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  A pesquisa que ora desenvolvo trata dos livros didáticos 

empregados na Escola Colonial Francesa na Argélia no período de 1950 a 

1960, destinados, em exclusividade, às crianças norte-africanas. A 

ilustração acima está em um livro, cujo título Tous à l’Ecole, ilustra o 

projeto francês de escola para o colonizado.  

O “todos” nunca existiu dentro dessa escola. Se ela tinha como 

objetivo principal de colonizar a todos, a partir de seu projeto político de 

valorização da cultura e da ação francesa nesse país, outros dados nos 

mostram que ela não era de acesso fácil e livre. Mesmo sendo pública e 

laica, ela era apenas destinada, a princípio, aos filhos dos “indigènes” 

notáveis - aqueles que possuíam algum bem material ou político e por isso 

tinham o “privilégio” de terem seus filhos na escola francesa.  

Nascida de um pensamento de recompensa pelos danos causados a 

esse povo, ela vai nos mostrar, a partir de sua cultura material, que o 

conceito de escola republicana, tem como base a assimilação e a 

aculturação, traduzindo, sobretudo, o desejo de forjar o cidadão argelino, 

como um “outro”, um indigène, aquele que tem seus direitos negados 

dentro de seu próprio território. 

Através de sua missão civilizadora, ela trará aos “oprimidos” uma 

“liberdade” e uma “igualdade” de efeito secundário, a ser conquistada se 

cumpridas todas as exigências. Para ter acesso a esses dois “presentes” 

do colonizador, o colonizado deverá se curvar às suas leis, abrir mão de 

sua cultura – língua, mitos, costumes – e abraçar a língua e a cultura 

francesa, é claro.  
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A imagem ao lado, de uma sala de aula da Cabília, ilustra o 

cotidiano escolar, a relação mestre x aluno e a diferença cultural entre 

aquele que ensina e aquele que aprende. Ele, o professor, é um 

estereotipo do francês, com seu terno e sua gravata borboleta; possuidor 

da língua e da cultura, ais quais, os “outros” deverão assimilar. Eles, os 

alunos, argelinos; portando suas vestimentas tradicionais, fixam seus 

olhos naqueles símbolos estranhos, estrangeiros, diferente em tudo de 

sua escrita árabe que muitos já conheciam antes de lá estarem. Sentados, 

classicamente, a repetir sílabas (cla, bli, glu), palavras (o trigo, uma 

chave, a chuva) e a frase (Maati tem um apito), porque não dizer 

hipnotizados, a serem alfabetizados em mais uma língua. Sim, mais uma 

língua, pois mesmo que muitos escritos afirmem serem os argelinos 

analfabetos (antes da chegada da escola francesa) e que não possuíam a 

competência da escrita; outros estudos, menos racistas, mostram que na 

escola corânica – aquela onde aprendiam o ensinamento do Alcorão – 

aprendia-se também a escrita e não somente – como criticam outros – a 

repetir, oralmente, os versos do livro sagrado. 

Penso que aprender a escrever em árabe se dava em uma idade 

mais avançada que aquela da escola ocidental e que não podiam ser eles 

senão analfabetos em qualquer outra língua que não fosse a deles – quer 

dizer – , é claro que todos eram analfabetos em francês, mas não o 

mesmo em árabe ou em suas línguas regionais. 

A nosso ver a escola estava muito mais preocupada em transformar 

cidadãos argelinos em cidadãos franceses de segunda categoria, para 

servir e não questionar a servidão. Mas como tudo em que fazemos tem 



sempre seu lado paradoxal, o seu contrário, na escola francesa isso se 

deu de forma latente. Se a colonização se achava no direito de modificar o 

comportamento moral do colonizado, de fazê-lo trabalhar, e a se 

submeter a essa servidão; o cidadão argelino vai aprender os meios 

jurídicos, políticos e filosóficos de denunciar a colonização, e mais do que 

isso, encorajar a vontade de independência desse país. E na realidade, em 

todo o tempo, esse povo colonizado vai afirmar e manifestar sua 

personalidade cultural, em um combate permanente de resistência a todas 

as tentativas de opressão.  
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