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Resumo 
 
Este trabalho trata da história do ensino de história no âmbito dos pensadores da 
educação que viveram no século XVIII. Ele faz parte de uma pesquisa mais ampla que 
tem por objetivo historiar mudanças e permanências no conceito “ensino de história” 
entre os séculos XVI e XIX, tendo como fontes principais as obras clássicas do 
pensamento educacional francês, inglês, alemão e norte-americano.  Neste texto, 
analisamos os escritos pedagógicos do reitor da Universidade de Paris, Charles Rollin 
(1661/1741), buscando identificar as ideias professor, de método, conteúdo, ensino, 
aprendizagem, bem como a função reservada à história no currículo de corte jesuítico. 
 
Palavras-chave: ensino de história, Charles Rollim, Universidade de Paris. 

 
 
Diferentemente de vários pensadores do século XVIII, Charles Rollin 

(1661/1741) não quis apresentar um novo currículo ou novas estratégias de ensino. 

Cristão/católico, professor (colégios Royal e Beauvais), administrador educacional (por 

duas vezes reitor da Universidade de Paris) e acadêmico, Rollin registrou o que 

praticou, viu, ouviu e leu sobre instrução de crianças e adolescentes na Universidade de 

Paris e em algumas escolas públicas francesas (Rollin, 1881, p. 43).  

O resultado das suas observações e leituras foi publicado, inicialmente, entre 

1726 e 1728. Em 1741, [uma versão mais extensa] do seu livro – Traité des études: de 

la maniere d’enseigner et d’étudier les belles-letres por raport à l’esprit e au coeur – 

veio à lume, reservando largo espaço ao ensino de História (Cf. De Boze, 1742). É 

provável que o sucesso da sua obra, e das lições fundadas na experiência hebreia, grega 

e romana, o tenha estimulado a escrever mais de duas dezenas de manuais de história, 
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abordando a experiência dos egípcios, cartagineses, assírios, babilônios, medos e persas, 

macedônios, gregos e romanos.  

 

 

 

Instrução para meninos e ocupação para meninas 

 

O Tratado de estudos de Rollim foi projetado em 1712 com o título de “Estudos 

clássicos”, ou seja, exposição do que se aplica nas classes (turmas de alunos). Está, pois, 

mais próximo aos nossos contemporâneos manuais de metodologia de ensino que, 

propriamente, às discussões mais gerais sobre filosofia da educação e currículo, como 

encontramos em Comenius e Locke. 

Ainda assim, não deixa de propor (ao menos descrever o que estava proposto na 

primeira metade do século XVIII, em Paris) um plano de estudos e uma proposta de 

distribuição de matérias por faixa etária. Para as crianças de sete anos em diante (não há 

limite final, refere-se às vezes aos quinze anos), ele sugere o ensino de Leitura e Escrita, 

Catecismo Histórico, fábulas de La Fontaine, Geografia e Gramática francesa.  

Rollin reserva um capítulo especial para a educação das meninas. O plano 

abrange Leitura, Escritura e História (santa, grega, romana, francesa), mas distancia-se 

do currículo dos meninos ao incluir Aritmética, Poesia, Música, Dança, Trabalhos 

Manuais e Economia Doméstica.  

Apesar da ampliação das matérias, o que (a meu ver) diferencia o plano 

feminino do masculino é a função do primeiro: além de formar o espírito, os modos e 

estudar a religião (comum a toda espécie de instrução anunciada no Tratado), deve 

fornecer os meios de ocupação, prepará-las para a educação e a instrução dos filhos e à 

boa administração (conservação) dos bens materiais da família. 

 

 

 

 

Formar o espírito, os costumes e a piedade 
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Curiosa é a ênfase na formação “econômica” das futuras esposas francesas. Mas 

o que nos interessa de perto, neste texto, são as semelhanças entre os planos, seja em 

termos de conteúdos e estratégias para o ensino de História, seja em termos de 

finalidades para todas as disciplinas, entre crianças e adolescentes de ambos os sexos. 

Iniciemos pelas finalidades. 

Já anunciei que Rollin pode ser comparado aos nossos manuais de metodologia 

de ensino. O Tratado é constituído, praticamente, da apresentação de conteúdos, 

anúncio de momentos didáticos, e demonstração das possibilidades e das vantagens da 

matéria para a formação do espírito, os costumes e a piedade. Todas as belas-artes e as 

ciências devem cumprir essa finalidade. Como Rollin justifica suas escolhas? 

Os fins intelectuais, morais e piedosos da instrução [intelecto, vontade e 

sentimento] já estão expostos nos próprios estatutos da Universidade de Paris. O 

documento prevê o estudo das ciências para “cultivar” e “polir” o espírito da juventude, 

formá-la de modo a preencher competentemente as diferentes funções sociais e fazê-la 

aprender o culto religioso (Cf. Rollin, 1881, p. 1). O que faz Rollin é multiplicar as 

justificativas da Universidade e anunciar, preliminarmente, as fontes (autores gregos e 

romanos) e as estratégias de ensino (Agostinho é um dos mentores) que viabilizariam o 

cumprimento dos referidos estatutos. 

Assim, a formação do espírito do aluno é entendida como meio de refinamento 

das leis e costumes, de conhecimento de verdades e princípios que lhe permitam 

combater o preconceito e torná-lo hábil e eloqüente para os negócios da guerra e na paz. 

A formação dos costumes, por sua vez, o capacita a viver em sociedade de maneira 

honesta, generosa e simples. E a formação para a religião, enfim, instrui sobre a origem, 

finalidade e razão da vida humana, a necessidade da existência de Deus. Este é, na 

verdade, o principal objeto da instrução, o guia da vontade, é o que deixa entrever a 

conclusão de Rollin: 

 
Il faut donc, pour rassembler em peu de mots ce que j’ai dit jusqu’ici, il faut que la 
raison, après avoir orne l’esprit de son disciple de toutes les sciences humaines, et 
fortifié son coeur par toutes les vertus morales, le remette entre les mains de la religion, 
pour lui apprendre à faire um usage legitime de tout ce qu’elle lui aura enseigné, et à le 
consacrer par là em le rendant éternel (Rollin, 1881, p. 32).i 
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As estratégias para a formação do espírito, dos modos e da religião são 

semelhantes: manter-se vigilante e afastar a juventude dos vícios do seu tempo e fazer 

com que os alunos imitem o caráter e a virtude dos antigos. Estes serão colhidos por 

meio de máximas e exemplos insertos nos textos de poetas, historiadores e oradores, 

gregos e romanos, e nas Sagradas escrituras. 

 

A história nas classes elementares 

 

No ensino das crianças, a história auxilia na aprendizagem da leitura. Rollin 

aconselha que lhes sejam apresentadas frases curtas que encerram narrativas de grande 

significação – “Caim matou seu irmão Abel por inveja de sua virtude” (Cf. Rollin, 

1881, p. 56). A história também auxilia o ensino da Geografia, quando o professor narra 

fatos curiosos sobre o país ou a cidade, objeto de estudo da lição. 

Mas a história ganha espaço destacado no currículo com o “Estudo do catecismo 

histórico”, que ocupa de três a quatro anos da infância. Rollin indica o impresso de M. 

Fleury. Para os pequeninos (dos três anos em diante), os pais devem ler as histórias de 

José e o sacrifício de Abraão, por exemplo. Aos seis ou sete anos, devem cobrar a 

leitura dos livros mais fáceis do Velho Testamento.  

A estratégia indicada é a tríplice leitura, acompanhada do exame das imagens 

que adornam os textos. Assim, afirma Rollin, as máximas serão gravadas 

profundamente na “memória” e no “espírito” da criança. 

 
[...] doit commencer par leur lire le récit historique qui précède les demandes; ou ce qui 
serait beaucoup mieux, le leur faire de vive voix [...]. 
Après cela on passera aux demandes et aux réponses, qu’on répétera chacune plurieurs 
fois, afin que l’enfant les entende parfaitement [...]. 
Après qu’on aura parcouru de la sorte le Catéchisme historique, on le recommencera, 
em y joignant les demandes, et les lui faisant aussi apprendre par coeur le récit 
historique qui les précède (Rollin, 1881, p. 61-62). 

 
A “História santa” é a segunda forma destacada. É a única história do mundo 

ditada pelo espírito de Deus (Cf. Rollin, 1881, p. 90). Ela veicula os fundamentos da 

religião e a experiência de Jesus Cristo no Velho e no Novo Testamento e tem como 

pré-requisito os estudos do Catecismo histórico. Seu ensino deve ser auxiliado pela 

Geografia (trabalho com mapas) e a Cronologia (trabalho com quadros cronológicos).  
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O método é também o da leitura e repetição progressiva. O aluno deve aprender 

um ou meio capítulo por dia, repeti-los todos aos sábados e efetuar nova repetição uma 

vez por mês. Essa técnica de voltar às lições antigas, ao mesmo tempo em que são 

acrescentadas novas lições, exercita e fortalece a memória. Após a récita, deve o 

professor questionar o aluno para “lui former l’esprit e le jugement, pour lui apprendre à 

parler et à s’exprimer, et pou l’accoutumer à faire des réflexions sur ce qu’elle lit” 

(Rollin, 1881, p. 84). 

Anos depois, dominado o conteúdo da história santa, pode o aluno ser 

testado/exercitado em sua capacidade de recordar a matéria, exemplificando oralmente, 

por meio de acontecimentos bíblicos, qualquer tema que lhe for apresentado. O 

professor pode pedir também que o aluno desenvolva determinado tema enfileirando 

acontecimentos (narrando), entremeando-os com algumas citações extraídas das 

sagradas escrituras. Por fim, é sadio fazê-los disputar para saber quem melhor consegue 

dar exemplos (com acontecimentos bíblicos), partindo de temas que exaltem as virtudes. 

Dominada a história santa, o aluno pode passar ao estudo da história profana, ou 

seja, à história da Grécia, de Roma e à história do seu país – a história da França. O 

método de ensino aqui se sofistica: 1) fazer com que as alunas leiam e releiam as 

passagens mais belas; 2) pedir-lhes um resumo; 3) avaliar a fidelidade do resumo ao 

texto original e a atenção às reflexões mais importantes sugeridas pelo livro de história 

(no caso) grega; 4) solicitar que pensem sobre certas ações e que tentem relacioná-las 

com passagens semelhantes em outras histórias; 5) solicitar que repassem o que foi 

explicado e que componham extratos, que podem ser resumos (narrativa), análises 

(descrições comentadas) ou sumários; 6) avaliar os extratos sob o ponto de vista dos 

conteúdos (pensamentos), expressão e ortografia. (Cf. Rollin, 1881, p. 91-92). 

Observem, sobretudo, a terceira e a quarta etapas do método. Elas ajudam, 

respectivamente, a extrair do estudo da história as suas maiores vantagens para a 

instrução do espírito: “former le jugement, ... inspirer le goût du vrai et du solide” 

(Rollin, 1881, p. 91). 

 

 

A história nos colégios e na universidade 
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Nos colégios da Universidade de Paris (vestíbulos dos cursos de Teologia, 

Direito e Medicina) ou na preceptoria, a história guarda as mesmas funções anunciadas 

para a instrução das crianças. Obviamente, Rollin fundamenta a utilidade da história e 

do seu ensino nos autores antigos.  

De Cícero colhe a idéia de luz dos tempos, depositária dos eventos, testemunho 

fiel da verdade, fonte de conselhos, prudência e regra de conduta e costumes. De 

Sêneca, observa a função orientadora no tempo e no espaço. Sem a história, diz Rollin, 

os homens estão presos ao século e ao país. De Tácito, emprega a metáfora do tribunal 

ao modo egípcio. A história julga pós-morte e decide sobre a reputação (doravante 

permanente) dos homens. 

Por esses motivos, deve o estudo da história preceder e preparar o caminho dos 

demais. Quando bem ensinada, ela é uma escola de moral para todos os homens. 

 
Elle décrie les vices, elle démasque les fausses vertus, elle détrompe des erreus e des 
préjugés pupulaires, elle dissipe le prestige enchanteur des richesses e de tout ce vain 
éclat qui éblouit les hommes, e demonstre par mille exemples plus persuasifs que tous 
les raisonnemens, qu’il n’y a de grand e de loubable que l’honneur e la probité. De 
l’estime e de l’admiration que les plus corrompus ne peuvent refuser aux grandes e 
belles actions qu’elle leur presente, elle fait conclure que la vertu est donc le véritable 
bien de l’homme, e qu’esse seule le rend véritablement grand e estimable (Rollin, 1755, 
p. 6-7). 

 
A história é uma escola de moral. É um repositório de valores que orientam o 

sentimento, a vontade e a ação. Nas palavras de Rollin, ela fornece os princípios e as 

regras para julgar as belas e boas ações, definindo o que é “glória sólida” e “grandeza 

verdadeira”.  

Assim, objetivamente, a primeira tarefa do Tratado no volume dedicado à 

História é indicar o que é digno de estima, ou seja, os valores e as ações que tornam um 

homem verdadeira e solidamente grande e glorioso. Numa palavra, Rollin deseja formar 

o gosto e capacitar os seus alunos a julgar os homens. Para ele, a verdadeira glória e a 

sólida grandeza (e vice-versa) não devem ser buscadas no exterior do homem ou nas 

ações comuns aos bons e aos ímpios. O homem deve ser julgado pelo seu interior. É do 

coração que partem os grandes pensamentos, as grandes ações e virtudes. 

 
La solide grandeur...réside dans le fond des qualités personnelles, e dans la noblesse des 
sentiments. Etre bom, liberal, bienfaisant, généreux; ne faire cas des richesses que pour 
les distribuer, des dignités que pour servir sa pátria, de la puissance e du crédit que pour 
être em état de réprimer le vice, e de metre em honneur la vertu; être véritablement 
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homme de bien, sans chercher à le paroitre; supporter la paubreté avec noblesse, les 
affronts e les injures avec patience; étoufer ses ressentimens, e rendre toute sorte de 
bons offices à um enemi dont on peut se venger; préférer le bien public à tout; lui 
sacrifier ses biens, son repos, sa vie, sa réputation même s’il le faut: voilà ce qui rend 
l’homme grand, e véritablement digne d’estime (Rollin, 1755, p. 102).   

 
Conhecidos os fundamentos da verdadeira glória e da sólida grandeza, Rollin 

sintetiza as principais ações do professor e os resultados esperados do estudo da história. 

Deve o mestre conservar e fortalecer tais sentimentos (inatos) a partir da tenra idade. As 

crianças aprendem sem enfado. A tarefa consiste em fazer com que os alunos conheçam 

os princípios e reflitam sobre eles. Isso quer dizer, conduzir os alunos à leitura dos 

exemplos louváveis e dos execráveis e questioná-los sobre os que são dignos de estima 

ou de reprovação.  

Esse é o exercício de construção do bom gosto: leitura das narrativas (tarefa dos 

alunos) e questionamentos sobre o que os autores querem dizer por meio das narrativas 

(tarefa do professor). Em síntese, o método para o ensino de história destinado aos 

jovens é a leitura e a reflexão (o método catequético propriamente dito). 

 

 

Os conteúdos para a formação do bom gosto e da erudição 

 

Ao anunciar os princípios do bom gosto, Rollin emprega os autores pagãos em 

sua maioria (gregos e latinos). Por que não empregar a história santa? Para o autor, os 

autores pagãos aproximam os alunos da leitura. Mas, ao final, parafraseando Santo 

Agostinho, ele alerta: sem a verdadeira piedade (o conhecimento e o amor a Deus) não 

pode haver verdadeira virtude (Cf. Rollin, 1755, p. 121). Por isso, os conteúdos 

conceituais e proposicionais do estudo da história são iniciados com a História Santa.  

Já vimos no tópico sobre “o ensino de história nas classes elementares” que a 

história santa é a única escrita por Deus. No texto destinado aos colégios, a tese é 

reforçada. A história santa ensina quem é Deus (eterno, poderoso e criador do mundo), 

o homem (corpo/pó e alma/sopro de Deus), e a Igreja (reveladora dos mistérios, 

lembrança da salvação e da fé, difusora da religião) (Cf. Rollin, 1755, p. 124-128).  

A história santa está contida nas sagradas escrituras, no Novo e no Velho 

Testamento. Seus principais conteúdos são os milagres e as profecias. É por eles que 



8 
 

Deus escreve a história santa. Os milagres são acontecimentos destacados que podem 

ser lidos, mas também sentidos. Bom exemplo é o da ressurreição de Jesus Cristo.  

Quanto às profecias (o caso de Jonas é exemplar), estas fornecem autoridade à 

Palavra, reforçam a convicção e a crença. Podem ser espirituais (a mulher pecadora dará 

à luz o filho da redenção dos homens), temporais/históricas (Ciro libertará os judeus do 

cativeiro babilônico) ou mistas, isto é, espirituais e temporais/históricas 

simultaneamente (Daniel e a estátua de duas metades). As profecias guardam, por fim, 

uma função heurística para a verdade bíblica. Elas são pronunciadas no passado, mas é 

possível constatar a sua realização no mesmo livro sagrado. O conjunto da experiência 

hebraica, por exemplo, pode ser considerado uma grande profecia de Jesus Cristo e de 

sua Igreja. (Cf. Rollin, 1755, p. 134-138). 

 
[...] Dieu a voulu montrer que les moiens purement extérieurs ne font point capables de 
corriger le coeur de l’homme, puisque tous sans exception ont été emploiés pendant 
plusieurs siécles pou guérir les Juifs de l’idolatrie, e pour leur faire observer le le 
premier précepte, e que tous ont été inutiles. 
[...] Cette vûe est une des grandes clés des Ecritures, e qui nous fait entrer le plus avant 
dans le secret e dans l’esprit de l’ancien Testament. (Rollin, 1755, p. 145-146). 

  
Vimos, mais uma vez, a importância da história santa, bem como os conteúdos 

fundamentais ao seu estudo. Mas o que se deve aprender com a história profana? Rollin 

divide o estudo (o trabalho com os escritos históricos nos colégios) em duas partes. O 

“esqueleto” e a “alma”.  

O esqueleto da história é o aprendizado da capacidade de situar-se no tempo, de 

situar-se no espaço e de observar os acontecimentos. O primeiro exige do professor a 

capacidade de periodizar. O segundo, de conhecer e de dar a conhecer as cidades, países 

e rios destacados por meio do mapa, de orientar-se e fazer com que os alunos se 

orientem por meio dos pontos cardeais indicando ou imaginando trajetos. Desenvolver 

essas duas capacidades (situar-se no tempo e no espaço) significa apresentar a matéria 

com “ordem”. O terceiro, por fim, exige do professor a clareza sobre a relevância dos 

acontecimentos que constituem as “leis”, os “usos e costumes” dos povos, entendidos 

por nós, hoje, como experiência do político, social, econômico e do religioso de um 

povo ou nação. 

O mais importante do estudo da história (e da ação do professor, portanto) não é 

esse “esqueleto”. A “alma” do estudo da história está nos princípios éticos do ofício de 

historiador e dos princípios éticos da igreja católica. Aqui, claramente, percebemos que 



9 
 

Rollin prescreve o estudo da história (ensino e aprendizado) como pesquisa e escrita da 

história. É, sobretudo, dos antigos, já vimos, que ele retira os princípios do ofício e da 

religião que devem ser transformados em princípios de estudo: 1. a busca pela verdade 

(Cícero e Tácito), em oposição à mentira e à falsidade; 2. a identificação das causas 

(Políbio), em oposição aos “começos” e “pretextos”; 3. o conhecimento do caráter dos 

povos e dos príncipes (Bossuet), em oposição ao interesse pelas origens, apogeu e queda 

dos povos e príncipes (a Providência a tudo rege); 4. a identificação dos exemplos a 

seguir (para formar o gosto e regrar a conduta); e 5. o conhecimento das grandes 

verdades da religião (para manter a idéia de Deus e o sentido da vida). 

Somando-se os “princípios” e as “aplicações” da história santa e da história 

profana temos uma visão geral das proposições, valores e atitudes a serem apreendidas 

pelas crianças e jovens do seu tempo. Sobretudo na instrução dos jovens, o estudo da 

história é fundado nas regras do ofício e nas verdades da religião. Pelo Tratado, no 

entanto, não há como saber quais dos princípios anunciados deveriam ser aplicados com 

maior recorrência. 

Se levarmos em conta a distribuição dos princípios nos espaços reservados às 

“reflexões” – a parte demonstrativa de aplicação dos princípios – podemos conjecturar 

que o professor reservaria a maior parte do tempo de estudo à identificação dos 

exemplos de conduta e ao conhecimento das grandes verdades da religião. Isso valeria 

tanto para a instrução das crianças quanto para a instrução dos jovens.  

Podemos também levantar a hipótese de o esquema pergunta/resposta era muito 

mais requisitado para a história santa que para a história profana. Esta, principalmente 

na instrução dos jovens, parecia exigir do professor maior capacidade de relacionar 

informações históricas a verdades da Igreja e, até mesmo, mobilizar alguma parcela de 

erudição no trato com as fontes da antiguidade. 

Aliás, o trato com as “antiguidades” mereceu capítulo à parte. Para Rollin, além 

do bom gosto pelas belas letras, o professor deveria cultivar o gosto pela erudição. Eram 

ambos um patrimônio que distinguiria os franceses dos demais povos e o professor de 

crianças e jovens deveria cultivá-lo. Seria, então, o mestre, uma reprodução do que 

melhor havia na Universidade de Paris e na Academia Real de Inscrições e Belas-Letras 

(o próprio título indica a dupla característica dos trabalhos da Academia: “delicadeza da 

literatura e profundidade da erudição”) (Cf. Rollin, p. 147-147).  
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Sendo conveniente e útil ao ensino, ser professor também significava ser um 

erudito. Mas, qual o sentido de erudição no Tratado de Rollin? Erudição no estudo da 

história consistia no conhecimento minucioso (conhecimento de detalhes) das várias 

dimensões da experiência greco-romana, a exemplo de religião, política, guerra, 

navegação, monumentos, edifícios públicos, jogos, combates, espetáculos, artes, ciência 

e cotidiano (comida, hábitos, medidas de tempo, de lugar e moedas antigas). A erudição 

ajudava o professor a compreender os textos antigos e a melhor os explorar com os 

alunos. O emprego das antiguidades (a exemplo dos detalhes sobre a vida cotidiana – 

moedas, medidas de tempo e de espaço), estimulava, por fim, a curiosidade dos alunos, 

o gosto pela leitura e disseminava princípios úteis acerca dos modos e da religião (Cf. 

Rollin, p. 149).  

 

 

Conclusão 

 

Como anunciamos na introdução, o Tratado de Rollin é um primo ancestral dos 

nossos manuais de metodologia de ensino (prática ou didática, da história inclusive). 

Espelha o que pensava Rollin e o que prescrevia, direta e indiretamente, a Universidade 

de Paris, ao menos, na primeira metade do século XVIII: uma instrução voltada para a 

formação do espírito, dos costumes e da piedade. Dizendo de outro modo, o Tratado (e 

a história, largamente defendida na publicação) seria instrumento de formação da 

consciência, atuando sobre as faculdades da razão, vontade e sentimento. 

Para Rollin, o professor conduziria o aluno à retenção de uma sequência 

ordenada de acontecimentos. A história instruía direta e indiretamente a criança e o 

jovem. Auxiliava no aprendizado da Leitura e da Geografia e era auxiliada pelo estudo 

da própria Geografia e da Cronologia. Em forma de catecismo (história santa ou história 

profana), o estudo da história seria uma “viagem” ao mundo das virtudes ou à floresta 

de exemplos. História ou coleção de valores (encarnados em experiências de povos e 

indivíduos grandiosos) formaria o (bom) gosto que o habilitaria a julgar (discernir 

bom/mau, verdadeiro/falso etc.) e a viver dentro dos princípios da Igreja. Para isso, 

deveria o professor ser, simultaneamente, um homem de letras e de erudição. 
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Com tais requisitos, a tarefa do professor (o ensino), estruturar-se-ia sob várias 

modalidades de leitura e de exercícios de composição escrita, disputas e memorização, 

entremeados por seções de perguntas e respectivas correções. O método (conjunto de 

estratégias), entretanto, era fundado na atividade do historiador. Podemos afirmar que, 

no Tratado, estudava-se história do mesmo modo como se pesquisava/escrevia história, 

conquanto que essa pesquisa/escrita da história estivesse a serviço da empresa de Deus, 

isto é, da idéia motriz de Providência.  

Dizendo de outro modo, ensinar história era adequar as regras do ofício do 

historiador pagão à doutrina do catolicismo ou, ainda, por os procedimentos de Cícero e 

de Políbio a serviço da teleologia de Bossuet. 
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i Para resumir o que eu disse até aqui, é necessário que a razão, após ter ornado o espírito de seu discípulo 
de todas as ciências humanas, e fortalecido seu coração por todas as virtudes morais, ponha em suas mãos 
a religião, para que ele aprenda a fazer um uso legítimo de tudo o que lhe foi ensinado, [e a lhe consagrar, 
tornando-o eterno]. 


