internacionais, relacionando 

uma circulação / circularidade de pessoas, e essa foi uma das razões que indicaram a 

ideia de internacionalidade da Instituição. Vale salientar que as escolas dessas 

experiências foram em sua maioria os Liceus franceses espalhados pelo mundo, 

denotando, nesse sentido, a possibilidade de circularidade através desse modelo de 

estabelecimento de ensino francês. 

 Uns apresentaram a escola e seus espaços de forma bastante impessoal, o que 

levou a indagar como se pautaram as sociabilidades e as práticas de convivência. 

Expressaram afeto e emoção nas atividades externas às salas de aula, como o grupo de 

teatro que se apresentou na Maison de France, teatro pertencente ao espaço das relações 

diplomáticas francesas na cidade do Rio de Janeiro. A Instituição foi representada pelas 
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duas seções da escola, praticamente sem vinculo e aproximações por parte da própria 

escola, dando subsídios para perceber as diferenças das práticas culturais pedagógicas 

por parte de cada uma. 

Alguns dos entrevistados narraram os diferentes grupos de alunos da seção 

francesa como alunos de passagem e cujas famílias tinham escolhido o Brasil como 

moradia provisória. 

Como indicou Jean Claude Bourguignon: “o fato de viver em várias línguas e 

culturas produz sobre as pessoas não apenas um acréscimo de sistemas lingüísticos e de 

repertórios culturais, mas uma reconstrução identitária mais complexa e portanto plural 

e reflexiva”.
 172

 Nesse sentido, a ambiência francesa representada na escola num espaço 

brasileiro representou como qualquer outro espaço social um lugar de convivência, e 

neste particular era um espaço onde deveriam conviver várias culturas religiosas, 

sociais, intelectuais e possivelmente, econômicas. A partir desse imbricar é que foi se 

constituindo como a escola de boa educação e cultura, quando analisada com olhares 

cruzados. 

À entrevista, a professora filha de brasileira e pai inglês, tendo nascido e vivido 

na França, apresentou-se como franco-brasileira. Chegou ao Brasil no início da guerra  e 

como francesa foi trabalhar no Liceu. Na condição de professora de francês dava aulas 

nas duas seções. Na sua narrativa, sugeriu a diversidade nas suas salas de aula com 

alunos de todas as partes do mundo, sugerindo a entrada de estrangeiros que chegavam 

sem falar nem francês e nem português. Nesse sentido, a professora regente tinha a 

responsabilidade de integrar o aluno na classe pelo idioma francês. Na sua relação com 

a seção brasileira, observou conflitos com diferentes percepções pedagógicas e também 

político-culturais, os quais muitas vezes não podiam ser resolvidos nos limites da 

instituição. A narrativa indicou um espaço franco-brasileiro nem sempre passivo, com 

embates que mais uma vez, sugeriram a diversidade cultural também no espaço da 

sociabilidade entre professores e direção de serviços escolares. Essas diferenças não 

ficaram sugeridas como uma questão para as atividades nas salas de aula, junto aos 

alunos. Era mais um espaço que ficava no debate das ideias, embora tenha indicado uma 

ou outra atividade proposta para a seção francesa e não autorizada para a seção 

                                                             
172

 Apontamentos da comunicação oral “Plurilinguismo e educação intercultural: Exemplo do Liceu 
Internacional de Saint-Germain-en-Laye”. (SFBAFIPI 2009 JCB) [consultar site on line] 
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brasileira, possivelmente indicando os limites da organização escolar não só pelo 

contexto, mas por iniciativa da direção. 

A narrativa da professora assinalou a difusão das práticas culturais francesas 

como um espaço marcado pela diferença, pela escola do outro também para esses 

professores, que no encontro com seus alunos, algumas vezes, tiveram que ir em busca 

de outras culturas que não a brasileira nem a francesa. E desse modo, era a leitura de 

mundo francesa que indicaram como mediadora de todas essas outras culturas que se 

encontravam no Liceu. 

Portanto, essa escola do outro pareceu ser uma marca da cultura escolar do Liceu 

do Rio de Janeiro e nesse sentido, me parece ter sido essa experiência de circular e 

transitar em diferentes culturas, que possibilitou o diferencial atribuído à instituição 

durante esses 50 primeiros anos de sua existência franco-brasileira. Relação essa que foi 

sendo costurada por relações culturais franco-brasileiras e mediada pela Sociedade 

Liceu Franco-Brasileiro, mantenedora do Colégio, com o Ministério dos Assuntos 

Estrangeiros da França, sugerindo um espaço de internacionalidade para a instituição 

escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Iniciei a pesquisa buscando compreender o processo de constituição, criação e 

desenvolvimento do Liceu Francês no recorte temporal que se iniciou com a sua 

fundação no ano de 1915 e terminou no seu cinqüentenário no ano de 1965, com o 

intuito de analisar como se deu a difusão da cultura francesa a partir de uma história 

institucional constituída de três diferentes temporalidades: Lycée Français, Liceu 

Franco-Brasileiro e Colégio Franco-Brasileiro. Temporalidades essas que foram 

trabalhadas não apenas como uma seqüência de acontecimentos, mas sim no ir e vir (re) 

significando outras temporalidades, olhadas por diferentes ângulos. Perspectiva essa que 

entende a pesquisa histórica como um ir e vir deslocando-se a partir das pistas e 

indícios, como sugerem os estudos de Ginsburg, e fazendo parte de um processo cujo 

desenvolvimento fica sujeito a revisões e críticas indicando a importância dada ao 

tratamento dos achados, das pistas.  

Na procura de compreender a existência escolar na sua multidimensionalidade 

fiz uma pesquisa que trabalhou com a lente em diferentes focos, perspectiva sustentada 

pelos estudos de Revel, e atenta às intercessões que foram, assim, constituindo os 

diferentes matizes da existência escolar nos limites do espaço-tempo observado. 

A perspectiva de (re) significar nesta pesquisa implicou que, a cada olhar, foram 

se constituindo novos ângulos relacionados a conhecimentos e apreensões diversas. 

Assim, foi se constituindo o espaço-tempo pesquisado, implicando um ir e vir, onde as 

lacunas e as indagações perseguidas pelas pistas deram outros caminhos e, portanto, 

outros encaminhamentos. Partilho, assim, que os indícios são (re) construídos a partir do 

que indagamos ou pesquisamos e que esse procedimento não se fecha no tempo da 

pesquisa, pelo contrário, amplia-se a partir de outras indagações, ainda que nem sempre 

fechadas e terminadas.  

A pesquisa considerou o Arquivo Escolar como fonte privilegiada quando 

permitiu a porta entre-aberta, ou seja,  ter entrado e saído do arquivo foi fundamental 

para a pesquisa, sobretudo na perspectiva meso de análise. 

O Arquivo Escolar guardado de modo espalhado pelas dependências da escola 

me fez viajar por seus porões, possibilitando outro olhar. Aquele que procurou em cada 

canto, uma história a ser revelada. Tal conjunto documental tomou uma amplitude 

maior quando considerei o prédio, a arquitetura escolar, os objetos que fazem parte da 

ornamentação dos diferentes espaços e paredes da escola, os guardados símbolos de 
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uma época, as etiquetas impressas nos objetos e o timbre nas cadernetas ainda usadas 

pelos alunos dos anos 2000. Assim, procurei desvelar a multidimensionalidade da 

instituição escolar. 

Nesse processo de (re) significações entendo que em cada consulta, em cada 

indício levantado colocamos o nosso ponto de vista, e por isso é (re) significado pelas 

diferentes leituras que trazemos, e essas em duplo sentido: leituras acadêmicas, mas 

também leituras de mundo. A pesquisa foi realizada, assim, por esse olhar, que busca 

em cada esquina, em cada lugar um significado maior, percebendo as possíveis relações 

que cada um constrói dentro dos limites e possibilidades do espaço-tempo em que nos 

constituímos. 

Apoiada na perspectiva de Revel, transitei do micro, do espaço bem particular, 

do individuo para o espaço macro das instituições, das relações internacionais, 

retornando ao micro. Nessa circularidade da pesquisa observei questões que fizeram 

parte daquele universo, as quais, analisadas a partir dos indivíduos, se relacionaram a 

outras indagações, que embora não respondidas na sua totalidade, sugeriram questões 

para futuras pesquisas. Portanto, esse trânsito micro-macro com que procurei reconhecer 

o individuo nas suas ações e relações com outros indivíduos ao entrar e sair do arquivo 

possa ser uma das contribuições metodológicas que ofereço para o estudo da História da 

Educação, e em especial, para a História das Instituições Escolares. Apreender o 

universo particular de cada instituição escolar na sua relação com a sociedade em que 

está inserida implica conhecer quem são os sujeitos que a constituem e o modo como se 

relacionam dentro e fora da escola. No caso particular que observei, a inserção do Liceu 

transitava em ao menos duas sociedades, a francesa e a brasileira, com ecos de outras 

culturas e de outros espaços que não somente o da instituição escolar. 

Através do arquivo, dos indicativos sobre Brigole encontrados nos discursos 

memorialísticos (dizendo ser ele um francês fundador do Liceu) e pelo livro que 

escreveu (enquanto amigo de Santos Dumont), mas sobretudo pela sua marca 

remanescente no timbre dos papéis e cadernetas escolares da atualidade é que fui 

procurar compreender indicativos de quem era esse homem, que seguia presente todos 

os dias na caderneta dos alunos dos anos 2000. 

O processo de pesquisar os indivíduos não é tarefa fácil. Onde começar e o que 

pesquisar fizeram parte das primeiras indagações. Quando nasceu, de onde veio, quando 

chegou eram questões iniciais e mínimas para compor um esboço biográfico, mas que 

se mostraram difíceis de serem respondidas. Recorria aos arquivos brasileiros e 
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franceses, mas nem sempre estas informações davam conta de iniciar a consulta nos 

arquivos. A pesquisa foi avançando com essa lacuna, que cada vez se tornava maior, 

pois estudava uma Instituição, um lugar que tinha tido um fundador, mas pouco se sabia 

da existência dele. Assim, foi uma questão perseguida de modo contínuo durante todo o 

processo investigativo. Após ter tentado e esgotado as possibilidades dentro dos limites 

de tempo e espaço da pesquisa documental no Acervo, procurei uma possível consulta 

aos acervos da imprensa oficial. Nesta consulta, tinha proposto como partida marcar o 

mês da fundação da escola, no intuito de encontrar algum indício que pudesse continuar 

a indagação sobre a trajetória desse francês que, pelos apontamentos encontrados no 

Arquivo Escolar, tinha fundado o Liceu. Com a consulta à imprensa oficial 

possibilitando-me criar um repertório de documentos foi possível construir, 

minimamente, a trajetória e alguns dos pertencimentos do fundador do Liceu. Diante 

disso, retornei aos arquivos na busca de seu processo de naturalização e, portanto (re) 

signifiquei o que era até então silêncios de uma existência franco-brasileira. O que me 

levou assim para o necessário enfoque macro das relações internacionais, onde busquei 

compreender como se constituiu o Liceu no contexto das relações franco-brasileiras e 

em especial no da política cultural francesa para o Brasil. Para dar conta dessa 

indagação mais ampla foi necessário um aprofundamento na política cultural francesa 

externa, chegando assim ao segundo capítulo. 

Capítulo esse estruturado nas relações em torno de Georges Dumas, numa 

perspectiva que caminhava entre o macro e o micro apontando nomes, lugares e 

instituições franco-brasileiras. Foi tratado em especial o debate escola confessional 

católica e escola laica, implicando um olhar cruzado para a temática da laicidade: ao 

passo que a laicidade na França foi consolidada na III República com a extinção das 

escolas confessionais dentro do projeto de escola republicana de Jules Ferry, no Brasil 

foi pela laicidade a partir da separação da Igreja do Estado que a Igreja encontrou no 

espaço das escolas confessionais um dos lugares para representar seu espaço político na 

sociedade brasileira. Isso posto, a política cultural francesa para o Brasil indicou-me 

olhar de outro modo para a laicidade. Primeiramente, porque muitas das congregações 

expulsas da França tinham constituído suas escolas no Brasil, sugerindo assim que, 

aqui, a aproximação seria a estratégia para uma aliança cultural. De outro modo, essa 

aliança iria possivelmente fazer aproximações com o grupo católico, o qual tinha força 

no debate político social e cultural da sociedade brasileira; portanto, deveria ser levado 

em consideração. Esse entendimento e conciliação com as congregações religiosas fora 
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da França e com o grupo católico foi provavelmente, por conseqüência, uma condição 

necessária para o projeto de educação - embora laico - dos liceus franceses no exterior. 

E a consulta ao grupo de alunos do Liceu ao longo dos seus 50 anos indicou que essa 

laicidade, mesmo que não sinalizada no estatuto escolar, foi um espaço de acolhida e de 

compreensão de diferentes pertencimentos e, portanto, constituiu-se num espaço de 

contato-confronto a partir dessa especificidade.  

Esta parte da pesquisa me indicou a estrutura central dos liceus fora da França, 

ou seja, uma difusão cultural que tinha no modelo do ensino do idioma a sua relação 

direta com a cultura francesa. Entender como se apresentava a cultura francesa na escola 

apontou olhar para a seção brasileira e nessa perspectiva surgiu outro personagem, 

Renato Almeida. Olhar para Renato Almeida foi perceber a intelectualidade carioca dos 

anos 20 e procurar os laços dessa intelectualidade com o grupo francês. Assim, apoiada 

na perspectiva das redes de sociabilidade de Gomes fui encontrando os laços entre 

ambos, e, portanto, indicativos de sua relação com o Liceu enquanto instituição 

brasileira com forte presença francesa. 

 Retornei ao arquivo escolar ainda no final do capítulo 3, para compreender a 

instituição pela narrativa expressa nos discursos de Renato Almeida. No quarto capítulo 

continuei a consulta pelos arquivos da Instituição, à procura da escola que estava ali 

guardada no coletivo dos documentos e apontando outras histórias. Assim, fui também 

procurar outros homens e mulheres, aqueles que experimentaram uma escola em duas 

seções, uma escola em que circulavam outras culturas, outros tempos, outras histórias, 

uma escola que indicava para um orientador educacional francês e um diretor escolar 

brasileiro, uma escola que na cultura francesa apontada na sua bandeira vermelha, azul e 

branca trazia o galo francês como sua identidade, seu pertencimento. Uma escola que 

trazia na sua primeira denominação um imaginário francês, o do Liceu e no nome 

Franco-Brasileiro, uma lembrança, a lembrança da escola do outro.  

Foi na cultura francesa da escola que o Liceu apontava na direção da escola do 

outro, tanto para os alunos da seção brasileira como para os da seção francesa. Foi, a 

meu ver, o que (re) significou o Liceu, sugerido como lugar de boa educação e cultura 

nas narrativas dos antigos alunos da seção brasileira. Desse modo, entendi que esse 

espaço, sendo um espaço francês, propiciou experimentar a cultura do outro, e nesse 

sentido estava sendo (re) significado o prestígio da escola, o diferencial que era 

indiciado na narrativa dos antigos alunos da seção brasileira. Quando analisadas as 

narrativas, sobretudo dos franceses, esses apontaram distinções do Liceu com a escola 
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francesa vivenciada na França. Indicaram pistas de modos e maneiras culturais 

diferenciadas que foram experimentadas no espaço-escolar. O que me levou a concordar 

com Bourguignon
173

, quando diz: “o fato de viver em várias línguas e culturas - produz 

sobre as pessoas: não apenas um acréscimo de sistemas lingüísticos e de repertórios 

culturais, mas uma reconstrução e uma complexidade identitária e reflexiva”. Sugerindo 

essa experiência a compreensão de que cada um de nós se constitui a partir dos 

diferentes pertencimentos e posições que ocupamos na sociedade, os são sempre 

relativas ao foco, ao ponto de fuga do olhar.  

Nesta pesquisa em que muitas indagações foram pensadas, algumas 

concretizadas e respondidas, e lacunas também foram apontadas, deixo como 

contribuição um certo olhar para o estudo da Historia da Educação e, em particular da 

Historia das Instituições Escolares. Aquele em que se percebeu que as histórias dos 

indivíduos, o mundo micro de suas realizações em relação com outros homens e o ir e 

vir entre os encontros e desencontros dos arquivos pesquisados abrem os múltiplos 

leques de possibilidades, como aquelas vislumbradas por um caleidoscópio: onde a 

importância está na observação por vários ângulos, onde a busca está relacionada à 

tentativa de se perceber o objeto estudado na sua totalidade e nos seus matizes quando 

se cruzam as diferentes fontes de pesquisa.  Portanto indivíduos, contextos, situações e 

histórias. 
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  Apontamentos da Conferência de Jean Claude Bourguignon - Aprendizagem do Francês num meio 
intercultural: a experiência do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye. Seminário Franco-
Brasileiro de Aprendizagem do Francês, Identidades plurilíngues e Interculturalidade. 29-30 abril 2009. 
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