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PROLOGO 

"Cm dos problemas que muito têm preoccüpado a attenção 
dos nossos professores, é. o do ensino da Historia-patria, no 
curso primario. 

N a realidade, essa disciplina não offerece, por si mesma, 
attractivos á creança; por isso di,versos processos têm sido cre
ados, no intuito de tornal-a amena, de modo a despertar no 
alumno interesse e gosto por tão util quão necessario estudo. 

Dentre os processos mais em vóga, o que vae produzindo 
algum resultado consiste em solicitar e prender a attenção da 
creança sobre factos destacados da nossa Historia, já por meio 
de biographias dos seus homens illustres, já pelo emprego de 
gravuras adequadas ao assumpto. 

Sob o ponto de vista de pura transmissão didactica, o 
methodo não é de todo falho; encarado, porém, quanto ao seu 
aspecto educativo-unico compativel com a natureza da mate
ria -não podemos deixar de consideraI-o negativo. 

Effectivamente: conhecer o alumno uma série de factos 
isolados da nossa Historia, sem lhes comprehender as ligações 
respectivas, por falta duma boa ordem na successão dos mesmos, 
nada lhe aproveita á educação civica e moral- elevado e nobi
lissimo objectivo a que deve tender o ensino da Historia-patria
e isso porque a idéa de conjunto, embora singelissima, despida 
dos minimos detalhes, fica sacrificada. 

Daqui resalta, á evidencia, a necessidade de se não aban
donar a ordem chronologica. 

Mas, dir-nos-ão: seguir a chronologia é inconveniente; não 
pôde sêr proveitoso, porque a successão chronologica apresenta 
enumerações inuteis de factos sem importancia e fastidiosos, 
que vão provocar no pequeno estudante séria aversão pelo estudo. 



Quanto a esta objecção, convém notar, em primeiro Ioga r, 
que não ha enumerações inuteis no estudo da Historia, por
quanto taes enumerações são da propria essencia da materia; 
ellas assignalam, dum modo positivo, uma evolução lenta e 
natural, no tempo e no espaço, que a ninguem é daôo modifi
car. Demais, a Historia é um facto evolutivo, por excellencia; 
seu estudo, mais do que qualquer outro, não admitte soluções 
dt! continuidade, mórmente quando se trata da nossa Historia, 
em que a chronologia marcha numa sequencia tão logica de 
acontecimentos, apresentando, quasi sempre, uma analogia tão 
nitida entre a nossa vida individual e a collectiva, que, sepa
rar-lhe os factos da sua ordem de successão, parece desvirtuar-lhe 
a integridade propria. Além.do que, a concepção hodierna da 
Historia, conduzindo-nos á apreciação do progresso material e 
moral da humanidade, não póde divorciar-se da chronologia, 
porque é esta justamente que nos marca as diversas phases 
desse progresso, offerecendo-nos, portanto, uma excellente ordem 
de estudo. 

Em segundo logar, seguir a ordem chronologica é acom
panhar os factos que não pódem ser omittidos, sem graves 
prejuizos para posteriores conhecimentos do assumpto. 

Seguir a ordem chronologica é acompanhar os factos 
que, pela sua propria natureza ou pelos homens que nelJes 
figuram, inspirem ao educando o amor pelas grandes causas e 
pelos gràndes homens. 

Seguir, portanto, a ordem chronologica não quer dizer 
esmiuçar detalhes, rebuscar pormenores méramente accidentaes; 
isto é que é inutil e fastidioso; isto é que degenera em preoc
cupação ridicula, por pedantesca. 

Mas, dahi a querer tambem sacrificar factos importantes, só 
porque não offerecem facilidade de transmissão, é antipedagogico. 

Não, não podemos admittir que se removam difficuldades, 
dellas fugindo, sem a menor tentativa para superaI-as. O meio 
é com modo, não padece duvida, mas... não é nem util, nem 
justifica vel. 

E' precisamente o que se observa no ponto em questão: 
como nem todos os factos da nossa Historia se prestam para 



uma boa exposição, abandona-se-os, recorrendo-se a um processo 
tal de selecção, que o seu estudo se torna desordenado, disper
sivo, e, portanto, improficuo. 

Entretanto, não é difficil, sem sacrificar a chronologia, no 
que ella tein de necessario, e sem aversão para o alumno, 
conduzil-o a uma simples idéa geral da Historia-patria. 

E' bastante estabelecer um meio que leve a creança, sem 
o sentir, sem se enfas#ar, a assenhorear-se, a pouco e pouco, das 
noções que hão de formar o conjunto do seu estudo. 

Esse meio podemos conseguir, dando a taes noções a 
fórma de historietas, contos ou outra qualquer narração á altura 
da sua novél intelligencia, ao nivel da sua imaginação infantil. 

E' preciso, porém, que essas historietas sejam formuladas 
de modo a poderem surprehender a creança no momento psy
chologico em que o seu espirito, interessado pelo que estiver 
comprehendendo, acceite sem difficuldade, sem esforço e com 
verdadeiro prazer, em fim, as noções que elIas devem encerrar 
ou que dellas devem decorrer. 

Para isso as historietas serão arranjadas (é o termo) com 
habilidade: ora tratarão dum facto geral, facil de sêr particula
risado com app1icação á Historia-patria; ora se subordinarão ao 
methodo analogico; ora, ao comparativo; tratarão, em summa, de 
conduzir sempre a creança ao conhecimento do facto historico, 
dum modo suave, despertando-lhe o gosto pelo assumpto. 

Foi debaixo dessas considerações que escrevemos o pre-
sente livrinho. . 

Destina-se elle ao segundo anno do curso preliminar e, como 
tal, os factos historicos aqui narrados apresentam-se na sua mór 
singeleza, sem a menor preoccupação de detalhes, datas ou nomes. 

Como se vê, o seu principal objectivo é o ensino da 
Historia-patria; é um artificio para o conhecimento dessa ma
teria, si bem que se preste perfeitamente como qualquer livro 
de leitura para principiantes. 

Não é, e nem poderia sêr, um livro de litteratura scintil
lante, primorosa, como o imaginam aquelles que, por não sabe
rem ou não quererem estabelecer a distincção entre litteratura 
didactica e litteratura propriamente dieta, acoimam de mal 



escriptos, jnuteis, prejudiciaes e quejandos os livros didacticos 
que não vêm recheiados de conceitos transcendentaes, de envolta 
com termos hyperbolicos, pachorrentamente enxertados em 
phrases retumbantes e campanudas. 

Todavia, podemos affirnlar que nelle procurámos sempre 
alliar á simplicidade e á propriedade dos termos, a correcção da 
phrase; á naturalidade das imagens, a singeleza e verdade dos 
conceitos. 

Quanto á banalt'dade dos assumptos - outro Achilles da 
Critica atrabiliaria, no seu açodamento systematico de destruir, 
mas só destruir - convenhamos que um livro destinado a cre
anças não é banal, porque as narrações p.elle contidas tratem 
de factos vulgares, communs. E' assim mesmo que elle deve 
sêr: - o que é /amzliar tambem se torna natural, e é este um 
ponto de capital importancia a attender na educação infantil. 

Seguindo o mesmo plano deste, pretendemos escrever mais 
dois livros, sendo um para o terceiro (1) e outro para o quarto anno 
preliminar, nos quaes, de conformidade com o desenvolvimento 
intellectual dos alumnos que frequentam esses annos, e vasados 
em moldes mais elevados, surjam, a pouco e pouco, as amplia
ções que este não deve comportar. 

Desse modo pensamos que, no fim de seu curso, o alumno 
virá a adquirir um conhecimento regular da Historia-patria. 

E, si assim fôr, largamente recompensado nos julgaremos 
da nossa pesada tarefa, por termos conseguido remover uma 
difficuldade no ensino duma disciplina, que jámais deve sêr 
descurada no seio dum povo que se preza. 

AUTOR. 

11/ .Ia eSlá publicado. 



NOTAS: 

La-Bxplique o professor ao alumno os termos necessarios 
de cada lição, princiPalmente os gryphados. 

2." - Chame-lhe a a ttenção sobre as illuslrarJes do texto. 

3.a--Solicite.o na parte historica por meio de questi(l1lanos 
bem formulados. 

4.a-Faça-o z'nterpretar a lição lida. 

s.a-Empregue o mappa geographico. sempre que fôr 
necessano. 

6.a- Féiça o alumno desenvolver, oralmente ou por escripto, 
os exerci cios que se acham no fim de cada lição. 





---===ili 111==------=0. ..... -
o REI FELIZ 

Havia um rei mui poderoso. 
Seu reino não era vasto. Entretanto, 

o soberano possuia outros dominios. 
Era senhor de varias terras, além daquelIa 

onde morava. 
Demais, sempre lhe estavam desco

brindo novas re.qiões. 
Certa vez· um dos seus vassaltos foi, 

para muito longe, buscar-lhe riquezas. 
Embarcou em um navio, com muitos 

companheiros, e sahiu mar afóra. 
Após longos dias de travessia, desco

briu, por um acaso, uma nova terra. 
E que terra linda, santo Deus! Era a 

mais formosa, a mais opulenta que o rei . . 
la possUIr. 

Nella havia extensas mattas-virpens, 
sempre verdejantes. Seus campos irnmensos, 
na Primavéra, cobriam-se de flôres bellis
simas e perfumosas. No céo, dunl azul 
puro e sereno, deslisavam nuvemzinhas alvas, 
alvas como flocos de algodão. Por toda a parte 
havia abundancia de rios, re.qatos e ru
morosas cachoeiras. Frutos saborosos 
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pendiam das arvores. Por todos os lados 
via-se uma ?nultz"dào de passarinhos de varia

das côres. Outros 
animaes, de diver
sas fórmas e ta
manh o s, povoa
vam as florestas. 

Essa terra en
cantadora era ainda 
muito rica em mi
nas de ouro e de 
ferro, bem como em 
diamantes e outras 
pedras preciosas. 

Crescia tam
bem alli um vepe
tal denominado 
pau-brazz'l, de ma
deira vermelha co
mo a braza. 

Por isso deram á terra descoberta o 
nome de Brazil. 

Brazil é a nossa querida patria, até 
hoj e bella e rica como outr' ora. 

Quem n-a descobriu, por um acaso, 
foi Pedro Alvares Cabral-o vassallo do po
deroso rei. 

Chamava-se D. Manoel esse monarclla. 
Seu reino era Portupa!. 



Por sêr um rei muito feliz, era conhe
cido por D. Manoel- o Venturoso. 

Cabral mandou con
tar a D. Manoel o que 
havia succedidó. 

Quando o rei soube 
que era p ossuidor de 
mais uma terra, ficou 
muito satisfeito. Tratou 
logo de dar a boa noti
cia aos sober anos de ou-
tros paizes da Europa. PEDRO A. CAni:AL 

Esse acontecimento deu-se no anno 
de I500. Já se pas
saram, portanto, 
quatro sectdos. 

Eis aqui um 
Jnonumento· ergui
do numa das cida
des do nosso ' ama- . 
do paiz. 

Foi erz·gz·do 
em melnoria d@ 
glorioso descobri
dor do Brazil. 

EXERCIClOS 
o que é o Brazil. - Quem o descobriu. - Quem era Cabral. - Como 

Cabral descobriu o Brazil. - O que fez Cabral logo que descobr iu nossa 
terra. - Quem era D. Manoel. - Qua ndo foi descober to o Brazi l. - Porque 
nossa terra teve o nome de Brazil. 



o CI\ÇI\DOR 

o senhor John era um z·nglez muito 
amante de caçadas. 

Um dia estava elle caçando, numa es
pessa floresta. 

A pouca distancia 
do logar em que se 
achava, avistou uns ho
mens acocorados, que 
conversavam anzma
damente. 

Eram bem diffe
rentes dos que, até 
então, elle conhecera. 
Tinham a pelle côr de 
cobre, os cabellos ne
gros e compridos, e 
estavam quasi nús. 
Apenas traziam ao re
dór da cinta, uma 

/aúxa enfeitada de pennas de diversas côres. 
Nas mãos seguravam obj-ectos que deviam 
de sêr suas armas. 



o inglez ficou cheio de pavor, mas 
não fugiu. 

Dalli a pouco viu sahir um homem 
duma casinha grosseira, coberta de palhas. 

Assemelhava-se aos primeiros, porém 
era mais alto e mais robusto. Trazia no 
corpo llluitos enfeites, e na cabeça, uma es
pecie de capacete ornado de pennas. 

Parecia um chefe. Quando elle appa
receu, os outros se calaram e se inclinaram 
respeitosamente. 

Depois de haver falado, retirou-se. O 
mesmo fizeram os que o estavam ouvindo. 

O senhor John tambem tratou de ir-se 
embora. 

Ao chegar a casa, contou a um amIgo 
o que VIra. 

-Então, o senhor não sabe quem são 
esses homens? perguntou-lhe o amigo. 

-Não, senhor. ~ \ -, I 

d(qen!ã~o o~ra~7I: \ ,1~,~' ~W ~ 
clle:-~a~r.::s e;;~ s '~~~ ~;l UI 
o arco e a flecha. .' '<3-" .,t I ~ 
Com essas armas ,,-
elles caçam para comer. Usam ainda outras ar
mas e enfeites, como vemos nesta gravura. 
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A casinha, que o senhor viu, é amo
rada delles; o homem que della sahiu é re
almente um chefe. 

Os indigenas chamam cacique ao seu 
chefe. 

Elles se dividem numa porção de ban
dos denominados tribus. Cada tribu obe
dece a um cacique. 

Ha muitas tribus e algumas guerrez'
ras. Outras são anthropo pha,qas, 

Os indigenas não têm civilisação. Vi
vem errantes nas- mattas .. , 

Neste ponto o senhor John interrom
peu o amigo, dizendo-lhe, em muito mau 
portuguez: 

- Mim estar muito obrigada, senhor! 
Set/; historia estar' muito bonita, mas mim, 
John inglez, não vae mais na matto! 

EXERCICIO 

Como se chamavam os habitantes do Brazil.-Como andavam ves

tidos. - As armas qu.e usavam. - ~ara que usavam o arco e a flecha.
Como se dividiam os indigenas do Brazil. - O chefe das tribus. -- Os 
costumes dalgumas tribus. - Os indigenas eram ou não civilisados. 



EM Pf\SSEIO 

Luizinho costumava sempre sahir a pas
seIO com seu pae. 

Era uma bella manhã, clara e fresca . 
. O menino ia passando por um largo 

nnuto espaçoso. 
Ahi elle viu um grupo de homens 

occupados em cavar o sólo. 
-Que homens maus! exclamou Luizi

nho. 
-Maus?! E porque, meu filho? 
- Pois não é que elles estão estragando 

a terra, papae? 
_. Não, meu filho... Mais tarde verás 

que não devias falar assim. 
Passára um anno. 
Num dos seus costurfiarios passeIOS, 

Luizinho entrou num jardim. 
-Oh! que jardim encantador! disse 

elle. Que plantas 'Viçosas! Que relvas 
frescas! Que flôres cheirosas! 
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- Então, meu filho, não conheces mais 
este logar? 

-Não, papae. 
-Pois aqui é o antigo largo onde, ha 

tempos, VilTIOS uma porção de trabalhadores 
cavando a terra. 

-Devéras, papae? 
-Exactamente; é como estás vendo, 

Luizinho. 
-O h! exclamou o menino. E eu que 

chamei maus aos homens que aqui estavam 
trabalhando! Quanto fui injusto! Mau fui 
eu! Elles foram muito bons. 

-Imagina agora, meu filho, quão bons 
não foram os que construiram a bella cidade 
que habitamos. 

-E' verdade!. .. Eu não tinha pensado 
nISSO. 

-Pensa, pois. Pensa principalmente 
nos primeiros povoadores da nossa querida 
patria. Pensa nos que aqui vieram traba
lhar, quando esta terra ainda era uma 
grande matta-virgern. 

-E quem foram elles, papae? 
-Não é preciso que lhes saibas os 

nomes. Basta dizer-te que esses homens 
vieram, em exp~dições, explorar e coloni
saro o nosso paIZ. 



Chegaram ao Brazil muitas expedições. 
A mais importante dellas teve por chefe 
"Nlartim Affonso de Souza. 

Martim Affonso fundou duas colon'ias 
no Brazil: uma foi denominada S. V'icente 
e outra, Piratininga. 

N essas regiões habitava um distincto 
portuguez chamado João Ramalho. 

Vivendo no meio dos indigenas, Ra
malho soube logo conquistar a estima delles. 

Depois, com o auxilio dos selva.qens, 
ajudou muito a Martim Affonso nos traba
lhos de colonisação. 

N o tempo de Martim Affonso gover
nava Portugal o rei D. João III, pois que 
D. Manoel já tinha morrido ... 



20 MINHA PATRIA 

-Papae, eu desejo saber uma COIsa: 
Donde vinham essas expedições? 

-De Portugal, meu filho. 
Mais tarde D. João III dividiu o Brazil 

en1 lotes. Cada lote se chamava capitania, 
e cada capitania era governada por um do
natario. 

Uma das capitanias que mais prospe
rar am foi a que teve por chefe Martim 
Affonso, de quem já falámos. 

I"UNDAÇ,\O DE S. V ICENTE 

Foi Martim Affonso queln trouxe para 
o Brazil o primeiro gado. Tambem foi elle 
quem mandou plantar aqui as primeiras 
cannas de assucar. 



que 
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Luizinho ficou muito satisfeito com o 
seu pae lhe contára. 
Gostou muito do passeio daquelle dia. 

EXERCICIO 

Ao Brazil vieram ou não expedições. - Qual era o fim das expedi
<;ões. - O chefe da mais importante expedição. - O que fundou Martim 
Affonso. - 'Como foi depois dividido o Brazil. - Uma das capitanias que 
mais prosperaram. - O que mais fez Martim Affonso. 



o LI\VRI\DOft E SEUS FILHOS 

I 

Papae, dizia Helena, então o senhor 
,não ,me conta, hoje, uma daquellas suas 
bonitas historias? 

Sim, minha filha, mas já preparaste 
tuas lições para 
amanhã? 

-Estão todas 
estudadas, papae. 

-Bom, então ' 
lá vae a historia: 

Um lavrador 
tinha seis filhos. 

Dividiu Ulna 
grande terra em 
seis lotes e deu um 
lote a cada filho. 

Os moços 
trataram logo de 
cultivar seus ter
renos. 

Em pouco tempo as plantas cresceram 
e produziram abundantemente. 



o lavrador estava satisfeitissimo. Uma ,. . ,;.. 
so COIsa o contranava : era ver que os 
filhos não pareciam lá muito unidos. 

Ora, succedeu que a propriedade do 
filho mais velho começou a definhar) 
pouco a pouco. As roças iam seccando e 
todas as. plantas· morrendo. Porcos, ovelhas, 
gallinhas, tudo ia desapparecendo, dia a dia. 

Os animaes selvagens atacavam as 
plantações e as criações, devastando tudo. 

O joven, como não tinha muitos em
pregados, pediu auxilio aos irmãos. Estes 
não quizeram attendel-o. 

Os estragos na fazenda foram conti
nuando sempre. Em breve, della só resta
vam algumas casas e o terreno inculto. 
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A mesma sorte teve a fazenda vizinha. 
As outras tambem iam começando a sentir os 
males causados pelos animaes damninhos. 

E nenhum dos irmãos queria saber de 
auxiliar ao outro. 

O pae, ao vêr isso, resolveu tomar 
conta de todas as fazendas. 

Reuniu os empregados dellas, e tratou 
de corrigir a primeira. Depois passou á 
segunda, á terceira, e assim por deante. 
Destruiu os animaes que causavam damno 
ás plantações. Em breve todas as fazendas 
voltaram á sua antiga prosperidade. 

Em seguida, chamando seus filhos, lhes 
disse: (Nunca sejaes desunidos, meus fi
lhos. Já vistes o mal que produz a falta 
de união. Si continuardes assim, ficareis 
na mlsena. » 

Os jovens, arrependidos, tornaram-se 
muito amigos, com grande alegria para 
o pae. 

-Bonita historia, falou 
- Achas, minha filha? 

vou contar-te outra muito 
continuação desta. 

Helena. 
Pois amanhã 
parecida, em· 



o LI\VftnDOft E SElJS ri LHOS 

I I 

o pae de Helena prometteu-lhe outra 
historia, em continuação á do Lavrador e 
seus filhos. 

Eis a historia que elle narrou: 
-Numa vastissima região, descoberta 

de novo, foi resolvido dividir as terras em 
lotes, tal qual fez o lavrador a seus filhos. 
Esses lotes foram chamados ... 

- Capitanias, interrompeu Helena, e a 
região era o Brazil. 

- Ah! Já o sabes, minha filha? 
-Sim, papae, já aprendi, na escola, que 

o Brazil foi dividido em lotes chamados 
capitanias. 

-Justamente, filhinha. E que maIS 
sabes? 

- Sei que cada capitania era governada 
por um homem; que uma das que mais se 
adeantaram foi a de Martim Affonso de 
Souza. 
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- E não sabes mais nada? 
- Não, papae. 
- Pois, então, escuta: 
Em geral as capitanias não prospera

vam, como era de esperar. Os que as 
governavam, isto é, os donatarios, eram 
desunidos, como os irmãos, filhos do lavra
dor. Não se auxiliavam, como deviam. 

Por ISSO as capitanias não puderam 
resistir aos ataques 
dos i ndigenas, e 
foram se atra
zando. 

D. João III, 
resolveu proceder, 
maIS ou menos, 
como o lavrador. 
Mandou para o 
Brazil um só· ho
mem, afim de go
vernar todas as 
capitanias. Esse 
homem foi Thomé 
de .Souza - o pri
meIro governa-

C H EGADA DE THO" '; DE SOUZA ., B.A IIlA d(j)r-geroal do Bra-
ziI. Depois delle veiu o segundo governador 
chamado Duarte da Costa. 
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Com esses governadores chegaram os 
primeiros jesuitas ao Brazil, para educarem 
os indigenas. 

Nesse trabalho muito se distin9uiram 
os padres Manoel da Nobrega e José de 

Anchieta. 
Num ponto ele

vado das planicies de 
Piratininga estabelece
ram um collegio de
nominado Collegio de 
S.Paulo. Alli flor'esceu 
logo uma povoação, 
que tomou tambem 

j ' ,-\f)RJ.: .l os" 01' ANCHIJ<T ,\ o nome de S. Paulo. 
~1ais tarde esse mesmo nome extendeu

se a toda a capitania. 
Thomé de Souza foi um excellente 

governador. Fundador da Bahia, teve elle 
um poderoso auxt'liar em Cararnurú . 

Caramurú era um portuguez que vivia 
entre os tupinambás-indigenas da Bahia. 

Como gozava de grande estima entre 
esses selvagens, conseguiu delles bons auxi
lias a Thomé de Souza. 

Caramurú, assim lhe chamavam os indi
genas, mas seu verdadeiro nome era Diogo 
Alvares Corrêa. 
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Houve ainda um terceiro governador 
-Mem de Sá, tambem excellente. Delle 
havemos de falar noutra historia que te vou 
contar. 

Com os governadores as capitanias 
progrediram mais, e assim tambem o Brazil. 

- Não achas esta historia um pouco 
parecida com a do lavrador, Helena? 

- Muito parecida, papae. 
- Conserva-a, pois, bem de memoria; 

é um trecho da historia de nossa terra. 
- Agora, filhinha, vae-te deitar, que já 

nao é cedo. 
- A bençam, papae. 
-. Deus te abençoe, filha. 
Dalli a pouco a Heleninha dormia, tran

quillamente, no seu leito asseiado e macio. 

EXERCICIO 

o primeiro governador-ger:al do Brazil. -- O que elle fundou. - Por 
quem foi auxiliado Thomé de Souza. - Quem era Caramurú. - Porque 
Thomé de Souza veiu governar todo o Brazil. - O segundo governador
geral. - Homens que vieram com os governadores_ - O que vinham fazer 
os jesuitas. - Jesuitas que 5e distinguiram. - O terceiro governador-geral-



OS CIGf\NOS 

Cumprindo sua promessa, o pae de 
Helena narrou-lhe mais a seguinte historia: 

«Um bando de ciganos chegou, um 
dia, a uma fazenda. 

Os bohemios escolheram um logar bem 
afastado das plantações e ahi acamparam. 

Depois trataram de ~ercar uma grande 
area de terrenÇ> e começaram a cultivai-o e a 
criar muitas especies de animaes domesticas. 

Parecia que aquelIe terreno era pro
priedade delIes. 

Quando o (azendez'ro soube disso, 
tratou logo de expulsai-os dalli. 

Custou-lhe muito, porque os ciganos 
não queriam retirar-se. Estavam bem ar
mados e ameaçavam de morte a quem 
os fosse enxotar. 

Foi preciso, então, o fazendeiro reunir 
muitos homens e com estes ir atacar os 
intrusos. 
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Os ciganos foram vencidos e obriga
dos a fugir. Deixaram barracas, animaes, 
plantações, etc. 

Perderam tudo, por sua propria culpa. 
Quem lhes mandou occupar um terreno 

que lhes não pertencia? 
Facto semelhante aconteceu em nossa 

patria. 
Os f'rancezes tinham se ~stabelecido 

no Brazil. Seu chefe era Nicolau Durand 
de Villegagnon. 

H 10 D ,·: J " NE!RO (E STRADA DA BA "R .\ ' 

Fundaram uma fo r taleza no R z'o de 
Janeiro. 

Depois de muitos trabalhos, Mem de 
Sá, o terceiro governador do Brazil, conse
guiu expulsai-os. Fez-lhes o mesmo que o 

- fazendeiro aos ciganos. 
O padre Nobrega muito o auxiliou 

nessa empresa. 



Mem de Sá foi um habil administra
dor. Não consentiu que extran,qeiros se 
apoderassem de nossa terra. 

Logo depois elle fundou a cidade do 
l~io de Janeiro, hoje a bel1a cap'ital do 
Brazil. 

No tempo delle os tamoyos assaltaram 
a povoação de S. Paulo, Encontraram, 
porém, tenaz resistencia da parte de Tz'by
t'z·çá. 

Era Tibyriçá um chefe indígena de 
grande valor. Elle já tinha prestado excel
lentes serviços aos primeiros coIonisadores 
do Brazil. Por occasião do ataque dos ta
moyos, rribyriçá ainda mais se salientou . 
. A' frente dos indigenas, seus subordinados, 
auxiliou poderosamente a ·~vlem de Sá e 
aos j esuitas. 

Assim puderam expulsar os terriveis 
assaltantes. 

Depois de 1\1em de Sél, foi mandado 
para aqui um governador chamado D. l~uiz 
de Vasconcellos. 

D. Luiz de VasconceIlos trazia comsigo 
uma porção de jesuitas, que vinham para 
civilisar os indigenas. Todos, porém, fo
ram atacados e mortos, em pleno lTIar, por 
corsarios inglezes e francezes. 
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Por esse tempo tambem morreu D. 
João III. Ficou sendo rei de Portugal seu 
netoD. Sebastião.» 

Assirn acabou a historia que o pae de 
Helena lhe havia promettido. 

A menina aprendeu-a muito bem, porque 
ella adorava as historias que falavam da 
sua terra, do seu estremecido Brazil. 

EXERCICIO 

Extrangeiros que se estabeleceram no Brazil. - Seu chefe. - O que 
fundaram. - Quem os expulsou. - Quem auxiliou a Mem de Sá. - O que 
fundou depois Mem de Sá. _. O que aconteceu no tempo de Mem de Sá. 
- Quem resistiu aos tamoyos. - Quem era Tibyriçá. - Quem foi mandado 
para substituir Mem de Sá. - O que suecedeu a D. Luiz de Vasconeellos 
e a seus companheiros. - Quaes eram seus companheiros. - O que mais 
oecorreu nesse tempo. - Quem substituiu a D. João III. 



o INDlJ5Tftll\L 

o senhor Fonseca era um industrial 
intelligente e laborioso. 

Por isso, dia a dia, suas fabricas de 
papel se desenvolviam extraordinariamente. 

Elle tinha um administrador mui ze
lozo e diligente. 

Uma occasião o senhor Fonseca cha
mou-o ao escriptorio e disse-lhe: 

-Senhor André, precisamos conversar 
a respeito das fabricas. 

-A' s suas ordens, senhor Fonseca. 
-Como sabe, as fabricas ·vão em 

progresso. O serviço de administração já 
está se tornando pesado para um só homem. 
Resolvi, portanto, dividil-o e confiar uma 
parte ao nosso bom contra-mestre Joaquim; 
a outra ficará a seu cargo. Que diz a isto, 
sen hor André? 



seca. 
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- A idéa é excellente, senhor F on-

Foi feita a divisão do serviço. 
As fabricas eram separadas por unl rio. 
André tomou conta das que ficavam 

á ?1zargeJn esquerda do rio. Joaquim ficou 
com as da margem direita. 

Em breve a discordz'a nasceu entre 
os dois homens. 

A causa era não poderem combinar 
sobre as horas em que deviam abrir ou 
fechar as represas do rio. 

Isso deu lagar a certa decadencz'a nas 
fabricas. 
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o senhor Fonseca não perdeu tempo. 
Tornou a confiar as suas propriedades 

a un1 só administrador. 
Si elle assim não procedesse,. da dis

~o:dia r~sultaria a desordem, e o seu pre
JUIZO sena certo. 

No tempo tambem em que nossa pa
tria tinha governadores, deu-se um caso 
parecido com esse. 

D. Sebastião, o novo rei de Portugal, 
de quem já falámos, resolveu dividir o 
Brazil em dois poveJ/inos-.qeraes. 

Um dos governadores foi Luiz de Brito; 
o outro, O· Dr. Antonio Salema. 

Combinaram ambos perseguir os indi
genas, e assim rnandaram exterminar, sem 
piedade, milhares desses pobres selvagens. 

Como esse duplo governo não produ
zisse bons resultados, o rei resolveu deixar 
um só governador, como prinleiramente. 
Esse governador foi Luiz de Brito. 

Depois de Luiz de Brito, veiu como 
governador Lourenço da Veiga. 

Foi no tempo de Lourenço da \T eiga 
que o joven rei D. Sebastião morreu, numa 
hatalha. na Africa. 
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Após algum tempo, o 
panha, D. Felippe, tornou-se 
Portugal. 

rei de Hes
soberano de 

Desse modo o Brazil passou 
domin'io hespanhol. 

para o 

EXERClClO 

Quem era D. Sebastião. - O que resolveu elle. - Quaes foram os 
governadores. - O que fizeram os governadores. - O duplo governo deu 
ou não deu resultado. - O que foi, então, resolvido. - Qual foi o gover
nador que ficou. - Outro governador depois de Luiz de Brito. - O que se 
deu no seu governo. - Quem ficou sendo rei de Portugal. 

:Jl1t1 . . I 

.... , . . 1'~ ! 



TIO PEDftO 

Tio Pedro costumava ir, aos sabbados, 
visitar se.us sobrinhos Paulo, Fernanda e 
Marina. 

As tres creanças ficavam muito alegres, 
quando o tio apparecia. Era que, além de 
o estimarem devéras, gostavam muito de 
ouvir-lhe bellas historias. 

Um sabbado, em que o tio Pedro foi 
á visita de costume,· disse aos sobrinhos: 

- Vocês querem ouvir alguns casos 
da nossa Historia? 

-Queremos, queremos, exclamaram 
as creanças, em côro. 

-Mas, olhem, não são historias bonitas! 
-Não faz mal, disse Paulo. 
-Conte, conte, falou Fernanda. Gos-

tamos immenso de ouvir casos da Historia 
de nossa terra. Só quem não ama sua 
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pa~na, é que não quer conhecer-lhe a His
tona. 

-Muito bem, meus filhos. Já que 
pei1sam tão q/u'lzadamente, vou começar: 

Guardem bem os nomes segUintes: 
Manoel T elles Barreto, Francisco de Souza, 
Gaspar de Souza, Jeronymo de Albuquer
que e Alexandre de Moura. 

F oram homens que muito trabalharam 
pela nossa patria estremecida . 

-Guardaram 
os nomes, meus 
queridos? 

- Sim, titio. 

- Repitam-
n-os, então, na or
dem em que os dei. 

As creanças 
repetiram: Manoel 
Telles Barreto, 
Francisco de Souza, 
Gaspar de Souza, 
Jeronymo de Al
buquerque e Ale
xandre de Moura. 

-Bravo! bravo! Vamos agora á his
toria de cada um delles. 



t ."-il1anoet Telles Barreto:----F oi um 
bonl governador-geral do Brazil. No seu 
governo deu-se a conquista e a colonz"sa
ção da Parahyba. 

c2.
I'-D. Prancisco de .51ouza: ~ No 

governo deste, os inglezes invadirarrl nossa 
patria. O mglez Thomaz Cavendish quiz 
tmnar Santos e depois o Espirito-Santo. 
Outros dois inglezes, chamados Lancaster 
c V enner. entraram em Perna1nbuco. Foram 
todos expulsos. 

3.o-Gaspar de Souza: -}:;"01 tam
bem um excellente governador. No tempo 
delle houve a expulsão dos francezes que. 
mais uma vez, quizeram conquistar o Brazil. 
Elles se apoderaram do Maranhão, tendo 
por chefes Jacques Rifault e Charles de 
Vaux. Sua expulsão foi effectuada por 
dois homens, cujos nomes nunca devemos 
esquecer. F orarn Jeronymo de Albuquerque 
e i-\[cxandre de l\Iloura. 

-Que excellentes homens todos esses! 
excla010U Paulo. 

- E' verdade, confirmou 1/[arina. 
-Jámais nos esqueceremos delles, 

accrescentou Fernanda. 
- Seria mesmo U1TIa ingratidão, meus 

filhos, esquecermo-nos de homens que tan-



tos beneficios prestaram á nossa patna. 
do tio Terminou aSSIm 

Pedro, com grande 
sobrinhos. 

a palestra 
satisfação para seus 

EXERCIC10 

Quem foi Manoel Telles Barreto. - O que se deu no seu governo 
- Quem foi D. Francisco de Souza." - O que aconteceu no seu governo. 
- Quem foi Gaspar de Souza. - O que succedeu no seu governo. - QUl'm 
foi Jeronymo de Albuquerque. - Quem foi Alexandre de M()ura. 



Nf\ f\lJLf\ DE LEITlJRf\ 

o pretinho Benedicto t?ra um distincto 
alumno dum Grupo Escolar. 

Havia começado a lição de leitura. 
Quando . chegou a vez de Benedicto 

lêr, o professor notou que elle chorava. 
-Que é isso? perguntou-lhe o mestre." 
- Nada, nada, respondeu o menino. E 

prinCIpIou a lêr, mas " não poude con
tinuar. 

Um outro me
nino, que sabia o 
que se tinha passa
do, falou: 

«Benedicto não 
quer accusar n1n
guem, mas elle tem 
razão de chorar. 

Um collega linsultou-o muito, no recreio, 
e ainda lhe disse: negro não é gente. 



Muitos meninos concordaram com o in
sulto. " 

-- Foi um tolo quem lhe disse isso, 
tornou o professor. Ainda mais tolos fo
ram os que concordaram. 

Ora, ouçam uma historia, e depois me 
diganl si negro não é gente. 

Quando o Brazil passou para a Hes
panha foi, duas vezes;. invadido pelos hol
landezes. 

Da primeira vez elles estiveraln durante 
um anno em nossa. terra, na Bahia. 

Era governador Diogo de Mendonça 
Furtado. 

Graças aos esforços do 
Marcos Teixeira e de outros 
foram os invasores expulsos 
patria. 

bispo D. 
patriotas, 
de nossa 

Da segunda vez estiveram aqui muitos 
annos. Foi no tempo em que Mathias de 
Albuquerque governava Pernarnbuco. 

Era Mathias de Albuquerque um ge
neral cheio de valor e de energia. 

Adversario temido dos hollandezes, com
bateu contra estes quasi todo o tempo da 
guerra. 



Si não fossem o valente Mathias de 
Albuquerque e outros grandes homens, com 
certeza os hollandezes não teriam mais sa
hido de nossa terra. 

Só depois de muitos combates, é que 
foram obrigados a retirar-se. 

Dentre os herdes que expulsaram os 
hollandez.es, houve um muito valoroso. Além 
de patriota, era valente como um leão . 

Ulna vez, em ' ba- f .. --'_. ,--, -- ~- í 

talha, foi elle grave- !; '-. 
m~nte ferido numa' das ti', .. 
maos. Julgan~o o !e- !:'<,: 
rimento ter SIdo feIto I , 
por proiectil enve
nenado, mandou am
putar a mão ferida e 
continuou a pel~ia. 

Esse heróe, esse 
bravo, era um humilde 
negro chamado Hen
rique Dias. 

!-fF.NRIQU E [)TA~ 

- Agora me digam Sl negro nao é 
gente? 

Ninguem respondeu, mas os collegas 
que tinham offendido a Benedicto, foram, 
um por um, pedir-lhe desculpas. 



o professor elogiou esses 
pe10 seu bello proce
dimento, e continuou: 

Para terminar, 
quero que conheçam 
ainda os nomes de 
outros bravos' da 
Guerra hollandeza, 
em nosso paiz. Foram 
elles, entre outros: 
F elippe Camarão, An
tonio Vidal de Ne-

menlnos 

grelros
J 

Cardoso e o Jo.\O FER;\TA"PF,S "lIWU 

grande João Fernandes Vieira. 

EXERCIClO 

Os hollandezes. - o que fizeram os hollandezes no Brazil. - Quantas 
vezes invadiram nossa terra. - Quanto tempo estiveram da primeira vez 
em nossa terra. - Quem governava então o Brazil. - Como foram expulsos 
os hollandezes.- Quanto tempo estiveram pelt;t segunda vez.-Quem gover
nava Pernambuco. - O que fez Matbias dê Albuquerque. - Um dos heróes 
que expulsaram os bollandezes de nossa terra. - Um acto de Henrique '. 
Dias. - Outros heróes da guerra hollandeza. . 
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No seio durna grande floresta VlVlarn 
uns negros, temiveis pela sua ferocidade. 

A principio não eram muitos. l\1ais 
tarde, porém, contavam-se aos milhares. 

EralTI o terror das povoações vizinhas. 
Costumavam sahir em bandos e devas~ 

tar as fazendas. Ahi roubavam mantÍlnen
tos, criações e tudo quanto podiam. 

'f ornou-se necessario atacar esses ho
mens, que tanto mal praticavam. 

Por diversas vezes tentararD expulsaI-os, 
mas sem resultado satisfatorio. 

Os ferozes negros sahiam sempre \'en
cedores. 

Foi preciso, então, organisar uma grande 
força, para desaloj aI-os. 

1\I1uitos foraln mortos, outros ficaram 
prisioneiros e ernfim outros fugiram. 

Dizem que, nessa occaslão, o chefe 
delles se arredou num preczpú:io. 
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Eis o fim que tiveram esses homens, 
que só viviam praticando o mal. 

O que acabamos de narrar, deu-se pouco 
tempo depois da Guerra hollandeza, de 
que já falámos. 

Nessa época havia escravos no Brazil. 
Durante a guerra, elles foram fugindo 

das fazendas e formando povoações de ne
gros, em Alagóas. 

Eram os negros dos Palmares. 
Suas povoações chamavam-se quilo In

bos e elles eram o qu'ilombolas. 
Seu chefe era conhecido por Zumbi. 
Foi um paulista chalnado Domingos 

Jorge Velho quem, á frente duma poderosa 
('orça, aj udou a destruir esses terriveis quz'
lombos. 

Não nos esqueçamos jámais desse be
nemerito paulista. 

EXERCICIO 

Os q,egr:os dos Palmares. - Onde habitav.am. - O que faz~am. - Foi 
difficil expulsaI-os de AlagOas ou nAo. - Quem os expulsou. - Como 
foram expulsos. 



o Ml\lJ I\rlLHI\DO 

o senhor Manoel Beckmann era um 
abastado proprietario. 

Possuia muitas terras e fazendas, no 
j11 aranhão. 

Prote,qia um afilhado de nome Lazaro, 
a quem estimava como a um filho e a quem 
fazia muitos beneficios. 

Lazaro, porém, tinha tanto de 11lau, 
quanto seu padrinho de bom. 

Era UI11 'in,qrato, uma vibora que, 
mais cedo ou mais tarde, havia de morder 
a mão do seu bemfeitor. 

E foi o que aconteceu. 
lVlanoel Beckmann viu-se uma vez 

obrigaJo a refugiar-se nos mattos. Estava 
cer.cado de inimigos e, si deIles não fugisse, 
sena morto. 
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Lazaro sabia onde seu padrinho tinha 
se escondido. 

Sem perder tempo, tratou de descobril-o 
aos seus perse.quidores. 

Beckmann foi preso e depois, morto. 
O miseravel Lazaro, após o seu crime, 

sentiu-se coberto de remorsos e desprezado 
de todos. 

Não tendo coragem para supportar 
tantos soffrimentos, suicidou-se. 

Assim acabou covardemente o homem 
que fôra tão mau. 

Vejamos agora a razão porque Manoel 
Beckmann foi condemnado á morte. 

Em Portugal fundaram uma sociedade 
chamada COJnpanhia de Commercio do 
Maranhão. 

Essa companhia obtivera o privz'te.qio 
de mandar lleneros para o Brazil. ElIa 
tambem podia levar riquezas daqui para 
Portugal. 

Vendo-se com tal poder, a Companhia 
começou a abusar. Mandava para o Ma
ranhão generos estragados e muito caros, 

Além disso, praticava outros abusos. 
Então os colonos se revoltaram, tendo 

por chefe Manoel Beckmann. 
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Perseguido pelo~ seus inimigos, Beck
mann tratou de esconder-se. 

Foi, então, que seu afilhado Lazaro de 
Mello o denunciou. 

Este facto é conhecido pelo nome de 
Rebellião de Beckmann. 

EXERCICIO 

Sociedade fundada cm Portugal. - Nome da Sociedade. - O que obti
vera a Companhia. - Como abusava a Companhia. - O que fizeram. os 
{;olonos do Maranhão. - Seu chefe. - O que succedeu a ManoeI Beckmann. 
-O que fez seu afilhado.-O que aconteceu a Beckmann.-Como acabou 
seu afilhado Lazaro de Mello. 



o QlJ I: FI\Z 1\ I\Mr,IÇi\O 

Bandos de homens corajosos e reso
lutos andavam explorando vastos sertôes. 

Arrostaram toda a sorte de fad(qas 
e soffrimentos; correram muitos perigos. 
J ámais, porém, desanimaram. 

Finalmente, seus trabalhos foram re
compensados. Descobriram minas de ouro 
e pedras preciosas. Estavam ricos. 

Certo dia achavam-se elles descansando 
á margem dum rio. Tinham trabalhado 
muito numa das minas; precIsavam re
pousar. 

De subz'to, foram surprehendz'dos e 
atacados por uma porção de homens bem 
armados. Eram uns ambicz'osos, que lhes 
queriam tirar as riquezas. 

Os donos das minas, apesar de serem 
mui valentes, não puderam defender-se. 



Alguns, que escaparam á morte, corre
ram ás suas casas. Reuniram-se a outros ami
gos e voltaram armados ao logar das minas. 

Então, houve uma luta tremenda. Os 
assaltantes foram derrotados) mas a terra 
ficou ensopada de sangue. 

E~ta horrivel desgraça succedeu por 
causa da ambição e da cub'iça. 

Facto parecido com esse aconteceu 
aqui no Brazil. 

Os paulistas resolveram explorar os 
sertões de nossa terra, e, nesse penoso tra
balho, iam fundando, por toda a parte, flo
rescentes povoações. 

Formaram bandos chamados bandeiras. 
Elles eram conhecidos pelo nome de ban
deirantes. 

Seus principaes chefes foram, entre 
outros: Fernão Dias Paes Leme, Bartholomeu 
Bueno-o Anhanpuéra e Pascoal Paes de 
Araujo. 

Os bandeirantes descobriram minas 
. . 

muIto rIcas. 
Mais tarde, portuguezes ambiciosos qui

zeram apoderar-se das minas descobertas. 
Os paulistas, muito contrariados, come

çaram a chamar emboabas aos portuguezes. 
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Estes, por sua vez, maltratavam os pau
listas. 

Nasceu, então, o odio entre el1es. Do 
odio á guerra, foi um momento. 

Paulistas e emboabas travaram uma 
sangrenta batalha. Houve grande mortan
dade de lado a lado. Os emboabas, porém, 
foram vencidos. 

Algum tempo depois os portuguezes 
vingaram-se covarderaente. Pilhando os pau
listas desprevenidos e desarmados, obriga-

PARTIDA DA MONÇÃO 

ram-n-os a pedir paz. Em seguida, os ferozes 
emboabas os passaram a (lo de espada. 
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Alguns paulistas que escaparam, reu
niram-se a outros, para uma desfórra. 

Nessa occasião o governo de Portugal 
tratou de acabar a guerra, perdoando tanto 
a paulistas como a emboabas. 

Assim terminou essa triste luta, conhe
cida por Guerra dos emboabas. 

EXEHClClI) 

U (lue resolveram os paulistas. - O que tormaram para esse tim. -
Como se chamavam esses h;mdo>,. -- Principaes chefes das bandeiras. -- O 
que fundaram os banrleirantes. - () que descobriram os bandeirantes. -- () 
que fizeram portug\1ezes ambiciosos. - :C:omo chamayam os paulistas aos 
portuguezes. - () que aconteceu entre paulistas e.emboadas. -;Ql1aes forilm 
os de'rrotados. - O que aconteceu depois. - O que fizeram os paulistas qut' 
escaparam. _.- I) que' succn]{>u em seg-uida. 

II 
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I\INDI\ f\ f\MBIÇAO 

Paulino gostava muito de conhecer 
a Historia do Brazil. 

(Quando eu crescer, dizia elle, hei de 
saber bem a Historia da minha querida 
terra. Hei de comprar muitos livros; hei de 
lêl-os, lêl-os sempre. Oh! E' muito triste 
sêr brazileiro e não conhecer o Brazil!» 

O menino aprendeu muito bem a his
toria dos bandez·rantes. 

Por isso, logo que regressou da escola, 
contou-a a sua mãe. 

D. Margarida, muito satisfeita, lhe disse: 
-Já que aprecias tanto ~s historias de 

nossa terra, vou contar-te maIS uma, meu 
filho. 

-Obrigado, mamãe. Eu a ouvirei com 
toda a attenção. 
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E o menino ficou silencioso. Era todo 
ouvidos. 

D. Margarida começou: 
-Como já 

sabes, meu filho, 
os paulistas não 

,...--- gostavam daquelles 
, ~--~.j ' portuguezes deno

minados em boabas. 
E tinham razão. 

Os pernam
bucanos tambem 
não apreciavam 
uns portuguezes a 
quem chamavam 
7)~ascates . 

-E porque? 
interrompeu Pau
lino. 

-Já vaes saber, meu filho. 
- Em Pernambuco havia duas povoa-

ções. Uma, chamada Olinda, era habitada 
por pernambucanos. Na outra, chamada 
Recife, moravam negociantes portugue
zes. 

Os brazileiros denominavam mascates 
a esses negociantes. 
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-Não deviam proceder assim, não é 
verdade, mamãe? 

-Sim, lneu filho. Entretanto, vaes vêr 
que os brazileiros tinham sua razão, como 
já te disse. 

Nosso bello Brazil ainda era de Por
tugal. 

O governo portuguez resolveu elevar 
Recife a vil/a. Na occasião de marcar os 
limites de Recife, os portuguezes trataram 

de prejudicar Olin-
.:D .•.• ·.;;·;;,··,y· ,;; da. Queriam ficar 

com maior parte 
de territorio. 

Essa ambição 
não era propria de 
negociantes sérios. 
Dahi talvez o mo-

\ ' r ST < DE HECll'lO tivo dos pernam-
bucanos lhes chamarem mascates. 

-Agora comprehendo! Bem mamãe 
me disse que os brazileiros tinham certa 
razao. 

-Bom, meu filho, continuemos. 
Houve, então, uma guerra tremenda, 

como a dos emboabas. .. 
Essa guerra é conhecida por Guerra 

dos mascates. 



S6 terminou quando o governo portu
guez resolveu perdoar aos dois inimigos a 
revoluçào que fizeram. 

Paulino exultava de alegria, por ter 
aprendido mais um trecho da Historia do 
BraziL 

EXERCICIO 

o que era Olinua. - Habitantes de Olinda. - O que era Recife. -
Ilabitantes de Recife. - O que resolveu o governo portuguez. - O que 
queriam fazer os portuguezes, na occasião ue marcarem os limites de 
Recife.-O que hO\l\'e entiín.- Cnmo terminol! a gucrra.-Nome da guerra. 



TIO PEDRO 

II 

Era un1 sabbado. 
Tio Pedro, que já conhecemos, aca

bava de entrar e abraçar seus sobrinhos. 
-Então, seus br~ieirinhos, estavam 

me esperando? 
- Exactamente, respondeu Paulo. 
-E porque não? si o senhor sabe his-

torias tão bonitas, disse Marina. 
-Oh! E hoje tenho um facto impor

tante para contar-vos. 
-Vamos, pois, ao jardim, falou Fer

nanda. 
---A' sombra fresca do caramanchel, 

accrescentou Paulo. 
-Não é preciso tanta pressa. Deixac

me primeiro ir cumprimentar vossos paes. 
Ide esperar-me no jardim. 



Sempre attenciosos e obedientes, os 
tres irmãos retiraram-se. 

Tio Pedro entreteve uma boa prosa 
com seu cunhado e com sua irmã. Em 
seguida dirigiu-se para o . caramanchão, 
onde os sobrinhos o esperavam. 

Ouçamos a sua beBa historia: 

« Havia dois 
homens de cara
cter mui differente~ 

Um era pa
triota e corajoso; 
o outro era :um ho
mem fraco, sem 
energIa. 

Apesar disto, 
governava uma ter
ra vasta e opulenta. 

Succedeu sêr 
essa terra atacada 
por extrangeiros. 

Que fez o go
vernador? 

F ~giu vergonhosamente. 
Foi ahi que o patriota coraj 050, á frente 

dum punhado de moços, tambem valentes, 
deu-se pressa em expulsar os invasores. 
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Nlais tarde os patricios desses extran
geiros vieram vingaI-os. 

Com facilidade tomaram conta da 
terra. 

Só a abandonaram depois que o go
vernador lhes deu muito dinheiro e outras 
nquezas. 

O mau governador pagou caro a sua 
fraqueza. Foi condemnado a prisão, por toda 
a vida. 

Este facto é um trecho da nossa His~ . . 
tona-patna. 

O governador de que falámos, era 
l;rancisco de Castro Moraes. 

Elle governava o Rio'de Janeiro. 
No seu governo, os francezes. comman

dados por Duclerc, invadiram o Rio. 
Castro Moraes não soube resistir aos 

Invasores. 
Então, o valente patriota Bento do 

Amaral Gurgel, á frente de jovens estudan
tes, tratou de repelIil-os. 

Para vingar a derrota dos francezes, um 
poderoso exercito veiu da França. Era 
commandado por Duguay-Trouin. 

Duguay-T rouin só deixou o Rio de 
Janeiro, depois que Castro Moraes lhe en
cheu os bolsos de ouro e mais riquezas. 
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o gQverno portuguez puniu sevéramente 
o governador. Castro Moraes foi condem
nado a degredo perpetuo na Indz'a.» 

Acabada esta historia, tio Pedro re
tirou-se, sendo acompanhado, até á sahida, 
pelos sobrinhos, que lhe ficaram muito agra
decidos. 

EXERCICIO 

Quem era Francisco de Castro Moraes. -- O que succedeu no seu 
governo. - O que fez Castro Moraes. - QUl'm repelliu os francezes. - O 
que aconteceu depois.-.-O que fez Duguay-Trouin.-O que aconteceu a 
Castro Moraes . 

• 



Mf\GDI\LENI\ 

Com que satisfação estava Magdalena 
admirando o livro de figuras, que seu 

padrinho lhe dera! 
A cada folha, 

que a menina vol
tava, seu rosto se 
tornava radiante 
de prazer. 

A seu lado 
D. Julia costurava. 
De vez eln quando 
erguia os olhos da 
costura, para obser
var sua querida fi
lhinha. 

Numa dessas 
vezes ella viu Ma

gdalena mais alegre, a bater palmas. 
- Que é isso, filhinha? 
-Encontrei uma vista da cidade de 

S. Paulo. Como é bonita, mamãe! 
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-E sabes onde fica S. Paulo, . minha 
filha? 

ESCl' AC,· .\O D A Luz (s. PAULO) 

--No Brazil, mamãe. 
-Bravo, Magdalena! E o Brazil, que é? 
-Ora, mamãe! pois, então, eu não hei 

de saber que o Brazil é minha patria que
rida, um paiz muito grande e ... 

-Ah! tu o achas grande?! 
-Sim. Eu sei que elle é um dos 

n1aiores do mundo. 
-Sim?! E si eu te disser que nosso 

paiz perdeu, por muito tempo, parte do seu 
territorio ? 
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-Como assim, mamãe? 
- Escuta, minha filha. 
Ha muitos annos o Brazil possuia um 

territorio, ao Sul, chamado Colonz'a do Sa
cramento. 

O Brazil ainda pertencia a Portugal. 
Ora, a Hespanha andava em guerra 

com Portugal. 
Dahi aconteceu a Colonia do Sacra

mento passar, diversas vezes, para a Hespa
nha. Diversas vezes tambem voltou para o 
seu antigo dono. 

Era necessario acabar com as questões 
entre Portugal e a· Hespanha por causa da 
Colonia. Foi esta, então, trocada por uma 
terra chamada Terrz'torio das Missões. 

lVlais tarde essa troca ficou sem effeito. 
A Colonia passou outra vez para o Brazil. 

Afinal, após muitas lutas, o Brazíl 
perdeu sua colonia! 

, - Que desastre, mamãe! 
-- Realmente, filhinha ... mas verás, de

pois, que o prej uizo do Brazil não foi tão 
grande. O Territorio das Missões foi-lhe 
restituído, ha poucos annos. 

- Mesmo assim, interrompeu Magda
lena, m esmo assim os brazileiros não de
viam ter entregue um pedaço do seu territorio, 



-Foi, na verdade, uma fraqueza, filha ... 
-Que pena, mamãe! Mas, hoj e não 

acontecerá mais isso, não é exacto? 
-Sim, filhinha. Hoje nosso querido 

paiz é forte. O Brazil não entregará j ámais 
uma só particula de terra. 

-Que ·bom! que bonl! exclamou a 
menina alegremente. 

-E Magdalena continuou a examinar 
seu bello livro de gravuras. 

EXERCICIO 

Territorio que o Brazil possuia. - O que aconteceu com esse terri
torio.-Porque esse territorio passou para a Hespanha.-Troca da Colonia. 
-O que aconteceu, mais tarde, com o Territorio das Mis~ões.-O territorio 
foi Õu não' restituido- ao' BraziC- Foi restituido ha muito ou ha pouco 
tempo. 



o Dlf\ 21 DE f\~RIL 

Era num Grupo Escolar. 
Os alumnos achavam-se no vasto pateo 

de recreiação. Estavam á espera das aulas. 
Uns conversavam, outros pulavam, outros, 
emfim, jogavam bolinhas; todos, muito ale
gres e satisfeitos. 

A' fresca sombra duma frondosa fi
gueIra conversavam o Renato e o Gui
lherme. 

-Renato, por que motivo não houve 
aula hontem? 

-Pois não sabes, Guilherme?! 
-Não; não compareci, ante-hontem, 

ao Grupo. 
-E' verdade! 

Mas, não importa. 
desejas. 

Já não me lembrava! 
Vaes já saber o que 

E Renato começou: 



· -' -I-Iuntem não houve aula, em honra 
á · memoria dum grande brazileiro. 

-E quem foi esse brazileiro, Renato? 
-Foi um verdadeiro patriota. Amava 

tanto a patria, que por ella derramou seu 
sangue. 

-Como assim?! interrompeu Guilherme. 
-Já t'o digo : no tempo desse homem, 

Portugal ainda era senhor do Brazil. Não 
tratava, porém. de desenvolver nosso bello 
paiz. Só queria tirar-lhe as riquezas. 

Vendo isto, brazileiros illustres resolve
ram tornar o Brazil 'independente de Portugal. 
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Para tal fim formaram uma conspi
ração, em Minas-Geraes. 

Dahi devia rebentar u_ma grande revo
lução libertadora de nossa patria. 

. Então, o governo portuguez mandou 
prender todos esses brazileiros. F orzt \1l elles 
condemnados á morte. 
Esta pena foi, porém, 
perdoada, menos para 
Ulll delles, conhecido 
por Tiradentes. 

Claudio Manoel 
da Costa, Thomaz 
Antonio Gonzaga, Al
varenga Peixoto e ou
tros, seus illustres com
panheiros, não foram 
executados .. 

Entretanto, uns 
no exilio, outros na 
prisão, doloroso mar
tyrio soffreram esses 
heroicos brazileiros. 

TIRADENTRS 

Mas, por que razão Tiradentes não 
foi perdoado, Renato? 

-Porque, para livrar seus companhei
ros, chamou toda a culpa sobre si. 

Que heróe! exclamou Guilherme. 
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-Heróe mesmo, 
E, como heróe, subiu 
Abril de 1792. 

confirmou Renato. 
á - forca a 2 I de 

-Con1o vês, Guilherme, Tiradentes 
foi uma victima do amor da patria. 

E' por isso que memoramos o dia 21 

de Abril, dia da sua morte. 
Eis a razão do feriado de hontem. 
Delém, delém, delé)n ... 
Era a sineta, que annunciava a entrada 

das aulas. 
Os dois amiguinhos separaranl-se lm

mediatamente. 
Dalli a pouco os alumnos desfilavam, 

silenciosamente, caminho das classes. 

EXEUC\C\fl 

Porque festejamos o dia 21 de AbriL - (~lICIl1 [oi Tiradt'lltes_ --u que 
succcdeu a Tiradentes. -- Porque Tiradentes foi Illorto_ -- l'\lguns compa
nheiros de Tiradentes - Para qUl' fim Tiradentes e seu" companheiros 
formaram uma conspiração. - Onde formaram (,~Sil conspi~a<:iio --- () que 
succedeu aos companheiros de Tiradentes_ 
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NO Jl\ftDIM f)OTI\NICO 

Que tarde fresca e serena! Que su
aves emanações se desprendem das flôres! 
Que cheiro agreste e sadio embat$aJna os 
ares! Oh! como a gente respira bem! Que 
bem-estar se expe
rimenta aqui! 

Todas estas 
exclamações par
tiam do pequeno 
Raul, que, em COll1-

panhia de sua mãe, 
andava passeando 
por um bello jar
dim. 

-E aquella 
avenida, por onde 
passámos, conti
nuava eIle. Que 
belleza de palmei
ras! Tão viçosas, 
tão eguaes e tão 
irreprehensivetmente 
gas, mamãe? 

A PONTE !J ARDIM BOT AN ' CO DO HIOI 

alinhadas! São anti-



,-' Ellas já ' têm Inais de um seculo" 
111eu filho. 

-', Mais de cem annos?' ! 

-De que te admiras, Raul? Então, um 
jardim n~o póde ter mais de cem annos? 

-Póde sim. 
~,ão, é di~so que 

iestou admirado. O 
que me admira é 

~ -ver como a mamae 
sabe tão bem essas 
COIsas. 

-Nada mais 
simples, meu filho. 
Este jardim foi cre
ado no tempo em 
que D. João VI, 
rei de Portugal, veiu 
para o Brazil. Ora, 
D. João VI veiu 

RUA DAS PALMEIRAS IJARDIM BOlANICO - RIO 'DE JAN EI RO) em r808 ; faze ago-
ra a conta. 

Raul, depois de haver pensado um 
pouco, disse: 

-A senhora tem razão! E' isso mes
mo: mais de um seculo. 



-Agora, mamãe, diga-me outra coisa: 
-Porque foi que 
D. João VI deixou 
Portugal? 

-A razão foi a 
seguinte: Os fran
cezes invadiram es
se paiz. Como D,. 
João não pudesse 
resistil-os, abando
nou sua terra e 
velU para cá com 
toda a família real. 

Graças á influ
enCIa e aos conse
lhos do grande Jo
sé da Silva Lisbôa, 

visconde de Cayrú, os portos brazileiros 
foram abertos, então, 
a todas as nações do 
mundo. 

Nosso paiz passou 
logo de colonia a 
rezno. 

No Rio de Janeiro, 
onde estamos hoje, D. 
João VI creou escolas 
de medicina, de ma-

VISCONDE DE C.WRÚ 



MINHA PATRIA 

rinha, de bellas-artes, etc. 
creado este formoso jardim, 
J ard'im Botanz"co. 

Tambem foi 
que se chama 

Além disso, houve muitos outros bene
ficias para nossa patria. 

Depois de alguns annos, D. João voltou 
para a sua terra, deixando aqui seu filho, 
o prz"nc'ipe-re.qente D. Pedro. 

Ia cahindo a noite. 
Raul e sua mãe trataram de regressar 

a 'casa. 
O menino vinha muito contente, não 

só pelo passeio, como. por ter aprendido 
mais urn trecho da Historia-patria. 

Sua mãe tambem estava satisfeitissinla, 
por vêr como o filho se interessava pelo 
seu paiz, pelo seu amado Brazil. 

EXERCICIO 

Quem era D. João VI.-Razão porque D. João VI deixou Portugal. 
- Para onde veiu D. João VI. - A vinda de D. João VI foi boa ou má 
para o Brazil. - Porque. - O que D. João VI fez com relação aos portos 
do Brazil.-Quem aconselhou o rei a abrir os portos.-O que mais fez D. 
João VI. - Qando o rei voltou para Portugal, quem fico li aqui no Brazil. 



o MUSEU 

Hontem fomos ao Museu do Ypiran.qa. 
Após agradavel viagem de bonde ele

ctrico, chegámos ao ?nagestoso edificio onde 
se acha o Museu. 

Percorremos todos os seus salões, em 
cada um dos quaes ficámos encantados pelo 
que VImos. 

Nosso professor, que nos acompanhava, 
nos disse: 

«Prestem muita attenção ao que virem. 
As visitas aos museus são, além de agra
daveis, muito uteis. Nos museus aprende
mos muita coisa boa.}> 



MINHA PATRJA 

Durante a visita, nosso bom professor nos 
deu explicação de tudo quanto lhe perguntámos. 

E, a proposito duma pergunta, apren
demos um facto importantissimo da nossa 
Historia. 

Foi o caso que um collega nosso o 
lnterrogou : 

- Professor, por que razão construiram 
este edificio tão grande e tão belIo, assim 
afastado da cidade ? 

-- A razão é simples, mas é preciso 
um pouco de attenção. 

Quando D. João VI esteve em nossa 
terra, houve um revolução em Perna Jnbuco. 

Foi no anno de I 8 I 7. Os brazileiros 
estavam satisfeitos com o progresso do Brazil. 
Entretanto, ficaram aborrecidissimos, quando 
começaram a notar que só mente os por
tuguezes tinharD consideração aqui. Os 
melhores empregos eranl para os portu
guezes; as melhores casas lhes pertenciam; 
eram eIles só que mandavam. Os brazi
leiros estavam reduzidos quasi que a escravos. 

Então rebentou uma revolução em Per
nambuco, como já dissemos. Essa revolu
ção alastrou-se por outros pontos do Brazil. 

O governo portuguez suffocou a custo a 
revolta. Os principaes chefes foranl mortos. 
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Não morreu, porém, a idéa da inde
pendencia. Pelo contrario, ella crescia sem
pre, e as lutas sempre continuavam. 

O proprio principe D. Pedro, que 
aqui ficou, foi o primeiro a querer a inde
pendencia de nossa terra. 

ElIe tinha razão· Ficou em logar de 
seu pae D. João \lI, mas não era senhor 
de governar. Nada podia fazer, senl ordem 
de Portugal. 

O governo portuguez queria reduzir o 
Brazil a colonia, outra vez. 

Um dia o principe regressava duma via
gem e passava por aqui. Recebeu cartas de 
Portugal. con1 ordens humilhantes para elle. 
Então bradou - Independencia ou morte! 



Esse brado deu-se no glorioso dia 7 
de Setembro de 1822. Desde esse dia 

Josk B ON IF AC] O 

nosso caro Brazil ficou independente de 
Portpgal. 

No mesmo anno D. Pedro foi coroado 
imperador do Brazil. 

A um eJninente paulista, chamado. 
José Bonifacio de Andrada e Silva, devemos, 
em grande parte, a independencia do nosso 
paiz. Elle dirigia o principe, com muita 
habilidade e intelligencia. Desse modo levou·o 
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a dar o brado que libertou para sempre o 
Brazil de Portugal. 

ES1'~T U., DE .l os}; B ONI FA CIO 

Eis a razão de 
estar aqui este edificio 
tão magestoso. E' o 
monumento do Y pi
ranga, em memoria do 
grande dia 7 de Se
tembro. 

Acabada a nar
ração, voltámos para a 
escola, donde logo sa
himos para nossas 
casas. 

EXER CICIO 

o que aconteceu em Pernambuco, quando aqui se achava D. João VI. 
- Porque houve essa revolução. - O que aconteceu aos -chefes da re
volução.-Mais tarde, o que o governo portuguez queria fazer de nossa 
terra. -O que fez, então, o p rincipe-regente D. Pedro.-A quem devemos a 
independencia de nossa terra.-Porque devemos a J osé Bonifacio a inde
pendencia do Brazil. 



FÉRI1\5 

Um, dois, tres! Que bello! exclamou 
Arthur. Faltam só tres dias para as férias! 

Arthur era um bom estudante. 
Estava muito alegre, porque sabia que, 

durante as férias, seu pae o levaria a viajar. 

Dessa vez a viagem devia sêr ao Rio 
de J~neiro. 
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Ora, Arthur sempre ouviu dizer que o 
Rio era uma cidade bellissima. Estava, pois, 
ancioso por conhecel-a. 

Finalmente, chegou o dia tão desej'ado. 
Após uma longa viagem de estrada de 
ferro, eis o nosso Arthur no Rio. 

Todas as manhãs sahia elle a passear 
com seus paes. 

Num desses passeios o menino viu, numa 
praça ajardinada, 
um monurneato, 
que lhe chamou 
a attenção. No 
alto delle desta
cava-se Uln caval
leiro, montando 
um soberbo corcel. 

Seu pae, no
tando-lhe a admi
ração, perguntou
lhe: 

-Arthur, que 
achas deste monu
mento? 

- Magnifico, 
papae! Que repre
senta elle? n. P E DRO 
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-Representa D. Pedro I. Foi erigido 
em memoria do primeiro imperador do Brazil, 
daquelle que deu o brado - I ndependen
cia ou morte! 

-E foi bom esse imperador, papa e ? 
-Queres saber a historia delle, meu 

filho? 
-Coln muito gosto. 
-Como já sabes, D. Pedro, depois do 

~qrito do l T piranga, foi coroado imperador 
do Brazil, com o nome de D. Pedro I. 

No seu reinado houve uma série de 
aconteci mentos. 

O Brazil teve primeiro uma guerra com 
os ar,qentinos, por causa dum territorio ao 
Sul, chamado Provincia Cisplatina. Esta 
Provincia, afinal, tornou-se independente, 
com a denominação de Banda Oriental do 
Uruguay. 

Depois, dentro do nosso paiz, os homens 
se dividiram em partidos. Uns tornaram-se a 
favor e outros contra o imperador. 

D. Pedro I era um homem resoluto. 
Apesar disso, cansado e aborrecido, voltou 
para Portugal. 

A principal causa, porém, da sua reti
rada do Brazil, foi a seguinte: 



MINHA PATRIA 

D. Pedro dissolveu um minister'io e 
organizou outro. 

Começaram, então, os partidos uma 
guerra encarniçada. Queriam uns que o 
imperador chamasse seus antigos ministros; 
outros não q~eriam tal. Uma deputação, 
representando uma parte .do povo, foi pedir
lhe a reintegração do ministerio antigo. 

Então D. Pedro, contrariadissimo, resol
veu regressar para Portugal. 

Eis, meu filho, a historia de D. Pedro L 
Já era hora de almoço. 

Arthur e seus paes seguiram caminho 
do hotel onde estavam hospedados. 

EXEH.CICIO 

o que aconteceu a D. Pedro, depois do Grito do Ypiranga.- O que 
houve no seu reinado. - O que acontereu depois á Provincia Cisplatina.
O nome que esta tomou.- O que occorreu depois, dentro do nosso paiz -
O que fez, então, D. Pedro. - Principal causa da retirada de D. Pedro do 
Brazil.-O que queriam uns parlidos.-O que queriam oulros. 
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UMf\ LIÇAo ~EM I\PROVEITf\Df\ 

Vou lêr a lição de leitura para amanhã, 
disse um professor a seus alumnos. Muita 
attenção! 

Houve um silencio profundo na classe. 
A bram os livros á pagina 27, conti

nuou o professor. Este, que já tinha aberto 
o seu, começou: 

« Um rei foi obrigado a retirar-se do 
paIZ que governava. 

Deixou, em seu logar, um filho de 
apenas cinco annos de edade. 

Já se vê que a creança não podia se 
dirigir ainda. O rei, antes de partir, deu-lhe, 
pois, um tutor. 

Emquanto o principesinho não podia 
governar, o paiz era admin't'strado por meio 
de rIegenc'ias. 

O povo estava dividido em partidos. 
Um partido não queria os governos regen
c't'aes; outro queria a volta do rei; já outro 
nao queria nem uma nem outra coisa. 

Era uma desordem geral. 
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Appareceu, então, um grande homem 
que, pela sua intelligencia e energia, conse
guiu alguns momentos de paz. Era um 
padre, e foi um dos melhores regentes do paiz. 

Depois as desordens continuaram. 
O principe já estava com dezeseis annos 

de edade. 
Começou, pois, a governar. 
Prudente, bondoso e intelligente, obteve, 

com muito custo) a paz tão desej ada. » 
Neste ponto o professor interrompe a 

leitura e pergunta: 
- Qual de vocês, meus meninos, será 

capaz de dizer-me quenl era o rei que se 
retirou do paiz que governava? 

-D. PedroI,res- -
pondeu um alumno 
chamado (~ustavo. 

-Bravo, Gusta
vo! Justamente. 

-E o paiz? 
-O paiz era o 

nosso estimado Bra
zil, responderam ou
tros alumnos. 

-1\11 uito beln, D. I'Rl>RO lI. 

Ineus amiguinhos. Agora, quem me dirá 
o nome do principesinho? 



Ninguem respondeu. 
-Era Pedro, tambem, maIS tarde D. 

Pedro II, imperador do Brazil. Na pagIna 
anterior está o · retrato delle, já velho. 

P A IHm FEIJÓ 

Este outro re
trato é o do padre 
de quem falámos. 
Chamava -se elle 
Diogo Antonio 
Feijó. Foi um dos 
regentes que gover
naram o Brazil, em
quanto D. Pedro II 
era creança. 

Acabava de soar a sineta para o recreio. 
A leitura ficou interrompida, mas a 

lição foi bem aproveitada. 

EXERCICIO 

. o que fez D. Pedro J, ao retirar-se dq Brazil,- Como se chamava 
sel.l filh~que edade tinha . . - Nã9 podendo o principesinho governar, . 
como foi dirigido o Brazil. - O que fez o povo.-O que queriam os par- · 
tidos. ~O que fez, então, o padre Feijó. - Qüem era o padre Diogo An
tonio Feijó. - O que· aconteceu, quando o principe chegou aos dezeseis 
anno.s. -'- O que obteve elle. - Como era conhecido, mais tarde, o principe
sinhó. 



NO CiRtlPO-ESCOLI\R 

Coube, hontem, ao Romeu, alumno do 
+0 anno, falar sobre um brazileiro illustre. 

A' hora marcada, tódos os alumnos es
tavam reunidos no salão nobre do Grupo. 

Dahi a pouco entrava o director, con
duzindo pela mão um menino mui sympa
thico, de physionomz·a. expansiva e sorri
dente. Era uma dessas creanças, em cujo 
olhar puro e meigo se adivinha logo urr~ 
coração bondoso. 

Romeu, pois era este o seu nome, re
cebeu, ao entrar, uma salva de palmas. Go
zava da estima de todos os alumnos. Por 
sêr muito modesto, sentiu-se acanhado com 
aquella manifestação. 

O director, percebendo isso, disse aos 
alumnos: 

«Cuidado! Vocês assim assustam meu 
pobre Romeu!) 

Os alumnos riram e Romeu tambem. 
O director continuou: 
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(: Estou certo de que o nosso Romeu 
vae desempenhar-se brilha~temente. Atten
ção, pois, meus caros meninos.» 

ROlneu, a principio um pouco pallido 
e com a voz tremula de commoção, assim 
falou: 

« O grande brazileiro de quem vou tra
tar, foi um ardente patriota. Pela patria 
seria capaz de dar a ultima gotta de seu 
sangue. Era o duque de Caxias. 

No reinado de D. Pedro II, tambem 
houve muitas revoluções em nossa amada 
patna. 

O duque, homem valente e, ao mesmo 
tempo, bondoso e calmo, conseguia sempre 
levar a paz onde estava accesa a guerra. 

Assim pacificou S. Paulo, Minas-Geraes 
e Rio Grande do Sul. 

Isso foi muito util para o nosso paiz, 
porque sem paz não ha progresso. 

Depois desses trabalhos, o duque pres
tou rnais um relevante serviço á patria. 

O Uruguay vivia sempre perseguido 
pela Argentina. 

Ora, no Uruguay havia grande numero 
de brazileiros. 

Essa perseguição não podia continuar, 
sen1 prej uizo para o Brazil. Os linvasores 
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do Uruguay, mais cedo ou mais tarde, ha
viam de incommodar muito o nosso paiz. 

Era preciso, pois, o Brazil auxiliar o 
Uruguay. Foi encarregado de mais essa 

missão o bravo duque 
de Caxias. Marchou 
elle contra Manoel Ro
sas, presidente da Ar-
gentIna, e conseguiu a 
libertação do Uruguay . 

. O nome, portanto, 
dum homem como o 
duque de Caxias, deve 

IlliQ\:E DE CAXIA S sempre sêr lembrado 
por seus compatriotas. 

Além do que, o duque de Caxias 
ainda prestou, mais tarde, outros serviços 
á patria. Pôde dizer-se que não houve bra
zileiro mais digno, mais patriota do que elle. 

Honra, pois, ao grande homem!" 
U ma ruidosa ovação acolheu as ultimas 

palavras de Romeu. 
O menino foi calorosamente abraçado 

pelo director e pelos professores. 
EXERCIcro 

Quem pr" O duque de Caxias. - O que houve em nossa patria, no 
reinado de D. Pedro II. - O que conseguiu o duque. - Pacificações que 
elle fez.-Nesse tempo o que succedia no Uruguay.- O que fez o Brazíl. 
- Porque o Brazil auxiliou () Uruguay.- Quem se encarregou desse tra
balho. - O que conseguiu o duque de Caxias. - O que se póde di ze r de 
C<lxias. 



o PI\NTHEON 

H.enato, aquelle menino que contou a 
historia de T'iradentes a C:;uilherme, voltou 
hoje do Grupo, mais alegre do que de cos
tume. 

I)epois de haver recebido a bençarn de 
sua mãe, D. Emilia, dirigiu-se ao escripto
rio do pae. 

Este, notando-lhe a desttsada alegria, 
indagou-lhe a causa. 

Renato, então, contou-lhe que tinha 
assistido a uma esplendida festa. 

-Que festa? interrogou-lhe o pae. 
-A inau.quraçào do Pantheon dos' 

brazz"leiros illustres. 
-Oh! realmente devia de sêr urna bel

Iissima festa, meu filho. 
-Si foi, papae! Cma festa magniÚca! 
-O Pantheon é um vasto salão do Gru-

po. Ahi se encontram, em SeCçl)eS distinctas, 
os retratos de todos os grandes brazileiros. 
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Em . cada uma das secções ha quadros 
representando factos da nossa Historia. Cada 
secção recorda clara
mente um acontecimen
to da Historia-patria. 

Era meio dia, quan
do os alumnos entra
ram na espaçosa sala, 
acompanhados de seus 
professores. 

O salão 
ridamente 
havia alli 
profusão. 

estava gar
enfeitado; 
flôres, em 

Principiou a festa 
pelo Hymno á ban
dez·ra. Seguiram-se cantos., recitativos, e tel 

Reinava um verdadeiro enthusiasmo 
entre os alumnos. 

Ap6s o ultimo canto" o director levantou-se; 
«Meus caros alurnnos, disse elle, é 

justo que estejaes hoje muito alegres. 
N este salão vamos inaugurar os retra

tos de patriotas, que souberam honrar e 
enaltecer a patria. 

De ora avante havemos de vir sempre 
aqui, para estudarmos a vida delles. Assim 



aprend~remos a conhecer e amar, cada 
vez maiS, nossa terra.» 

Depois, mostrando-nos uma das maiores 
secções, acima da qual se via a bandeira 
nacional antiga, pro seguiu : - «Hoje vamos 
estudar esta secção. 

Gravae bem na memoria os nomes dos 
heróes, cujos retratos aqui se acham.» E, 
apontando, um por um, os retratos, disse: 

(, Almirante Barroso, general Osorio, 
general Polydoro Quintanilha Jordão, duque 
de Caxias, visconde de Inhaúma, barão da 
Passagem, general Camara. 

Cada um destes representa um heróe 
dum grande acontecimento que vamos es
tudar. 

Esse acontecimento deu-se no reinado 
de D. Pedro II. 

Foi a guerra contra Francisco 501ano 
Lopes, presidente do Para,quay. 

'EXE!{CICIO 

o 4ue SlIccedell [lO reinado de D. Pedro lI.-(lllal r"i <'ssp ~T;tlldt> 
acontecimento? - Alguns heróes dessa !!uerra. 
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Francisco S01ano Lopes, presidente 
do Paraguay, insolentemente desrespeitou o 
Brazil. 

Dahi uma guerra, em que, após cinco 
longos annos de trabalhos, o Brazil conse
guiu aniquilar seu inimigo. 

Nessa renhida campanha houve bata
lhas notaveis. Nellas se distinguiranl os ho
mens, cUJ os retratos acabamos de vêr. 

.\T.'M1RA)[TE O.o\HRORO 

No dia II de Ju
nho de 1865 feriu-se 
a Batalha do Riachu
elo. Nesse dia memo
ravel) a esquadra com
mandada pelo bravo 
almirante Barroso der
rotou os paraguayos, 
no rio Paraná. 

A 18 de Setembro 
do mesmo anno os 

paraguayos invadiram o Rio Grande do 
4~Yul e tomaram Uru,qua;ljana. 
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Foram outra vez derrotados e ficaram 
prisioneiros. 

Em Abril de r866 
as forças commanda
das pelo valente ge
neral Osorio entram, 
triumphantes, no Para
guay. 

A 24 de Maio 
. dá-se o grande comba-

G l<NERAL O SO RIO te de Tuyuty, em que 
os paraguayos, mais uma vez, são vencidos. 

Havendo adoecido o grande general 
Osorio, as nossas forças ficaram sob o con1-
mando do general Polydoro Quintanilha 
j@rdã@. Este continuou, valentemente, a . 
campanha. 

Mais uma victoria 
foi ganha com a to
mada de Curuzú. 

Dahi começaram 
algUlllas derrotas para , . 
nos. 

Appareceu, PQ
rém, um outro gene
ral valoroso que, · de 
victoria em victoria, 
preparou a victoria final. 



Foi o duque de Caxias - aquelle bra
zileiro illustre, de quem Romeu falou ha 
poucos dias. 

A 19 de Fevereiro de J 868 é ganha 
a batalha de Humaytá. 

Humaytá era uma poderosa fortaleza 
paraguaya. Na tomada dessa fortaleza muito 
se distinguiu o bravo Joaquim José Ignacio, 
visconde de Inhaúma. 

Depois de diversos combates, Caxias 
toma Assumpção - capital do Paraguay. 

Lopes, desanimado, fóge para os ser
tões de sua terra. 

Perseguido pelo 
general Camara, é al
cançado, com seus sol
dados, nas margens do 
Aquidaban. 

Não querendo en
tregar-se, é morto. 

Assim terminou 
essa terrivel guerra, on- Sor,ANO Lo!"" 

de pereceram milhares de brazileiros. 
Esta bandeira, que aqui vêdes, é a 

antiga bandeira nacional, a cuja sombra 
nossos bravos soldados combateram valo
rosamente. 



Glorifiquemos os heróes que por clla 
derramaram seu sangue. Gloria aos defen
sores da patria!» 

Houve muitos vivas e palmas, ás ul
timas pa lavras do director. 

Assim acabou a bella festa inaugural 
do Pantheon, disse Renato. 

Nesse momento a criada annunClava 
que a mesa estava posta. 

Renato e seu pae dirigiram-se para a 
sala de jantar, onde D. Emília já os esperava. 

EXEHCICIU 

(JUCll1 era o presidente do Paragua'y.~O que tez elle.-O que succedeu 
-O que aconteceu. no dia 11 de Junho de 1865. - O que aconteceu aos 
paraguayos.-Quem commandava a esquadra.-O que aconteceu, a 18 de 
Setembro de 1865 - O que succedeu, então, aos paraguayos.-Em Abril 
de 1866, o que fizeram as forças do general Osorio. - A 24 de Maio o 
que succedeu. - Quem substituiu o general Usorio.-Porque.-O que fez 
o general Polydoro.-Uma outra victoria ganha.-O que succedeu depois. 
- Outro general que appareceu e scu non1P.-- Batalha ganha.- O que era 
11umaytá.-Quem se distinguiu nessa hatalha.-Depois o que fez Caxias. 
- O que fez TApes. - Quem o rwr;'.eg-Iliu e olld~ foi alcançado Lopes. -

() que lhe acontecf'u. 



OS ESCRI\VOS 

Pleno estio. 
O sol vae alto no céo. 
Um calor suffocante abraza a terra. 
Alinhados, enxada á mão, homens ne-

gros cavam o solo. São escravos. 
Por vestes trazem apenas umas calças 

de algodão. 
Os raios ardentes daquelle sol quei

man1-lhes as costas nuas e reluzentes. 
As enxadas sóben1 e descem compas

sadamente. 
A' proporção que a terra vae sendo 

revolvida, a linha de negros vae avançando. 
A' s vezes algum delles pára um pouco, 

morto de cansaço. Então, uma voz rude, 
grosseira, lhe brada: anda! anda! E o 
desgraçado continúa a trabalhar, sem des
canso. 

Essa voz é a do fez·tor que, á son1-
bra duma frondosa arvore, dirige o serviço. 

I-lomem de aspecto feroz, de olhar duro, 
o feitor traz na mão um grosso chicote, 
que brande com gestos brutaes. 



E a fileira de negros vae avançando, 
avançando, sem parar. 

De subito, um preto, de compleição 
franzina, pára e encosta-se ao cabo da 
enxada. 

- Eia ! eia! negro vadio, gnta o 
barbaro feitor. 

- Não posso mais, senhor, geme o 
pobre preto. Não tenho · mais forças. 

-Ah! E ' assim?! Espera lá, que ~ j á 
te mostro si pódes ou não. 

E ° feitor cruel já vae açoz'tal-o, 
quando vê o escravo cahir desfallecido. 

Seus companheiros de ; infortunio lan
çam-lhe um olhar de cornpaixão, mas não 
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ousam soccorrel-o. Nada pódem fazer, 
sem ordem do feitor. 

Quando este se resolve a mandar acu
dir o doente, seus companheiros levantam 
do chão um cadaver. 

Scenas como essa houve muitas, no 
tempo da escravidão, em nosso paiz. 

Era uma vergonha unla coisa assim! 
Era uma vergonha para o Brazil ter es
cravos! 

Por isso patriotas illustres trabalharam 
para acabar com o captiveiro. 

Depois de penosos trabalhos, conse
guiram o que desejavam: no dia 13 de 
Maio de 1888 libertaram-se 
os escravos no Brazil. 

Já em 28 de Setem
bro de 187 I, uma lei decla
rava livre todos os filhos de 
escravos, nascidos daquella 
data em deante. Por essa 
lei muito trabalhou o gran
de José Maria da Silva Pa
ranhos, visconde do Rio 
B v. DO RIO BRANCO 

ranco. 
Em 28 de Setembro de 1885, outra 

lei declarava livres os escravos que che
gassem aos ·sessenta annos de edade. 



Finalmente, a 13 de Maio de 1888, a 

P IUl\ CE:t, :\ D. ISABEL 

Bento, Luiz Gama, 
muitos outros. 

princeza D. Isabel, 
fIlha de D. Pedro II, 
assignou a gloriosa 
lei que acabava 
com a escravidão 
em nossa patna. 

Dentre os dis
tÍnctos brazileiros 
que lutaram para 
remir os captivos 
no Brazil, fig uram 
os seguintes: con
selheiro João Al
fredo, Antonio 

José do Patrocínio e 

EXEH.CICIO 

o que nos lembra o dia 13 de Maio. - Quem assignou a lei da 
libertação dos escravos. - Alguns brazileiros que trabalharam pela liber
dade dos captivos. - Porque trabalharam pela liberdade dos esc ravos. 
-Já em 1871, que lei appareceu em favor dos captivos.-Quem trabalhou 
por essa lei. 
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IS de Novembro! 
Que bello dia o de hontem! 
Aos primeiros alvores da madrugada, 

bandas de musica já percorriam as ruas da 
cidade, tocando alegremente. 

Os quarteis despertavam ao rufar dos 
tambores e ao sorrI alegre "dos clarins, que 
vibravam o toque da alvorada. 
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o som ruidoso das salvas de artilhe
ria reboava pelos ares, indo 1110rrer, ao 
longe, lá nas quebradas das montanhas. 

Ao meio dia o povo dirigiu-se para 
o centro da cidade. Ahi as ruas estavam 
garridamente enfeitadas de flôres, folhagens, 
galhardetes multic6res, arcos, coretos, etc. 

Por toda a parte viam-se bandeiras de 
diversas nações, e entre ellas tremulava o 
glorioso pendão de nossa terra. 

Nas janellas, forradas de pannos ada
rnascados, apinhavam-se senhoras ricamente 
trajadas. 
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Nas ruas o povo se acotovelava, para 
assistir ao desfile das tropas, ao son1 de 
bandas militares. 

Passou primeiro a infanteria. Os 
soldados, alegres, no seu uniforme de gala, 
marchavam correcta e garbosamente. 

Foram recebidos com uma salva de 
palmas. 

Depois veiu a cavallaria. Cada caval
leiro empunhava uma lança, no topo' da 
qual o vento desfraldava uma pequena 
bandeira nacional. 

A' sua passagem, o enthusiasmo chegou 
ao :delirio. Das sacadas uma chuva de flôres 
cahiu sobre aquella floresta de bandeiras. 

A o apparecerem os batalhões das es
colas, nova e ruidosa acclamação recebeu os 
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valentes soldadinhos, os futuros defensores 
da patria. 

A' noite a cidade apresentou-se brilhan
temente illuminada. 

Viva o I 5 de Novembro! Viva a Re
publica! Eram os brados que se OUVIam 
constantemente. 

O povo festej a va 
o grande dia da pro
clarnação da Repu
blica brazileira. 

Foi nesse dia, em 
1889, que o v~enk 
marechal Deodoro da 
Fonseca proclamou a 
Republica em nossa 
terra. MARECHAL DEODORO DA FONSECA 

Foi elle o seu primeiro presidente. 
N esse tempo governava o Brazil o im

perador D. Pedro II. 
D. Pedro foi obrigado a retirar-se com 

a família para a Europa. 
Depois de Deodoro vieram outros pre

sidentes, cujos retratos e nomes vêm na 
pagina seguinte. 

A Republica muito soffreu para con
solidar-se. Teve que sustentar diversas 
lutas, das quaes sahiu triumphante. 





Hoje, forte e vigorosa, ella marcha em 
grande progresso. 

A Republica foi sempre o sonho dou
rado dos brazileiros. Por isso o glorioso dia 
15 de Novembro, é para os Glhos do Bra
zil o maior dia de festa nacional. 

E' tambem um dia em que todo o 
bom republicano brazileiro se recorda, sau
doso, dum eminente compatriota já fallecido. 
Chamava-se elle Benjamin Constant. 

Relevantissimos 
foram os serviços que 
esse illustre cidadão 
prestou á causa da Re
publica. 

Benj amin Cons
tant é, por essa razão, 
justamente considera-
do o principal funda- BEN.lA)!l:-; CONSTAN']' 

dor da Republica brazileira. 

EXERCICIO 

Dia em que foi proclamada a Republica brazileira.-Quem a pro
clamou.-O primeiro presidente da Republica.-Quem governava o Brazil 
nesse tempo.-Para onde foi D. Pedro IL-Depois de Deodoro, quaes fo
ram os outros presidentes.-O que aconteceu para a Republica se conso
lidar. - Os brazileiros queriam a Republica ou não. - Qual é a recordação 
que todo o brazileiro deve ter no dia 15 de Novembro.-Porque.-Como 
é considerado Benjamin Constant. 
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Era uma risonha tarde de Abril. 
No campo azulado do céo, deste céo 

de nossa terra, tão sereno e tão beUo, cor
riam nuvemzinhas brancas, muito brancas; 
alvas, muito alvas. Pareciam exquisitas 
barquinhas a deslisarem pela superficie dum 
mar de mansas aguas. 

Branda aragem agitava as folhas das 
arvores que aformoseam nossas ruas, praças 
e jardins. Bellas arvores que, em nossa 
patria, annunciam uma eterna Primavéra, 
pela bocca sempre verde de suas folhas! 

Um bando j aviai de j oviaes creanças, 
aproveitando o beBo tempo que reinava, 
entretinha~se, num largo,. em preparativos 
para empInar um papagaIo. 

Era um artistico papagaio, em f6rma, 
de estrella, feito de papeis de variadas côres. 



Já lhe tinham desenrolado a linha. O 
menino que o segurava, só estava aguar
dando a voz de larga / para a ascenção 
começar. 

-Esperem, esperem um pouco! bradou 
uma das creanças presentes. Trago aqui 
uma bandeira nacional. Vamos cobrir o 
papagaio com ella, antes de fazei-o subir? 

-Vamos, responderam quasi todas as 
outras, achando a idéa muito boa. 

Quando, porém, iam pôl-a em execu
ção, surgiu, no meio dellas, um menino que 
por acaso passava e que OUVIra a conversa. 

-Não façam isso, disse elle; não se 
deve brincar com a bandeira nacional. 

-F óra, fóra! gritaram os outros. 
O menino não se moveu e continuou: 
--Não me retiro, e jámais consentirei 

que se brinque com o symbolo sagrado da 
minha terra! 

E, acto continuo, arrebatou-o das mãos 
daquelle que o segurava. 

Ao verem isto, as outras creanças avan
çaram contra ° menIno e começaram a em
purraI-o, a espancaI-o mesmo, para tomar
lhe a bandeira. 

Elle, após haver lutado como um va
lente leãozinho, conseguiu escapar das mãos 
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que o agarravam. Depois fugiu, em verti
ginosa carreira, levando, victorioso, o sacro
santo pendão brazileiro. 

Chegou em ca
sa muito fatigado 
e com os olhos ma
rej ados de lagrimas. 
Estava soffrendo 
muitas dôres, o coi
tadinho I tntretan
to, dizia, soluçando 
e beijando o patrio 
pavilhão: 

«Não importa! 
Não importa I Es
tou todo machu
cado, mas estás sal
vo, adorado retrato 
de minha terra, do 
meu querido Bra
zill~ 



1\ r,I\N DEI ftl\ 

II 

-Porque seria que aquelle heróezinho 
da bandeira, preferiu soffrer tanto, a consen· 
tir que brincassem com ella ? 

-Porque, uma occasião, na escola que 
elle frequentava, assistiu a uma festa que muito 
o impressionou. Era a «Festa da bandeira.» 

Nessa solennidade um professor disse 
aos alumnos : 

«A bandeira 
nacional, meus fi· 
lhos, é o retrato de 
nossa terra. 

O lhae-a: tudo 
nella nos fala da nos· 
sa idolatrada patria. 
Sua côr verde é a 
côr das nossas mattas; o amarello representa 
os thesouros, as riquezas, que o nosso tor
rão natal encerra; a côr azul recorda o for
moso céo deste helIo paiz. 

Esse auri-verde pendão nos lembra 
sempre nossa patria, a nossa querida pa-



110 MINHA PATRIA 

tria. Por isso devemos respeitai-o muito, 
amaI-o e defendel-o. 

- Quem de nós ha que não respeite os 
retratos de sua mãe e de seu pae? 

-Ninguem. 
-E porque? 
-Porque elles nos recordam aquelles 

que nos crearam e nos educaram, com amor 
e carinho; nos relembram aquelles a quem 
devemos tudo quanto somos de bom. 

-Quem de nós poderá haver tambem 
que não respeite a bandeira do seu paiz? 

-Ninguem, porque ella é egualmente 
o retrato de nossa terra - essa mãe cari
nhosa, .. que produz os frutos que nos ali
mentam; que cria os animaes que nos aju
dam . no trabalho; que nos dá a agua que 
nos qlata a sêde; que nos enche, emfim, de 
tantos beneficios. 

Cubramol-a, pois, de flôres e respei
temol-a, como si, em logar della, estivesse 
alli o retrato de nossa mãe.) 

Eis porque o valente patriotazinho se 
sacrificou, para arrebatar das mãos daquelles 
meninos a bandeira que elles, por ignorancia, 
não sabiam respeitar. 

~?==> 
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o rei feliz. 
O caçad.or . 
Em passeio .. 
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