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DUi\S PALAVRAS A QUEM INTERESSAR 

Difficil cousa é escrever um livro que apro
veite ao individuo en1 particular e á sociedade 
en1 geral. 

Não son1os daquelles que levantào as mãos 
ao céu cada vez que se publica utn livro, qual
quer que seja sua natureza : acreditamos muito 
na influencia dos livros ; são elles, ern verdade, 
mestres, e mui activa é a parte que aos mes
tres cabe no progresso ou retrocesso individual 
e social sob o ponto de vista moral, litte
rario ou scientifico. 

A publicação d'um livro vem sempre, si é 
bern concebido, totnar um logar entre os pro
motores do progresso ; si n1al, é n1ais un1 
facto r para o .. entorpecin1ento das idéas, dos 
costun1es, e das grandes instituições. 

N'un1 livro de sciencia, como o que ora 
offerecetnos aos nossos leitores, ·muitas são as 
cousas que se deven1 ponderar. 

As condições mesologicas, a índole, a pri
~eira educação do lar, as crenças, o tetnpo 
são elementos inolvidaveis na obra da edu--caçao. 
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VIII 

A . educação e os systemas educativos são 
corno as arvores que obedecem. ás influencia~ 
climatologicas :-transplantadas vtngão mui ra. 
ramente. Os systen1~s educativos não se po
dem, sem as n1odtficações correspondentes, 
transportar d'um povo para outro povo, de 
uma raça para outra raça. 

Suas leis geraes são invariaveis, corno inva
riavel é seu fin1 ; suas applicações, porén1, nlodi
ficão-se na n1edida da variedade de indole, de 
genio, de temperamento, etc. 

Educado, felizmente, por mestres consunlma
dos na sciencia educativa, e , por nosso turno, 
educador, · temos procurado, como o leitor vai 
verificar, escrever tudo quanto é realizavel no 
meio em que vivemos. Sen1 querennos syste
mas inte1npestivos, pensamos n1elhorar vanta
josan1ente o estado de nossas causas. 

Os processos scientificos e a orden1 que 
detnos á marcha educativa, de conforn1idade 
com a organisação mental dos jovens educan
dos, não são méras theorias cl~ gabinete ; tên1 
ellas a consagração de n1uitos annos de pratica, 
passados quasi que exclusivamente na for
mação physica, intellectual e moral da nossa 
mocidade. 

. 
Temos visto educar e temos educado mats 

de dez mil meninos e meninas de índoles e 
idades differentes . 



IX 

Julaamos, po·is, não ter sido temerario o 
empr~hendin1ento de publicar o nosso modesto 
livro, ao qual demos toda a actualidade pos-
sível. 

Ouen1 o n1anuzear ha de encontrar, de en
volta com conhecin1entos adqueridos nos n1ais 
provectos e autorisados mestres antigos e n1o
clernos, não poucas experiencias pór nós feitas . 

. Em toda nossa vida de educador, nos es
forçan1os sempre por acon1panhar a n1archa 
natural e progressiva dos nossos educandos : 
ahi estão elles para attestar o que dizemos. 

Consideramos en1 todo ten1po a criança 
o livro vivo do mesb~'e. 

Só nestas condições ' é que se póde resolver 
o problen1à da ed~cação : rarissin1os são os 
factos que não justificão o que affirmamos. 

O amor de Deus e _ a pratica constante das 
virtudes christãs são indispensave is para edu
car ; porque a educação athea e sen1 religião 
pratica é in1possivel e incapaz de forn1ar ca
racteres valentes e inquebrantavei?. 

E' provavel, . e mesmo certo, que utn ou 
outro rapaz entre os muitos que assim se edu
cão, apresentão alguns St~nões na vida pratica 
---defeito talvez de ten1peramento ou pouca 
firn1eza de caracter-; n1as perguntamos : quan
tos senões não soem apresentar os que se 
f~rmão longe da influencia religiosa, longe das 
VIstas de Deus ? O facto é, que as excep,ções 



X 

lan1entar· estão n1ais do nosso lado, ao passo 
a I ' d. que a regra gera esta com os que Ivergen1 
de nós. 

()s pregoeiros da ~du~ação sen1 Deus são 
incJividualn1ente os primeiros a reconhecer a 
justiça desta consideração, que sujeitamos ao 
bon1 senso dos ~ossos hon1ens publicos e dos 
dignos paes de família, con1o do professorado 
publico em exercício. 

Finalmente a consciencia do dever da parte 
do mestre e a constante correspondencia do 
alun1no salvaráõ a instrucção ,e a educação da 
nossa mocidade. 

~' assitn que entendemos, e1n, sua fonte 11zais 
raczona!, o progresso individual . e social. 

VALE 

. ; 1 

J 



CARTA AO AUTOR 

Escrevo-lhe ainda debaixo da impressão da leitura 
do excellente n1anual pedagogico que o collega vai 
muito brevemente dar á luz e que teve a extrema 
affabilidade de tne deixar lêr de antemão. 

To~o, poi?, a penna para lhe cotnmunicar o meu 
JUIZO ImpreSSIVO. 

A amizade tem destas liberdades. 

Formar un1a creança é sempre uma cousa sublime, 
inas formar um · homem é--o ainda mais. O seio 
tnaternal é o estatuario mysterioso .onde se cinzela a 
primeira ; educar o segundo ou fazer da criança um 
homem é um officio mais divino que maternal ; requer 
muitos annos que não alguns mezes ; exige toda a 
paciente, habil e discreta applicação da -ultima demão 
-· dada a um ser intelligente e livre, ao qual a mãe 
- natureza só deu a --primeira demão--ou organisou 
em germen. 

Regar a planta humana que mal de.sp9nt~ da. terra, 
escoral-a adubai-a cercear-lhe a fohação tnutll, pro-

' ' . 
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mover-lhe o desenvolvimento, estudar lhe as condições 
de vida e a indole peculiar para dirigil-a, graduar-lhe 
a luz, dar-lh'a pura e em cheio, proporcionar-lhe bom 
ar oxygenado, seiva, robustez eis a agronotnia hu
mana~ eis o mister da pedagogia. 

Espinhoso ou antes espinhosissimo mister etn boa 
verdade, p.<:?rém tão elevado, tão nobre, tão util e por 
isso mesmo tão' attrac~ivo que'~ elle tenho consagrado 
toda a n1inha vida e a ultiina parte della especial
mente. Em caso identico se encontra o meu amigo, 
e ainda mais arduo, porque eu __ .educo, e V. Rv.a 
educa os que tem 1nissão d~ educar ; eu exerço, 
como posso, a pedagogia e o collega ensina-a. 

O qu~ . era . realmente para sentir ~ra que não ~ou
vesse "um con1pendio escripto em vernaculo e na al
tura dos· progressos ' actuaes dessa sciencia educadora, 
o qual servisse de . thetna oQ de base ás explicações 
de um professor, vendo-se este obrigado a soccor
rer-se a autores estrangeiros, pouco , seguros uns, de-· 
:ficientes outros, den1asiado diffusos q uasi todos, e 
todos sem excepção... estrangeiros, quando o Brazil 
já póde ter en1 todas as disciplinas autores de casa. 

Ora, esta lacuna preencheu V. Rv. a, redigindo para 
uso da sua aula a « Sciencia pedagogica na idéa e 
sua pratica>~ . Permitta-me que o felic~te pela reso-
1\.rção tomada e ainda mais, pela n1aneira por que lhe 
deu 'effectividade. O seu livro, sem ter podido sub
trair-se aos qefcitos inherentes a todos os labores 
hun1anos, revela tres cousas: estudo, tempo e con
vicção. Est_udo, porque den1onstra um profundo co~· 
nhecimento da materia que tracta, bebido por sem 
duvida em grande cópia . de autores technicos ; tetnpo, 
porque ·pôde ser laconico e é necessario muito mais 
te.mpo para ser laconico do que diffuso; convicção, 
porque, sobranceiro aos preconceitos vigentes de uma 
pedagogia tão materialista como exclusiva, deficiente 
e funesta á infancia, o collega teve · ·a · coragem de in-· 
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-digitar a tnoral e a religião como outros tantos fa4 
ctores capitaes de utna educação digna deste nome, 
pensando discretamente com Bacon (aliás o credor 
da sciencia experimental) que qa religião é a am
brozia que impede a educação litteraria e scientifica 
-de corromper-se ». 

Em todas as épocas da vida e muito mais na ju
ventude o homem carece das theorias que elevando-o 
o fortifiquem e fortificando-o o elevem, não das que 
o reduzem a gelida vulgaridade da mesma physiologia 
que estuda o instincto da hyena e o salto automatico 
da rã. 

Oxalá, caro collegá, que a sua « Sciencia pedago · 
gica• obtenha a acceitação que merece, assitn no 
Brazil como em Portugal ; oxalá que se esgote em 
breve, permittindo-lhe public~r , uma segunda edição 
mais exempta que a primeira, de algumas incoi·recções 
typographicas que escaparam aos seus olhos de autor. 
Bem sabe que não é este o melhor revisor. Vale et 
in nte · cogita. 

A bórdo do vapor Rio de" :Janeiro, 5 de Março 
de I 887. 

Seu muito devotado,· 

F' adir e J. ]. ~ertna Jll'eibas. 



PEDAGO.GIA 

-
lntroduccão 

o 

La Pcdcígogie a sa méthode 
• . J 

qur. consiste á obset'Ver tous /es 
faz.ts de la vie physique et de la 
vie ~nora/e de l'homme (Gom.payt·é). • 

§ I. PEDAGOGIA--SCIENCIA DA EDUCAÇÃO 

~~~ t>ED~GOGIA. não. é ~t?-a sciencia descof ~ ~ uhectda. Seus prmcrpws f.uudameutaes e 
,iL constituintes se achão na natureza das 

cousas. Desenuolue-se como toda e qualqu~r sci
encia. t>rog-ressiua, tem ella de~enuoluido os 
principios que são IMMUTAVEIS, c-reándo ao mes-

. mo t~mpo as -respectiu~s LEIS DE APPLICAÇÃ.o, 

·que uarião muito e tuuito.. A.ssim como poe
tica não é a mesma cousa que poesia, -rheto
rica a mesma cousa que eloqueneia; assim 
'Ped~gogia não é o mesmo q11;e 'educação. To
daula a differença existente não quebra, ne1n 
deue quebrar sua analogia. 
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§ 2 DEFINIÇÕES DA ED VCAÇÃO 

Muitas e ua-rias tern sido as definições dadas 
esta sciencia. 

Multiplicidade e uariedade faceis de con1-

p~e hettder, atte11de11do-se a que a educação é de 
todas as aspirações humanas a 1nais culmi
nante. Pa-rece, antes é um facto, que os indiui.~ 
d·nos que-r isolados, que-r collectiuos tem di.ri.. 
gido sempre s11as operações para este tão nobre 
commettime11to-a EDGCAÇÃO . A. historia dos 
ho1.uens e dos pouos é dessa uerdade testemu
nho irrefragauel. AlélU a·isso, qt1€lU l1ão co
nhece a intima relação, direi 1nes1no a filiação 
da educação co1n a pb.ilosopb.ia ?. Ora precisar 
o numero das b.auidas escb.olas pb.ilosopb.icas, 
sobre arduo e deslocado, se-ria trabalho ao pre
sente, de pouca utilidade. 

Con1o, entretanto, não esc-reuemos este nosso 
liuro para dete-rminada gente, senão para todos 
que quei-ram instruir-se n'este i1nportante -ra1uo 
de ·conhecimentos, trasladamos para aqui algu
lUas definições de educação. t\.ssin1, Jatnes ~lill 
disse : .' A. educação te1u por fim fazer do llo
mem, tanto quanto é possiuel, um instrumento 
de telicidade para si e para seu. semelhante. , 
Stuart Mitl con1prehende na palaura educação 
-' Tudo quanto se faz co1n o fim de nos ap
proxitnarmos da nossa perfeição natural>> . Estas 
definições -resente1.1t-se, corno se uê, do espiri.to 
das escholas phi.losophicas de seus auctores. lu-
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completas enl. demasia, não achamos que de
uan1 ser acce1tas, sem; commentari.o, porque a 
expeeienci.a tem mostrado que essa educação 
não tem educado. A. tarefa da educacão é mais 
nobre e n1ais sublime, co1no são nobres e su
blirnes os destinos do homem e da sociedade. 
A. educação tetn por fim <l cultiuar, fortificar e 
pu~ir as faculc!ades do l1o1nem,. As faculda
des, que neste caso são o objecto da ac
tiuidade humana") (a) sempre forão consideradas 
sob o ponto de uista pb.1J?ico, i.ntellect:ual, mo-ral 
e religioso; e constituem na criança' sua natu
reza e dignidade, collocando-a na plenitude de 
seu poder e acção. 

A. educação po-rtanto, considerada em si e em 
seu fi 1~, podemos de fi 'Çl i l-a c a evolut.ão harmo
?uca e por zg·ual das .humanas faculdades, sob ,o 
jo·nio de vista INDIVIDUAL e SOCIAL. 

Entendemos po-r euoluçãó o ~perfeiçoamento, . o 
desi.nuoluimento do b.ome1u ein suas faculdades. 

§ 3· A IMPORTANCIA DESTE ESTUDO É NOTORIA 

Educar é coopera-r pa-ra o . engrandecimento 
· d'um i.ndi11i.duo, d'unla familia, d'um pouo. 

«Eduque-se o indiuiduo ; e a famil~a, e. a socie
dade esta-rá salua os interesses mats u1taes es-

' tarão solida1nente garantidos» Como po.r~m 
educar conscientemente e com segurança, Sl 19-

(a) Dupanloup -Education. 
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noran1os as leis q11e deuem di-rigi:r o educadot' 
e presidi-r ás manifestações das faculdades do 
educando~ 

O educado-r, a quem faltassem noções claras 
· d' esta sciencia, ui úe-ria ás cégas ; ue-r-se-ia a 

cada passo · fo-rçado a co-r-regi-r seus actos : 0 
que euidentemente houue-ra de -redundar em 
p-rejuizo dos alu1nnos confiados á sua di-recção. 
Ao inicia-r seus t-rabalhos, o . mestre deue ter 
já traçado, . quando menos em t-raços la-rgos, 
o plano que uae executat'. A educação é uma 
ob-ra -racional; deue ser po-rtanto planejada. Do 
contra-rio, seus esfo-rços falhão e não obtem 
nunca um todo ha-rtnonico, qual, é miste-r, seja 
ou é espe-rado. A.' uista do que fica ditó, nos 
pa-rece a nós artigo de primeira necessidade co
nhece-r o p-rofesso-r todas as condições physicas 
intellectuaes e n1o-raes de setts alumnos, e as 
leis qne , tem de applica-r. Esse conhecimento 
quem o fornece é a PEDAGOGIA. .:\ indole, o 
temperamento, a p-rimei-ra educação -recebida no 
la-r e out-ros elementos, que em linguagen1 da 
sciencia são denominados cooperadores educatz:oos, 
não podem e não deuem se-r desp-rezados pelo edu
cador; sob pena de os esfo-rços de ambos-edu
cador e educaJZdo não su-rti-rem · os effeitos al
mejados. CONSTITUAM ELLES, POIS, O PRI~1EIRO 
ESTGDo no MESTRE. A.s medidas eclucatiuas não 
são setnp-re' as tnes1nas ; ua-rião confo-r-..ue os 
educandos. A. educação una en1 seu fin1, é 
todauia ua-ria em seus meios. E' o homem o 
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objecto della co1.u. todas as suas u1:rtudes e ui
cios, com todas Sl1.as propensões e tendencias. 
Ora, como graduar-lhe medidas e cuidados sem 
preuio conhecimento de sua natureza complexa 1 
Como cultiua-r o agricultot· u1.n campo, se não 
lhe conhece a natureza productora do solo 1 
Cou1o uauegar o nauta por 1.nares desconheci
dos 1 E esses conb.ecirneutos a nós educadores 
nol-os fornece, o dizemos de nouo, a sciencia 

· pedagogica ; assim como áquelles, a nautica e a 
a~riculttlra. Não se diga que uagos conheci
mentos bastam. para educar; que o bon1 senso 
é suffi.cieute. llludido uiue quem assim pensa. 
O bom senso é optimo factor, ntas lembremo-nos 
que a educação é uma sciencia; que tem suas 
leis assentadas. O uiajante que sem n6rte cami
nhasse po-r senda uagamente conhecida, 11acillan
tes teria seus passos todos; e em conta de feliz se 
deuia. te-r, si ao te:emo de sua jornada não se lhe 
deparasse u1u accidente. Não se deue negar, nem 
é nosso it1tento, a existencia de aptidões ainda 
que -ra-ras, que sem nunca ter est11dado esta scien 
cia, educão sem mui gran~es · diffi.culdade~ e até 
com admirauel aproueita·mento. Mas esses, como 
dissemos, são tão raros, que á mingoa andaria
mos nós si só nellas confia-ramos toda a ob-ra da 
educação ; da scZ:encia e da arte não nos soccor
rendo. 

§ 4· DIVISÃO 

• 
A. obra da educação, e por consequencta a 

sciencia que della t-rata-a Pedagogia, deue 
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abra-nger. duas grandes diuisões : a PARTE THF:o

RICA E A ·PARTE PRATICA. 

Na pritneira trata-·se euidente1uente das fa
culdades humanas educaueis, das leis e priuci.
pios, capazes de leuar o home1u á realização 
de seu destino. Na segun.da, do modo de edu
car, dos processos n1ais -rapidos de applicação. 
f:\. p-rimeita habilita o hon1e1n a educar ; a se-

, gunda estuda os meios mais promptos e se
guros de realisar a educação. Dir.-se-ia que 
uma gua1"1zece o ·edificio, que outra construzo. 

A. sciencia da educação diuide-se e1n duas 
partes : Pedagogia e Methodologia. 

· §. 5· A PEDAGOGIA SCIENCIA E ARTE 

Qti.e ella tem principios e regras e n1ostra a 
natureza do àssumpto. A.ssim como a Thílede
cina outra çousa não é mais do que a appli.
caÇão das theorias das sciencias tnedicas ; assim 
a educação, antes de ser uma arte fec·undada 
-pela iniciatiua e deuotamento do educador, é 
~l~a uma sciencia deduzida . das leis geraes da 
natureza h·nmana, leis descoberta~ pela inuesti.
g~ç-~o e pela .. experi.encia . . E' . . a esta scienci.a 
que se tem dado a denominação de Pedagogia 
de duas palauras gregas Paidos e Agog·e-Di.
-recção da criá nça. 
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Gg:NERALIDADES 

§ 6. EDUCAÇÃO--DENOMINAÇÕES 

Educação conside-rada, quanto ao educando 
ou ao seu objecto, é o co1nj!exo de esfor;os 1'"iflec
tidos, conz us quae! auxztz"a-se a 11atureza do edu
cando tzo desenvo!vunento de suas faculdades, .tendo 
enz vistá sua pe1jei;ão e seu destino quer úzdivi-
_dual, quer soc-ial. 

RelatÜJatnente noua, po-rcrne a idéa é de to:los 
os tempos, a pala:ura educafãO uulga-risou-se na 
ll.nguage·m da sciencia desde o seculo 17. Antes 
disso dizia-se mais ge-rallnente-forma{ão, cul/z~ 
vafãO, e ~tre os franc~zes '/nstztuzÇão. 

§ 7· A E_DÚCAÇÃO ·-PROPRIA DO HOMEM 

Dotado de duas substancias--: a espi-ritual e a 
ntaterial, o homem fica educado, só· quando des
enuoluerão-se conjunctamente o cor.po cotn todos 
seus orgãos e sentidos, a alma com todas as fa
culdades e manifestações. Assitit sendo, conclui
~os logicamente que RÓ o homem é capaz de rea
hsar o fin1 da educação e o ideal traçado; -po-r
que só elle é que foi ct>eado social, intelligente 
e liure. 

§ 8. LOGAR DA PEDAGOGIA ENTRE AS DEMAIS 

SCIENCIAS 

"P .A. ed~cação, ou a sci.euci.a que della trata-a 
edagogla, occnpa hoje u1n loga-r eminente n~ 
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quadro dos humanos conhec~111en~os. Con1ple:xa, 
tem ella -relação cotu a. ~1olo~1a em geral, e 
em particular com a Phts1olog1a e ~natoml.a, 
sob 0 ponto de uista da educação ph1JSlca. Con1 
a Psnchologia, ella te~ relação sob o ponto de 
uista das· leis da organ1sação mental; com a 
moral, sob o ponto de uista da ~o~mação do 
caracter ; e finalmente con1 a Rel1g1ão, sob o 
-ponto de uista sobrenatural e diuino. A logi.ca 
é uma sciencia auxilia-r, po-rque fornece á Pe
dagogia, Tnó-rn1ente á parte pratica as l~is do 
methodo. Pode-se dizer que a Pedagog1a, to
mada em sua accepção universal, é o ponto 
central de todas as s~ie11cias e disciplinas. 

§ 9· DIVISÃO DA EDVCAÇÃO 

Natural diuisão não existe, netu· póde existü., 
na educação. Se-ruindo-nos de utua considera
ção de A.ltneida Garret, dizemos qn.e en1 ma
teria de educação pó de l1a uer, co1110 b.a de facto 
gradações progressiuas, distincções crescentes, 
sendo entretanto se111pre as mesmas as bases 
da geral educação. Dito isto, estabelecen1os, 
por uma · razão de escola, certa distineção entre 
educação geral ·e educação technica, ainda que 
uma parece da outra tnais complemento, do 
. que. parte distincta. t\. educação ge1~"al 011 · es
s~nczal é a .q~e couuém a todos e de que a 
n1ng:u~m é. l1c1to p-riuar-se, sendo que, cotuo te
'mos ·utsto, o b.om,em se1n educação não compri-ria 
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seu fim so bt'e a tet'ra. A. educação tech1zica ou 
j;1'ojissio1tal é a que prepa-ra o l1omem para u1u 
geuero de uida deternlinado. Esta deue se-r 
precedida de conb.ecituentos mo-raltnente ce-rtos 

· ace-rca do educando sob o ponto de uista de sua 
iudole, de sU:a posição e destinQ. · 'Póde se-r artzs
tica ou littera1"Ía, -ran.1ificando-se esta em ta11-
tas, q11an.tas sã9 as di-recções do espi-rito e actiui
dade l1umana. A.s ci-rcumstancias que se bão de 
atteudet' nesta educação são 1uultiplas. A.o edu
cado-r cump-re aualiat' todas ellas, u1na por u1ua. 
8etnell1ante a u1u ci-rculo, a educação pode-se 
Testriugi:r ou alargar, ficando todauia a essen
cia sen1pre a 1nestna. Qualquet, que seja o ge
uero de uida que p-reteuda realisat' o ed1.1cando, 
nunca se deue pet'de-r de uista o fin1 geral ou es
sen~ial da educação. Houue quem tentasse des
cobt'iT oppoRi.ção entre ellas. Nós, pelo contra
-rio, as ha-rmonizamos, po-rque ellas se· unem 
ambas e como ·que se cotupletão. Ninguem 
pois tente olui.da-r o n1n da educação pa-ra lem
bra-r-se só das. faculdades educauei.s : insensato 
s~ria o at'~i.sta, pot' exeurp lo, que occupado como 
ideal imaginado, pozesse de lado a materia sob-re 
que uae executa-r. Tanto mais não se deuem 
despt,eza-r as faculdades que são -racionaes e 11-
ures . . Tet'minando, t'epetimos com Dupanloup : 
Descu-ra-r uma educação em proueito de outTa, 
set)ia enfraquece-r atnbas; iuutilisal-as mesmo. 

2 
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§ 10. LIBERDADE NA EDUCAÇÃO 

Não é -r a -r o ou ui. -r· ou ler que em ma teria de 
educação deue hauer toda a liberdade. Estamos 
de accordo. · 

A. proposi.to uem transladarmos para aqui. as 
palauras de Huxley, autor ntni. conhecido no 
1.nundo scl.euti.fi.co. Diz elle: (. Utn homem, diz
se, recebetl un1a educação liberal quando foi 
educado de feição, que seu corpo se torne UlJl 

seruo prompto pa-ra cutnpri-r do espirito a 
uon ta de e para ex e cu ta r fac i l meu te o trabalho 
de que é capaz; quando a intelligenci.a se tor
nou um instrumento de logica frio e luzidio; 
quando todas as partes estão em ordem e com 
~gual força ; e1n uma palauva, quando o cor
po se fez semelhante a uma mac~ina capaz de 
toda a sorte de trabalho » . Esta entendido, sob 
a direcção da uontade. · 

'Para que a educação seja li ure, basta atteu
dermos a que ·a liberdade é propria do ho
lnem. Não deuen1os entretanto confundir liber
dade, nobre e. excellente faculdade da alma co1n 
o abuso, que os auctores cha-tnam lice1tça. Nesta 
consideração deue assentar toda a di.fferença ; 
porque, sendo o ideal da educàção o aperfei
çoamento do hon1em, claro está que o uicio, o 
erro e a doença nada tern. de commum com a li
berdade, co1u a educação. A. libe-rdade entende-se 
sew:pre na espl1era do bem. Em summa, di
zemos que póde e deue existir libe-rdade na es
colha da educação techni.ca e p-rofissional. 
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Não assim na essencial e commum a 'todos 
' isto é; o ho1.11e1.n não te1.u direito de não edu-

car-se, de não Tecebe-r a educação co1umum, a 
q_uàl está baseada, como se uê, na ordent na
tu-ral das couRas, nas eleuadas aspi-rações do ho-
1.ne1n. Esta é im1.nutauel, e ·portanto uma só, 
sem-tn~e e etn todos os loga-res. O homem não 
ten1 dl.rel.to de rnatat'. suas aspi-rações; ten1 sim 
o deuer de reall.sat seu destino social e indiui
dual, -pa-ra o qual sente-se chamado. A. edu
cação deue ainda se-r liberal no sentido do 
educando trabalha-r pot si na obra da educa
ção d'unt modo liure, espontaneo e generoso. 
Sem esta cooje1'a;ão livre, frustar-se-ão todos os 
esforços educatiuos : Quoz" qtt' on f asse, diz um 
notauel educador trancez, o1z éleva1/à ;cl'Jnais un 
enjant sans lui, nza~g-ré lu·i. CCen1-se co1upa-rado 
não ráro a educação á esculptura. Não acceita-
1.UOS poré1n, a semelhança, porque entendemos 
que educação é a 11zutua co/laboração do alun1no 
e do mest-re. O 'o bjecto a educar não é como na 
esculptura uma materia insensiuel a cinzelar . 

. A. educaÇão é, como já dissemos em outro 
loga-r, obra da intelligencia e da uontade, uma 
obra -racional. 

§ I I. AUTORIDADE E RESPEITO NA EDUCAÇÃO 

Unt sabio allemão diz que um dos 1.Uais 
emba-raçosos e maiores proble1uas da scien
cl.a educatiua é conciliar a liberdade da criau.-
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ça com a necessidade de obrigal-a, de 1nau.
tel-a nos limites do plano educatiuo. 

E, principio admittido por todos que a educa
fãO 1lão deve 1ZU1tca abatzdo12ar, nen~ destJ~"uir a 

. 1tatureza ; 11zas dirzgil-a á co1zserva{ão da sau
de á co1zquista da verdade, á pratica da vz·r~ 
tude. A.ssim, entendemos que m·nito errados 
andão , os que desprezão a natureza da cri
ança, seus impulsos e moui1nentos. O estado 
e as condições primordiaes. da criança, taes 
como forão por Deus creadas, podem set· e 
são de facto exce!lentes 1nater·iaes da educação. 
O educador intelligente que compreheude seu 
papel e persuade-se que deue ser director das 
manifestações infantis, e nunca destruidor d,el
las, enuida todos os esforços pa-ra obte-r a har
monização do plano traçado com a natureza. 
Só pelá alliança e pela unificação da autori
dade com a liberdade é que se póde solidifi
ca-r e garauti._r a · obra ·da educação. A. cri
ança liure e actiua como é, acceita facillnen
te todos os preceitos e educatiuos desde que 
tlão uão atrophia-r suas faculdades, ep.f-raque
cer sua dignidade ou empallidecer o brilho 
de sua natu-reza racional. Além disso, nenhu
ma educação me-rece este nome, si não promo
ue o p-rog-resso do i.ndiuiduo e da socie.lade, 
coope-rando effectiuamente o alumno com sua 
uontade e libe-rdade. E, neste pensamento que 
bazea-se o merito da educação ; é conseq~eute
ntente n'elle que · deue consistir e consl.ste a 
ma i. o-r diffi.culdade do educado-r e a g lorta de 
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seu trabalho. Dupanloup diz : (a) « Apóz lon
gos estudos e labo-riosa ·experiencia, afinal des
cobri, po-r uma Teftexão mais aturada, qnaes 
são as duas cousas fundamentaes da edu
cação : a autoridade e o respeito , . E as si n1-é 
que o objectiuo da educação não pode ser ou
tro, senão o hotuem ; porque só elle é capaz de -
reconhece-r a acção da autoridade e aualiar a 
raciouabilidade dos motiuos de quem o di-rig,e. 
c Na educação, continúa o muito illustre Bis
po de Orleans, Deus é a fonte e a -razão da 
auto-ridade e do -respeito, dos direitos e dos _de
ueres essenciaes de todos; é elle o modelo e a· 
1:magetn, é o seu g-rande e empenhado operaJ.io 
e mestre. 

t\, educação é, cQm uerdade, uma segunda 
creação complementa-r da p-rimeira. 

Deus confia ao educador a materia pritna; 
a educação modela-a pelo exemplar apresenta
do, o qual deue ser o 1nais pet>fei.to possi.uel, 
segundo as inspirações que nutre, em sua al
m·a ben1 fo-rmada, o educado-r. 

§ I 2. PODER E LIMITES DA EDUCAÇ.\0 

Diue-rsos e ext-remados tem sido certos Pe
r dagogi.stas nesta questão. Fo1ltenelle negou, 

z'n limine a · efficacia da educação. Locke e Rel
uecio tudo lhe attri.bui.ram ( b ). Discot>dando 

( a ) Educatio1t- I. 0 4 ° · , 
( b ) Marion- Curso- Sur la science de I educatio1t. 
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d' esses aucto-res, esta rnos pe-rsuadidos qu~ a 
educação n1ui.to póde ; mas ao mesmo tempo 
não negamos que é ella algu1nas uezes li:mi
tada, e outras e1nbargacla po-r ce-rtas fo-rças 
quasi. natu-raes, ou melho-r di.-ria1uos, naturalz"
sadas no i.udi.ui.duo, pelo ternpo, e 1.uuitas ue
zes po-r condzjões 1nesologzi:as, po-r uentura, iu
ue11ciueis. t\."s i.uftuencias mesologi.co-educatiuas 
deue1n cousti tu i r u n1 dos p-ri 1nei -r os estudos do 
educado-r. fl educação póde gr:andemente na 
fotroação . dos ca-racte-res e dás faculdades su
periores do espi-rito. Sua acção . attinge ao 
g-ráo 1naxi.mo quando encont-ra u:ma natu-re
za docil e não ainda uiciada. Cump-re não 
isola-r a educação d'esses cuidados p-relilnina
-res. · A.ntes de confia-r tudo na educação, diz 
um moderno profissional ( c ) , se-ria conueni
ente lembra-r o famoso exemplo do Delphz"nt, 
educado po-r Bossuet, onde se uê a excelleucia 
do mestre e o quasi nenhum -resultado do 
alumno. A.o contra-rio, antes de desc-re-r . da in
fluencia da educação, é dé bom conselho lem
b-ra-r a nisto-ria do duque de Bot)gonha edu
cado po-r Fenélon. Ambos estes educadores 
são po-r todos ·tidos em conta de mestres; en
t-retanto os esfo-rços do p-rimei-ro qnasi nada 
ap-roueita-rão ao Delphi?JZ ; ao passo que os do 
segundo forão brilhantemente co-roados na pes
soa do -refe-rido duque de Bo-rgonba. Muitos 
out-ros exemplos pode-riamos ci-ta-r. ~ 

( c ) C. Compay1·e Cours de Pedagogt'e. 
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R Ta~ão dessa anotna lia outra não foi nen1 
podia seT, senão a 1naio1~ · cooperação do duqu.e 
á acção edtl.catiua de seu mestre. Da'hi con
cluiremos que nosso espirito, con1o a forma
ção de nosso caracter, depende em grande par
te da edt1.cação, e nesta muito deue-se attender 
ás condições de meio, de -posi~ão e de índole 
do alutuno, cotuo já disse1uos. 

Gul.zot dizia: t\. educação for~l.nca na infan
cl.a as fact1.ldades fracas e -pouco dispostas. ( d ) 

'Pest.alozzl. acon.selhaua aos ,1uestres : « razei 
que uossos alumnos sejam ll.ures quanto é pos
siuel, deix.ae que faça1u -por si, etc. (e ) 

§ I 3· EFFEITOS DE UMA BOA EDUCAÇÃO 

'roda a crl.ança é mais ou menos suscepti
lJel d~ educação. A ex.periencia tent se encar
tegado de -pl·ouat' esta nossa -proposição. Deus 
tez as nações educaueis, diz o 8abio (f). O-ra, 
si a collectiul.dade é educauel, porque não o 
hão de set' os iudiuiduos, de que se fot·mão 
as collectiuidades en1. suas di11et'sas distincções 
numet'l.cas 1 à bistoria d~ ciuilisação é disso 
uma -proua conuincente, um a-rgumento. ir-refu
tauel. E. a educação qu·e, em sua max.·nna am
-plitude, -refaz os costumes domesticas, inspira 
as ui-rtudes ·sociaes, lança os fundamentos da 

c d ) Conui!s" d'zm pere SU1' r éducation .. 
( e ) R. de Gt~imps. 
( f ) Sap . 
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grandeza d\1n1 pouo, preue.n~ndo sua decaclen
cia, e pron1ouendo sua feltctdade ( g ). Si is
so é assim eln relação aos h?:rnens. en1 geral, 
nas gerações nascentes-na 1nfancta sóbe de 
ponto a efficacia da educaÇão. Degerando diz : 
« O cot'ação da criança sob Ulna sabia di.

recção, abre-se naturalmente á virtude, co1uo 
o calice d,uma ftôr aos beneficos raios do 
sol». Contribue ella para tudo leuantar, para 
tudo saluar. Leibnitz dizia : 'lEu sempre pen
sei que o g enet'o h u 1na no se reforma ria, si por 
uentura se refot'nlara -a Educação da 1nocidade. ~ 
A. boa Educação da juuentude é o fundamento 
-pri1uario e indistructiuel da hun1ana felicidade. 
Considerada de baixo de todos os pontos de 
uista, é a mocidade a futura get'ação gouet'
nante ; é n'ella que se entreuêtn todas as gran
dezas ou baixezas d'uma sociedade. · E' pois á 
educação exclusiuatuente, (dizemos pela expe
riencia que te1uos) que se deue attribuir o pro
gresso d'unt pouo. 

§ I 4· CONCLUSÃO DAS GENERALIDADES 

A. educação capaz de 1.,ealisar o destino do 
homem e da sociedade, currrp1"e em ultima ana
lgse, seja simultaneamente uma ob~a de razão, 

· de lzoerdade, de autoridade e de respeito. 
Não receie o educador alargar o espirito do 

alu1nno, cotn tanto que o bem seja o objectiuo de· 

( g ) .Dupanloup. 
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suas operações, e a direcção para a uerdade 0 
seu un.ico thern10lt1etro. Cuide o ed·ucador de 
encarnin.lta~ toda a di-recção pedagogica po-r 
utua capactdade i:ntellectual aprin1o-rada, e por 
dotes moraes não des1.11entidos. Obtida a edu
cação essencial ou pri11zaria, facil1.nente se ab-ri
lão á criança os l1o-risontes de un1a ed·u.ca
ção 1nais uasta, que cl1amámos technzca ou 
profissional; n11nca perdendo de uista os dotes 
do educando, 1nas promouendo e alargando-os 
se1.np-re. IA educação destinada a Tealiza-r as 
gTandes aspirações . do h.o1uem, qualquet., que 
seja a sua condição, é a que está baseada nus · 

. sãos pTincipi.os da fé e da n1o-ral ch-ristã, ua 
p-ratica constante dos eternos dictan1es, que ao 
n1esmo tetupo que conduzem o hon1em para a 
-região da immortalidade, jo-rrão sob-re sua ex
istencia ten1poral ondas de luz. A. tnoral 
ch-ri.stã é ado-rauel em seus nus e perfeita em 
seus meios. Não ha ui-rtude que 11ão prescre
ua · não ha uicio que não prohiba. 

éoncluindo, diren1.os -que a criança, educada 
11' este plano, h a d.e ser com certeza fi.l h o ? be
diente, esposo dedtcado~ pae ;xtremoso: ctda
dão amante de sua patrta; tera uma ra.zao cla
-ra uma consciencia serena e seu desttuo con-

' quistado. 

3 
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são faceis de prejudicar-se ou de perder-se 
Intin1a é a ligação, existente no con1posto hu~ 
n1a11ú, entre a aln1a e o corpo, de que a liber
dade é pujante prova. A materia opera fatal
mente . O tnui notavel escriptor Alnt-ez{fa Gar. 
ret diz que as raias e lin1ites do corpo e do espi
rito se confunden1 insensiveln1ente, e n1utuan1ente 
se invadem sen1 preju;zo de sua independencia (a) 
Na consideração e pelos effeitos das duas su
bstancias descobre o philosopho a superioridade 
do espirito sobre o ·corpo, sen1 que . entretanto 
a inferioridade natural do corpo importe a este 
desprezo e abandono. Ao contrario, unz orga-
111S11ZO descuidado ou 11t-alb/atado, 111al jor1nado ou 
doe1Ztto, de nada se1/vz'rá ao esptt""Ífo. 

E' o corpo a reunião de orgãos e appare
lhos que funccionão sob a direcção d'um pocler 
central, que coordena, regula seus ~ovimentos 

. e seu.s actos·-a alrna. O que faria a alma sem 
este valioso instrun1ent6-o corpo? Tudo serião 
acto~ n1eramente espirituaes, mas não humanos. 
O que faria, por seu turno, o corpo sen1 este prin
cipio de vida racional ? Tudo serião actos n1e
ran1ente animaes, nt~nca actos humanos: livres, 
in1putaveis, meritorios. E1n a 11ossa 1tatu1'esa 
está g:avado. o -instzncto da viria 01/ganica coJJtv 
o da vzda raczonal. A solidariedade de interesses 
faz que se cuide do corpo e da altna. A 
aln1a, natureza racional, creada á divina se
melhança, infortna o corpo dando-lhe a vida e 

(a) Educafão, Ob. cit. 
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actividade capaz do elevado destino humano. 
Marion escreveu : «a perfeiç5.o physica serve 
para garantir a perfeição n1oral (a). 

§I 6. DEFINIÇÃO E PRlNCIPIOS DA EDUCt\ÇÃO PHYSICA 

Poden1os definir. esta educação o co1n}lexo de 
es(orfOS rejlectz'dos, conducentes a co1tservar. for
talecer e 1nuitas vezes reg·enerar a jJa1~'te physica 
ou o corpo do educando. '[o da a educação eleve 
tender a un1 fin1 detern1inado e pratico, o 
qual nesta parte seria a . educ=:1.ção profissional, 
o tr,abalho manual. Para isso obter cun1pre 
conhecer rnais ou menos aprofundadamente os 
princípios ou disciplinas que serven1 de base ás 
diversas sciencias auxiliares, e ven1 a ser~ a 
physiologia, anaton1ia e hygiene. Pela primeira, 
o educador, que ten1 de conviver con1 a criança 
un1a grande parte do dia, observará os -phenotne
nos da vida anin1al ou organica. Pela segunda co.
nhecerá o corpo humano e todos seus tnem
bros. Pela. terceiraregulará os exercícios para 
conservar as forças do educando. 

§ .I 7. DI\'ISÃO DA PHYSIOLOGIA SOB O PONTO DE 

VISTA PEDAGOGICO 

' A physiologia póde ser geral, ou descriptiva. 
Assim é que será de grande vantagen1 para a 

• (a) Obra citada. 
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educação physica: _r •0 o con?ecin1ento das con
dições aeraes da v1da organtca, comn1uns a to
dos os ~eres vivos; 2. 0 o conhecin1ento da fór
mft e . dos tnechanisn1os especiaes etnpregados 
pela vida na manifestação d 'un1 ser determinado. 
l\. physiologia é co??ttja?~ada, quand~ consid_era 
entre si as fórn1as dos diversos e variados seres 
viventes com o fim de deduzir dos phenome.nos, 
as leis. Em . tudo descobrin1os urna admira
vel organisação, descançando na igualn1ente adn1i
ravel unidade de condições e de destino. 

§ I 8. ;RELAÇÕES DESTAS DIVERSAS SCIENCL\S 

ENTRE SI 

A anatomia tem n1uita relação cotn a phy
siologia; porque, si esta estuda a vida animal 
ou as funcções organicas, a anatomia estuda os 
nomes, a posição I relativa, a natureza, a ordem, 
a posição dos tecidos e a estructura · dos orgãos 
hun1anos. El_la. ton1a diversos notnes, segundo 
o~ orgãos de que trata. A anaton1ia descrijt/va 
estuda cada orgão en1 particular. A anatotnia 
geral estuda · a estructura intitna dos tecidos 
organicos. A anaton1ia pathologica conhece d;ls 
mudanças, porque passão os oraãos no estado 
de doença. Fi-nalmente a ana~n1ia cz1/'urgica, 
t~ata das relações de posição dos orgãos entre 
st. O corpo humano, em· seu conjuncto, con~
põe-se de aj.f~t"elhos orga1zzcos, cujos conhect
nl.entos habthtao o educador a exercitar seu · . 
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papel, qua~to a utna parte itnportante da edu
cação phystca. 

Ha diversos apparelhos no corpo humano: 

f. Ossos, 
1.0 Apparelho locon1otor: .. 

1 
Articulações, 

· Musculos. 

f 
Coração, 

2.0 Apparelho circulatorio · Artérias, ·. ·l Veias, 
Vasos lym phaticos_. 

o A Ih d · - f Parte central 3· ppare o e tnnervaçao :\ p . . 
1 

'. 
_ \ arte penp 1er1ca. 

Tacto, · 
Vista,_ 

. Odorato, . 
Gosto. 

5.0 Apparelho digestivo ,/ Canal digestivo. 
-respirator~o, etc. \ Orgão da respiração, etc. 

O estudo elementar da sciencia, cuja divi~ão 
'principal entendemos agora dar aos nossos alurn
nos, deve ser feito . na escola prin1aria. Pêza
nos não pern1ittir _a escassez do espaço darn1os 
algumas . noções sobre ~ste ramo tão util de 
conhecitnentos. Hoje principalrnente, que se 
pretende 11zaterialzsar a educação, aconselha-

. n1os este estudo, para c'Ontrapor aos argun1en
tos da escolà. tnaterialisadora ·os argutnentos va
lentes ern favor da existencia, simplicidade e 
espiritualidade da alma hun1ana. A pujança · 
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destes argumentos está sempre na razão dire t 
d . h . d ca o con ec1n1ento que temos a natureza human 
O materialismo é muito parcial no seu system:: 
confunde tudo e não · resolve nada. · 

§ ·I 9· HYGIENE 

As noções de anatomia e physiologia hutna
nas preparão o espírito para o .~studo de un1a 
parte in1portantissima da sciencia pedagogica, 
que os auctores têtn chatnado-Hygie,ne. O ho
me~ póde achar-se n'u1n destes dous estados : 
de doen;a ou de saude. No pritneiro estado é 
indispensavel o soccorro ela n1edicina : é a the
rapeutzca que fornecerá seus princípios. ·o se
gundo estado que é o norrnal nos seres vivos, 
póde ser alterado por qualquer irregularidade 

. nas func_ções vitaes ou qualquer affecção no 
organismo, assim convertendo-se em ?norbz'do. 
Para prevenir essa alteração, para copserv ar o 
estado sanitario ha preceitos e n1edidas, que reuni
das constituen1 o .objecto d'um·a sciencia que, já 
diss(;!mos, é importantíssima-. a Hygzene. Po
demos definil-a: a SCZt1zc-ia que 1ZOS dá /eis fa:l'~ 
a conserva;ão da saúde. A hygiene é i~dzvz
dual e publt'ca. Nós a consideramos na cnança 
e na escola. A sciencia que promove o bern 
estar, ainda que · Jnaterial do homen1, merec: 
do educador particular cuidado, attendendo-se. a 
intima relação da educação physica com a tn
tellectual e n1oral. Quem desconhece que 0 
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corpo sendo n1a~eria consumptrvel, faz-se necessa
rio que, á medtda que o corpo gasta-se, vá re
cebendo proporcionalmente n1ais forças. O pro
loquio pedagogico, em que baseia-se toda a edu- , 
cação physica-nzens sana ·úz corpo;·e sa11,o, não 
se póde realisar sen1 estabelecer certo equilí
brio entr.e a 1--eceita , e a despeza das forças vi
taes-organicas. Além disso, idades ha na edu
cação physica em que a a receita deve ser su
perior á despeza. Essas idades são, con1o é 

· sabido, as do crescÍ1nentQ, que corresponde á 
infancia e á adolescencia. Pelo estudo cotnpa
rativo da physiologia .con1 a hygiene, o educa-· 
dor saberá o processo n1ais prompto para dir!
gir, favorecer ou restringir, si preciso fôr, essa 
renovação constante que se opera por meio da 
instrucção. A força vital-organica, que se pôde 
cultivar pelo desinvolvin1ento dos musculos e dos 
o~sos, constitue uma parte in1portante desta edu
cação, que se denon1ina gy1nnastica. 

§ 20. GYMN ASTICA 

Gymnastica é a arte de dese1zvolver por um sys
te11ta conve1tze1zte de exêrczc·ios as for;as physicas 
do alunuzo -estabelecendo por esse nzcio unt har-' . 
11zonz·oso equztibrio entre todas ·as ja_culdades de 
sua 1tatureza. . 

Seu val~r educativo é duplo : dzrecto e ·inciz·
recto. Directo, relatí'vatnente ao corpo, a parte 
physica que d~sinv<~lve. Indirecto, relati~amente 
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á alma, a rarte rnor~l, que cotnbate a indolen. 
cia e outros desfal~ectmentos. n1?raes .... A gym. 
nastica é therapeutzca ou hyglertzca . E lia é u 
optimo auxil1ar da edt_:cação ~~ysica, porqu~ 
coopera para a renovaçao e agdtdade do oro-a. 
nisn1o·. () conjuncto da vida physica assenta ~za 
z·ncessante 1/enovação da 1naserza que te1,zde se7n. 
pre a e?Zvelhecer. Deste phenomeno provén1 a 
debilidade elos orgàos, por conseguinte a indo
lencia no systema geral. Ora pelos exercicios 
gyn111asticos produz-se em todo o systema nlus
culàr uma tensão -ha7'1Jtonica. ·_ O Dr. Schreber, 
especialista, sustenta que os exercícios gymnas-
.iicos deveni actuar 1.0

, sobre os n1usculos dos 
hon1bros ; 2. 0

, sobre os musculos do thorax; 
3.?, · sobre os ínusculos do abdomen ; 4.0 , so
bre os musculos das costas . . Além da gymnas
tiéa de salão, ha uma chamada âcrobatzca ou 
a_thletú:a. E.sta porém é perigosa. Em toda a 
escola deYe. haver um gy1nnas-io ou jo7"lzco, que 
.possuirá entre outros os seguintes instrumentos: 

· escada de jáu e de córda, trapesio, córda conz izós, 
córda lisa, corda com descanços, va1"as vertzcaes, 
fixas e oscillantes e a!g·u11zas oblz.quas e outros 
jog·os es-colares. (Vide fig). Os instrun1entos· deven1 
estar suspensos sobre utna catnada gro$sa de 
areia afirn de evitar quedas .dolorosas e perigosas. 

§ 2 f. HYGIEN E DA ESCOLA E DA CRIANÇA 
I 

. S6. a hygiene é que pód: prolongar a 'vid~ 
da cnança. O educador nao deve perder d 



. 

Gymnasio em que se veem uma ooilecça-o completa do appare_ 
lhos proprios par·a as escolas primarias. Modelo mui recomen. 

dado pelos Peda.gogistas allemààs-(Vid. o texto). 
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vista os diversos 1nodijicadores. extrinsecos e z1z
trúlsecos, que possam ter 'no organisrno infantil 
intluencias boas ·ou n1ás , conforn1e forem enl
pregados con1 boa ou n1á. intellio-encia. Os mo
dificadores · que poden1 efficazn1~1te actuar são 
physz'cos, cotno : o calor, a luz, a electricidade, 
etc. ; clti11z.z'cos, cotno : o ar atn1ospherico, o solo, 
a agua, os alitnentos, etc. ; bz'ologicos, como o 
sexo, a idade, o ten1pera1nento, etc., finaln1ente 
os n1odi~caçlores socú;es, como : o n1eio, a fa
n1ilia, a nacionalidade, etc. A actualidade deste 
estudo tem feito os legisladores dos ·p~izes civi
lisados· criarem nas escolas norn1aes uma ca
deira especial desta sciencia. Estudada sob o 

. ponto de vista pedagogico comprehende: I .
0

, 

tudo quanto se refere ao local da escola---Hy
gz'e1Ze escolar; 2 .0

, tudo que toca ·ao edu-
cando-Hygiene da crza1tça.-Sen1 preceitos hy
gienicos não póde haver boa educação. · A doen- . 
ça é utn obstaculo para as operações, n1esmo 
do espírito. ·Está visto e já · o dissen1os que 
toda a educação deye ter u11t fim pratico. As
sin1 a parte physica d~ hqn1en1 deve ser, cui
dada de preferencia; naquelles que se clestinão a 
traJ?alhos aturados, e na i. da de em que o corpo 
não está ainda bem formado . Auctores ha, e 
entre elles len1bramos Locke e Rousseau, que 
sustentam a alta con veniencia deste desinvolvi
rnento sob o ponto de. vista hygienico e edu
cativo, detern1inando que todo o hon1en1 deve 
aprender un1a a1'1e fabrzt, u11t officio. nzanual. A 
escola prin1aria deve ser tt1Jta ojjiczna, onde os 
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. . 
n1entnos e as n1el)tnas se preparem : uns para 
os futuros trabalhos Iitterarios, ou diversos gene
ros da vida social : outras para os cuidados da 
casa e outros serviços domesticos. Em boa 
hora vainos ·repetir, cotn um experiente escri
ptor, un1a phrase ·que encerra a imn1ensa utili
dade do trabalho, e é delle o n1aior elogio: Me· 
nos gasta as jo1/;as o trabalho, do que a ociosz'
dade, a qual bem se póde co1njarar á ferrzt-

' ge1n, que ~uco e pouco conson1e os corpos 
n1ais duros. A hygiene é a fonte da saude, 
como . a gyn nastica o é da força. 

6 

§ 2 2 . HYGIENE ESCOLAR 

Disse.mos que é impossível a obtenção ., da 
educação physica sern os preceitos hygienicos 
e sem exercícios gyn1nastic'os, 1zaturaes ou dz'
rz'gz'dos pela arte. Patente é, pois, a in1portan
cia da hygiene rio sentido de suas . leis e . pres
cripções. D~ven10s acompanhar o educando onde 
quer q~e vá. E, cotno uma parte do dia é por 
elle passada n~ ESCOLA, yan1os estudar a escola em 
trez secções distinctas. Na primeira estudaremos 
a escola sob o ponto de vista do edificio. Na 
segunda ·estudaremos a sala escolar, relativa
mente ao alumno, sob o. ponto de vista de st~a 
nova vida, das condições de meio, dos exerci
cios, dos habitantes, e das consequencías que 
de tudo isso resultào para a saude da criança. 
Na te.rçeira finalmente estuda~emos a escola 
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sob o ponto de vista dos n1oveis e utensilios 
escolares, faz~n~o algum~s considerações que 
nos .parecem ~nd~spensavets acerca da inspecção 
medtca e hyg1en1ca das escolas. Concluiremos 
esta parte da Pedagogia com algun1as obser
vações por nós feitas e con1provadas pela expe
riencia de educadores celebres sob o ponto de 
vista estatzstico, scientijico, sa1tzfario. 

PI~IMEI I\.\ SECÇÃO 

§ 2 3. ESCOLA PROPRIAMENTE DITA 

Mui differente é, diz o Dr. Riant, a casa 
escolar de outra qualquer habitação. (a) Seu 
destino, o numero mais .ou n1enos consideravel 

' de individuas que tem de habitai-a, a .indole 
das crianças, o espaço que cada un1 deve oc
cupar, a quantidade e a pureza do ar a res
pirar, a exposição tnais salubre do eclifipio, as 
influencias n1ás · a evitar, o syste1nà de luz a 
adaptar, a disposição e clin1ensão da escola, 
o aceio, a escolha da mobilia, os recreios ·e 
outras dependencias necessarias e complen1.en· 
tares em um edificio desta ordem., tudo faz da 
escola uma construcção especial não só sob 
O f~Onto de vista architectonico, C01110 hygie· 
nico. Pelo que fica dito, definin1os a escola : 

(a) Hjtgiene scolaire. 
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<< un~a C{JJtstrucção {Jlt edijicz"o capa,:; de conter co;z. 
venlentcnzcnte durante unza lrranrle par/e do dz'a 
1t11Z certo nu1ncro de a!uJnnos que ahi vâo ' receber 

· z'nstrucção e etíucaçtio sob a rlt'recção d' 1t11z pro-
fessor. » . 

As construcções escolares da F rança e da 
... ~tnerica do Norte (Estados-Unidos) são enor
n1es. São destinadas ao- que · elles chatnão 
gJ~"ztjJos escolares que cotnprehendenl : tuna es-
cola de tneninos~ outra de 1neninas e un1a 
sala de asylo~ ou escola tnaternal para as 
crianças meaores de 6 annos. 

§ 24 LOCAL ESCOLAR 

Seg_uindo a . orden1 n1ais natural en1 n1ateria 
de construcções escolares~ a pritneira questão 
que nos occorre é relativa ào local projrio 
para · uma escola. Deve elle ser o que 
mais garantir u~n ar puro e salubre. Para isso 
cun1pre ·esteja en1 terreno ele·vatlo, pela razão 
de que a renovação atnlosr>herica ahi se verifica 
tnais repetidas vezes. Eviten1-se sen1pre ter~ 
r~nos .baixos ·e . hutnidos, porque nestes nunca 
as condições clitnatologicas são taes, que favo~ 
reçan1 á salubridade. Quando os n1uros d'tnna casa 
se hurne.clecenl continuan1ente, as 1eis da ca
pillaridade nelles detern1inarão a ascenção dos 
liquidos, que pouco e pouco vã.o en1bebendo . a 
construcção toda. Esses phenorúenos são vanf
dissinlos e se reprocluzen1, con1o é , sabido, pe a 
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attracção mutua das n1oleculas liquidas entre si, 
nos terrenos baixos e humidos. Humedecidos 
os muros da sala escolar, o ar necessariamente 
satura-se de vapores d'agua, e vai directamente 
alterar a salubridade da escola. Além disso, é 
doctrina corrente que o ar saturado de vapores 
torna-se o agente n1ais favoravel de producções 
miasn1aticas, devido, , como é evidente; á fer
~1entação putrida que se desinvolve no seio das 
ma~erias organicas, por ventura existentes. Quern 
não sabe que es~as tnaterias são cxpellidas 
abundanten1ente pelas proprias crianças, ora pela 
respZ:·rarão ora pela tra1zsjn:-ra;ão ? 

§ 25'. CONTINUAÇÃO (L9CAL) 

O local ·s~ndo baixo, escuro e hun1ido não 
só é apto para a producção dos n1iasrnas, mas 

, 
ate os propaga. 

A experiencia tem mostrado qu.e a atmos
phe_ra corron1pida transmitte activa e rapida
tnente as J?UJlestzas epide11zicas e cq_ntagzosas, 
as jeb1/es c1/'ttjtzvas ; expõe as crianças a affec
ções rheun1atismas, a inflan1ações agudas ou 
chronicas dos olhos ( ophthaln1ias purulentas) 
affecções dos órgãos respiratorios (anginas, la
ryngites, bronchites, pneumonias, pleurizes, etc,) 
ao depauperatnento do sangue (á anen1ia, etc.) 
Dahi n1uitas vezes phthisica, e outras doenças 
que dão cabo de existencias tão preciosas. São 

·· essas as experiencias feitas pelo sabio Dr. Riant, 
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já citado (a). O local escolar não deve tamb 
.,, . , r d c] .1. em 

ser argLtuJso, Isto e 10rn1a o e SI tca, alunlina 
e agua. Este terreno geralmente é que de
tern1ina a estagnação das aguas. Seja antes 
saibroso e calcareo por ser 1nais salubre, ou 
antes menos insalubre. Verifiquetn-se d'anten1ão 
as propriedades do terreno, porque as vezes 
ha nelle uma camada de argilla, mais ou n1enos 
profunda que convem desviar, porque .reten1 as 
aguas e fórn1a uma pasta unctuosa. Tudo 
quanto fica dito são principias que devem di
rigir a quem tem de escolher q loc.al para uma 
escola. Quantas difficuldades, porén1, não 

· apparecem na v·ida pratica ! .! Quanto~; lagares 
insalubres de sua natureza são habitados .! 
Não é possível privar os povos que taes la
gares habitão, · do inapreciavel clotn ela instruc
ção. A sciencia e a arte tem estudado e con
seguido obviar esses inconvenientes, sinão en1 
sua totalidade, ao n1enos en1 grande parte. 

§ 26. MEIOS PRATICOS (LOCAL) 

Para conciliar a existencia da escola con1 
a insalubridade natural do solo., é n1ister lan
çar mão de construcções especiaes au xiliados 
por drenagens. ç::o~sistem estas operações enl . 
escoar os terrenos, por n1eio de ventilador_:s 
no sub solo. Estes ultin1os, con1quant.o nao 
destruão toda a insalubridade diminuen1-na con-

(a) llfaladics scolaires-chap. 3· o 
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sideravelmente, tornando dest'arte possi~el a 
existencia da escola. Fôra realmente para las
tin1ar que as localidades, não favorecidas pela 
natureza, mas que entretanto offerecen1 van
tagens .e .conveniencias d'outra orden1 aos ha
bitantes, se vissen1 privadas de edificações escola
res , e por conseguinte da educação primaria, 
tão necessaria, con1o já dissemos acin1a. O 
constante e crescente concurso . de familias que 
estão etn nosso interior a formar povoações 
novas torna consequenten1ente necessaria a crea
ção ele novas escólas. · A corrente immigratoria de 
estrangeiros tem nestes ultin1os ten1 pos au
gnlentado essa necessidade. Até aqui, por 

. iniciativa particular, alguns lavradores ·e outros 
cidadãos têtn sustentado en1 suas propriedades 
ruraes ou jaze1zdas, escolas em que os colonos e 
mais aggregados eduquem seus filhos. Essa 
medida, porém, que incontestaveln1ente traduz 
a elevada comprehensão dos deveres humani
tarios de seus promotores, não póde deixar de 
ser u.ma medida provisoria, ou quando menos 
insufficiente. E', pois, que~ tão de ten1po vir o 
Governo a tomar sobre si a creação de mais 
escolas, pois o numero dos alun1nos tende a 
augmentar. Assin1 sendo é de alta necessidade 
que o professor publico conheç~ quae~ o_s pro
cessos aptos para a construcçào de edtfict~s es
~olares, qual a sua hygiene e o~tras condtções 
1ndispensa v eis. 

5 
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§ 2 7. EXPOOSIÇÃO D O EDIFICIO ESCOLAR 

Entendemos por. e~posição a orie12tação que 
deve dar-se ao edijiczo e11~ relação aos ve?Ztos e 
á acção do sol. A criança é con1o a planta 
privada da luz solar, etnpallidece, estiolà, des~ 
fallece. o Levantar uma construcção sén1 at
tender á exposição é arriscar a salubridade 
dos que tem de habitai-a . Quem não sabe 
que ha ventos mui prejudiciaes ? Sendo os 
ventos corre11tes mazs ou 1nenos rapidas que 
continuamente apparecem na atn-zosphera, so-
p ra1n en~ todas as ed.ificações. 5_ão elles: Nórte 
e Nó,rdeste, Este e S udeste, Sul e Sudeste, Oeste 
e Nordeste. Os ventos têm muito que vêr 
com a temperatura escolar ; São produzidos 
por um desequilíbrio nas cantadas atn1osphe
ricas que vem alterar a temperatura reinante. 
Além disso, levão por diante agentes n1ias
n1aticos que introd_uzidos na eschola, affectão 
setnpre os setis habitantes ; produzindo, senão 
molestias graves, ao menos um ntáu estar 
g eral o que evidentemente impede a marcha 
regular e progressiva dos estudos e da 
educação. o Quanto o ao sol, a exposição escolar 
deve ser tal, que os muros do, edificio _re, 
cebão de chapa os raios solares. Só assim, 
elles se conservarão seccos, a claridade do 
sol entrará pelas janellas . a dentro, de modO 
que não offenda a vista dos estudantes. 
que. se poderá obter sempre por meio de v~~ 
nezzanas e cortinas. Si o calor do sol tudo vt. 
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vifica, tnesmo as crianças, o calor demasiado 
prejudica. En1 geral deve observar-se aqui 
entre nós que a exposz{ão ao nascente que é 
mais saudavel e preferivel. 

§ 28. MEIOS PRATICOS (EXPOSIÇÃO) 

Nesta parte cun1pre attender devéras ás dz·-
1JZensões elo terreno destinado á eclificação, 
e á sua topog;raph·ia. Dado o caso que o 
terreno seja vasto. e livre de qualquer cons
trucção lateral, claro está que o architecto não 
acha difficuldade para a edificar. Isto, poré1n, 
que seria o idéal, é . poucas vezes realisavel 
pela estreiteza e pela falta de terrenos, mor
nlente nas localidades mais povoadas. Figur~-. ' . . mos, po1s, o que· e n1a1s commum e ma1s rea-
lizavel. .- E' evidente que não se podem fixar 
regras nesta má teria. E' de ·necessidade, dis
semos, attender ás influencias climatolog.icas, 
devendo garantir sempre, quanto possivel, o 
accesso do sol, tanto pela n1anhã como á tarde. 
O sol da manhã é mais saudavel. Esteja a 
eschola ab'rigada, ao n1enos durante os traba
lhos, dos frios intensos e dos calores excessi
vos. Para isso obter o constructor indagará 
primeiro : -quaes ·os ventos don1inantes do 
logar, segundo :-qua:s ?~ que t.razem chuvasj 
humidade ou outros pnnc1p1os noctvos. Quando 
pela exiguidade ou estreiteza do .terreno não 
se pó de. realisar a orient~ção desejada, procu-
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re-se ao meno? dot~r o e~ifi~io da precisa ve1z_ 
tzlafãO. Muitos tnetos arttfictaes ten1-se desco
berto, os quaes ~up.prem,_ ainda que i~per
feitamente, tnna boa artentaçao natural. Adtante 
fallaren1os. 

§ 29. TAMANHO DO TERRENO ESCOLAR 

Tan1anho é a área occúpada pelo edijicio da 
escó!a e suas ad_jacenc·z"as. 

Não ha duvida que as construcções nunca 
devern ser acanhadas, porém mais que suffi
cientes para conter un1 numero de alumnos 
sen1pre maior elo que o existente·. Entre nós, 
que em n1ateria de instrucçâà; ~ue temos ainda 
muito pqr fazer, attendendo t;i marcha ·progres
siva da população, as escolas t -não podem ser 
levantadas para numero deter~ninado c;le alunl
nos. Qualquer aula póde facilmente< e com 
real aproveitamento funccionár com um· numero 
de 50 meninos ou n1eninas. Virão ~? com cer
teza melhores tempos, em que as escolas serão 
freque?tatlas mais do que hoj~ . () .3êm percorre 
as .legtslações sobre Instruc;ão .. Õõs paizes mais 
adiantados da Europa e da i\merica do Norte, 
fica sabendo quanta verdade vai nesta nossa 

· reflexão.. .Fe!izn1ente vão ~gora apparecendo 
~lguns edtfictos . escolares, cujos planos rea
hzam o fin1. Seri.a n1uito para desejar que se 
estabelecesse aqut o uso, aliás mui louvavel e 
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animador para o professor publico, de possuir 
este ;'un~o á c~sa escólar un:za reszdencia per-
11tanente. . . Ja nessas condições ten1os alguns 
exen1plos. Si o edificio é dividido em dois 
con1partimentos : um para aula dos meninos e 
outro para aula das meninas, ou si a escola 
é mixta, faz-se ~istér haver dois recreios d~s
tinctos para os respectivos alumnos. Ora, para 
realisar esse plano tal qual, é necessario que 
o terreno tenha de superycz'e nu1zca menos de 
I nzeb~"o qitadrado por alu1rt1to. A sala prin
cipal do edificio deve ter uma supe?jicie ·inter1za 

. de 50 a II5 1netros quadrados. Par~ saber ao 
certo, ou ao menos· aproximadamente qual a 
din1ensão que se deve dar á sala principal, 
cumpre saber o numero de meninos existent~s 
no districto e o das escolas que funccionào. 
A dzvisão do numero de mcn~·nos pelo das es- · 
cólas, dá no quocz'ente o , numero mz1zzmo de me
tros quadrados que se deve dar á sala escolar. 
A superficie tambem póde · ser , obtida n1nlti
plicando-se o dito quociente por por 1 .rogo. 
O producto será o numero maxim9 de metros 
que se póde dar . ao tamanho ou á superficie 
da sala. 

§ 30. CONSTRUCÇÃO DO EDIFICIO 

A' Architectura mais ·do . que á Pedagogia 
pertence dar preceitos sobre construcção. Não 
obstante ha certas particularidades na cons-
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trucção escolar dignas de observação. As con
dições d 'un1 ecl i fi cio escolar: deven1, como vi-
11105, proteger os 9-ue o habt~ão. ~ontra ~s vicis
situdes atn1osphertcas, as vanabthdades âa' tem
peratura, os excessos da humidade e finahnente 
contra as agitações in1petuo~as do ar. Quando 
não é possível construir sobr~ uma camada de 
terra solida, diz o Dr. Riant, na França, cons
true-se sobre palzf;adas que elles chaman1 pz~ 
lott's. Embeben1 o n1adeiramento etn soluções 
n1etallicas, ficando dest'arte a _ escola preser
vada ela acção da agua. ./\ construcção ~e 
p edra é evidenten1ente a ·tnelhor e a n1ais so
licla. Seria para desejar o uso da cal hydrau

)ica, do cimento ,.romano e que se intercalas
sen1, na altura elas paredes, camadas horizon
taes de substancias · isoladoras. 

§' 3 I. MEIO PRATICO 

O n1e~o pratico para co~1hecer o gráu de . 
hun1idade de qua.lquer edificio é o seguinte: 
Fechadas todas as portas e janellas do edificio, 
colloque o professor, n'um vaso uma quantidade 
detern1inada de cal vivél; ptJlverisada. A diffe
r:nça excedente · elo peso da cal actual embe
bJda, .con1parada com a primitiva representa a 
quantidade de vapor d'agua absorvida. O mesn1o 
processo fará conhecer qual a n1elhor especie de 
pedra para construcção : ·mergulha-se um pe
daço de pedra ou tijolo d'un1 peso e volume 
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conhecidos en1 un1a quantidade de agua tan1bem 
conhecida. Passadas tres horas, extrahe-se a 
pedra ou o tijolo e pesa-se o liquido restante. 
A differença é pouco n1ais ou n1enos a do 
liquido absorvido. Verificada a hun1idade do 
edificio, cumpre lançar tnão de seccantes, hydro
fugos., papeis tnetallicos, os quaes, cotno . é 
natural. impediráõ a humidade interior. J.~s ptn
turas a oleo são n1uito usadas nas escolas, pela 
facilidade de aceio ou de lavagem e por uma 
tal ou qual itnpermeabilidade. 

§ 3 2. ASPECTO DO EDIFICIO 

Não ha n1uito, un1 hon1em notavel da França 
dizia que a historia das escólas está para a 
historia dos povos, corno as causas estão para 
os effeitos.. Fallava elle da escola sob o 
ponto de vista do ensino . Nós, por uma ·se
melhança, dizemos : O aspecto da escola de
nota a marcha do ensino ; cotn effeito o aspecto 
das escolas é um sinal evidente do amor p ela 
z'nstrucção. Não fallamos dos ornatos, gran
dezas e luxos, que, entendemos, devem ser ba
nidos das escolas do povo, por difficultaren1 a 
sua creação. A casa escolar deve ser tal que 
a ella sejão attrahidos os alumnos e nunca 
arrastados. 

A par da tnodestia e sin1plicidade na cons
trucção, haja elegancia na harmonia das linhas, 
nas proporções e nas pinturas. A creação de 
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jardins na fret~te con1o a e:dstencia de arvores, 
111uito influem para dar a escola un1 aspecto 
risonho. Alérn da utilidade hyg ienica, esses ve. . . .... 
o·etaes proporctonão ao mestre occas1ao para 
dar aos alun1nos noções de botanica, con1o de 
ao-ricultura, horticultura e arboricultura, indis· 

·p~nsaveis sempre ao bon1 ensinQ primaria. 
Todos sabem quão facil deve ser a entrada 
do edificio. E não se diga que o aspecto 
das casas escolares é · indifferente. Quen1 não 
vê que cada construcção ten1 utna feição parti
cular, conforme . o fin1 a que se destina ? Os ed,i-
jicz'os publz'cos não devem ter a mes11ta fezjão ou 
aspecto que os part-iculares. As escolas publicas· 
não poden1 ter o mesn1.o exterior quo os ou
tros edificios. Seu· destino especial, como vimos, 
prejudicar-se-ia, si não se observassem essas pres
cripções da arte. Aconselhão os n1odernos ar
chitectos -que ·se ponha uma inscripção, emblema 
ou dístico no frontespicio ou fachada do edi
ficio. A escóla deve ter utn' aspecto , n1pdesto, 
isto é, en1 tudo revelar a gravidade de seu 
fim. Todo ó luxo será .prejudicial em cons
trucções desta orden1, porque a casa escolar 
~eve ser proporcional ás circun1stancias dos 
alumnos que ten1 de frequental-a. Uma es
cóla 1nuito luxuosa, observa um autor, faz 
com que os n1eminos pobres se aborreção des-

. de logo da casa paterna ; quando é sabido 
que a escóla sendo uma instituição supple
n1et:tar~ deve preparar a criança para a vida 
ordtnarta. As condiçõçs excepcionaes, de or-
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M odalo da um edificio escolar, visto exterior_ 
mente e contendo to das as c ondiç o-es 
p e da g o gi c as -(Vi d. o texto. ) . 
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natos e de muitas co1nnzodzaades vicião os ai u nl
nos, os quaes, contentes na escola, tornão-se 
hypocondriacos, indolentes e aborrecidos depois 
que chegão á casa paterna. 

Attenda, pois, o constructor ao plano nas 
condições que ficão descriptas. 

SEGUNDA SECÇÃO 

§ .33 · SALA ESCOLAR RELATIVAMENTE AO 

ALUMNO, ETC. 

Vitnos quanto basta e póde comportar este 
nosso pequeno trabalho,. que n1ais é um ensaio 
do que uma obra definitiva, sobre edificios es
cólares. Todos os a~chitectos escolares moder
nos convén1 qne haja -ern a casa escolar, certos . 
cqtnmodos construidos segundo os pre-ceitos da 
hygiene e da arte, taes como : cabz'des para os 
alumnos collocaretn seus chapéus, lavatorz'os, etc. 
Torna-se hoje indispensavel a existencia d'um 
portzi:o para os jogos gymnasticos, cujo solo deve 
ser, con1o já dissemos, forrado ou clefen~ido 
por urna grossa camad~ de areia, afin1 de inl
pedir quédas funestas. Deve ser coberto para 
que os alumnos não interrompão os exerci
cios nos dias chuvosos. Este comn1odo póde 
ser, como nas escolas da França, construido 
n'un1a parte lateral do edificio, contíguo ao jar-

5 
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din1. Sua construcção consta de un1a especie 
de tecto sustentado por cohunnas ou pilastra 
formando um appendice do edificio. Além dest~ 
cotnn1odo e de outro que chamatnos alpend1~"e 
ainda deve haver .. ~1n1a area descoberta, par~ 
os mesmos exerctctos nas horas de recreio 
en1 dias de bon1 ten1po. Deve ser rodeado d~ 
arvores· para abrig·ar os alutnnos dos raios do 
sol., sem comtudo produzir humidade e estagna
ção do ar. Nas escolas da Suissa, pelas quaes 
as nossos clevião se modelar, estão muito em 
USO OS Javatorios. r[ anto na entrada, C01110 na 
sabida os alurnnos são ahi obrigados a aceiar-se. 
Este serviço é fiscalisado por un1 empregado 
adrede contratado ; aprendendo dest'arte os 
alun1nos a viver sernpre aceiados. Ha um 
ponto que n1erece to~a a attenção da parte 
do constructor de edificios escolares : são as 

- latr·z"nas. A sua itnportanci-a educativa~physica 
e moràl dispensa-nos qualquer observação. Na 
Inglaterra, na ,Belgica·, n·a Suissa ha uma sala 
destinada especialmente para as nterendas dos 
alun1nos. Elles não con1en1 de pé. Cada 
alumno traz de casa seu pequeno· farnel. A' 
hora dada, o professor convoca os ai~mno~ 
n~sta especie ele 1~"efeztorzo, e ahi prestde a 
merenda, aproveitando as occasiões para. cor- . 
rigir os defeitos que fôr descobrindo na c~tança 
que co1ne. Entre nós, pelos nossos habttos. :
horas de comida, torna-se de n1uitissima uuh
dade esta instituição ou medida educativa. 
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§ 34· ATMOSPHERA DA SALA ESCOLAR 

· Ten1o-nos occupado até aqui com d edificio 
escólar tomado ·em todas as suas partes con
junctamente. · 

Un1 ponto, poréFn, deve chan1ar a attenção 
do architecto, e é a sala da aula, onde es
tudão os alun111os ; porque ne1la, n1ais do que 
en1 outra parte, passão tuna porção grande 
do ten1po. Reclama, portanto, d'um modo es
pecial . t!imensões, ar, ventztação' temperatzt1~a 
próporcional, c(arzaade e outras disposições 
scientificamente determinadas . 

·Todos os hygienistas escolares ensinão que 
as· ·dimensões .da aula só podem ser calculadas 
en1 vista do i1umero de alumnos que ha de 
recebe'r. Assim, exeo1plificando. entendem que 
cada alumno deve occupar de superficie I me
tro quadrado e de altura 4 ·metros, tolerando-se 
3m ;30. Estes calculas deveni ser de confornli
dade com as condições c]imatericas dos laga
res : Na Belgica, por exernplo, garante-se uma 

· atmosphera pura e sã com 64 centin1etros 
quadrados por alumno. A superficie · e a al
tura mostrão a capacidade da aula e o volun1e 
de ar respiravel que deve conter. O ar essen-

. cial á vida OUtra COUSa não é· mais do 'que Ul11 
fluido eiastic'ó, mais ou menos subtil e pesado 
que_ envolve o globo e cuja espessura é cal
culada em 6o . ou )o kilometros, e segundo 
outros em muito mais. Compoem-se de 2 I partes 
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de gat oxigertio e de 79 partes sobre 100 
de azoto. Ha tambem, · como é sabido, un1a 
pequena . parte de acido carbonico calculada 
em 4 , a 6 decímetros millimetros de seu vo
lume : isto é, n\im litro de ar estão 79 de 
azoto e 20,9 de oxigenio. Da composição do 
ar atn1ospherico .respiravel pelos alumnos, re
sulta a necessidade do estudo deste pheno
meno, morn1ente na: escóla. Lavoisier, que 
penetrou na natureza deste phenomeno, mos
trou a conversão, opera~a pelo oxigenio, do 
sangue venoso em sangue arterial, do sangue 
negro improprio para .a vida em sangue 
vermelho e nutritivo. Por isso em un1a sala 
escólar, onde não se respirasse oxigenio, pro
duzir-se-ia, n'um certo numero de horas, a 
morte por axphixia. O homem de tamanh<? re
gular absorve 1/3 de litro de ar cada uma das 
dezeseis ou dezesete vezes" que respira por minuto. 
E' facil, pois, saber quanto deva respirar a criança, 
durante o tempo da aula, si em uma hora 
respira · 8 metros cu bicos n1ais ou menos. A' pro
posito da pureza do ·ar respirado n'un1 logar 
elevado, sobre un1a montanha, e da influencia 
que ten1 sobre a parte moral de quem o respira, 
vamos transladar uma bella pagina do nota
vel escriptor. c A pureza do ar, diz elle 
foi a causa 'da mudança soffrida em n1eu 
humor e da volta da paz interior que eu 
tinha perdido, havia muito tempo. Na ver
dade é geral a in1pressão que experimentão 
todos quantos hahitão as altas montanhas, onde 
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o ar é vivo e subtil. Alli sente-se n1ais fa
cilidade no respirar, mais leveza no corpo, 
n1ais serenidade no espírito ; os prazeres são 
n1enos · ardentes, as ·paixões tnais modera
das. Parece que ~levado acima da região 
habitada pelos homens, deixão-se todos os 
sentitnentos baixos e terrenos ; e, á medida 
que nos apprqximamos das regiões ethereas, 
nossa aln1a adquire alguma cousa de sua pri
mitiva pureza. Alli nps tornamos sérios sem 
melancolia, pacificas sem indolencia,. A criança 
de 8 a I 5 annos, porisso mesmo que tem 
essa idade, sua respiração é mais activa : quer 

. dizer que absorve mais oxigenio e expellen1 
mais acido carbonico. O que tetnos dito é 
mais que sufficiente para mostrar quanta 
deve ser a latitude e a altura da sala, onde, se
gundo os nossos usos, os alumnos devem passar 
não poucas horas. Tem-se adoptado, e acha
mos muito razoavel e util, o systema de mul
tiplicar os recreios ao ar livr~. 

§ 35· VENTILAÇÃO 

A hygiene escólar deve ser, como toda a 
hygiene : cons~rvafo?"a, ~"eg~neradot"a e progres
sivá. A venttlaçao e, alem de conservadora 
reaeneradora da atn1osphera. E' in dispensa vel 
es~abelecer un1a boa ventilação. Todos sabern 
que o ar puro é um grande auxiliar da Yida: 
Aer pabulum v-itOJ-e que os golpes do ar im-
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puro são tnais fataes do que os de un
1
a 

I J' • ... r es-pada: . tUS occzazt aer quanz. glatíius. Pócl · 
h . . . d' c o 

ar atn1osp .er1co ex•s.ttr ?u · t~rn n~odo natural 
ou por n1e1os n1ecantcos. A dtspostção . da sala 
con1 janellas ou g randes aberturas são 0~ 
nze-ios que 1zós chamamos. naturaes. Por ellas 
estabelecen1-se correntes de ar · que se renovão 
n1ui frequenten1ente . Esta ventilação é n1uitas 
vezes insufficiente, dizetn os hygienistas peda
gogicos . A ventilação ol)erada j o'r tnezos 1ne
canicos é a n1ais aconselhada e de resultados 
n1ais pos1t1vos. Consiste en1 dois tubos,-un1 
que denominão z1z;ecto1~", porque dá entrada ao 
ar novo, olitro · denotninado f:JÍ!ctor. O primeiro 
é sempre mais largo na parte recipente do ar 
exterior. E' un1a especie de chaminé que deve 
ter de largo, pelo menos 1 2 decímetros quadra
dos, que correspondem a . un1 diametro de 89 
centÍlnetros. O apparelho pôde fornecer ar puro 
a uma sala que contiver até 50 alumnos. Es
cusado é dizer q i.Ie a extremidade deste tubo 
deve attingir a un1a elevação tal , que por elle 
se intron1ettão correntes energjcas de purissin1a 
atn1osphera. Portanto, é para desejar que a 
collocação do apparelho tome a altura toe!~ da 
sala. O tubo ejector não pôde ser de . tiJolos 
nen1 de pedra, mas de madeira betn prepa
rada. Os entendidos dizerh não dever col
locar-se o apparelho ejector muito junto do 
muro, isto é, encostado a elle ; porque, sendo 
0 · muro frio, a atn1osphera a expellir con
densa-se, e em vez de subir; desce, produzindo 
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d~est'arte effeito contrario ao que se esperava. 
Este tubo, deve ter na parte superior um a _ 

lh 1 d · ·· ppa re o tnove que lriJa a abertura para 0 lado 
C?P.Posto ao da corrente do vento ; deve pos
sui~ um ~reonzetro para medir o ar, e un1 ou 
n1a1s regzsb~os para regular a sua circulação e 
volun1e. 

O systema é muito recon1menclado por M. Rals
ton architecto escólar en1 Lonclres- London 
School-Boa7"ci. . Alétn disso tem a vantagem, de 
uma vez collocado, funccionar só.-· O que fica 
dito não dispensa, nem pôde dispensar a aber
tura das janellas da aula nos • intervallos, 
muito principalmente en1quanto . os alumnos 
estão no recreio. H a diversos . systemas de 
janellas escólares. Vamos resumil-os nos se- · 
guintes : as ;anel/as a11iigas, que se abren1 
para os lados. 'Tem · estas. o inconveniente de 
fazer cahir directan1ente o ar frio sobre as 
crianças. As ;anel/as d-itas de oscz"llaçiío que tan1-
bem offerecen1 algum perigo. As ;anel/as de des
loca{ão vertzcal, que sã:o n1uito usadas na In
glaterra e na Belgica. As ;anel/as de g1/a1zde 
caixilho. E.stas, movem-se sobre um eixo central. 
:Finalmente de todas ellas as 1nais recomn1en
dadas pelo Dr. Riant, habil hygienista, são as 
que se abrem para os lados. 1'enl ellas alg~n1 
inconveniente, que fica sanado pelos ventila
dores. A parte superior destas Janella~ deve 
ter uma parte n1ovediça, ou . bandezra, CUJ<: mo
v.imento se possa graduar., conforil!e a tnten
SH.iade dos ventos. Termtnando, dtzemos que 
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0 ar introduzido pelas janellas deve ser tal 
que, auxiliado pelo ventilador collocado n~ 
parte superior destas, conserve. a atmosphera 
escólar sen1pre pura e salutar, á razão de 30 

metros cubicos por hora para cada alurnno. O 
educador deve ter sempre de n1emoria que o 
ar puro é, cotno já dissemos, un1 elen1ento es
sencial para a vida, mormente das crianças. 

§ 36. TEMPERATURA 

Ventilação e calor ·são duas ide ias que pa
recern antagonicas, entretanto não o são. São 
conciliaveis, e da conciliaçâo . dellas é que nasce 
_a temperatura. 

Assim, · no verão, o ar produzido · pela ven-
tilação vem refrescar agradavelrnente a sala ; 
·no inverno o calor mecanico estabelecerá un1a 
-temperatura regular. O educador deve dispôr 
·de meios, e· a sciencia os ten1 descoberto, 
para que a temperatura seja agradavel e pro
pria para os labores escólares. Entre o frio 
e o quente ha o ar temperado, . que conserva 
a sala escólar sob o influxo de uma verda
deira temperatura que deve . ser, nzax·intu1n, 
I 6.0 centígrado e, m'in-únum, I 2.° Corno é sabido, 
os physicos dão o nome de · calo rico ao agente 
que e1n nós faz nascer a sensafãO do calor assint 
Y:omo. fal-o produzir 1~os corpos inertes. Sen1 
entrannos a tratar das muitas hypotheses 
scientificas sobre a causa productora do calor, 



' 

Modelo d~uma és o o la vista interiormente 
conle.n.do toda ·a mobilia sufficiente para 30 
alumnos -(Vid.otexto). 

' 
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diremos de passagen1 quaes as fontes mais 
conhecidas deste phenotneno : fontes physzcas, 
que con1prehendem a irradiação solar, o calor 
terrestre) etc. ; fontes chz'l1licas, con1o sejan1 
as combinações n1oleculares, quer nos corpos 
inertes, quer nos organismos anin1ados, assim 
o calor produzido pelo fogo, pelo nosso orga
nisn1o, etc. Este ultimo produz-se pela com
bustão ·do carbono e do hydrogenio existentes 
em todo o organismo anin1al ; fontes 111echanzcas, 
que ·são a fricç~o , a compressão. Attenda o 
educador, .de preferencia, ás duas ultimas, visto 
como o calor por ellas produzido é o que 
n1ais reina · n'un1 estabelecimento escólar. 
Como já dissen1os, ·o calor excessivo faz mal. 
Para n1edir ou avaliar exactamente o gráu de 
calor reinante e modificar-lhe a , acção é indis
pensavel o uso de un1 thermometro, que con1 
razão é por um celebre hygienista, chamado 
o · u1zzco ;·u~z z"n:fallzvel e · desznte7~'essado da tenz-
j eratura. Inventado. no começo do seculo XVII, 
sua constru.cção assenta sobre o principio uni
versal da dzlata;ão dos corpos. E' de facil 
construcÇão e póde qualquer professor adqui
ril-o para sua escóla. T en1-se empregado 
mais usualn1ente os ' líquidos, por conservarem 
o meio tern1o entre os solidos e os corpos 
gazosos. D 'entre os liquidas tomão-se àe pre
ferencia, o alcool (espírito de vinho) ou o 
mercurio, confonne tem de marcar tert:Ipera
turas baixas ou elevadas. Dos n1ais usados 
preferimos aqui para nós o thermometro centz._ 

7 
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(?.1 .. ado inv ntado p 'lo Physico Sueco , Celsio 
_,... , 1 • 1 J . 
'I'on1n.~s . utn tubo {e vi<. ro, " pequeno dia~ 

111 t.ro, tcn lo na 'xtrcrnidadc un1a saliencia de 
fórnla cylindri a , qu' r ossa conter - o liquido 
alcoolico ou 111 rcurial. Marcarn· se no tubo 
tnestno ou n1 outra parte en1 que está co}. 
locado, utna escala d I oo J?·rálts con1prehendidos 
entre dois pontos fixos : - · 0.0

- C..t:1/'áuzero) e Ioo.o 

(1oo g·1/'dus). O pritneiro é o ponto cl?an1aclo 
de g·el(J .fu!~dente, o segundo é o da agua fer~ 
vente. Isto feito, conforn1e o calor o liquido 
sobe de gráu en1 gráu na direcção do numero 
IOO. Ao contrario confonne o frio, o liquido 
descerá abaixo do zero alguns gráus, que devem 
ser n1arc~dos para os casos que se · possão dar 
de frio inteüso. 

§ 3 7. CALORIFEROS ' 

Con1quanto o nosso inverno não seja tão ri
goroso que se torne insupportavel, todavia não 
é ~escabido nesta parte da Pedagogia pre
venir o caso en1 que un1a escóla tenha ne
cessidade de lançar n1ão de n1eios necessarios 
para abrandar a acção do frio, attentas algu
n1as constituições poir detnais friorentas. 

Alén1 disso, as n1odificações clin1atologicas 
vão, na opinião dos sabios, e nós o experi.me.n
tamos, tornando-se cada vez mais sens~ve!s. 
Para obviar os inconunodos do frio tem-se 1n 
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ventado apja1"'clhos calor~fe1#os. fJiversos tem 
sido os caloríferos : uns de cha1uiné por nzezo de 
coJJzbustiveis, outros de vapares por 11zeio de agua 
queutc. To dos elles, poren1, a·presentão incon
venientes . Os prin1eiros, alén1 de não garanti
renl a pureza do ar, nào distribnern o calor 
con1 ig uaklade, e esta condição é essencial ; 
os segundos são dispendiosos etn demasia e 
aclaptão-se n1ais aos internatos do que ás es
cólas que ·só funccionão un1a parte do . dia. 
Os apparelhos caloriferos mais appropriados e 
hoje tnuito usados ern Paris, são uns appare
lhos de f ert"O jtt1Zdido e de pot"'cellatza que 
emittem un1a quantidade de calor sufficiente, 
ao rnesmo tempo que conservão uma conve
niente ventilação. A con1hustão preferida é 
sempre a da lenha. l\. collocação do appare
lho póc.le ser interior ou exterior, conforme as 
condições do edificio. 

Os caloríferos de GeJZeste, muito elogiados 
modernamente aquecen1 mais pelo lado exte
rior do que pelas irradiações interiores. A 
combustão ' opera-se no centro e na base do 
apparelho. Tem . este l~n1a columna de ar em 
movimento., un1 cylindro de ferro de duas lami
nas, entre as quaes existe sen1pre un1a can1ada 
de saibro ou areia. Por este systetna evita-se não 
só o demasiado calor atn1ospherico, como a pro
ducção dé miastnas ; o que não se evitará, si 
por ventura hpuver n1á direcção dos appa
relhos. Nos calorifer \Js de Geneste, o com
bustivel só desce á medida que é necessario, 
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e a combustão opera-se tão sómente n'un1 es
paço limitadissirno. O calor produzido não se 
dilata sinão depois de haver sido · purificado 
n'um reservatorio d'agua, localisado na parte 
superior do apparelho. Na An1erica do Norte 
são tão usados, que delles se faz uso nas 
igrejas, nas repartições publicas e até nas ruas. 
Escusado é dizer que na escóla o professor 
deve cuidar em que os pés de seus alumnos 
se aqueç~o de preferencia a quaesquer outros 
membros do corpo. Os caloríferos devem ser 
usados en1 ultin1o caso, isto é : quando o frio 
tiver se tornado insupportavel ·; fóra disso con
tente-se cada qual com o calor natural de seu . 
organismo. 

§ 38. CLARIDADE OU LUZ ESCÓLAR 

Ha un1 proverbio que se verifica todos os 
dias, concebido nestes termos : A doe1t{a e1z
trará onde a luz não liver entrado. O des
envolvin1ento regular das fórmas é itnpossivel 
sem luz, e sem esta são impossíveis os pheno
menos da vida. Ora, urna sala escó]ar sen1 
luz bastante, prejudic.aria gravem ente o e_stado 
sanitario da criança ; provindo d'ahi a impossibi
lidade da educação . physica e por conseguinte 
dos outros ·ran1os de educação, como já vin1os. 
E', pois, de urgente necessidade que as casas 
escólares sejão levantadas sobre bases solidas 
no ponto de vista da c!arzaade. V. ejan1ol-a 
primeiratnente na escó]à, para depois a con
siderarmos relativamente aos alun1nos. 
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A luz póde ser nocturna e dzitrna. A luz 
nocturna será tanto mais vantajosa, quanto 
n1enor fôr o vapor produzido pela combustão ; 
assim como o apparelho será tanto mais per
feito, quanto mais con1pleta tiver sido a con1bus-
. tão. Cada kilogran1ma de com bustivel deve ser 
consumido entre I I e I4 .000 litros de ar. 

Um cotnbustor que despeja I s8 litros de 
gaz por hora, consome no mesmo tempo 
2 34 litros ele oxigenio, derran1ando na atrnos
phera escólar I 28 litros de acido carbonico. 
Já podemos calcular qual não -é o mal nas 
escólas nocturnas, que assin1 il~uminadas não 
possuem as disposições precisas. O Dr. Ver
nois, citado pelo hygienista Riant, aconselha 
que entre a mesa de trabalho e o reflector 
deve haver un1a distancia de I metro a 
Im,so. A luz diurna, é con1o dissen1os a 
principio, essencial para a. vida ·e para a 
regularidade dasfórn1as. Un1 elos primeiros cui
dados do archi-tecto escólar é a orientação. 
A fórma escólar tnais favoravel ao accesso da 
luz é a oblonga, diz o Dr. Liebreich. Esta 
fór~a, rectang ular é ainda favoravel porque 
facilita a vigilancia, ao mesn1o ten1po que 
poupa esforço ao professor, que falJa . A luz 

- póde pr·ojectar-se n'uma sala escólar ou por 
um lado -só, ou por an1bos os lados. Assim, 
temos o systen1a de luz u1tzlateral e o systema 
bilateral. Un1 grande nun1ero de hygienistas 
pedagogicos sustentão o systema unilateral, 
isto é, a luz projectada pelo· lado esquerdo. 
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E' este systema, dizem, racional, porque qual .. 
quer que seja a collocação de quen1 escreve, a 
penna deve correr livre ~e toda a sotnbra. 
Ha outra orden1 de considerações em favor 
deste systen1a, con1o a· educação das faculdades 
plasticas, e do gosto arti.stico. Essas conside
rações soffren1 ·todavia algurnas contestações. 
En1 favor de qualquer dos dois systen1as mi
litão razões de alto valor, limitando-nos á 

. mera exposição, con1o fazen1os, d'algumas opi .. 
niões. 

A luz d'utna escóla, díz o Dr. Riant, não deve 
simplesmente educar o sentido plastico ou das 

-fórn1as ; é mister ainda que a luz seja tanta que 
possa vivificar os orgãos dos alumnos. Para rea
lizar toda a luz necessaria devetn-se abrir nas 
paredes lateraes fenestrões ou largas ;anel/as. 
Preferível é ,haver menor nun1ero de janellas, 
n1as que sejào estas)argas ex.teriormente, de 1m ,20, 

e sen1pre proporcionaes. ao çonjuncto das partes 
do edificio. D' entre as fórmas og-iva/ ou ar
queada e a rectangular, deve ser preferida esta. 
De tudo o que acabamos de dizer conclue-se 
que a luz nunca deve dar de frente nos alun1-
nos ; a intensidade poderia prejudicar grave:
mente os orgãos ·da vista, produzindo neste 
orgão irritações, inflammações, etc. A luz nunca 
deve ser vacillante. Tem,.se calculado a quan
tidade de luz d'uma sala: escólar. Eis a for· 
mula : Multiplica-se a altura da janella p~la 
largura, e este producto pelo numero de Ja
nellas existentes. Divide~se este ultüuo pro-
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dueto pelo numero de alumnos. O quociente 
s~rá de 300 pollegadas quadradas para cada 
alumno. 

Esta fórn1ula inventada pelos allemães, po
de-se exprimir por uma algebrica: (AXLXJ 

A' 

A== Altura da janella. 
A' ==Alun1nos. 
L=L,argura da janella. 
J=Janella. 

Na Suissa h a un) processo mais rapido : 
Dá-se· á superficie envidraçada das janellas. uma 
extensão igual á quarta ou quinta parte da 
superficie total da sala escólar. 

§ 39· CO~TINUAÇÃO SOBRE CLARIDADE 

Antes de tern1inarmos esta parte do pri
meiro livro, récon1mendamos aos professores 
que tenhão em muita conta o colorido das pa
redes escólares, len1brando-lhes a côr verde
clara, · que· é a n1ais usada por ser ella mais 
agradavel e alegre e não offender o orgão da 
visão. Como é sabido, a pintura deve ser a 
oleo, pela facilidade de aceio. 

Duas palavras sobre o soalho escólar. Pe
dimos venia para transladarmos para o nosso 
livro os sabios conselhos do Dr. Riant sobre 
este -assumpto. 
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Diz elle : « O soalho de un1a escó1a deve se 
• disposto de sorte que possa preservar os pé~ 
« dos alumnos não só do frio n1as principaln1ente 
<< da h umidade. Inutil é dizer que os soalhos de 
« chão puro são insalubres, como o são os la
<< drilhados e os de tiJolos, nos quaes, alén1 da fria

<< gem que lhes é natural, o pisar constante de 
(( muitos alumnos levanta c~madas de pó que vão 
<< affectar o orgão da respiração .. O soalho deve 
.« ser de madeira escolhida como pinho, etc. 
« Seria para desejar que fosse encerado ou en-
« vernisado para impedir que a humidade nelle 
« penetre. As madeiras sendo n1uito porosas 
« absorvem não só a humidade, como os máus 
« cheiros e os miasn1as, os quaes faciltnente 
« dilatão-se e contrahen1-se." Quando contra-
hidos, entranhão-se pelas pequenas aberturas 
e vão accumular-se no sub-solo entre o viga
mento e o soalho ; quando dila~ados, espa
lhào-se pela atmosphera da escóla, gerando 
nos alumnos .que respirão, doenças epidemicas. 
E' assim que, quasi sernpre, se formão nos lo
crares muito habitados, rese1"vato1_,.ios de vege
Fa_ções C1J'_/Jtog·amicas, verdadeiros depositas de 
materias vivas e de germens infeccionadores, 
que con~tituem un1 elemento fatal para o pro
fessor e para os alun1nos. Para prevenir este n1al, 
cumpre desde logo embeber o soalho de utna 
ou düas camadas de oleo, 'proceder sempre 
todas . as sen1anas a un1a lavagem total, e 
finaln1ente disseminar pela sala algumas preja
ra_ções phenzcadas, ou outras equivalentes. 
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Não esqueça, porém, o professor, que de 
todos os des·úifectanles o melhor é o costante . 
acezo. 

TERCEIRA SECÇÃO 

§' 40. MOBILIA ESCÓLAR 

Tratán1os nas duas secções antecedentes da 
escóla, considerada con1o edificio ou em suas 
disposições architectonicas, e da escóla consi
derada relativamen.te aos que devem habitai-a 
ou em suas disposições hygienicas. Vamos 
agora_ . nesta terceira secção estudar a escóla 
como um estabelecin1ento de instrucção e de 
educação, dotado d'un1 systema de n1oveis que 
auxilião poderosamente o desenvolvimento por 
igual dos orgãos, facilitando a acquisição dos 
conhecitnentos do progran1n1a de ensino. Muito 
ten1-se feito modernamente nesta parte da Pe
dagogia. A Allen1anha, a Suissa, a França e 
os Estados-Unidos tem se empenhado com 
efficacia por amenizar a vida escólar, ; ·á ?nodifi
ca-ndo a an~z"ga 11zobilia., ·;·á ·c1'iando 1zovas Pe· 
ças, de accôrdo com a natureza, organisação 
e condições das crianças. Os progressos das 
sciencias, principalmente physiologicas, anato
micas e mecanicas, muito ten1 concorrido para 
tnelhorar o estado sanitario educativo das nos
sas escólas. Ctunpre, porén1, notar que a es
cóla não se deve nunca converter en1 estabele
c·i'mento 01""thopedzco. 

8 
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A liberdade de movimento deve ser respeitad 
na criança. A im-portancia da n1obilia e~ 
cólar é maior . d~ que commum.e.nte se pens:. 
Un1 systema ractonal de mob1ha não só tne
lhora as condições physicas do estabeleci
mento e do alumno, mas . muito principaln1ente 
acompanha as manifestações organicas da criança 
cenz -igualcíade. Quem não sabe que a mobi
lia sendo proporcional aos alumnos e não es
tes proporcionaes á mobilia ~ o funccíonatnento 
·physiologico será · mais regular ? .i\ntes de 
tudo , a n1obilía deve ser tal que não impeça 
o desenvolvi1nento, do peito · ela criança, porque 
a força, os exercícios dos orgãos, a qualidade 
do s.angue, a vida physiologica emfim depen
dem da marcha e do desenvolvin1ento dos dia
Inetros do peito. 

A sciencia tem demonstrado que o h~Hnen1 
respira I 6 a I 7 vezes por n1inuto, e de cada 
respiração absorve cerca de- 1/3 de litro de ar 
en1 seus pulrnões, perfazendo-se J1as 5 horas, 
que na escóla passa, o numero de 1.500 

litros n1ais ou menos . Tudo quanto affectasse 
os orgãos respiratoríos, comprin1indo a caixa 
thoraxica, diminuiria o volume do pulmão, 
os ossos das crianças tomarião obrigadan1ente 
a fórn1a que essas attitudes viciosas lhes dés
seril. Além dessas deformidades thoraxicas, 
a columna vertebral, com a má disposição 
da mobÜia, viria a soffrer desvios, cujas con· 
sequenctas ter-se-ião de lamentar mais tarde, 
assim_; póder-se-ia produzir : a cyphóse ou cur-



Alhlude VICIOsa do alumno na esc o la - (Vid. o texlo). 
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tura posterior, a lordose ou curvatura va 14 . para 
diante e a .esco z~se dou cudrvatura lateral. Alén

1 

d. so a vtsta e e to os os orgãos 0 q 1s , , d. . ue 
nlais soffre, com ~ ma t?postção da mobilia 
escólar. E o orgao da VIsta, dizenl os enten
didos, e , nós o sabem~s por experiencia, instru
rnento duma con1plextd~de e d'utna construcção 
verdadeiramente n1aravtlhosa, sobre excessiva
mente delicada. As ~oe~ças que mais affiigem 
a vista são a presbyopza. ( vtsta cansada), a 1nyopia 
(vista curta), anzblydjna, que consiste no en- . 
fraquecimento do orgão: Torfa a ntobilz"a que não 

· constrange o desenvolvzmento do alumno pôde-se 
dzzer que é pedagogica e p -reenche o fim educa
tzvo. Antes de tudo cumpre considerar a alti
tude zrregttlar ou viciosa. da criança, afim de 
estudarmos · as causas que se hão de evitar. O 
Dr. Liebreich assim resume as posições viciósas 
do alumno na escóla . 

• 
POSIÇÃO VICIOSA : I. 0 0 cotovello esquerdo 

sobre a mesa e conseguintemente a parte supe
rior do corpo voltada para a direita sobre si 
mesma mais ou menos inclinada para diante, 
de conformidade con1 a distancia existente en
tre a mesa e o banco ! 

A n1ão direita collocada sobre o caderno, 
emquanto o cotovello direito vem apoiar-se 
contra as costas. tornando-se assim n1ui limitado 
0 espaço reservado a cada alumno. 

2 •
0 A cabeça que pende para a mesa, abai

xando-se gradualmente ; o cotovello que avança ; 
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resultando que a 12arte superior do corpo tor
na-se cada vez mais encurvada para a direita 
e a parte esquerda das costas apoiada sobre ~ 
beira ela mesa. 

3.0 O caderno do alu~1no impellido para 
diante, de sorte que não conserva-se parallelo 
cotn a beira da mesa, e fórma un1 angulo de 
45 gráus ; a cabeça inclinada, o olho es
querdo fica distante do livro apenas algun1as 
pollegadas, e o thorax, como suspenso até a 

· espadua .esquerda. · 

As crianças são impellidas quasi que fatal
mente e pelo habito a tomar essa attitude vi
ciosa que acabamos de descrever. Vide fig. 

Na · extirpação desse ~abito deve o professor 
empenhar-se todo o tempo e a toda a hora. 

Na attitwde norn1al, poren1, dá-se o contrario. 

POSIÇÃO NORMAL : 1. 0 A parte superior do 
corpo conserva-se sernpre recta ; a columna 
vertebral não pende para a direita, nem para 
a esquerda ; ·os omoplatas (são os ossos situa
dos na face dorsal do thorax, formando a parte 
posterior dos hon1bros) sen1pre na mesn~a al
tura, deven1 ser cornos braços applicados sobre 
as costas. 

2.0 Os dois cotovellos nivellados e quasi 
perpendiculares não devem estar apoiados ; 
estão apoiadas tão són1ente as mãos e uma 
parte do ante-braço. O peso da cabeça deve 
estar bem equilibrado sobre a columna verte-



AiU.ilude normal do aiumno na escola 
( V i d . o texto ) . 
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bral e não pender para diante. Deve virar 
sobre seu eixo horizontalmente quanto baste 
para que a face estando ligeiratnente inclinada: 
o angulo formado pelo raio visual, para dirio-in
do-se sobre o livro, não seja muito agudo. ~ 

· Afim de obter ·.esse resultado damos aqui 
un1 quadro numerico das din1ensões dos bancos 
e das 111esas em relaç,ão ás idades dos alumnos : 

I · Bancos Mesas 
IDADES ~-~ ~~ 

ALTURA LARGUR.A ALTURA LARGURA 

De 6 a 7 annos 28 a 32 cent. 24 a 25 cent. 56 a 59 cent. 30 a 33 cent. 
« 8 a 9 » 32 a :l4 » 25 a 27 49 a 62 » 33 a 36 I » » 
« 10 a H )) 34 a 36 » 27 a 28 )) 62 a 64 » 36 a 38 » 
«12a13 » 36 a 38 » 28 a 30 » 64 a 68 » 38 a 42 » 
« 14 a 15 » 38 a 42 » 30 a 33 » 68 a 72 >> 42 a 44 >? 

' § 4 I. CONTINUAÇÃO DO § ANTECEDENTE. -CONCLUSÃO 

DO PRIMEIRO LIVRO 

Exami11ando o quadro nun1erico · das dimen
sões das · mesas-bancos que podem servir para 
as escólas de meninos e de meninas, dizemos 
que uma aula não póde funccionar, sem pre-
j uizo da educação physica, si nãp possuir pelo 
n1enos tres tamanhos de bancos : g·ra·ttdes, ' 
11tédios e mzninzos, conforn1e a idade desde 6 
annos até I 6. As n1esas-bancos que · são 
hoje as mais usadas, deven1, segundo a opi
nião de celebres_ pedagogistas (a) satisfazer ás 

( a) Cardet, Bagnaux e outros. 
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condições seguintes : Não é a criança que 
deve accommodar-se ao banco, tnas o banco á 
criança. Sentada a criança, seus pés deven1 des
cansar em cheio no soalho ou n'um encosto; él: 
perna deve ficar perpendicular ao solo, for
mando angulos rectos a coxa com a . perna 
e o tronco coá1 a coxa. A altura do banco 
deve ser igual á · altura da perna totnada 
desde o soalho até a parte inferior da arti-

. culação do _joelho. O · banco deve se~ es
paçoso para conter a maior parte do corn
primento da coxa ~ ter 3/5 do· comprimento 
do fernur. O banco deve ter uma travessa 
para servir ele apoio na altura da região lom
bar. A escrevaninha deve .ter de 0,35m a 
o,45m de largura e . un1a inclinação de 1 5 a 20 

grá us, ·de modo que os raios visuaes caião 
sobre o livro ou ·esoripta quasi perpe.ndicular
mente. Geralmente toda a mobilia escólar 
deve estar firme e pregada no soalho. O 
comprin1ento das mesas-bancos depende do nu
mero de alun1nos que tiver de conter : para 
-um, dois tres e mais alun1nos. Cada alun1no 
tem necessidade de 0?59m de espaço. Entre 
un1a e outra orden1 de bancos ·deve haver un1 
·vasio de 45 a . 6o centimetros. Os tinteiros 
devem ser pregados nas mesas. Darnos pre
ferencia, nas escólas prirnarias ao systema 
de ter cada alun1no sua mesa-banco~ não só 
pela elegancia da · sala escólar, como prin- · 
cipaln1ente pela facilidade da vigilancia. Alétn 
disso, é um meio facil de ensinar a criança 



Modelo americano (Eslados-Untdos) para 
um o dois · alumnos . 



-63-

a dirigir-se por si. As din1ensões da b.1. d 1 1 n1 o 1 1 a es 
cólar eve1n ser ca cu adas pelo numero , . -
dos tatnanhos das crianças. Vid fio- Omedto 

d o· pro 
fessor eve ter uma cadeira e um41t.b d -

d . 1 b , anccx... e 
1 6om. e com prtc o so r e 1 metro ele 1 ' · . . .. argura 
com gavetas aproprtaçlas. A cadeira e (Á_ bane-~ 
devenl assentar sobre Unl estrado de 2 50m d 
1 d 

. , e 
argura, e e con1pr1mcnto proporcional tendo 
de altura 0,30~ acima elo sólo. ' 

Muitos e variados systemas de mobilia tem-se 
inventado ; póde-se dizer que cada nação tem un1 

modo especial de n1obiliar suas escólas. Pelo 
que deixamos 'dito, qualquer professor seria 
capaz de modelar a mobilia para sua escóla. 
Entretanto vamos -expôr o que ha feito neste 
sentido. Sem nos occuparn1os cotn os modelos 
alle1nães, suissos, suecos e fra1lcezes ; os bancos 
e nzesas a1ner·icanas. do Norte são, nos parece, os 
que nos serven1 a nós. Os · modelos americanos 
são de um, de dois, de tres e mais Jogares. Ha 
outros modelos nos quaes o banco e a mesa for
n1ão urna só peça. Vicl fig. "[ erminando esta 
parte de nosso livro , achan1os · que nenhum 
n1elhoran1ento dos que inclican1os será plenamente 
executado emquanto não houver da par~e da 
autoridade comp.etente uma fiscalisação mats re
petida sobre os estabelecirnen tos escólares: As 
nossas escólas podião devéras possuir condtçõ.es 
hygienicas ao alcance de todos, si a ca?a pnn
cipios de anno lectivo, antes de funcctonaredm 

· · eus e-as aulas a autoridade por s1 ou por s · 
1 ' . d m exan1e egados competentes, proce esse a u 
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minucioso da escóla t~da, sob o ponto de vista 
do edijiciB, da aula proprianlente dita e da 1no
bilia. Achamos isto muito razoavel, de facil 
execução e de fecundis~imos rest~ltados. 

Os exercicios physicos, con1o os passeios to-
pographicos e ca1njestres realisados sempre 
sob a inspecção do professor, .. não dispensão 
outros como os exercícios militares, etc., que, 
pelo contrario são muito de aconselhar:-. Essas' 
diversões e exercícios tem provado· muito bem, 
,quer pelo lado physico e intellectual, quer 
mesmo sob o ponto de vista n1oral. A varie
dade de clima, de scénas tnuito inftuetn na 
hygiene physíca e moral do ·alumno. 



Oulro modelo amorica~o (mesas-bancos), ja 
intro.duzi do nas as c o las primarias\Vid.texto). 

! 



PEDAGOGIA. 

Livro segundo 

EDUCAÇÃOINTELLECTtiAL 

PARTE PRIMEII\A 

, La seu/e instrudion solide est . cellt que 
l enfant tire de son p1·opre fon_ds. 

DEGERAXDO. 

§ 42. EDUCAÇÃO INTELLECTUAL, DEFINIÇÃO 

E PRINCIPIOS 

, · d trabalho n1ais hnportante, diz Alexandre 
Bain, (a) na sciencia da educação deve ser o 
estudo de todas· as leis psychologicas que. ~em 
relação directa ou indirecta com a .acqutslção 
d~ conhecimentos p3.ra a intelligencia. A razão 
disso é obvia desde que se attenda ao fim da 
educação e á natureza do espirito humano e 
suas faculdades. 

\a) La science de t education-Cap. 3·0 
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Poden1os definir a educação intellectual : 0 
complexo de esfor_ços rejlectidos conducentes a des
e7t7Jolver o espú'"ito .huJnano. sob o ponto de vista 
de suas fi:zculciades ·intellectuaes. 

. . 

_ Con1prehendida esta definição, ten1os a con-. 
cepção clara do fim da educação intellectual. · 
Autores' ha que confundem este rarno de edu-

- . -caçao com a tnstr_ucçao . 
. 

Nós não só não · as confundimos, cotno estabe-
lecemos entre ellas uma gr.ande. distincção final. 
A educação desenvolve a · n1ente humana, ha
bilita a adquirir conheci-mentos, fórma o que 
se chama estado potenc-ial dos conhecimentos 
ordepados ; ao passo que a instrucção é o con
juncto de conhecimentos, o cabedal que a 
mente educada s'e propõe. ·. Somos tatnbem o 
primeiro a reconhecer -que a instrucção metho
diz~da é um .potentissin1o meio de educação 
in tellectual. · 

O appetite physico, diz Bal~win (a) reclan1a os 
alimentos, em presença dos quaes o . apparelho 
d_igestivo põe-se · ~o do em movimento. Os ali
Jnentos Se transformão em. ffiUSCU}os, OS ll1USCU-

,_ los . agitão-s~, . e . o resultado final é o crescitnento 
das forças _physicas. Pois ·bem, . nosso espírito 
tende ao saber ; e, diante de conhecimentos ·· 
aptos, ·cada _faculdade põe-se em movimento. 
Assim é que a criança sente, conhece, escolhe 

(a) The end tif sch~o/ management . . New-York, 1881 ; pag. 323. 
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e delz'bera. O resultado final , 

foi com os alimentos, 
intellectual. 

e agora~ como o 
u rn crescin1ento da força 

Um espírito sem educação é qua .... 1• 11 , . :., · nu o, 
porque . e 1~1capaz de .grandes comn1ettÍlnentos. 

A sc1enc1a que onenta o educador no de _ 
envolv!mento das facul~ades humanas é a p;;_ 
cholog·za, con1o a propna palavra faz vêr. é a 
sciencia da aln1a-Psycho , e Logos. · 

Sendo , o homen1 todo un1 adn1iravel conl
posto de co1jJo e abna, vin1os que para estu
dar o corpo deven1os · soccorrer-nos das scien
cias physiologicas, en1 particular da anato1nia, 
que trat~ da structura do corpo hun1ano, e da 
physzologia propriamente dita que se occupa 
das funcções ela vida organica. Para estudar 
a aln1a hurnana devemos soccorrer-nos das 

' sciencias e leis psychologicas, ern virtude das 
quaes conheceren1os o principio pensante etn 
nós, isto é, o ser distincto da n1ateria e es
piritual que em nós sente, conhece, quer e tcn1 
consciencia de sua força vital e de seus actos. 

' 

§ 43· PSYCHOLOGIA SOB O PONTO DE VISTA 

PEDAGOGICO 

O . . b onto de vista estudo desta sctencta so o P 1 pedao-ocrico não versa sobre a natureza da ~ ma; 
o o .I h" porenl e 

sua orio-en1 e destino · á ph1 osop Ia 
b ' • d ações que pertence entrar nessas tn ag · 
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Podemos, de caminho, dizer que a aln1a é 
uma substancia irnmaterial, distincta do corpo, 
avida de immortalidade, cap~z ele conhecer e 
realisar o fim, para que foi criada. Deixando, 
pois, a ps;,chologz·a que os philosophos ch.an1ão 
1"aczo1Zal. daremos alaurt1as noções que julga-

' b • 
rilos indispensaveis, de psychologza experi-
?nental. 

Nesta parte nós estudamos a alma en1 suas 
manifestaçÇ>es, nos actos, nos factos, em suas 
faculdades em fim. Nada n1ais experin1ental, 
,mais positivo do que estudar os phenomenos, 
para depois nos elevarn1os ao. principio activo 
que os produzia. V~n~a a proposito mostrar
nlos aqui a sem .razão, a injustiça do rnateria
lisnlo, desde que não póde dar uma explicação 
cabal dos phenomenos do pensan1ento, da li
berdade humana, etc: Não ten1os, porém, 
tetnpo, nem espaço para isso. 

Sendo o theatro da educação intellectual a 
alma hun1ana, devemos saber que tres são os 
factos pelos quq.es ella se manifesta no ho
mem e para onde o educador deve diriair ·sua 
actividade : a z1-ztellz"gencia, a senszoilzdade e a 
vontade. 

O poder de produzir que tem a aln1a é o 
que ~~ chama facu(dade. Esta denominação é 
exclustva das mantfestq.ções da alma porque 
ás do corpo v_iv? chamamos funcções, ~ ás dos 
corpos sem vtda, propriedades. 
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. A educação inteilectual é uma obra de grande 
v.alor no alun1no e no mest~e, porque 0 espi
r;to hutnano tell} expont~netdade e liberdade 
ao mesmo ten1po : por consecruinte é uma 
obra racional e propria do home;. Não acon
tece o mes~o . com os den1ais entes, porque si 
tem expo!ltanetdade, falta-lhes a liberdade : suas - ,.., , . . 
operaçoes serao sen1pe tncons.ctentes, fataes. 
Nesta parte não nos occ!Jpan1os das duas ul
timas faculdades da alma, mas unicamente da 
intelligencia. Esta· faculdade, diz A. Bain., ~a) ten1 
por base o discernimento. Corresponde na evo
lução n1ental ao período chamado tle -intui{ão 
ou do instz"ncto. · 

o· segundo período das faculdades intel
lectuaes, aproveita as impressões intuitivas, e 
fôrma· com ellas verdádeiras idéas conscientes. 
Neste período é · que actúa a vontade, a in
telligencia parece concentr~r-se, e por isso cha
n1a-se período de elaboraf~O. 

' O terceiro e. ·ultin1o período é o chamado 
de combinafãO. Neste período apparece a fa
culdade retenti~a, pela qual a intelligencia con
serva os conhecimentos recebidos, os combina 
com outros, resultando dessas operaçõe~ o 
crescimento de idéas. Çorresponde ao penodo 
do habzto. 

Denotninarão alguns a uma destas faculda
des,-de ordent p~;z·ma1~ú~ ou de percepção ; a 

(a) Obr. cit. 



-70-

outras -de ordenz secztndarza ou de concepção; ' . . 
a outras emfin1 - de ordent te1-'Czarza ou de ra-' . . 
Cl0Cll110. 

PARTE SEGUND.-\ 

§ 44· SENTIDOS 

C<?mo estudo prevío ao da educação intel
lectual, de\4emo~ estudar a educação dos sen
tzaos. São elles como os intermediarias entre 

I • 

o n1undo psychologico e o mund.o physico. 
Elles é que recebem as impressões, que cons· 
tituen1 fundo para um grande nLuúero de i~éas. 

A educação dos ~entidos é não só neces· 
saria, mas impresci11:divel por· ser como intro-
9ucção á educação intellectual. 

Os sentidos são os orgãos da sensibilidade 
physica. As sensações são nelles dispertadas 
pelos corpos exteriores ; é por isso que se 
charnão organicas. Comquanto os orgãos sen
sorios sejão apenas os vehiculos das itnpres
sões, porque no hon1en1 o principio de tudo é 
a alma, servida pelo corpo, e a parte -orga
nica é méra condição para as operações do 
espírito; todavia esmerada · deve ser a edu
cação· dos sentidos. Semelhantes ao· som de 
um instrutnento ou ao som das cordas d\una 
lyra, produzido p·elo dedilhar do artista ; as 
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manifestações da humana intelligenc1·a .... 

I
. _ . . nao se , 

rea tzao, st o Instrumento não estiver pe r · 
r · d.d · r1e1to . 

ou ror 1n1pe 1 o, SI ·as cordas estivere1n q b . d d ue ra-. 
das, a~n a quan o o sopro exista e ·o dedi-
lhar ~~o . falte. C! corpo e a alma formão, 
como Ja tivemos VIsto, o composto humano. 

Ha operações excluszvament.§ anzmzcas, e ha 
outras que chaman10s mzztas. 

§ 45 · DEF~NIÇ4~0, NUMERq E THEORI'A. PHYSIOLOGICA. 

DOS SENTIDOS 

Pelo que dissemos, podemos definir os sen
tjdos : org·ãos -intermed-iarzos que põe nossa ·a!nta 
em CP1nmunzcafão com o 1nundo 11{aterz"al. Quem 
educa não póde deixar de lado os s~ntidos. 
(( Exercitai-os-, disse exageradarnente um Pe
dagogista francez, é apprender . a pensar. » Esta 
educação deve começar logo no berço, tanto 
n1ais quanto o seu desenvolvimento précede o · 
das mais fàtuldades : será gera/ si tod9s OS 

sentidos recebem o desenvolviinento respectivo; 
especzal si o aperfeiçoamento diz res.peito a ur~ 
sen.tido en1 particular para uma arte detertnt
nada: assim o tnusico recebe un1a educação 
especial no sentido auditivo, . o pintor, na vista 
e no tacto, etc. 

Os sentidos, que considerados _con:o 1J1éros 
orgãos, formão utna parte da sctencta anato· 
mica-. hsthesiologia. São elles cinco : a vista, 

' . -· 
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que consiste n~ sens,ação prod~zida noA nervo 
optico,-·seu obJe~to e a luz, _sao as co:es ; 0 

ouvido, que cons1ste na s~nsaçao produztda no 
-nervo acustú:o,-seu objecto é o son1, que se 
transmitte pelas vibrações do ar; o oifacto é 
a sensação produzida no nervo oifactivo,-seu 
objecto são os odores ou partículas, que se 
desprendem dos . corpos ; o gosto, que é exci
tado pela sensação produzida no nervo gustativo, 
-seu objecto são as substapcias sapidas dissol
vidas. Das theorias a respeito da tra1zsmzssão dos 
movimentos acceitan10S a que SUStenta que· O 

movimento dos nervos sensitivos com·munica-se 
por uma especie de fluido electriço:magnetico 
que a physiologia ainda não pôde explicar. E' . 
doutrina cprrente que ao cerebro é que se 
ligão todos os nervos ; que o cerebro secreta 
principaltnente durante o somno, sendo os ner
vos como. os fios conductores. 

§ 46. CLASSIFICAÇÃO DOS SENTIDOS . EDUCAÇÃO 

DE CADA UM 

Classificamos os sentidos em sujerzores e ziz
ferzores. 

Os superiores são ·: a vista, o ouvido e o 
tacto. Os inferiores são os outros dois. · A 
razão dessa classificação ,está na superioridade 
das funcções dos primeiros sobre as dos se
gundos. ·. 
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§ 47· A VISTA 

A vista, que é o sentido por excellencia, 
n1erece especialissin1ó cuidado. Ouando estu
dámos a educação physica, dei~n1os dito o 
que era tnister saber a -respeito della. 

E' a vista uma fonte fecunda de conheci
mentos, mónnente na criança. 

Attenda o professor que póde-se n1edir a 
progressão do mal que se educa este orgão, 
diz um Pedagogista celebre, pelo consumo 
sempre crescente das lentes, oculos e pe11ce-nez. 

As rnolestias d~ olhos n1ultiplicão-se de dia: 
para dia, con1o já fizerno~ notar em outro Jogar, 
por falta de cuidados educativos ; quando é 
verdade que a educação deste nobre sentido 
deve tornar a vista cada vez mais aguda, seu 
funccionamento cada vez mais facil, estabele
cendo no orgão tal ou qual ~lasticidade, re
cordar por n1eio de novas imagens as impres
sões passadas, e finalmente rectificar as illu
sões que por ventura recebera o alumno, 
quando menor . . 

Os n1eios peclagogicos, mais aconselhados e 
de n1ais facil execução para realizar esse ten
tatnen, · são : 1.0 habituar a criança a olhar 
grande numero de objectos en1 diversas posi
ções ; 2 . o usar de jogos apropriados, onde os 
alumnos, sob a direcção do n1estre, lancem 
seus olhares para objectos' longínquos ; 3·0 ve
rificar constantemente a vista pelo tacto. «Nos 

10 . 
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rimeiros mezes, diz o Pedag ogista Pére~ , (a) 0 
P . ipal esforço deve ser educar a VIsta da 
pnnc d' 11 . criança >>. Emfin1 tzern?s qued o m.e 1or znstru-
nte1Zto, 0 melhor met~ pe ,agogtco d~. des
envolver qualquer senttdo e o exerctcto da 
attenção, e da observação. 

A · ta que - é por sua grande u'tilidade VIS , 

chamada o sentido arlistico, exerce pelos me-
thodos tnodernos um papel in1portantissimo nq 
ensino. Ouando a vista ten1 de receber uma 
educação ""'technica deve ser dirigida pelas leis 
já assentadas da art~, a que se destina. · 

§ 48. OUVIDO 

Este sentido, que os autores chatnão social' 
deve ser educado de sorte que perceba os sons 
distinctatnente: Primitivan1ente só recebe as 
impressões do son1, tnas educado conveniente
n1ente poderá . transmittir outras noções. Os 
meios pedagogicos mais efficazes são os so!Zs 
nzus·icaes, d'entre os quaes deve-se dar prefe
rencia á voz humana. M. me Chasteau diz que 
entre a voz humana e · o oro-ão auditivo ha 

b 
u.ma ca~êa mysteriosa de sympathias, estabel~-
c~da mutto antes de qualquer experiencia indt
vtdual (h). O instincto educativo da mãi percorre 
na escala dos sons os que mais agradão a 
seu filho, e con1 os quaes fal-o adormecer. 
Os exercícios n1usicaes nas escólas pritnarias _ 

( ~) Pérez (Bernard) . 
( ) L e;ons de P(dagogie-1885. 
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São necessarios para amenizar muitas vezes 
· d "d ' I as aa ruras a VI a esco ar e com bater a mono-
t;.1ia que de vez em quando visita o coração 
humano, n1estno na crtança. Os cantos escó
]ares enlevão e Ílnprimem no espírito saudades 
fundas, que no correr da vida são 1nuitas vezes 
despertadas pela reproducção dos cantos ou 
por harmonias que com elles se pareção. Quanto 
bem dessas recordações elo ten1po da in
r. . I 1ancta .. .. 

, Além do valor esthetico, tem este sentido 
.nun1erosas vantagens : por· elle comnlunicão-se
nos a nós os pensares alheios ; por elle a 
alma do nosso amigo como ·que se derrama 
em nós e com a nossa se confunde ; porque a 
palavra, como todo o som, é o echo da ahna e 
dos sentin1entos. 

' 
. § 49· O TACTO 

O tacto, diz um escriptor n~tavel, parece ser o 
sentido, ao qual a natureza !~egou tnaior poder 
pois o localizou en1 todo o corpo. Sua in1por-... 
tancia educativa é patente, e ntunerosas sao 
as noções que nos dá. São ellas : as noções de 
contacto, de resistencia, de ten1peratura, de 
peso, de configuração, etc. 

E' por este sentido bem educado que a 
criança tem idéa da realidade e do relevo. Na 
idade infantil ninguen1 é capaz de abstracções. 
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Rousseau dizia : Os juizos do tacto _ . _ . sao os 
n1a1s seguros porque sao os mats lin1itad os. 

O tacto. é passzvo e activo. Pelo pr
1
• • . / n1etro 

senttmos em nos o contacto dos corpos e 
. 1 d 'fi xte-rtores _; pe o . segun o vert can1os a existencia 

matertal dos corpos que nos rodeião. o . 
meiro está localisado no corpo todo · 0 psn~ 

d . . 1 ' e gun o, prtnctpa mente nas m.ãos. 
A medida que se e~uca o tacto, a pelle se 

adelgaça, a mobilidade se torna mais seilsivel. 
Suas in1pressões são, além de exactas, mais 

duradouras. A educação apurada deste ,seG
tido tem operado maravilhas . Conta-se de 
uma joven, q~1e privada das demais sensações, 
possuía só a do tacto. Pôde ella, · não obstante . ' 
completar sua educação. 

Era uma joven american1a, chan1ava-se Laura 
Bridgn1ann. Ha d~lla hymnos, que, na phrase 
de uma . educadora franceza, te.n1 merito artis
tico (a). Muito póde a educação . . Saunderson, 
cego, foi habil nuntismata. Diderót diz que 
Saunderson de·stinguia as n1edalhas authenticas 
das que o não erão, e assignalava, por un1a 
impressão . de ten1peratura, · o momento em que 
o sol estava coberto de nuvens. Outros factos 
pocleriamos citar, que provão eyidentemente a 
in1portancia educativa elo tacto. Meios pedago-, 
gicos : entre. outros, temos os solidos. ou figu
ras tangíveis e outros objectos de n1adetra, terra. 
etc.; que são os n1ais usados. 

(a) M.me Chasteau-Obr. cit. 
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Con1q uanto não tenha valor esthetico é, diz 
Dalile, o re-i dos ·instrume1ttos. 

§ -50. O GOSTO E O ODORATO OU OLFACTO 

Quasi nenhutna é a utilidade pedagogica . do 
gosto. Esta educação deve ser mais preventiva, 
do que outra cousa, attendendo mesrno aos rnales 
que teria de soffrer ql1.em pretendesse apurar 
o gosto. Sua educação deve consistir em ha
bituar a criança a tudo, a não se tornar 
exigente, e a com bater desde cedo a ten
dencia para a golodzce. O n1eio pedagogico é-

. re&-ular, quanto fôr possível, as alimentações. 
Al_tneida Garrett quer a regularidade em tudo. 
Deitae, diz elle, o vosso pupillo, e levan_tae-o á 
m~sma hora; seja uma sempre e certa a hora 
do banho, do passeio, da comzaa, da ora
ção, etc. (a)' 

~ 

O olfacto é ·de todos o n1ais tardío . A não 
ser uma educação technzca, isto é, para fin1 deter
minado ,. considera-se edHcado quando o oi
facto distingue d'entre ch·e.iros differentes. Sua 
utilidade pratica é afastar o educando das exha
lações tnás. Estes dois ultimas sentidos, parece, 
diz Fonssagrive, terem un1a especie de memoria 
que disperta as letnbranças de sabores e oJores, 
ainda fóra das condições productoras. 

( a ) Obra citada. 
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A utilidade pratica desta educação d·· p 
· 1 · · ~ , tz ére 

Preserva a crtança ( e nluttos enJoos q z, "' . . . , ue po 
in1previstos, erao tnev1tave1s. ' r 

Alauns pedagogistas querem que a edu ( ~ 
o . . . . . 1 . caça0 dos senttdos seja n1a1s n1ec 1antca, do que 

. N ' , ra. cional e consciente. os poren1 não entende . rnos 
assim, mas et:tende,n1os que ~ fin1. da educaça~ 
geral dos senttdos e adaptar uztellzg·ententente 

0 
orgãos a todos os actos ela. vida or~inaria. s 

PARTE TERCEIRA 

§ 5 I. DESENVOLVIMENTO DA INTELLIGENCI~ 

A escóla n1aterialista não tem razão na 
theoria do desenvolvimento . mental, nen1 póde 
servir de nórma scientifica. Não tetn razão, 
porque pretende reduzir . a intelligencia hutnana 
a uma machina, á um ajuntamento de corpus
culos ganglionares ; não póde servir de nórma, 
porque pretende reduzir a indivisibilidade do 
pensamento ás alternativas e decomposições da 
materia : o que é um arrojo, um absurdo. As 

, hypotheses phrenologicas de Moleschott. e de 
outros não serviráõ nunca de basés scienttficas, 
isto é, não prod uzirá0 nunca a verdade, não 
diráõ nunca o que a intellio-encia é. São ellas 

, d. o para nleras tversões scientificas que servem 
1natar o tetnpo. 
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A verdade do pensamento não lucrará causa 
alguma com taes hypothes~s. Ouem lêr do Du
que de . B~oglie (a)- O exame da philosophza de 
Broussats ; de Pau1 Janet--Le cerveau et la 
pen:c~e, perde o .enthusiasmo por elles e acaba por 
duvtdar da sertedade e da importancia scientifica 
da escóla materialista. (a) 

A educação intellectual é proo-ressiva atten~ 
dendo-se á natureza do nosso e~pirito. · 

En1 virtude da co1nposz{ão do ser hunzano, as 
faculdades mentaes, comquanto na essencia se
jão as mesn1as, tem ellas gráus de desenvolvimento. 

A educação intellectual prepara, dirige e 
fortalece esse desenvolvimento ; habitua a pen
sar con1 exactidão, a julgar con1 justeza. Os 
conhecimentos adquiridos por utn espírito edu
cado, além de methodicos, serven1 de base e de 
ponto de pa,rtida a muitos outros conhecimentos. 

l\1ontaigne dizia: tnais vale um.a ~a beça ben1 for:
n1ada, do que uma outra bem cheia (Je conheci
mentos)~ Mieu.x vaut têt~({!:_ite, que bien pleine, 
tal é o aphorismo pedagogico desta educação. 

§ 52. RELAÇÕDES ENTRE A EDUCAÇÃO 

INTELLECTUÁL E .A MORAL 

E' na verdade intima a relação existente 
entre ambas. Á intelligencia par~ ser educada 

(o.) · Lc: duc de B1·oglic-.-CEuvres, to~. II. _ 
(b) Temos em vista publicar sobre ISSO algumas reflexoes. Nota 

do Autor. 
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deve desenvolver-se na csphe ra da verdade 
para a qual tende c foi cri~da. Ora, a ver~ 
dacle e o bem ancião sen1pre de par. O ho
menl, convenientemente preparado, quanto n1ais 
conhece seus deve res, n1ais os cun1pre. A 
moral é uma sciencia e a n1ais sublin1e de 
todas as sciencias, porque constitue a base da 
hurnana felicidade. Seqdo assin1, deve o ho
men1 prin1eiro conhecei-a, para depois prati
cai-a. 

§ 53· ORDEM E MARCHA DO DESENVOLVIMENTO 

Guizot diz (a) : O equz'lz'brio das faculdades 
é, 1ta z'ntellzg·encz'a hun'tana, o que é .no mzíndo 
physzco ·o equz'lz'brio das forças , etc. O cles
envolvitnento de un1a não deve prejudicar o de 
outra faculdade . 

Para observar~ essa orden1, , adoptan1os a di
visão de Marion, que distingue tres n1anifestações 
progressi,~as da intelligencia, ás quaes faremos 
corresponder os tres . grupos seguintes, segundo 
as idades do educando : _i11ja1~cza, puerzcza e ado
lescencza : 

1.0 Grupo 
· JRazão, 

intuição : lPercepção externa, 
Percepção interna .. 

( a ) Conseils d' tm pere sur l' education. 
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~ 54· CARACTERES GERAES DO DESENVOLVIMENTO 

INTELLECTUAL 

1 .o Nenhum educador deve pretender .que 
seu alumno apprencla tudo, e qu~ a intell~~encia 
n1ónnente infantil tenha apttdão universal. 
Este systema te·nl produzido modernan1ente 
n1áus resultados. E' necessario hoje, mais do 
que nu.nca, combater a sciencia supe.rficial. O 
adagio pedagogico multunz, non multa ha de 
ser setnpre uma verdade scientifica. Todavia não 
queren1os pear a intelligencia. Entenden1o·s que, 
após haver ensinado o que é necessario saber, 
o professor póde iniciar o seu alumno em outras 
sciencias, que aprofundará, conforme sua 111aior 
tendencia e gosto. J{espeitetllOS a liberdade ... . . mesrno na cnança. 

2. o O educador não affiija 
exija della mais do que póde. · 
diz M.me Pape·Carpentier, 1nata 
fructo logo em sua jlôr. 

. ,... 

a crtança, nao 
Este systema, 
mu·z"tas vezes o 

3·0
• Não se deve indifferenten1ente obrigar ., · 

a cnança a estudar qualquer 1nateria. E, 
quan~o uma materia faz parte do programma, 
ame~tze o pr~fessor o es.tudo della, para assim 
a cnança sentir-se attrahtda. Desta n1aneira o · 
ahunno fél:rá quasi tudo por s·i, e o professor 
será o que deve ser : u1n orze1ttador conscten
cioso da mental·idade de sezt alumno. 

4·0
• ·O caracter ultimo e-quem sabe-·o 

mats Importante éonsiste em mostrar ao alun1no 
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a. utilidade futura do estudo que faz · c 
1 

. . un1pre 
não esquecer o pro oquto, que diz: O menino 
não aprende para a escóla, mas para a vida
VittE, non scholtE discitur. 

Só assim conseguir-se-ão faculdades bem des
envolvidas. Di~ um ~utor atnericano : (a) O ji11t 

da educação. e benz. empregar as faculdades. 

§ 55· ATTENÇÃO E SUAS CAUSAS PRODUCTORAS 

Conhecidas mais ou tnenos as faculdades 
todas, acon1panhar a manifestação de lias . é a 
grande t~refa do professor. Esta manifestação 
póde ser n1ais ou menos prompta, segundo o 
gráu maior ou tnenor de attenção en1pregado · 
pelo alumno. ·. 

A att~nção é, como vitnos, a applicação do 
e spirito a um ob_jecto qualquer. 

Dirigida e lia · pelo professor, produz nlara
vilhas no ·ensino. Para . bem pensar, diz um 
moderno philosopho, é nlister~ antes de tudo, 
ser attento. Os objectos apresentão-se n1uitas 
vezes ao espírito sem que este attenda, assin1 
um alurnno póde olhar sem vêr, ouvir sen1 
escutar ; mas os conhecin1entos ~ão se poden1 
comtnunicar independentemente da applicação do 

. espírito. 
Sen1 attenção a intelligencia con1o que está 

fóra de si . Ella é de1t0111Í1tada observação quando 

(a) Baldwin- The Art of school management. 
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a appltcação se f az ao ob;ecto ex!er,Z:or. Assim, ob
ser7.Ja11tos, quando attcntatnente estudan1os o todo 
de utna flôr, a gcrn1inação e o crescimento 
d 'un1a planta, a constituição d'un1 animal, o ca
racter d'un1 individuo, etc. 

1'on1a, porém, a denominação de reflexão a 
atte1Z{âO ajJj/zcadq, ao conhecÚnento znterior de 11ÓS 

11tes1nos ou de qualq~Mr Jacto que em 1tÓs se passa, 
As causas que produzem a attenção são : 

z"nterzo1;es e exterio1;es. As primeiras estão na 
vontade; as · segundas estão na natureza phy
sica, cujos phenomenos in1pressiqnão mais ou 
menos os sentidos. · 

• I 

A attenção é, · pois, quem dzstende por assim 
dizer as faculdades do nos~o espírito. 

Ella é, diz Fonssagrive, o caracter e a força 
cla intellig~ncia humana e ~ medida de sua 
tenacidade .. Da falta de attenção na criança 
é que se devem originar os cuidados peda· 
gogicos, isto é, quanto 11zenor fôr a atten;ão do 
dz'.scipulo, maz'tn/' deve ser o e1nje1zi?o do 11tesb--e 
por excz"tal-a, por augntental-a. 

§ 56. VANTAGENS PEDAGOGICAS DA ATTENÇÃO 

Patentes são as vantagens e resultados da 
attenção. Alétn de tornar ella os conhecimen
tos mais duradouros, profundos, exactos e pr.o
veitosos ; communica ao espírito maz'r energza, 
methodo, preczsão e clareza. O .alumno dis-

• I 
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trahido, ainda quando haja da parte do pro
fessor suprernos esforços, app~ende sen1pre d'um 
modo desconnexo ; e em ult1n1o resultado terá 
conhecimentos confusos, bar alhados e por conse
guinte quasz' nullos. 

A attenção, diz um escriptor hespanhol, apro
veit~ as noções n1ais insignificantes ; ao passo que 
a dtstracção perde as noçô'es n1ais sublimes, os 
conhecimentos mais valiosos. E' um erro inl
perdoaYel em Pedagogia pensar que a attenção 
não se póde educar. Alguns professores con-

. tentam-se con1 lições n1achinaln1ente estudadas 
ou antes inconscientemente decoradas. Não se 
le1nbran1 quão prejudicial é · á educação intellec
tual o system~ da n1era decoração. Estude 
o professor a natureza intellectual da criança, 
e nella descobrirá tres 11zovezs excelletztes para 
educar a attenção : a ~urios,idade, a .e?nula{ão e 
a necessidade. 

A prirneira palavra da criança já expritne um 
desejo, a segund~a fónnula un1a _ questão. 

A curiosz'dade que al(J'uns educadores aborre-
b • d 

cem. é entretanto a aln1a das investtgações o 
espi~ito infantil. O dia em que ella_ disperta-se 
é geralmente a vespera de aproveitados pro-
gressos. 

§ 57· MEMORIA EM GERAL E SUAS VANTAGENS 

EDUCATIVAS 

De. todas as faculdades n1entaes a que deve 
merecer n1aior desvelo do professor, é a nze?no-



-86-

ria. Pascal dizia que ella é necessaria a todos 
e em todos as operações do espírito. Defini
nlol-a : a faculdade p ela qual retemos fielmente 0 

que aprendemos e com facilúiade o reproduzz"mos 
no 11t0112ento dado. 

Para servir-nos da phrase de un1a distincta 
escriptora, clizen1os ser a rnen1oria como utna urna 
preciosa, e.rn que encerramos nossos conhecimen
tos e donde os tiramos no dia en1 que delles preci
samos. E' pela memoria que os conhecimentos 
deixam e1n nós corno sulcos n1ais ou menos vivos. 

Guisot escrcveo : Sem a 1nemoria tornam-se 
inuteis todas as den1ais faculdades. Ella só 
pouco vale ; educada, porém, de par con1 a in
telligencia e a vontade, constitue a vida intel
lectual e moral do homem. Chát~aubriand disse : 
O coração mais ~ffectuoso perdêra sua ternura 
se lhe fôra vedado lernbrar-se. Alex. Bain 
ensina que a tnemoria é a faculdade que me
lhor papel representa na educação. 

E' realn1ente .providencial qu~ a idade, em que 
o ho1nem tem de aprender, é a em que mais 
vida ten1 a n1emoria. A puerícia é a época mais 
privilegiada desta faculdade . A idade dos 10 até 
os I 5 annos é a mais brilhante. Dir-.se-ia que 
o espírito, estando co1no que vasio, tende a en
cher-se cotn facilidade : 

§ 58. MEMORIA INFANTIL E SEUS CARACTERES 

Escusado é declararmos que pouco valor 
merecen1 os dizeres de Rousseau · e de M.me 
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Campan nesta parte, attendendo-se á distincçâo 
que estabelecemos entre memoria expontanea e 
men1oria reflexa. 

, A memoria desenvolve-se com o juizo, dizem" 
elles . Ora, est~ s? apl?arece mais tarde ; logo 
não ha memona tnfanttl., Prova demais dize
mos .. nós ; por isso nada prova. Desenvolve-se 
con1 o juizo a memoria reflexa, é verdade. 
Men1oria infantil, porém, não é a reflexa, senão 
a expontanea. A memoria é utna faculdade 
mixta e uma faculdade, do composto humano. 
Depende, portanto; do espírito e do orga
nismo; razão porque ella existe não só por 
parte do espírito, mas seus exercícios e des
envolvimentos pendem da realização de cer
tas condições physiologicas. Os caracteres, pois, 
da memoria são dois : attenfãO co1Zstante do es-
pírito e estado 1zornzal das func.fões cerebraes. 

§ 59· CULTURA DA MEMORIA. USO DOS EXERCICIOS 

MNEMOTECHNICOS. ABUSOS A EVITAR 
I 

Locke, philosopho inglez, levou seu modo de 
, . . 

pensar nesta parte ate o septtctstno, contra a 
experieneia de todos os dias. Diz elle : A n1e
ínoria não é susceptível de educação. 

A experiencia de todos os tempos ten1 pro
vado que n1uito podem os exercícios na edu

. cação desta faculdade, e que devem ass~n~ar 
nas . tres condições s~g~tintes : os exerctctos 
sejã:o dzar-ios, constantes e ordenados segundo 
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as leis do methodo. Considera-se desenvol. 
vida a men~oria que tiver-se tornado doe-i!, isto 
é, que apprende logo ; fiel, isto é, que con~ 
serva como apprendeu; e. prompta, isto é, que 
reproduz quando necessarto. 

Memorias tem havido tão privilegiadas, que 
famosas se hão tornado, como a de Villemain, 
notavel escriptor francez do seculo pessado, que 
reproduzia, á lettra, um discurso depois de 
tel-o ouvido. uma só vez ; a de Mozart, celebre 
n1usico, que escreveit o ll1iserere da Capella 
Sixtina, tendo o ouvido apenas duas vezes; a 
de Horacio Vernet, de Gustavo Doré e de outros, 
dos q uaes nos faz tnenç~o a historia. · 

Os exerczczos ntnemotechnZ:c(JS mais approvados 
~ão : os quadros synopticos, as classijica;ões de 
historia natural, a recitarão de trechos poeticos, 
escolhidos de autores riacionaes, e outros. 

'fen1-se armado uma cruzada contra esses 
exercícios, porque -geralmente confunde-3e uso 
com abuso. Todo o abuso deve ser banido, 
principalmente em materia de educação. 

Nós, . porém, os aconselhamos, porque· con
fiamos nas habilitaçõos do professor p~ra usar 
delles convenientemente. .. ·. · 

Esta educação está beseada neste aphorismo pe
dagogico muito conhecido : a memoria augmenta 
com o exercicio-nzeJnoria m-inuztur, nzsz· exercea,tur · 

A carencia de n1emoria denomina-se Anneész·a, a 
qual póde ser total ou parcial, temporaria ou per· 
petua. . 
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Viciada será toda a n1emoria que fôr lenta 
fugit-iva e rebelde. ' 

§ 60. CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO INTELLECTUAL 

_ Reconh:cemos , não have_r dado completo 
desenvolvtmento a educação zntellectua!, tal qual 
vitnos de eltudal-a ; forão delineamentos, e não 
outra causa, que quizemos dar. Confessamos, 
entretanto, que_ os pontos capitaes forão dados. 
Tudo quanto estudámos basta para compre- . 
hendermos o fim da educação intellectual e os 
rneios a empregar para a conseguir. 

Das faculdades só tratan1os largarrten te de duas : 
da attenção e da n1emoria, por entendennos cJe 
pouco resultado o estudo especulativo das outras. 
A atÚ~nção e a n1en1oria são C0010 as chaves de 
toda a organisação n1ental e da educação intel
ltctual. Os meios praticas desta educação os es
tudaremos na parte n1ethodologi~a. 

Procurámos insistir en1 que esta educação 
seja dada na adolescencia do rnodo ~1ais tnet?o-

. clico que fôr possível, porque, C<?n1~ dtz A!me1d~ 
Garret (a) : Antes, fôra cedo de 1Jtazs; dejozs, sera 
tarde para 1Jtuita c ousa, e11z que se quer a fres
cura da 1ne1nor-ia ; e, si é l/cita a e:cjn/'essão, a 
virg-indade do' cereb1/'o. 

• 
Entremos já na EDUCAÇÃO MORAL. 

--· -?-~ + --+~-·--

(a ) Da Educação. 12 

' .... 
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PEDAGOGIA 

Livro tereeiro 

EDUCAÇÃO MORAL 

PAI{TE PRIMEIR:\ 

· La mora/e est la sdence qui npprend à 
r homme à 1'égler ses actions conformément 
à la foi du devoir, et à attândre la .ftn 
à lnqudle i! est desliné. 

)J • .BROGLIE. 

§ 61. EDUCAÇÃO MORAL 

Nada encanta n1ais o hon1em que possue a 
concepção de seu destino e da sociedade, em 
que vive, do que conten1plar o de?envolvimento 
da criança sob o ponto de vista moral. E' 
o coração infantil, que como uma flôr desabro
cha aos beneficos raios do sol matutino. Es
pectaculo digno da Divi.ndade, em que .mais 
se espelha sua imagem, é o de um pat, de 
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uma mãi desvelada formando a innocente alma 
de seu filho, modelando-o pela a virtude e 
preparando-o para a felicidade. 

« Ninguem, diz Garrett, foi infeliz como a 
virtude, nem para infelizes nos criou Deus, 
que só para elle nos criou. >> 

§ 62 . RELAÇÃO DA EDUCAÇÃO MORAL COM A 

EDUCAÇÃO PHYSICA E- A INTELLECTUAL .. 

Já sabemos, pelo que ficou dito, que. intima 
é a r<:lação que ha entre ell~s. - Deve estar 
na t11e1noria de todos que ha distincção, sepa
ração nunca. Assim é, que :5em n1utua des
truição de todas, se não podem separar. ·A 
educação n1oral é a tnesn1a em todos . Ella 
está para as outras n~ re(afãO de .fi'J7i. As 
façuldades objectiyas desta educação são a sen-
szozlzdade e a vontade. . • 

A sensibili~lácle, diz um pedagogista france.z,. 
( a) é a fonte commum, onde nutren1-se as 
paixões mais degradantes ou os sehtin1entos 
n1ais elevados, confonne ella se n1odelou· pela 
moral verdadeira o~ pela falsa. 

§ 63. MORAL VERDADEIRA. MORAL FALSA 

A divergericia das escólas philosophico-moraes 
nos levão a descriminar un1a de outra . 

( a ) Compayré - Pedagogie-Çours. 
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Si todos os hon1es pautassem sua conducta 
or un1a mesn1a lei, · nada mais facil do que 

~romover a felicidade pela educação. 

A anon1alia existente, é infelistnente um gran
de mal, que torna-se l1f~cessario arredar da edu
cação da infancia. Esta é semelhante á cêra 
liquefeita : toma a fónna que se lhe dá. 

Vasada a ' criança nos moldes de uma moral 
pura, cujos princípios solidos não ·são c reação 
huniana, ha tudo a esperar do educando. Não 
assin1 en1 relação aos que crescen1 fóra dos 
sãos princípios : as conseq uencias ele uma 
educação frouxa e transigente, não se fazern 
esperar. 

A tnoral, donde entend~mos que este ter
ceiro rarno da educação deve tirar suas leis e 
a supren1a direcção é a moral 1"acitJ1tal, eterna 
zm7Jtztlave!, é ordem objectiv.a das cousas, tal 
qual é conhecida pela razão humana e estabe
lecida pela ·clivina sabedoria e sua essencial von
tade. Moralizar é habituar a criança a cumprir 
suas obrigações sob o ponto de vista .de seu 
destino individual e ~ocial. Falso, portanto, será 
o systen1a n1oralizél:dor que não obtiver . esse 
fim e que não incutir no educando o habtto e 
o an1or do bem. 

<< O dever puro, a moral utilatario., a. do senti
mento a meramente social, a evolucionista, etc. » 
tem sido uma verdadeira calan1idude para a edu
cação n1oral do individuo e da sociedade. 
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§ 64. BASE DA EDUCAÇÃO :MORAL 

Alguns educadores tetn estabelecido con10 
base da tnoral un1a unica virtude, que em si 
resume todas as l!lais : a Justiça. Estan1os de 
accôrdo. Na verdade, tendo o hon1en1, por 
sua pro_pria natureza, dev~res p~ra com sigo, 
para com Deus e para com a soctedacle, á jus
tiça faltaria, si violasse esses deveres. 

Deus é justo~ ou antes Deus é a justiça 
por essencia ; pelo que é elle o supremo direc
tor dos actos humanos. Entretanto, ern rnateria de 
tanta iri1portancia, entendemos que o educador 
deve ter . idéas mais claras e nlais positivas. 
Assim, estúdando o homern ~ -seu destino, des
cobrin1os que em relação á natureza, a edu
caçãonloral deve tender a forrnar da criança·:
um bon1 filho, um born· esposo e um bom pai ; 
em relação á sociedade civil e ao Estado, um 
bom cidadão, (subdito ou soberano)_; finaln1ente 
e1n relação a peus, ~ un1 bon1 christão ( sacer
dote ou simples fiel) . 

Essas tres . rtdações, que na obra da educa
ção não pódem separar-se· um instante, tem 
un1 principio fundan1ental, um criterio. 'fodo 
o cri te rio nesta parte deve ser evidente-: .racional, 
-i11unutavel. Ora, só o Ente supremo-·-Deus- é 
que realiza em sua essencia divina esses tres 
caracteres. Só elle, por consegúinte, é a base 
unica da moral., quer individual, quer social. 
Foi Deus quern criou o homem gravando-lhe 
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em sua razão a luz da J·usti;a, en1 sua con
sciencia a lez do ~.ieve1~". 

Ha systemas de tnoral e portanto· de educação 
moral que pretcnden1 dispensar toda a noção 
de Deus, de vzaa futura, e do destino sobrenatu
ral do hon1en1. Essa educação, tomada ao 
pé da lettra e etn todas suas consequéncias, 
longe de educar, arruinaria os caracteres en1 · 
seus elen1entos primordiaes. E quando por ven
tura apparecem caracteres, forn1ados fóra da 
idéa do Ente Supren1o ; indaguemos, que 
logo haven1os de de~cobrir as forças occultas 
que o~ produzirão. E' o caso de dizer ·con1 um 
escriptor de nota : Leur nature honnête a 1~"ésis 
ti aux consequences de leurs príncipes. 

Nós cornprehendetnos bons caracteres, desde 
que Q homem obedece á sua razão desapaixonada, 
á sua consciencia esc.larecida. Mas essa razão 
e essa consciencia não existen1 nen1 p0dem exis
tir independentetnente dê Deus, ainda qu~nclo o 
hon1ell)., de caso· pensado, queira convencer-se 
dessa pretendida independencia, e esforçado se 
mostre della convencer seu semelhante. 

A existencia . de Deus, con1o base unica da 
verdadeira n1oral não é só uma questão de fé ; 
é utna ~xio-encia ,da razão hun1ana ern qualquer 

o . 
esphera que esta se agtte. 

Por conseguinte, sen1 de.struir con:ple~atnen_te 
a noção de homem de moral, de JUSttça, nao 

· ' ·d· ' h a se póde ne~ar que Deus deva prest 1r ~ o : 
im{>or~antiss'ima-- da educação moral. E' pots, 
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un1a InJUStiça de funestissirnas consequenc · 
. 1 d d . Ias para a soctec a e e ucar .uma crtança syste1natica. 

1nenle sem Deus. Ella ~en1 direito a receber 
utna educação de conformidade corn as exigen. 
cias de sua natureza, e que garanta seu eles. 
tino presente e futuro . 

. § 6_5. OBJECTO DA EDUCAÇÃO MORAL 

Sendo, co1n9 já v·irnos, a educação obra de 
liberdade, só o . homem é que será o objecto 
da educação, porqu~ só elle é capaz de fazer 
acções boas quando cump're a lei, acções 1nás 
quando transgride · essa mesma lei. ·Toda: a lei 
para que preencha o : fim deve ter u111a saucção, 
isto é,. para o cun1primento della deve haver 
unza 1'eC01njensa ; para a sua violação ~ 1t11Z castigo. 
A ·consciencia, , o senso con1murn, a lei natural, 

. a historia · dos povos, tudo en1firn cla~a por 
essa sancção. · 

Formar, pois, o caracter c1o ho'mem, como 
n1en1bro da . sociedade civil e da sociedade re
ligiosa, é o principal objecto da educação moral. 

§ 66. MORAL NATURAL, MORAL REVELADA 

.Distinguirnos a moral natural, que cornpre· 
hende as idéas geraes : . Deus, a consciencia, o 
dever ; e a moral revelada, que con1prehende 
a applicação e o desenvolvimento claq uellas no
çoes universaes, con1 -que Deus criqu o hor~1ep1. 
Esta é a nzoral do decalogo, a a-1oral do Evan-
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aelho; porque a moral revelada é con10 . 
z::, 1 . 1 1 . ' VImos 
O desenvo v1n1ento c a et natural . a· • 1 -· ' 

d . d ' so uçao 
pratica do esttno o hon1en1. 

E' el1a . na verdade que .prescreve t ·c1 . . u o 
qu4nto a çonsctencta reconhece con10' b~m e 
perfeito. A tno~al nat~1ral . e à. revelada não 
são duas creaçoes . ~ppostas : ambas têm · a · 

• mesma ort(rem. b . 

Não riegarrtos todavia . qu~ a .morai natural 
podesse existir., debaixo de certo p~nto de .' .. · 
vista, sem ~ moral revelada. As~im, poréin, 
não aconteceu : a n1oral revelada foi dada ao 
homem, e foi dada por quen1 · podia ·e tinha o 
direito de a dar. Não pertence. rnais ao ho1nen1 
portanto escolher entre uma e outra. · · A reve
lação divina é un1. facto, q~eestá no donlinio ·da:. 
historia. Ou havemos de negar o facto, e r1e~se 
caso o edificio histórico cae 'por tei·rà ;. ou há
ven1os de acceitar a· n1oral-' tal qual nol-a revelou 
Deus, principio · e c'onsürpmador de ·todas as· 
sociedéi:9es . e principaJniente protector, pae e 
director da- infancià desvalida. · ' '· · · 

Cumpre, poi~, accçitar o fa~~~ ~~m t~uné~I-o, 
e teremos o-arantido a educação para essa ge-

. . b . 

ração nascente. 

§ Ó7. SENSÍBILIDADE MORAL 
. . 

Conhecer não é o terrno das humanas op~ra-
ções. O . hometn, conhecipa uma id~a, abr~ça 
ou r~geita-a, comforme sua 'vontade e benl ou 
mal Impressionada. 

13 
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~ do philos_opho, a todas as inspirações do· poeta 
« e do arttsta... A verdade não pode divero-ir de 
, si n~esma. e a verdade do ~abio não pód~ · con- · 
« tradtze~ a verdade _do ~rttsta. Eu creio, pelo 
« contrano, que a sctencta que, corre de fonte 
« pura, tornar-se-á luminosa para todos, e que en1 
« tudo A SCIENCIAS E A ARTE APERTÃO-SE AS MÃOS 

' 
« INTERPRETANDO-SE, EXPLICANDO-SE UMA PELA ·ou-
« TRÀ (a). 

« Eu penso . en1fim que nas elevadas regiõ~s, 
« os hun1anos conhecimentos formão tuna attnos
« ·phera comn1un1 a todas as in~elligencias culti
c vadas, na qual o hon1e1n vulgar, o artista e o 
« sabio DEVEM ENCONTRAR-SE E COMPREHENDER-SE 

c 

« NECESSARIAMENTE» . 

§ 68. 
. 

MANIFESTAÇÕES DA SENSIBILIDADE. 

Muito in1porta ao educador conhecer estàs 
manifestaçõe~ e acon1panhar-lhes a marcha . · . 

E, elle quen1 ha de modificar os ímpetos ~áus. 
da· criança assitn como diria-ir, conservar e fir-, b . 
mar setnpre 1nais .as bo~s manifestações. 

Os sei1timentos originad~s dessa faculdade s~o: 
antor de .sz·, aJnJr dos semelhantes, amo·r da fa
nzilia, amor da patria, a11zor da verdade e da 
virtude, amor · da 1'elzg-ião. 

O -homem que não exper.itnenta ern si ess~s 
· , e são elles a senttn1entos e uxn n1onstro, porqu · 

( ) 
, . d . ncepção da sciencia. 

a E Isto q uc se deve chamar verda e1ra co 
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vida · do hon1em etn qualquer estado ou 
. h ( ) p , d con. dtção que se ac e. a o em entretanto ser p 

turbados por utna serie de crin1es e de d:r~ 
mandos. Si porém tiverem sido firmados por um: 
educação esmerada, jámais se apagaráõ de todo: 
é a histo~ia dos homens quen1 o . diz. 

Grande, pois, imn1en~o deve ser o cuidado de 
quem equca a n1ocidade. Attenda bern o edu
dor que · pelo abandono da sensibilidade o 
eo-oista entrega-se todo á investigação de seu 

b 1 • ben1-estar pessoal despresanc o mutt~s vezes e 
prejudicando o . bem-estar alheio, preferindp o 
ben1 privado ao publico, a felicidade individual 
á prosperidade da soéiedade. 

A educação vem destruir essas n1anifestações 
egoístas, vem dizer ao hon1em que elle é menl
bro d'uma sociedade, que é· pae de faniilia, que 
é cidadão para sua patria, que é amigo para 
seus amigos, irmão para seus irn1ãos ; ven1 ainda 
dizer-lhe que não deve viver ~xciusivamente para 
si, e que ten1 uma fé. a defender, um fim so
brenatural a alcançar; é finalmente o educador 
ch:istão, que põe diante de seu pupillo, a per
sonalidade santíssima de Jesus-Christo, que amou 
os hon1ens até o sacrificio da vida. E' assim que 
a educação converterá em brilhante realidade a 
sensibilidade humana con1 todas suas nlanifes
tações (h). 

(a) A . de Guatrefages - L 'espéce humain~-Livre X.-1883. 
(b) Monsabé-Conférences-Paris. -!877. 
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§ 69. COLL.\BORADORES D.-\ EDUCAÇÃO MORAL 

Como toda a educação, ten1 esta certas forças, 
as quaes, realisadas, facilitão poclerosan1~nte a 
obtenção de seu fim ; não realizada, difficultão 
e ás vezes nullificão os esforços educativos. 

Sao elles, con1o fizen1os vêr~ a ,z:ndole, o tenz
peramento, as condz.ções nzesologzcas, etc. 

Não se póde tratar do momentoso assun1pto 
da educação moral, sen1 len1brar as injustas, por
que extremadas, theorias de]. jacq~1es e de HegeL 

Urn diz, n1as não prova que tudo é bo1n nÓ 
ho1ne11z .; outro affirma gratuitatnente que tudo 
é ntáu 1to ho111e1tt. A logica dos factos ten1-se 
encarregado de mostrar a falsidade dessa dou
trina, proclamando as~im as vantagens ·da edu
ca'ção. A formação, do caracter., que constitue 
o fim principal da educação, deve contar com 
os temperamentos, talvez os collaboradores mais 
poderosos de todos os que ten1os 'Visto e que 
mais attenção tnerecem do professor. 

§ 70. TEMPERAMENTOS. NOÇÕES PEDAGOGICAS 

Temperamento, sob o ponto de vista . peda
gogico, é a constituição physico-moral que cada 
homem . apresenta, proveniente da diversidade de 
relação e de proporçõe.s no organismo. Baseados 
na intin1a união da alma com o corpo, os tem
P.eramentos~ pelos traços que imprimem, nos :n
stnao .a qistinguir os genios, os gostos e as _In-



- 102-

clinações que determinão a preponderancia de 
vicias e paixões, de aptidão para as virtudes ou 
de procedimentq e habitas rnoraes. Os tempera~ 
n1entos constituen1 quasi un1a segunda natureza. 
Esta lei decorre , como já., fizetnos vêr e temos 
provado "~ . do co1nmercio intin1o e das . relações 
estreitas entre a aln1a e o corpo. O educador, 
arn1ado ~on1 os supremos principias da n1oral, 
pôde reduz.ir a criança, qualquer que seja seu 
temperan1ento in-icial a ser um homem de bem. 

. . 
Os n1eios g~raes póden1 resun1ir-se no se-

guinte principio pedagogico : «incutir etn o es
pírito do educat1do o conhecimento claro e in
telligente da verdade, vazando ao mesmo teinpo 
e gradualmente a sua sensibilidade no n1olde da 
virtude >>. Nesta obra a vontade do alunlno não 
póde ser esquecida ; razão porque a violencia 
não é, e nuncá ha de ser elemento educatiyo. 
Dir-se-á : a criança não possue esta vontade de
senvolvida. E' verdade, dizemos nós ; mas não 
ha mister de vontade clara e desenvolvida ·para 
a primordial educação. Na pritneira época 
da educaçã? o que se exige é ó tacto qa vir
tude~ A Pedagogia christã, .baseada na lei do 
amor, muito.· pôde~ ·e o tem feito para converter 
em realidade o nosso . asserto. 

O tacto da, virtude é como innato no edu
can~~ : nobre qualidade que elle móstra pela 
m~ne1ra natural con1 que repelle tudo que des
agrada, e acceità tudo que ·o favorec·e. Levem 
os mestres a seus. alumnos pelo caminho do 



- 103-

an1or,. do ~grad?, das caricias_, até que possão 
por s1 ~vahar d un: modo racional a differenca 
que vai entre a VIrtude cotn seus effeitos e 0 
vicio con1 s~as . consequencias. En1 a não pe
quena experiencia qtJe temos de educar, ainda 
não encontran1os um só alumno que resistisse 
pertinaz á applicaÇão do que fica dito ; isso por 
~1ma razão de alta philosophia ~ quen1 não sabe 
que a virtude, difficil etn ·seu · começo, torna-se 
sen1pre doce em seus resultados ? O que deixa
mos fonnulado nesta proposição : Núzgue1n ;a
nzats a1/rependeu-se de ter sido bohz. 

Desta· proposição a sua reciproca é, por ex
periencia, igualn1ente verdadeira. 

§ 7 I. EXPOSIÇÃO DOS TEMPERAMENTOS. TEMPERA-

MENTO SANGUINEO. 

Todo~ os autores classificão do seguinte modo 
.os ten1peramentos que chan1ão radicaes: 

Sanguineo,' 
Bilioso, 
Melancholico ou Lyn1phadco, 
Nervoso. 

Nada dizemos do temperamento erotz..co, por 
ser un1a deo-eneraçao pessoal das forcas physicas 
e moraes d~ hon1en1- · Dizetnos pessoal porque 
entendemos que a existencia dess~ temyera-
111ento é a fatal consequencia da obhteraçao da 



.• 

- 104-

human·a dio-nidade. Não é~ pois, dos hun1anos 
, .I ~ • 

eduéar os infeliies, que o possuem mesrno porque 
. · 0 edtÍcadÓr, si ~ · is.so se a·pplicára, não poderia con~ 

I ' ; I _. • • • 

' tar corn un1 elemento rü:!·éessàrio : energza da vo1t-
l 

0 
' I 

· · ·tade da parte do' educa1tdo. 

Seria · precis~ r~construir ess~ . faculdade, e a 
. - ' -reconstrucçao e .. un1a nova creaçao~ porventura 

. n1ais difficil, do qu~ a primeira. Casos ha to
daviq, en1 que se tem visto profundas e· radicaes 
traqsformações. São elles porém tão .raros, que 
nós os chan1amos, e· realn1ente o são, nyú!agres . 
da g1"aça d-ivina. · 

O predon1inio da organisação, a acção n1esma 
d'uns orgãos sobre outros, é, como já diss~tnos, 
o principio detenninante do ten1pera1nento. 

O ten1paramento sanguineo é produzido pela 
activzaade f1"edo1nz'1tante do SJ'Stema vascular ott 
cz"rtulator.zo. 
. Os indivi.~uo~ tomados, . deste temperatnento 
apresentão certos caracteres. · São' os caracteres 
exter-iores: talhe alto e desetnpenado, physio
nomia anin1ada, . pelle · rosada, rosto prazenteiro, 
olhos vivos e scintillantes. ' 

Este ten1peran1ento, que manifesta-se geral
Inente no periodo da juventude, faz a quen1 o 
ten1 pouco apto para os trabalhos de intelli
g'eiicia~ ' Educa~o, ·porétn;_tem sempre · vantagens . . 

\)s ~ nzezos que . a pedagogià fornece ao edu
cador, os van1os resumir nos seo-uintes con

. se.lhqs.: 'áust~ridacie, sempre guard~dos os !i
fl1l~es da razão ·e das conveniencias ; resistenc1a 
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s~sten1atica ás. nece~s.idades ficticias ; moderação 
a1nda nos mats legtttmos divertimentos ; alo-um 

. trabalho manual ou exercicios gymnastico;; e 
convencer-se o educando da tern1inante obri
gação de praticar as- virtudes que acha diffi
ceis. Até aqui os meios con1n1uns ~ A peda
gogia christã, porém, fornece além de todos 
esses meios, 0utros, que ben1 applicados são 
infalliveis para encorajar os alun1nos á edu
cação desse ten1peran1ento. 

· Alén1 das recompensas terrestres, ella faz -lhes 
vêr que un1a felicidade intern1inavel espera ao 
christão, ao -que triun1phàr do mal, conser
vando-se sempre nos litnites ela justiça e do 
plano educativo. 

Cumpre igualmente, ao mesmo tempo que 
dirige com ptudencia, exigir o educador por 
vezes actos de generosidade, de ben~ficencia e 
dedicação en1. favor do ·proximo. 

Os grandes obstacúlos oppostos a esta edu'
cáção soen1 ser : o· lúxo, o espirito de_ osten
tação e a vaidade, que po9en1-se combater in
distinctamente, em todas as classes., tão só
nlente com a ·pratica das virtud~s ~hristãs, cuja 
efficacia está en1 Deus e seus attrtbutos. 

\ 

O educaqor, ~m regra, deve confiar_ pouco 
nas resoluções e pron1essas de abn.egaçao e. ~~ 
delidade do alumno, porque só ass1111 sua vigl-
lancia será constante. 

14 
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§ 7 2. TEMPERAMENTO BILIOSO 

Este temperamento origina-se do predomínio 
do systema hepatico. 

· Pelos principias .hepatologicos, o fio-ado se
grega a bilis, extendendo-se esta por t;do o or
ganismo. Os biliosos são violentos, apaixonados, 
c.olericos etc. 

Os caracteres exteriores dos biliosos costumão 
ser : estatura tnecliana, oss.acla forte, magreza, 
feições ben1 accentuadas e severas, n1usculos 
finos~ veias n1ui apparerites, olhos vivos e , 
brilhantes, cabello negro, etc . . ' E ' este tempe
ran1ento qqe auxilia o hon1en1 para as grandes 

. en1prezas. Dotado geraltnente de tnuita intel
ligencia, o bilioso atira-se a tudo. 

Seu pensar é ser~no; possuindQ n1ais ingenho 
~lo que arte. · ·Bem educa~ o procl~z caracter vi
goroso ; sen1 educação é un1 agente perigoso, 
attrabzlzario. · . . 

Os meios a~onselhados pela pedagogia na di
recção . deste ten1peran1ento são : · desviar o 

, educando de suas más inclinaçõ~s com avisos 
e admoestações ; dispertar nelle o sentin1ento 
de sua propria dignidade e destino ; . n1udar 
suas affeições ; repritnir cuidaclosan1ente o ar
dente e . indiscreto enthusiasn1o, com que ás 
vezes pretende chegar á perfeição. 

Nesta educação talvez a rnais difficil, e ~er
tamente a mais fructuosa, não perca de vtsta 
o educador que debaixo daquelle ar taciturno e 
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0 individuo nervoso apre~enta os seguintes ca
racteres : seu . espírito é claro e penetrante prin
cipalmente para as sciencias abstractas. O tra
balho, de que e1le se encarrega, não póde ser 
continuado, a assiduidade não é attributo dos. 
1Ze1~"VOSOS. • 

Pascal dizia delles : seu espírito é tão pouco 
'independente, que qualquer run1or os destroe. 

A educação df)s nervosos, para surtir o·effeito 
desejado, deve basear-se na antzzade e na ame-
1zidade de trato, condescendendo com elles cari
dosamente quando não exceden1 os limite.s da 
justiça. e as raias da pruâencia christã. 

A razão disto é obvia : sendo elles ·apaixona
dos e ardentes, o sentimento é quem os ha de 
educar. Desde que são educados, por si mesmos 

. entrcgão-se á reflexão, ao raciocínio; formão 
resoluções fortes e generosas, preparando-se 
para triun1phar das grandes ·difficuldades da vida. 

Convença-se o educador de que . o 
tzervoso é sempre anormal, muitas vezes 
pela propria ·pessoa. 

estado 
criado 

. . 
Cumpre notar que nem sen1pre os tempera

nlentos encontrão·se isolados no individuo ; 
nem é preciso que o sejào para se moderarem 
~ educar.· Sua· classificação está baseaçla na 
preponderancia de um sobre os den1ais, como . , . . 

Ja vtmos. 
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O ·educador diricre sua actividad 
~ . e para aque11e 

ten1perarnento que n1a1s se n1anifesta r · d · , contorn1e os 
preceitos que etxamos exarados. 

§ 75· ATTITUDE DA FAMILIA NA EDUCAÇÃO DOS 

TEMPERAMENTOS DOS FILHOS. CONSEQUENCIAS. 

A exposição succinta, que vimos d.e fazer dos 
ten1peratnentos, n1ostra os supremos cuidados 
que deve empregar o_ educador intelligente. 

A falta de educaçao e o meio viciado em 
que crescen1 as crianças, augmentão conside
ravelmente os obstaculos á felicidade e ao 
progresso social. 
· A vida domestica de um grande numero de 

nossas fan1ilias, passada sen1 urna con1prehensão 
clara das leis econon1icas, setn uma previdencia 
exacta das consequencias d,e certos usos e 
costumes, que insensiveln1ente invaden1 seu 
seio, é um elen1ento destruidor do caracter da 
nossa n1ocidade. Os filhos, em non1e da liber
dade educativa, crescem, sem que se opponha 
aos seus temperamentos barreira algurn!' racional. 
Essa liberdade desvirtuada não ten1 razao. Tende 
'a desapparecer o plano educativo da família. O 
pae, que por dz'1~'ez!o dzvz'no é o chefe. d~ lar, 
deixa que seus filhos se nivele.m com s1go. _A 
mâi, que por igt:~al direito é a ratnha da casa, nao 
tern mais força n1oral para n1anter seus naturaes 

b · I' · d b 01 do verda-su dttos-os filhos nos 1m1tes o e ' 
deiro e do justo. l\ conseq uencia final é que estes, 

h. 1 . . da casa paterna, ao sa trem pe a prune1ra vez . _ 
_ · :- se habttuarao, 

nao reconhecern, por que a tsso na o 
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que seja a autoridade principio necessario em 
toda a sociedade ber:n organizada : n pagada a 
concepção da autoridade paterna, enfraquecidos 
estão todos os laços de ordem e de paz, ,quer 
individual, quer social. 

Não é phantastico o que asseveramos : os 
factos áhi estão, que fallão corn un1a eloquencia 
irresistivel. · 

A demasia nos divertime-ntos,_ 9 excesso de 
leituras não escôlhidase a abstenção de trabalho 
constante tem, por experiencia , acarretado a socie
dade âs n1ais funestas consequencias. 

Venha-nos, pois, a educação en1 auxilio ; dirijão
se os temperan1entos, segundo os ~ternos e im
n1utaves principias da n1oral e da religião ; e 
teren1os caracteres bem forn1ados, homens uteis . " . 
e etnpenhados na. gr:ande obra da recons-
trucção social ; . porque, si de um lado eletnentos 
de divisão e de destruição não faltão, de outro 
abundão felizn1ente os elementos de união e de 
formação. 

§ 76. TENDENCIAS EM GERAL. A ESCRAVID~"-0 E 

A EDUCAÇÃO , 

Sendo., como é a criança o objecto da e0u
cação, deven1os estudai-a en1 toda sua na
tureza, interior e exteriormente nas inclinações 
e pendores para este. ou aquelle vicio. Chan1a-se 
a · isto -estudo das tendencias. Saibamos a·ntes de 
tudo com o celebre Dupanloup, (a) que a criança, 
matriculada em as nossas escólas, é um homen1 

(a) De l'Education. 
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com todo seu futuro, encerrado nos primeiros 
annos ; é a esperança da familia e da socie
dade ; é finalmente un1a parte do genero hu
n1ano que ~e nasce, um men1 bro da pratria 
que se renova. 

_A criança não é má 'em seus instinctos. As 
prime.i~as_ n1anifestaçõe~ traduzen1 geraln1ente o 
amabthdade, candura, simplicidade e docilidade. 
·Pestas q~alidades, conio de sua origem, é que 
devem brotar as tendencias da infancia. Assim 
acontece quando o a criança é ben1 dirigida no lar 
e não menos bem guiada na escóla. lVIas não 
poucas vezes 'a criança desvirtua, ou melhor desvir- . 
tuão-lhe q.quellas bellas qualidades. O ?nét'o 
entre nós é de todos os elernentos o mais 
fatal. A infancia no lar. convive infelizn1ente con1 
a gente esçrava, eom quen1, geralmente, achão-se 
encarnados toda a sorte de vicios. 

E' dessa gente, constrangida a un1a condição 
tniseravel de existencia que a· infancia habi
tua~se a beber, em seus verdes annos, as tristes 
lições do vicio. o O escravo, que fôra em outro 
·11zez'o un1 homen1 de ben1, un1 n1en1bro util da 
sociedade ; no nzez'o, Cfi?. que vive forçado, é cor
rompido e corruptor. A escravidão, não ha 
negar, tern difficultado inéal~ulavelmente a edu-
cação brazileira. 

Após uma tal convivencia, a criança neces
sariamente adquiriu da ·verdad~ ·utna ~déa falsa, 
da virtude praticas erroneas. E todo o hon1en1, 
que estuda e acompanha o desenvolvin1ento 
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moral da criança, conhece que as prirneiras 
irnpressões gravão-se fundas no seu espirito e 
coração. Graças .elevemos dar éÍ Divina Pro
videncia que os sentitnentos christãos vão 
tendo · cada vez ri1ais acceitação en1 nossa so
ciedade ; e, á n1edida que o sol da caridade 
brilha na terra de. Santa Cruz, a negra nu
vetn ela escravidão vai dissipando-se. Honra 
seja feita a este ultimo quartel do nosso se
culo, en1 que temos a ventura de viver, e prin
cipalrnente a algun1as províncias -do In1perio, 
onde presenciamos dilatar-se setnpre mais a 
esphera da liberdade em favor daquella gera
ção desventurada. ·Esperança ten1os q~e aba
tido esse obstaculo, a educação da infancia 
levantar-se-á pujante no seio da sociedade bra
zileira. · 

§ 77. CONTINUAÇÃO DAS TENDENCIAS 

A criança, que recebeu em casa urna edu
caça.o verdadeira, leva para a · escóla os pre
sagios felizes d'urna ed~ucação completa. l\ in
fancia é a idade _da ~rida, en1, que tudo é doce 
de vêr; tudo amavel de cultivar e até con1-
modo de instruir ; é · a época em que a boa 
vontade do alun1no corre de harn1onia con1 a 
dedicação do mestre . Não ha n1estre, que, ao 
m·atricular um alun1no, não protnetta sincera
mente tudo fazer por sua educação ; não ha 
alumno, que, ao iniciar · sua vida escólar, não 
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nutra toJos os desejos de apprender. Ao pro
fessor, portanto, cumpre aproveitar e r.a 

• • I4 zer 
crescer ess~s . pnmetros desejos, não desmere-
cendo um s::> Instante perante seu pupillo. 

A.ttenda bem, e desde logo não attribua un1a 
pequena irregularidade infantil á reflexão ou 
malvadez. 

· Entretant<:, ~ tem~o corre, e ~ possi\'el que 
o alumno retnctda: e então que deve con1eçar 
a grande obra de uma educação que tenha por 
bases a prudencia e a energia, virtudes unicas, 
a nosso ver, que poden1 dirigir com resultado 
as primeiras tendencias da criança. 

Pelo que tetnbs visto, devemos concluir que, 
si a criança tem por sua natureza boas ten
dencias, estas podem desnaturar-se. 

Van1os considerar o educando sob esse du
plo ponto de vi~ta. 

I 

§ 78. TENDENCIAS BOAS. TENDENCIAS MAS 

En1 outro lagar já deixán1os dito que a 
cri.ança repelle o que desagrada,. ao pa:so 9ue 
acceita · o que lhe produz alegna. Nao pode 
ser. esse, entretanto, o principio di.r~~tor das 
boas ou das más tenclencias. Cahtnamos no 
senlinzentalzs11zo u.tilz"tario, do que Deus nos 
livre. Ha na criança, enz gernte1z, os nobres 
sentimentos da virtude, a inclinação J:ara ella, 
produzindo ·a que , se chan1a tendenczas óoas. 

15 
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Estas são individuaes, sociaes e religiosas, con
forme ten1 por objecto o eu, os hotnens e 
Deus. 

Os sent~n1entos do eu e tudo que a e1Ie se 
refere são como innatos, universaes o indes
tructiveis no . homen1. Na educação destes 
sentin1entos cuide o professor en1 que não de
generem elles nos execraveis vicios-o egoz'snto, 
a van<;florz'a e outros. Consideradas sob o ponto 
de vista do Direito Natura,!, en1 face da moral 
e da religião não excluem nunca as tendencias 
individuaes os · den1ais sentirnentos e deveres 
para con1 a sociedade . e para com Deus ; ao 
contrario, quanto tnais perfeita fôr a educação 
das tendencias pessoaes n1ais intin1a é a re
lação que se estabelece pará corn a socie
dade, de que o educando é · membro, e para 
com Deus, de que é filho e creatura. 

As tendencias ben1 educadas convencen1 a 
criança de sua propria excellencia e dignidade, 
de seu destino e felicidade. 

§ 79· TENDENCIAS INDIVIDUAES, SOCIAES E 

RELIGIOSAS 

. Damos un1 quadro das tendencias ou senti
mentos individuaes educaveis. São ellas de or
dem physica, de ordem intellectual e de ordem 
n1oral : 

' •, . 
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Tendencias individuaes-

Physicas 
f Conservação, 

Betn estar, l Amor da propriedade. 
11 · f An1or ela verdade, 

Inte ectuaes\ Amor do bello. 

Moraes f 
\ 

' 

Consideração ou estima, 
Posse do bent. 

As tendencias s~s são os sentitnentos que 
o homen1 ten1 como n1en1bro da sociedade. 

E' pelas tendencias sociaes que o hon1en1 desde 
a infancia. sente-se in1pelJido a ton1ar parte mais 
ou n1enos activa na alegria ou nos infortunios 
de ·seu proxin1ü'. 

S~o elfas de tres especies : 

T d . . 1.- f Domesticas en enctas- ou tnc 1- p . . ' _ . l atnottcas, naçoes soctaes Ph .1 h . 
1 ant roptcas. 

As tenden_cias individuaes e sociaes são, como 
vimos, nobres qualidades . dignas do re-i da crea
ção. E'-- ern virtude dellas que o homem mani
festa sua natureza racional e se faz n1erecedor 
das syn1pathias e dos louvores· 'de seus sen1e
lhantes; que experitnenta interiormente a satis
fação que soem proporcionar aquelles senti
rnentos, quando bem formados. 

Essa satisfação no horilem não é todavia conl
pi_eta; si ella não é doirada pelo sol celeste, por 
q~em é o supren1o consurnmador, e fim ultimo da 
creatura-DEUS. E' ern Deus que as acções na-

f 

' 
J . 
'• ' 
I 

I· . 
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turaes do hotnetn vão .receber a feição que lhes 
é propria. A tcnd~ncia relig.iosa~ ~n1 si sobre
natural, no honH~nl e un1a extgencta de sua na
tureza. A concepção que todo o hon1ern ten1 

·de Deus é que é o }~nte n1ais perfeito. que se póde 
itnaginar. Assin1 é , e não pôde deixar de o ser. 

· Deus é a ultin1a razão das cousas. 
' 

As tendencias religiosas nós as resumit11os en1 
tres: 

Tendencias religiosas[ 

-

I~ é , 
Esperança, 
Caridade. 

§ 80. DESENVOLVIMENTO DAS TENDENCIAS PES-

SOAES. MODO DE EDUCAL-AS. 

A consciencia é um sentimento da aln1a, que 
leva o ho.n1em a praticar o bem por dever ser 

- praticado, e a evitar o n1al por dever ser evi
tado. E' ella a v6z interior e poderosa que 
proclama a existencia de Deus e de seus attri
butos, o instincto social e suas n1anifestações, o 
an1or de nós. n1esn1o e de nossa conservação. 

La-A c~nservação é uma tendencia que se 
· ~lescobre en1 todo o ser vivo, e o Direito Na

tural faz della un1 preceito termiriante :-Se1/''i/a 
te ipsum. .A morte repugna, porque _ a vida é 
a perfeição do hon1e1n. En1 razão directa dessa 
perfeição está o cun1primento do destino. Os 
animaes viven1 para o hon1ern ; o homem existe 
para Deus. Dessas relações ·resulta o que se 
chatna harntonz'a da creaç'ão . 
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O hon1icid i o e o suicidio são crimes 1 . · . _ . ~ a)on1t-
navets, porqt}e sao a ~'tolação da justiça (a) . 0 ho-
Jnenl ~1ao ~~de desvtar sua existencia do fim que 
lhe fot n1a1 cado .. ~ ~ fim do hon1en1 é procla
nlado pela propna ex1stencia. 

<? educa?or. deve dispertar, aviyar cada vez 
n1a1s. e.sse tnsttncto,. en1 virtude do qual son1os 
prohtbtdos de n1utllar nosso corpo e destruir 
nossa saúde. A te1tde1Zcz'a á co1zse1"va;ão é urna 
qualidade educavel. 

2. a_ O ben1 estar é um corollario necessario 
da primeira tenclencia, consiste etn garantir a 
vida, arredando toda a sorte de incon1n1odos (h). 
A educação desta tendencia deve consistir na 
con1prehensão da vida ern geral, sob o ponto 
de vista individual e social ; s~.m educação de
generára en1 indolencia, etc. 

3.a-Além dos direitos, que o homen1 tem de 
usar e gozar, ainda tern o dire~to . de dispô r de 
uma cousa con1o quer, salvo ser_npre as deternlina
ções da lei positiva. E' o que se ch~rna di1"ez'to de 
propriedade. A origen1 dé:t propnedade, pondo 
de part~ as theorias de J. Jacque~ <:no_ ~eu C·o:1-
tracto Social , » que alén1 de at~tt-luston~as sao 
inverosímeis. A oi-ige~1 da prop'nedade, ~~s~en1os 

·nós, é. dupla : o trabalho pe:s_oa! e o d1re1~~ c:e 
prin1eiro occupante. A legttnntclade da ortb e~ 
justifica a tenr(encza, que desde cedo se mani-
festa na criança. 

(a) E Caro -- Nouvelles études morales sur le temps prffic~cnemt. ... 
· · · d t s que a JO' '' (b) E;stá claro que nos referimos aos acc1 en e o 

hu.manidade e que são peln mestra causados. 
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Ha bituen1 os paes ou os professores o seu 
educando a respeitar a propriedade alheia. A 
justiça é virtude que deve presidir á obra da 
educação moral. · . • 

Todos os objectos, todas ~s circumstancias, 
todas as occurrencias deve1n servir ao educador 
de thema para suas lições moraes .---- Passeia 
por exen1plo n'um jarditn · alheio cotn o seu 
pupillo, vê-o querer lançar a n1âo a um fructo , 
a uma flôr que seja ;. e eis ahi a occasião oppor
tuna de lhe fazer conceber utna idéa de propr/e
dade e o respeito que se lhe deve. 

· - ~ Não colhas essa flôr . >>~ « Porque : . . . si 
ella é tão bonita ! »- << Porque não é tua.~- « lV1as 
em eu apanhando . . »-<< Não fica mais tua por 
isso. »-· << Porque ? >> - << Porque o dono deste jar
dim cultiva as suas flôres para si e não para 
nós . Se elle foss~ ao nosso jarditn e nos apa
nhasse as nossas, de sorte que quando fossen1os 
passear as não achassemos, gostarias disso ?» 
c N:ão. >> Pois o n1esmo diz elle : . e o que não 
qüeremos que nos. fação, a nós não devemos 
fazer aos outros (a). Nunca a lição será esque
cida pelo educando. 

§ 8 I. CONTINUAÇÃO ' DAS T.ENDENCIAS I~DIVIDCAES 

' 

As tendenci~s intellectuaes são naturalíssi-
mas no homem. Vimol-as quando estudámos a 
educação intellectual. Basta dizermos que a 

(a) Almeida Garret.-Educação . 



- 119 

tendencia para a verdade é no hon1en1 tão ir
resistivel, que antes. tnil vidas déra, . do que con
tradizel-a. Já dizia o Poeta : Vz"tanz _inzpendere 
vero., O~ n1artyres christãos sactificaran1 sua 
vida para testen1unhar a verdade de sua fé. 

A veracidade é un1a qualidade indispensavel 
no hon1 en1 de be 111. · 

Incutir o an1or ·da verdade e o horror da 
n1entira é o fim desta · educação. Entre outros 
tneios pedagogicos ha o de nunca desmentir o 
educando, a não 5er que a verdade te'nha sido 
n1aliciosa e formaln1ente encoberta. Apanhado 
cla·ran1ente etn mentira, diz Marion , o alunino 
deve irnn1ediatan1ente ser corrigido do tnodo se
guinte: O professor n1ostrará que o mentiroso 
não lhe n1erece n1ais ·confiança, nen1 deve me
recei-a. a -· seus coll~gas, en1quanto não se re
habilitar ; ao passo que dep'osita toda a con
fianca no verdadez"ro que nunca n1entio ~ (a). 

Muito conseauirá o professor coxn n1ostrar de 
un1 lado a per~urbação do n1entiroso, d'outro a 
candura d'alma do que não ·mente. 

Pode l~nçar mão iaualme.nte, diz IYiiss Ed
geworth, do . sentin1en~o de estin1a (h) 

A tendencia para o bello é a que se refere á 
educação esthetiea. 

O bello é nas cousas a concretização da bel-
. leza ideal. 

(a) Lections de Psychologie. · . 
(b) Education pratique de la vertté . . 
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O amor do bello é talvez o mais poderoso 
sentimento do coração humano. E' o bello na 
sua accepção lata o con1plexo das disposições 
naturaés e a·rtisticas, do gosto litterario. etc. 
· Não é esta educação a que faz os criticas, os 

artistas e os poetas ; sua esphera é mais lin1i
tada. Esta tendencia edt~ca-se pela influencia que 
tem sobre as faculdades tnoraes do hon1e1n. 

Neste intuito cumpre que em toda a educação 
primaria se cultivem as beiJas-artes, como a t}lu
sica, a pintura, etc., afin1 de amenizar as agruras 
dos trabalhos escólares. Esta educação prepara 
a criança de hoje e o homem de amanhã a 
suavizar-quen1 sabe-. as durezas da vida. O 
grande Pascal dizia que as harn1onias, tornadas 
sensíveis ao coração, abaten1-lhe as tristezas e 
avivão-lhe o presentimento de melhores destinos. 

Refere Stuart Mill en1 suas Me1norias ·que a 
primeira educação que recebêra havia sido rigo
rosa. . De tres annos .sabia grego ; (a) de doze, 
logica; e de treze estudava o calculo integral (h). 
Desta educação exclusivamente intellectual re
sultou que en1 sua ~dolescencia vio-se ton1ado 
de tão profunda tristeza, que experimentou des
gosto pe1a vida. 

· Invernava Mill em un1 arrabalde de Londres. 
Um dia cahio·lhe ·nas mãos un1 livro de poesias; 
1~-o, . e aos sons n1usicaes que ouvia, sentia des: 
pertar em si todos os. sentimentos, que ate 

(a) Joh? Stuart Mill-Memoir~s-Citado por Compayré. 
(b) ?\lex. Franch.-Diccionaire des sciences philosophiques . 
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então se havian1 occultado no recesso de . E . sua 
infancta. .. os se.nttmentos são tanto 1nais ele-
vados, quanto n1a1s nobres são as inspirações 
do artista. Facil é de cotnprehender o encanto 
d'aln1a e as ernoções do coração j u~enil diante 
dos cantos escólares, das musicas· sacras e de 
outras tnanifestações do engenho artístico. 

§ 82. TENDENCIAS MORAES-CONSIDERAÇÃO OU 

ESTIMA, POSSE DO BEM 

Almeja a criança ser estimada, considerada. 
E' ess~ tendenc_ia que tnuito convén1 dirigir afin1 
de não uegerierar em orgulho, etn fatuidade, e 
outros vícios semelhantes. O sentin1ento de es
tima será se~1pre para o educador um potente 
incentivo para conservar seu pupil lo na pratica 
elas virtudes educativas. 

A p·osse do bem é uma tendencia ingenita no 
hon1e1n. Em outra parte já dissen1os que o fin1 
da educação tnoral é encaminhar a criança para 
o ben1. · 

§ 8 3. AS TENDENCIAS SOCIAES E O RADICALISMO 

Para bem estudarmos as tendencias sociaes, . , 
que na nossa opinião é assumpto necessan~ n um 
curso de Pedagogia, devemos remontar a co~s
tituição da fan1ilia, ao berço do n1undo, ao pnn-

. cipio das cousas. Temos o-rande pezar de nos não 
o 1" a permittiren1 as proporções do . nosso tvro, um 

analyse dos systemas e theonas creadas · para 
]6 
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xpli~ar a ori ·ern da fan1ilia, as hypotheses mo
l e rnan1ente inYentadas sobre a formação do 

1nun] sobre o estado prin1ordial do ,titUYerso. 
S- 0 lias tantas , que não poden1 ser estudadas 
conYenientetnente n\una obra didactica. ~-\s 

· r: · rs r adie u:s tern produzido fonnulas absurdas 
a "'erca da r ns:'itzu{ão da _(anulia. Calcando a 
·yen.lade e a justiça deste dogn1a social. pro-
clanla a abolição do n1atrimonio con1o instituição 
politica, religiosa jurídica e c i \·il a). Falsa es
perança, exclan1a o grande 1\Ionsabré b). Os 
profànadores da fàmilia pretendem enYenenar as 
tendencias sociaes en1 sua fonte resumindo suas 
crenças nesta fórmula anti-social : a fann'lia st 
constitue pela ttttião livre; {Jbedecendo á · lei dos 
s xoj:., obser-,ada de pa1/te a parte a pleJtitude de 
seus dir·eitos! As consequencias . de doutrinas 
tão attentorias da felicidade nacional tenl con
\ encido ja da sua falsidade aos seus prirneiros 
procJan1adores. 

i\s estatísticas ultimas são do que asseveran1os 
o tnais eloquente testen1unho. 

. 
AS TENDENCIAS SOCIAES E CHRISTIA:KIS:\10 

F elizn1ente o christianisrno empenha-se,. con1o 
salvaguarda da sociedade, em accentuar a 
constituição divina da família, firmando sempré 
tnais a unidade, a indissolubilidade e o caracter 

. (~) Program.me de la section de l'Alliance . de la De-mocratie so-
cJahste á Geneve. (L.Internationale, pag. 22.) . : . 

. b) Conferences de N. D. de Paris.-Radicalísme contre Radic.t
hsme. 
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§ 8 5, SCIENCIAS HISTORICAS E SCIENCIAS N ATURAES 

As sciencias proprian1ente ditas, que abra11• 

gen1 todos os conhecimentos humanos, são hir
toricas e naturaes. (a) 

Não in1portão ellas contradicçâo, porque 
poden1 preoccupar Cttl1Zt·tlatz1Jante1lte o espírito 
hutnano, tendo cada tuna sua esphera de acçã9. 
Con1quanto sua marcha seja .differente e seus cri
te rios clistinctos, seu fim . é o mesn1o. As 
sciencias todas· são irn1ãs : dir-se-iào raios do 
n1esmo sol, n1anifestações da mes.ma luz. 
. As sciencias historicas narrão os factos, sejão 

elles de ordein . divina· ou hun1ana. As scien-,. . . 

cias naturaes só estudão os phenomenos na-
turaes con1parando-os com outros ; . fonnulão 
leis, estabelecem principias , aliás muitíssimo 
acceitos e de grandíssima utilidade pratica e 
scientifica, e até . indispensaveis. Mas não são 
unicos phenotnenos os das sciencias naturaes. -

Un1a ordem de conhecin1entos ha reaes e 
positivo~, que não são filhos da observação, 
tnas tidos .e ·havidos como verdades, porque 
são factos realizados na plenitude ~os ten1pos, 
tendo portant~ uma · existencia objectiva, não 
obstante as negações dos incredulos que sen1pre 
forão n1ais ou n1enos t1unlerosos. 

As provas materiaes e palpaveis do individual 
e do invisível, para as quaes soem appel1ar os 
nossos incred ulos, não trit:1n1phariào por certo 
cle sua incredulidade. · 

(a) Apologie Icünlffi<J;Ie de la foi chrétie1111e- F. Duillé-J885. 
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O tnilagre que Deus opera~se para authenticar 
um outro milagre seria negado como o foi o 
primeiro : a vontade do livre pensador-de 
ntá f é está preparada para não adherir á evi
dencia, ainda quando esta se . realize: Os con
temporaneos do Divino Mestre, ·que testenlu
nharão as ntanifestações d~ sua Ün1nipotencia, 
todos não seguirão sua vontade, todos não 
professarão suas doutrinas. Ora') esses factos 
e outros muitos, negados por alguns, porém 
authenticados por milhares de homens, ficarão 
sendo do don1inio da historia ; como ficarão 
sendo da historia. as conquistas de Alexandre_, 
as façanhas de Cezar, as victorias d~ Napo
leão. .E' pois, a historia, o thesouro, o grande 
reservatorio dos hun1anos acontecin1entos, a 
narração sin1ples, in1parcial e por vezes cruel 
dos factos, os quaes analysados, con1parados e 
raciocinados constituen1 . o que se chatna-a 
Philosophia da. historia. E' a historia o monu
mento sempre vivo, que etn sua antiguidade 
mais ou menos ren1ota desafia as gerações que, 
á tnedida que passão, nella deixão · gravados 
seus notnes e seus feitos ; pouco se lhe dando 
serem non1es ou feitos naturaes ou sobranatu
raes, hun1anos ou divinos. A n1ão do futuro 
é in1potente para· apagar o que sê lê en1 suas 
paginas ; e quem a tanto ousasse, nada mais 
faria ·que deixar antes de tudo a n1en1oria de 
sua ousada passagem. As gerações, sejão quaes 
foren1 suas convicções, se succedem ; ao passo 
que a _histo.ria ahi fica immovel, in1placavel. 

... 
J 
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Nós sctnpre fon1os an1igos das sciencias his
toricas, con1o nunca deixamos de sel-o das 
sciencias naturaes ; cultivan1os umas, an1pliamos 
a esphcra das outras. O que nos separa da 
escola sct'entijico-11todet'1Za não é a ignorancia, 

' . . porque nos atnan1os a sctencta ; o que nos 
separa dellas é a pessin1a applicaçtio que . fa
zetn do n1ethoclo experimental, aliás de tanta 
utilidade, quando ben1 con1prehendido. 

A sciencia, que se diz moderna pretende 
que a experiencia é o unico e un:iversal crite
rio da certeza em todos os ran1os de conhe
citnentos. Pretenção esta que tem levado e 
levará fulgentissimos talentos até as regiõf:s do 
absurdo. Nós distinguitnos os 1nethodos, de con
fonnidade sempre com a ordem das idéas, a 
que se dirige a actividade de nosso espirito. 
E, força é confessar, que, graças a essa dis
tincção~ vivetnos continuamente na certeza ; ao 
passo que os e./r:clusivistas viven1 n1ergulhados 
no n1ar da duvida e das hypotheses. 

Ora, a sociedade, a família, o homen1 são 
factos historicos ; por conseguinte ás 'sciencias 
naturaes não compete forn1ular hypotheses 
acerca de sua origen1 e muito menos criar as 
tendencias sociaes, , don1esticas e individ uaes ; 
senão á Moral , que ten1 já suas leis e prin
cípios assentados que constituen1 o complexo 
de direitos e de deveres impostos ao home.n1 , 
considerado sob o ponto de vista individual e soctal. 

Mas é tempo de tratarmos das tendencias · 
socia~s educaveis na criançà. 
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§ 86. TENDENCIAS DOMESTICAS 

Dissemos já que. a escóla deve ser como 
um~ co~1tinuação do lar dom~stico ; que a~ pri
meiras vt~tudes quen1 as deve Inocular na criança 
são os pats, que de Deus receberão a paternidade 

Os sentirnentos naturaes, que nascem e 
crescem no lar, de\7 en1 na escóla encontrar seu 
aperfeiçoan1ento. E estes sentitnentos são : de 
a1nor Jilzal e de a11zor· fraternal. Seja o nles
tre· ·a · representa~ão · viva dos pais pelo res
peito e pela dedicação, e o an1or do · alumno 
crescerá sen1pre para com aquelles de quen1 re
cebeu o ser. Eduque igualmente o tnestre a 
seus alumnos, que se amenl, se estirnen1, se de
fenclão n1utuan1ente ; e estes comprehenderáõ 
sen1pre n1ais o verdadeiro an1or fraternal. A · voz 
da natureza e o instincto de imitação serão os 
grandes factores desta educação .. 

§ 87. TENDENCIAS PATRIOTICAS 

Não são estas tendencias menos naturaes ao 
hon1en1 para que não se devão educar desde a 
infancia. Pondo de parte a idéa . de ser o 
professor publico empregado do E:tado, .en
tendenl.os que todo ·o educador, seja p~bltco, 
ou seja particular, deve incutir no esptnto de 
seu alumno o anzor da pab"ia, das z'nstituz{ões e 
g{orias nacionafs, dos- grandes f~itos dos ho-
mens de. seu paiz. A criança é o cidadão, en1 
gerrnen. Arthur Loth, ern seu MANUEL P INS

TRUCTION CIVIQUE, diz: 
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« Ao sair da escóla, o filho do carnponez e 
do operário não apprende mais nada. Entre
tanto dahi a alguns annos é ·chàn11.do para 
influir nos negocias publicas. Con1o eleitor e 
c_omo soldado, ten1 elle ·em suas mãos a sorte 
de seu paiz. Do · rnodo por que votar e toruar 
as arn1as será a F rança ben1 ou tnal gover
nada., bem ou n1al defendida (a).>> 

Si o citado autor assin1 falia das crianças 
que frequentão as escólas da França; porque 
não dirernos o mesn1o nós das cri_anças que 
apprendern nas escólas brazileiras ? 

E esta educação não se realiza emquanto 
não se inaugurar em nossas escolas ztJ1Z Curso 
"de Educa{ãO czvica . . • E' por esta educação que 
se põe o alumno en1 dia com I a organisação 
política e ad1~1inistrativa de seu paiz, se lhe 
faz com·prehender a itnportancia do voto, se 
1he · dá uma idéa justa e clara de sua patria, 
desenvolvendo aos seus olhos a historia de 
sua nação e a march~ dos negocias publicas~ 
Não é no jornalismo, entre nós tão vario en1 
suas opiniões políticas, que o cidadão deve for
tnar seu coração patriotico. O jornalismo em 
geral, não tem sido . até agora, un1a escóla dis
creta, de principias inabalaveis. Quantas vezes 
o mesn1o jornal, com a passagen1 de um a 
outro proprietario, de un1 a outro redactor, traz 
·ern suas colun1nas artio-os de doutrinas inteira

h 

n1e~te oppostas ?-! Os nossos jornaes, excepção 
feita ·de alguns, tem servido até hoje só para 

(a) Nouvelle édition.-1883. 

I 
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desviar os hon1ens dos estudos sérios e apro
fundados, inaugurando infelizn1ente as leituras 
superficiaes e demasiado ligeiras. As convi~ções 
hoje produzidas nos espíritos por un1 jornal, são . 

. atnanhã pel~ leitura de outro _modificadas , quando · 
não destrutdas con1pletamente. 

Cun1pre, -pois, e por outra fórma mais effic~z 
iniciar, porque nem iniciada está. a EDUCAÇÃo 

CIVICA nas nossas escólas; desviando dest'arte 
a inexperta tnociclade c)o fluctuar constante das 
idéas políticas. 

Os meios praticas os encontran1os no ensino 
da histeria patria, porque diz o citado atÍtor : 
a verdadez·ra· es.cóla do patrzotz:S11zo é a histo
ria. Verdade é que somos un1a nação nova, 
mas não é menos. verdade · que contamos 
já tradições gloriosas, caracteres venerandos, 
cidadãos conspícuos, ·que se pbdem con1 tnuito 
fructo propôr á geração nascente, que se educa. 

Não se digà que os nossos antepassados 
· vivião atrazaclos, que os progressos das novas 

instituições não erão conhecidos, 

Si por ventura assin1 era, tinhão elles to
davia, força é confessar; virtudes muitas que 
hoje sentimos escacear; corn as quaes na actuali
dade operar-se-ião n1aravilhas , attendendo á faci
lidade e aos recursos de que dispon1os. 

Outros meios . são a explicação clara e con
cisa das leis fundamentaes do ' ln1perio, da 
constituição política, e principaln1ente dos artigos 

17 . 
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que n1ais ent~nde:n cGm. ~s funcções políticas 
e civis do ctdadao braztletro. Sen1 educação 
civica ou política, dizia Pestalozzi, o povo mais 
soberano torna-se semelhante á criança ... 

O patriotismo é a alma d'uma nação, e como 
tal deve estar baseado nas leis supremas da 
n1oral. 

O patriotistno, que não tiver a moral por 
fundan1ento, a historia é quem o diz, não é 
capaz de inspirar as grandes virtudes e muito 
tnenos o sacrificio, tantas vezes necessario para 
salvar os brios nacionaes'r 

§ 88. TENDEN~TAS PHILANTHROPICAS 

Philanthropia é entre as nações civilisadas 
utna palavrá sem sentido. Originariatnente 
significa amor .do hont-enz. · ,Este sentirnento 
que Deus gravou tão profundamente no çoração 
humano, chama-se a1nor do proxúno, que é 
uma das . manifestações da caridade e da jus
tiça : sem estas virtudes, a philanthropia não é 
tun sentitnento nobre, porque vem a degenerar 
em-vangloria e ostentação. 

E' sómente no sentido de an1or do proximo 
que se póde admittir essa palavra. 

Chan1an1os tendencias philan thropicas- os sen
timentos de amor para com os nossos seme
lhantes. Essa virtude, uma das n1ais syn1pa
ticas ao coração humano, era quasi desconhe
cida antes de Jesus Christo. 

Havia, dil-o a historia, vestígios muito apa-
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gados, d~ un1 atnor envelhecido, un1a men1oria 
1nui Jongtnqua de amor pelo proximo. O Di
vino Mestre não veiu sótnente avivai-o senão 
elevai-o á sublime cathegoria de virtude ~hristã 
isto é virtude duradoura, generosa e universal.' 
Desde esse dia os ho1nens poderão chamar~se 
irmãos, a verdadeira confraternisação estabe
leceu-se no mundo civilisado. 

Esta tendencia, curnpre, desde a mais tenra 
idade, ir desenvolvendo-a no educando. 

A caridade e a justiça estão forn1uladas nos se
guintes tern1os : 

Fazez· aos outros o que quererzezs vós que se 
vos .fizesse ; _ e a cada qual dae o que lhe é 
devz'do. 

O educador deve persuadir seu alumno da 
necessidade de an1ar o proxitno, porque todos 
os homens formão un1a só farnilia. que tem 
a mesma origem e cujos interesses e destinos 
são cotnn1uns. A justiça e seus deveres são 
consequencias de rigorosos e naturaes direitos 
inherentes á personalidade hun1ana ; con1 effeito 
todo homem eleve respeitar seu sen1elhante, re
parar os prejuizos que se lhe causarão, e estar 
sempre pelos · con1pron1issos tomaG.los. 

E' por tneio destes sentimentos que os ho
n1ens vivem em sociedade, tealizando seu 
destino. 

A força de todas essas relações só póde 
estar em Deus. 

I 
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A philanthropia, fóra dessas id~as é um 
sen tin1ento _ passag·eiro, interesseiro e parc,ial 
é o egoisn1o disfarçauo. Cuide, pois, o pro~ 
fessor de provocar, por n1eio de exetnplos e 
conselhos, que os n1eninos exercitem tão nobres 
tendencias de seu coração, preparando-os para -
serem os valentes factores de un1a sociedade 
bem organizada, aptos para realizar seu des
tino individual. 

§ 8g. TENDE~CIAS RELIGIOSAS : FÉ, ESPERANÇA, 

CARIDADE 

I 
t 

Sem tempo, nen1 espaço para . acompanhar 
a anthropologia n~s suas investigações, affir- I 
mamos com o n1ui cele~re A. de Quatrefages \ 
(a) que não ha povo algum que não tenha 
idéa de Deus. Depois de haver estudado os 
caracteres physicos e psychologicos de todas ·as _ 
raças conhecidas, diz elle que a religião .é um 
dos caracteres fundarnentaes da especie humana. 

Assitn é que a educação não seria completa 
em ningu~m, si por , ventura não se tivess~m 
desenvolvido as tendencias religiosas. O ho
nlem sente desde logo a necessidade de utn 
ser criador, d'un1a vidC;t futura ; em toda parte, 
onde~ quer que vá, é a consciencia que lhe proclama 
a imn1ortalidade de sua altna. Ora, a existencia 
de Deus e a inunortalidade da -aln1a são os 

(a) L' espece lmmaine-1883. 
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dogtnas . fundamentaes da relio-ião S 
d.fi · ~ · en1 estas bases o e 1 c to da educação não tem · 

Ad garan tta. 
Nesta parte . olpho Coelho é tnuito injusto, 
porque propositalmente confunde e baralha t d 

O . R u o. 
proprto ~usseau , comprehendeu essa ver-

?ade, quando dtsse : J .a~azs cru qzt' on pouvait 
etre ver;ueux sans relzg·zon, 1nais ;e suis bien 
detronzpe de cette errez(r. 

A fé é um sentin1ento inherente á natureza 
humana . . O objecto, sobre que versa ésse 
sentimento faz con1 que seja a fé scien
tifica, ou religiosa. Será n1ais ou n1emos 
profunda, conforme são n1ais ou menos ·graves 
os tnotivos de credibilidade. A _fé religiosa é 
um sentin1ento sobrenatural con1 que Deus fa
vorece a todo o homen1 ; devendo este, em 
virtude do conhecimento que ten1 do mesmo 
Deus, adherir á suprema e infallivel autoridade 
Divina. A racionab~lidade da fé é tanto m~is 
con1prehensivel e satisfactoria ao nosso e~i
rito, quanto . é ella estudada sem prevençao. 
A fé é para o espírito humai1o uma luz, qu~ 
augn1enta á medida que della nos approxt
mamos. 

A esperança não menos natural sentimento, 
é por Deus sobrenaturalizada con1 sua graça. 
A esperança religiosa é un1 dom de Deus pelo 
qual desejamos a conquista do nosso fim ul
timo--o Céu. 

A caridade é o · amor reciproco de Deus e 
do homem· dessa communhão resulta que os 

' 
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homens são irmãos, membros de uma só fan1ilia 
cujo chefe supremo. é o proprio Deus, que no~ 
creou. 

Educar as tendencias religiosas da criança é 
promover sua felicidade, n1esrno a temporal. 
Montesquieu já dizia (a) : . A religz:io ch1~"zstã, 
que parece ter por ob;ecto só a felicidade da 
outra vz·da, proJnove ai1zda ·nesta a nossa ven
tu7'a. 

As tendencias religiosas da criança são na
turalmente christãs. Ern n1atería de religião 
não se póde, sem destruir toda icléa religiosa, 
admittir mais do que un1a e uma só ; porque, 
seildo a r~ligi~o, como diz Santo Agostinho, a 
aurea cadêa que une o homení. a Deus, un1a 
só ha de ser a religião digna dessa nome. 

Ha cle ser uma, porque não é possível que 
pensares diametraln1ente ·oppostos e acções re
pu~nantes que, como religiosás, se praticão 

·!.; entre certos povos, sejão indifferenten1ente 
agraclaveis a Deus, que é o Ser infinitamente 
sabio, infinitamente perfeito. Ora, de todas as 
religiões a unica, á que não repugna a virtude, 

. que não pactúa com o vicio, é a reliuião christã. 
Voltaire disse: ~A re!zgião 'natural t o principzo 
do christzanis1no, e o christianzs1no é a lei natural 
aperfez{oada ~. 

I 

Alén1 dessa, consideração philosophica, que 
aproveita até ao heterodoxo e ao incredulo, 

(a) .Espt·its dtfs L ois. 
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nós ten1os o facto historico da divina revelação 
realizada no tctnpo e no espaço, e a qual nã~ 
poden1os negar sen1 cahirrnos no scepticismo 
historico. 

Assitn, pensamos con1 o sabio anthropologista 
já citado que a religião sendo a regra supren1a das 
hun1anas operações, os povos forão adulterando 
seus clogrnas e sua n1oral ; e, ao passo que cahião 
na barbaria c desregran1ento n1oral, perdião 
as noções exactas de Deus e de seus attributos, 
da religião revelada e de seus caracteres. As 
r.evelações feitas a Adão e aos patriarchas, 
a revelação feita a Moysés, e a fundação do 
christianisn1o pelo proprio Christo não se con
tradizern ; longe disso, estão ele pleno accôrdo · 
quanto ás verdades fundamentaes. A revelação 
christã é o sol na plenitude de seu calor me
ridiano. ; ao passo que as revelações patriarchaes 
e mosaicas são o sol que desponta no horisonte. 

Si algu~11a variação se nota, é tão sótnente 
na parte disciplinar e pratica. Quantas vezes 
nãb acontece que un1a mesn1a lei tem diversos 
modos de execução, conforn1e as condições, os 
ternpos e os homens. 

Fundou Deus a religião para os homens, e 
á sua igreja deu o poder de executai-a. 

Da igreja, .pois,- é que devenlO~ receber a 
direcção relio-iosa. Educar uma cnança é tor
nai-a filha ob~diente da igreja, é fazel-a christã. 

Não escreve1nos para povos barbaros .o~I 
setvao-ens · escrevemos {Jara um povo ClVI

o . ' 
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lisado, filho da cru~ . e portanto christ~o, que 
não desconhece a cltvtndade de sua relJcrião 0 b , 

(jue · ella fez e o que póde fazer em favor da 
nossa educação. Nessas condições seria neces
sario que o professorado fosse todo catholico . 
... .L\qui entre nós não ha duvida que em razão 
da lei fundan1ental do Estado, o professorado 
publico deve ser catholico. Emq uanto e lia não 
fôr abolida pelos Poderes competentes, enten
demos que o professor publico tem o dever de 
defendei-a, não só de respeital-a . 

• 

As convicções religiosas tJão são, nem devem 
ser obrigatorias. O proprio l)eus respeita a 
liberdade hu'n1ana incli:vidual. Não assin1 no 
Estado a respeito . dos hornens publicas. Estes, 
Utna vez norneados para qualquer emprego, C011-

trahen1 solemnes con1promisso$ de defenderen1 to
das ·as instituições do Estado, sejão ellas quaes fo
renl. O juramento, en1ittido pelo funccionario pu
blico e ~xigido por lei, não é nunca pa~cial e limi
tado pela vontade do funccionario, tnas total e sen1 
restricção. Uma das obrigações que o pro
fessor jura contrahir é defender e ensinar a 
religião elo Estado, desenvolver as tendencias 
da criança segundo os princípios_ da tnoral 
christã (a). I.Jogo. está o funccionario publico n~sta 

'alternativa : ou ha de educar seus alumnos 
nos princípios da religião e moral christã, 
cumprindo o juramento que emittiu ; ou ha de 
recusar-se a es.te dever, violando o compro-

I 

(a.) Regulamento da Instrucção Publica da Provinc~a-Art. 3· 0 
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n1isso tomado co~ o Estado. Neste caso ultin1o 
que exe~pl~ d~ o educador a seus alun1nos 
de respeito as leis de seu paiz? 

Si ... a Constituiçã~ do Itnperio consagrasse 
outra crença que nao a catholica, poderia dei
xar o . professor de a respeitar, de cumprir e 
de ensinar a crença do· Estado ? 

Não tratan1os de D ·irezto co1tstztuendo n1as do 
Direz[o conslituid5J, que nos rege ;- nen1 ~ós; nen1 
o corpo do professorado somos legisladores. 

§ 90.· PRI11EIRA TENDENCIA CHRISTÃ.-A FÉ 

Já dissen1os que a fé é un1 factor necessario 
para a educação moral, porque é pela fé que 
conhecemos clar~mente a Deus, prin,cipio e 
fundan1ento de toda a tno.ral ; é pela fé que 

. sabemos qual o caminho que deven1os trilhar, 
a origem e fim de nossa existencia e princi
paln1ente a nossa vida futura. 

A intellig·encia hutnana, optin1a faculdade. para 
conhecer das causas terrestres, ten1 necessidade 
da fé para conhecer das celestes. A fé é para 
as causas sobrenaturaes e divinas, o que o te
lescopio é para a nossa vista !1o est~d? d'utn 
astro longinquo. A razão mats esclarectda não 
comprehende da fé, assim como a vista a n1ais 
aguda nada póde alcançar dos objectos que lhe 
ficão distantes. 

O professor educará 
sinando ao alumno que 

esta tendencia, I. o en
Deus é a propria ver

ts 
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dacle e a luz que nos illun1ina ; 2. 0 explicando 
de modo claro e intelligente todas as verdades 
reveladas por Deus ; 3. 0 tnais tarde, cotn batendo 
con1 argumentos valentes a incredulidade en1 
todas as suas n1anifestações ; 4. 0 finaln1ente, en
sinando o alumno a invocar o santo non1e de Deus 
e a observar fiehnente as praticas religiosas. A 
tendencia para a fé fica educada, quando a in
telligencia do alumno sente-se capaz de revelar 
os enign1as do ten1po e da eternidade, tão obs
curos e incotnprehensiveis aos que não possuern 
o precioso dotn da fé. 

§ 9 I. SEGU~DA TENDENCIA CHRISTÃ.-A ESPERANÇA 

Si o sol não illurninasse· a atmosphera que 
respiramos, a nossa existencia physica seria im
possível (a). . A nossa vida moral e religiosa seria 
nulla si não ·fosse e lia do irada pelos raios da 

. \ -
esperança christã. A esperança, que, como a fé, 
é un1 dom celestial, constitue un1a necessidade 
imperiosa da mocidade que se educa ; p.oclen1os 
dizer que é a esperança a alma da mocidade. Essa 
idade, que é para o hon1en1 a n1ais risonha, sern 
esperança seria un1 n1artyrio. Or1de existe a es
perança, tudo se anima, tudo vive e progride ; 
onde ella fallece tudo languece, tudo estaca, tudo 
morre. Ella é,, na phrase do auctor citado, o 
aguilhão das nossas emprezas, o segredo da nossa 
paciencia, a alegria da nossa vida, sem a qual 
tudo seria tristeza e affiicção de espírito. 

(a) C. Gay.-De la vie et eles vertus chrétiennes, 1883. 
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Na obr~ da educação moral é a esperança a 
companheira do mestr~ e do discípulo. Não ha 
criat~ça q~e r~ão comprehenda ou que não saiba 
avahar as 1nsp1ra~õ:s desta virtude. A esperança 
na educação rehg1osa é o anjo que mostra ao 
alumno a corôa de seus trabalhos, ao professor 
a recon1pensa final de seus sacrificios. 

Na grande jornada educativa a esperança é. o 
Céo; e, á medida que se lançâo para aquella 
Patria os fatigados olhares, a coragern augmenta 
e os beneficos resultados se multiplicão. 

Assim- é que se explicão as tnuitas e aturadas 
dedicações de tantos hon1ens na obra da edu
cação, cuja remuneração immediata é por vezes 
nulla. 

Desenvolva o professor logo nos prin1eiros 
annos os sentimentos naturaes da esperança, e 
terá educado tão fecunda tendencia. Con1ece 
por infundir no di?ci pulo um respeito profundo a~s 
decretos da Divina Providencia, uma confiança 1l
li1nitada na bondade de Deus, habituando a re
petir sempre o doce non1e do Pae do Céo. 

§ 92. TERCEIRA TENDEN.CIA CHRISTÃ.-A CARIDADE 

Dirigido o pupillo pelo caminho da fé e d~ 
esperança, crescerá necessarian1ente !lO ~entl: 
tnento da caridade. A religião de J. Chnsto e 
a religião da caridade. E' impossi;ei que ? 
alumno que foi educado á sombra duma reh-
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gião de an1or, não tenha seus affectos puros, 
suas intenções bemfazejas. Na educação reli
giosa, dizemos nós, o professor é apenas un1 
instrumento, o mestre é Deus. 

O que seria da educação que não tratasse de 
an1ainar as paixões e as durezas do coração hu
nlano, mesmo nos seus primeiros annos ? 

. Ha urn senti1nento que apparece logo na cri
ança :-o egoísmo; e que cumpre extirpar, antes 
que tome raizes profundas. 

A caridade é de todos os preceitos o que 
mais nobilita o homem: con1prehenqe todos os 
deveres sociaes, dirige os actos humanos e é 
a ultitna solução da nossa existencia. « An1ar 
a Deus de todo o coração, con1 todas as forças 
e ao proxirno como a si mesnlO >>-é a grande 
lei da caridade christã e o fim de tod~ a edu
cação individual e social. Os n1eios educativos 
são : encan1inhar os alumnos na pratica dos tnan
damentos ·e exhortal-os á recepção freqúente 
dos . -sacramentos. 

Terminando, dizemos : ·a caridade christã é o 
centro de todo o systerna educativo; ao redor 
delle devem girar os esforços do professor em 
educar, e do pupillo em . ser educado. 
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PEDAGOGIA 

Livro segundo 

METOHODOLOGIA GERAL 

O metlwdo deve estar baseado 11a 
n atureza como em uma rocha inaba!avel 

f (J. Amos Comenio--.Hungria): 

PARTE PRIMEIRA 

§ 93~RELAÇÃO ENTRE METHODOLOGIA E 
PEDAGOGIA 

o o 

Intima é a relação da Methodologia com a Pe-
dagogia. Não ha~ nem o póde entre ellas haver 
solução de continuidade, visto como ambas se 
con1pletan1 e- n1utuamente se auxiliam. A Pe
dagogia estuda as faculdades educaveis prepa
rando-as para receberem o ensino ou a instruc
ção. A ol\1ethodologia estuda o , can1inho mais 
ra.pido . e ao mesn1o tempo n1ais seguro de dis
tnb.uir o ensino, de instruir, de g uarnecer emfin1, 
con1o já dissen1os, a intelligencia. l\ instrucção, 
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diz ChateaubrianJ, é « un1 segundo baptisn1o >> , e 
quen1 0 ba de receber é a faculcl~de preparada. 
Justificado fie~ ? que algures d1s~en1os que a 
tarefa caractertstica da Methodologta era guar
necer ou 1nobzliar o edificio intellectual cons
truido, isto é estudado pela Pedagogia. A scien
cia Pedagogica recebe a criànça, dir-se-ia, in
forn1e ; as faculdades, longe de forn1aren1 urn 
todo hon1ogeneo, perden1-se por vezes, ora 
pela carencia completa de educação, -ora atro
phião-se con1 certos cuidados e medidas, que 
de educativas só tem o non1e. O professor, co
nhecidas as faculdades do seu pupillo, procu
rará intelligenten1ente dirigil-as para a formação 
de um todo harmonico. 

Essa _harmoni_a e unidade só se póden1 obter 
EM VIRTUDE DAS LEIS E PRINCIPIOS METHODOLO

GICOS . A uniforn1idade de tnethodo é o unico 
meio de uniforn1isar o ~nsino e aproveitar as 
disciplinas aprendidas. 

A Methodologia é, pois , tão necessaria, quanto 
necessaria é a educação intellectual. 

§ 94· PLANO · DO ESTUDO DA METHODOLOGIA 

GERAL 

Mover con1 tudo quanto possa instruir soli
damente os alurnnos, significa applicar á intelli
gencia que con1eça, as lez:S do 1nethodo, os 
1nodos, as fór;nas e todos os processos, que se 
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ten1 c~esc~berto e que se hão. consagrado pela 
expenencta de hon1ens profisstonaes. 

Estudaren1os a lVIethodologia geral etn seis 
capítulos, que tratão : . 

r .~-no ENSINo.-Sua definição, fitn e impor
tancia. 

2 .0-DA DIDACTICA.-Principios relativos ao en-
sino, aos alun1nos e ao professor. · 

3·0 -DOS MODOS. -Sua definição e divisão. 
4·0 -DAS FÓRMAS. - Sua definição. e divisão. 

5.0 -DOS PROCESSOS.-· Sua definição e classifi-
cação. 

6. 0 -DA PREPARAÇÃO DAS LIÇÕES.-Sua dis
tincção e in1portancia. 

Tal é o plano, que fazemos nosso. Por elle 
é que t~mos et1sinado os nossos alun1nos. Nada 
rnais fa~emos do que seguir as lições, que 
sobre este in1portante assutnpto escreverão os 

. classicos. 
A materia, de que vatnos tratar, tem suas 

leis assentadas, que cun1pre estudar segundo os 
princípios l.ogicos e psychologicos do ensino. 

§ 95· A METHODOLOG~A.-SCIENCIA E ARTE.-

SUA IMPORTANCIA. 

Sciencia diz-se U11't co1?zjlexo de verdades logzca 
e systenraticamente concatenados que desca7t.fão 
sob1~e um prz1zcipzo. 
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A Methodologia, que mais é uma sciencia de 
observação do que utna sciencia especulativa, 
tem por objecto as leis geraes da evolução do 
espírito humano, s·egundo as quaes. deve ser 
dado o ensino. · 

A applicação dessas leis é o que se chatna arte. 

Sua in1portancia é manifesta. Si o ensino é 
un1a arte, deve con1o todas as artes, diz um 
sabio professional, ter seus preceitos, suas re
gras. Ora, si o professor não as tiver estudado, 
como distribuir o ensino? Os princípios me
tho~ologicos sã~ obtidos ou pela aturada experi
encia de tnuitos annos, ou pelo estudo das inlpor
tantes questões já resolvidas e que constituen1 o 
que se chama sciencia e arte methodologica . .E' 
por este estudo que o professor ainda novel co
nhec.e o ponto preciso, a que chegou a ?ciencia· 
do methodo ; não tendo necessidade de reco
tneçar experiencias e observações já feitas, com 
perda de tempo, de saúde e do progresso de 
seus alun1nos (a). Desde que o professor co
nheça o verdadeiro criterio da sciencia n1etho
dologica, fac.ilmente pode~rá preferir ele todos os 
methodos o que maiores vantagens ·offerece ao 
estado especial de sua escó1a. Si observa
dor, poderá enriquecer con1 suas observações 
os conhecin1entos que possue. Sern este cri.: 

. teria, inuteis si tornão as refórmas : com bons 
profess9res nunca houve n1ás refórmas escólares, 
nen1 póde haver máús estudantes, diz o autor 

(a) A. Coelho.-Pedagogia Moderna. - 1882 . 

.. 
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citado. Un1 bon1 n1ethodo de ens1·'-no , . 

. 11' e para utn n1estre tnte tgente o que um instr . , 
1 b"l . umento e 

para un1 1a 1 arttsta : centuplica-lhe as for as e 
os resultados (a). ç 

~ 6 't) 9 . METHODO PHILOSOPHICO E METHODO 

PEDAGOGICO 

. Methodo que; dizer etytnologicamente- cami
nho .. ~o senttdo ab~olut<?, é a ordem que segue 
o espzrzto humano na znvestzgação ou na exposz{ão 
d' uma verdade, d' unz conhec-imento. 

Quando estudamos para adqui~ir conhecimentos, 
aprofundar qualquer _ sciencia, é o n1ethodo phi
losophico que empreg-an1os ; quando porén1 en
sinatnos, isto é, cotnmunicamos o que sabemos, 
é o methodo pedagogico o de que nos servimos. 

A differença especifica, exístente entre um e 
outro, é que no n1ethodo · philosophico a marcha 
da nossa intelligencia é quasi se!llpre do geral 

· para o pa1"ticular; o contrario se dá no methodo 
·pedagogico. Em todo o methodo cumpre no~a.r 
a analyse e a synthese. D 'ah.i un1a ~ova dtvt
são de methodo en1- n1ethodo analyttco e me-
thodo synthetico. . _ 

A~alyse quer dizer separação, decotnpostçao: 
é por e lia que . se fazetn os proc~ssos c~e expe
rimentação, de observação, de tnducçao e de 
descoberta. A analyse, de que neste l~gar 
tratamos, decon1põe um todo sen1 destrutl-o, 
porque o processo é rnenta1. . 
~)-Théry-Lettres sur la profl!ssion d'instituteur. 19 
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No ensino primario é o unico processo que 
deve usar-se. A synthese é o contrario : significa 
reunião, composição, deducção. A synthese é 0 
processo scientifico propriamente dito, porque 
reconstrue em um todo as partes que a analyse 
tinha separado. 

Nós não estudamos o tnethado philosophico, 
senão o methodo pedagogico, que definin1os
uma ser,ie /ogica e C07np/eta de exerCZCZOS varia
dos e graduados, conducentes á acquzsz{ão d'uma 
sciencia ou á pratica. intellzgente d ' u11za arte. 

PARTE SEGUNDA 
CAPITULO I 

§ 97. -ENSINO. SUA DEFINIÇÃO, FIM E DIVISÃO 

A Methodologia trata das leis do n1ethodo no 
ensino. Ensino, etn geral, é a tra1zs11Zissão me
thodzca de qualquer conhecimento.; etn partiçular, 
é a mesnta transmzssão methodzca d' u1n conhe
cimento certo e determinado. 

Fazer com que se conheça o que se igno
ra.\'a, é o fim de todo o ensino, que póde ser
theorico e pratico. 

O ensino pedagqgico distingue-se do fin1 uti
litario ou da instrucção, porque tende a desinvol
ver harmonicamente as faculdades intellectuaes 
de quem aprende. 

-0 ensino tem un1a importancia capital : é elle 
a fonte da maior parte dos conhecimentos hu
manos, e seu fim supren1o é levar o hon1enL · 
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cí concepçao mais perfeita possivel de seu des
tino. (a) 

Pó de ser --primario, secundaria e superior. 
O ensino primaria, que alguns auctores dividem 

ern tres gráus ou cursos, é o ensino · distribuído 
nas escólas publicas sustentadas pelo ~stado. 
Este ensino deve ser tal, que prepare o alumno 
para a vida social e pratica; seu fim é a mera 
aprendizagen1, e portanto· deve ser un1a ,lei uni
versal. (h) 

O ensino secundario, que con1prehende o es
tudo de todos os preparatorios, é o que habilita 
o alun1no a entrar n'um estabelecimento de ins-

... . 
trucçao supenor. 

O ensino superior , é o que se ministra nas 
Acadetnias ou Universidades, onde se estudão 
as disciplinas proprias para obter um titulo sci
entifico. Todo o ensino é publico ou privado, 
confonne é n1inistrado por conta do Estado., ou 
por iniciativa particular. 

CAPITULO 11 

~ 8 ~ 9 . DIDACT:lCA. PRINCIPIOS RELATIVOS AO EN

SI NO, AOS ALUMNOS E AO PRO_FESSOR 

l)idactica é a parte da Methodologz'a que 
vest~g·a, jo1~múla e demonstra os pr_incipzf;s 

. zn-
re-

~ , -- . 
\ a J F. Adolpho Coelho. --A Questão do Ensino.-1871. 
~h) idem. . . 
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g·uladores do ntestre que ensina, do ·alunt1ZtJ que- . 
aprc11de e do proj1"LO ensino que se ha de dar. 

A Didactica, que por J)ague~ foi in1 propria
mente chamada .·n,ethbdica, está baseada na na
tureza n1c~n1a do espírito humano. e na essencia 
das causas. · 

Donde não são arbitrarias suas leis, senão 
universaes e itnmutaveis. 

Tres são, como vimos, as cathegorias dos 
principias d idacticos : 

PRHvlEIRA CATHEGORIA :-Principias relativos ao 
mestre: 

I . 0 -Ninguent deve ensinar si ?tão liver zelo, 
g·osto, conhecimento da materia, facilidade de ex
pressão ; 2. 0 -N-ingue1n deve e1zsz1zar si não fôr 
a11zzgo do · progrésso de seus alunznos. 

SEGUNDA CATHEGORIA :-Principias relativos ao 
alumno: . 

1 . o-O alumno deve ter vontade de z·nstruzÍ"-se . . 

e dzsposz"ção pa,ra o estudo; ·2.0-0 alum11o deve 
trabalhar por si m~smo e habitua1'-Se a respon
der lzv;"emente; 3.0-ràllar desde logo em bom 
portuguez., qua1zdo menos, correcto. 

TERCEIRA CATHEGORrA :-·Principias relativos ao 
• '• 

enstno. 
O ensino pode ser considerado quanto ao 

fundo e quanto á fórma. Quanto ao fundo, 
todo o eúsino deve ser ·: racional, pratz"co. nzoral 
e rcl-z"<rioso . quanto á fórn1a, deve ser: z•ntzn"tzvo, 

b ' . l elenzeÚ{ar, anaiytz"co, s;,nthetico, lento · e recapztu a-
lz"vo .. 

\ 
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~ 99· J)ESE N VOLV L\1 ENTO . PRI NCIPioc-.· 
'"' DO MESTRE 

<< Ninguen1 deve ensinar si não tiver 1 h · 1 . ze o, gosto 
con ec1n1ento c a matena e facilidacl d ' - . e e ex-pressao ». 

E' sen1pre certo que o zelo e o interes 
1 'd , , se por 

q~a quer 1 ea ~ o motor e a medida· da acti-
~tdade que .em favor della se desenvolve. 0 
Interesse d? rn~s~re sempre interessa 0 alun1-

no ; ao contrario un1 mestre frio e indifferente 
não terá nu,lca discípulos enthusiastas amantes 
d.a esc~la. A linguagetn!_ o aspecto ·'e a phy
stonomta .do professor sejao os signaes indica
dores de · quão satisfeito vive na escóla em 
companhia de seus a.lun1~os . 

O gosto pelo ensino .é o n1eio mais industrioso 
de aproveitamento. O professor vive a engendrar 
meios -de fazer progredir seus ah.tmnos . E' um 
erro in1 perdoa vel e de consequencias desastradas 
pensar que, por pouco que saiba o professor, 
sempre sabe mais do que o alumno, e que con
seguintemente não se deve exigir n1uito de . . 
quem enstna .. 

Cumpre lembrar aqui que todo o c~nheci~ento 
que não fôr con1pleto é sempre tmperfetto e 
que o professor tetn o dever actual de resolver 
de pron1pto todas as duvidas que sobreve
nhão á intelligencia do alumno. E' . de absoluta 
n~cessidade que alto seja o conceito, em que os 
alumnos .devem. ter as habilitações do professor. 

j 

) 

~: 
) l 
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O mestre é a aln1a da escóla : si indolente, os 
alumnos não terão actividade ; si int~Iligente e 
activo, toàos participarão de sua energia. 

Quantas vezes não se tem dado ficarem sa
bendo os alun1nos, estando ainda na escóla, 
mais do que o mestre ! . · 

§ 100. PRINCIPIOS DO ALUMNO 

O desejo de saber .é innato no hon1en1, 
e é a fonte mais fecunda de todos os pro
gressos escólares. 

Quanto n1ais se sabe,_ n1ais o desejo de saber 
se accende e augmenta. 

O saber é uma ·conquista do espírito. O pro
fessor it1dicará apenas o que o alumno deve 
fazer, qual o .territorio que tetn de explorar. 
Fallar correctamente que a primeira vista pa
rece difficil, obtem-se sem grande trabalho, 
quando o alun1no foi ben1 dirigido. O poeta 
francez dizia.: Ce que l ' on con;oz't bietz, s' enónce 
clazrment. Et les tnots pour les d·ire arrzveni 
azsément. 

§ IOI. PRINCIPIOS RELA'I1VOS AO E NSINO 

Dissemos que ractonal de\'e ser o ensino, isto 
é baseádo nas leis da psychologia e da logica, 
substituindo-se· o ensino de palavras e de fór
mulas peJo de idéas e de factos. 
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Pralico deve ser o ensino, para que duradouro 
seja o que se aprende. A theoria sem a 
pratica, n1órmente no ensino primaria, torna-se 
esteril e betn depressa foge . A escó/a é pa1;a 
a 'l'lda, diz o adagio pedagogico. 

Não é o que o ahunno soube na escóla que 
servirá na vida pratica, senão o que sabe ao-ora: 
depois que da escóla sahiu. ~ 

Mo1~"al e religioso, porque sendo o ensino ver-
. dadeira luz, seus raios devem reflectir no co
ração do alumno, regulando-lhe as affeições e a 
vontade. Ruina, seria o saber sem virtude ; a 
solidez e .a efficacia deste só é encontrada na 
religião. A historia do ensino leigo, isto é, sent 
Deus·, ahi está para provar o que disse Bacon
relzg-ião é o aronza que á sciencza 'impede de 
corromper-se e de tornar-se um eleme1tto de or· 
gulho e de zncredulidade em pre;~uizo de quem 
aprende. 

Jouffroy disse algures (a) e foi confinnado 
por Thiers e V. Hugo : << E' unanz.1ne o pro
cla1nar que sem relzgião não ha edzteafãO moral 
posszvel; zsto deve esta1/ no espirz~o das Escólas 
Normaes dos alum1zos-nzestres. » 

J. Simon disse no Parlan1ento francez- 1882 : 
Dese;o· vêr o nome de Deus escripto tza lei, não 
só como protesto ; tnas porque me repugna . a 
mim, antigo professor, vêr esse Nome excluz(lo 
de uma lez· soóre ensino, maxime do ENSINO PRI-

(a) Rapport á l'Academie des sciences morales et politiques. 
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:\lARIO. Isso me ~i1zcommoda, 1ne afjlzge e en. 
11--istece m·inha vida. Parece-me não habitar 0 

mundo onde tenho vzi,zao; o pa~Z:s onde tenho 
ensz.1tado. 

Guizot, quando 1ninistro da Instrucção Pu
blica em Frapça, repetia sen1pre ao professorado : 
«L' atmosphere de l' écote· doit être /nora/e et reli-. 
gzeuse >> . 

Dissemos· que o ensino, quantÓ á .fórma, deve 
ser intuztivo ; sim, porque só pela intuição é 
qúe a criança adquerirá o espírito de obser
vação e uma con1prehensão clara da materia 
que estuda, ao 1nenos na primeira idade. 

Eleme1tlar, .porque o ensino deve ser, con1o a 
alimentação, proporcional ás forças de quem o 
recebe . 

. Analytzco·synthetico, porque só por partes é 
que póde a criança conhecer o todo. 

Lento e 1"'ecapztu/ativo, porque as faculdades, 
mórmente a men1oria~ estando aiQda enl.bara
çadas, faz-se n1ister educai-as. · 

§ 102. PROCESSOS DE ENSINO. CATIIEGORLAS 

Temos visto até aqui ; n1ais ou menos des
envolvidanlente, os quatro primeiros capítulos 
da methodologia geral. 
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Vamos agora estudar os processos, que são 
chan1ados com razão optin1os auxiliares do 
111estre e do discipulo. ])efinimos os proces
sos-?neios exterz'ores e partz'culares relatzvos . a 
u11Z ou outro pr·z'ncipz'o dt'dactico, a um ou outro 
11zodo, a zuna ou · outra jór1na de ensi11:o. C un1-
pre não confundir os processos com as fór
nl_as, P?rque estas, dissen1os, são a feição dada 
ao enstno ; ao passo que os processos serven1 
para dar á exposição da n1ateria tnais clareza, · 
variedaue e fructo . Assim é que o segredo 
de betn er).sinar est~ e n1 grande parte no co
nheçirnento completo e aprofundado, na esco
lha judiciosa e no bom uso dos processos, que 
são elen1entos accidentaes das fórn1as . 

Não são elles arbitrarias, tnas razoaveis, isto 
é-fundados na propria natureza das faculdades 
e do programma de ensino. 

Algu11;s pedagogistas tê 1n recommendado cer:. 
tos processos n1éramente mechanicos ou pura
n1ente n1nemonicos. Achan1ol-os, porén1, não 
applicaveis aqui entre nós, ou melhor diria
n1os, de applicação limitada e secundaria. 

O estado inicial da nossa instrucção, a ín
dole dos nossos educándos e a inherente com
plexidade desses exercícios nos leYa a assim 
pensar. 

Ha' todavia exercícios já approvados pelos 
resultados, e· dos quaes uma escóla bem or
ganizada não póde prescindir. Estes não só os 
vamos classificar, con1o instantemente os acon
selhamos. 

20 
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I )e tres cathegorias são os processos de 
ensino : d'e exposição por parte do n1estre, de 
applicação por parte dos a1t.1n1nos e de correc
ção por parte de arnbos--alutnno e mestre. 

A prin1eira cathegoria basea-se na percepção 
tanto interna, con1o externa ·e na. memoria. 

A' percepção externa se referem o processo 
intuitivo, o analogico, o antithetico, o etymo
logico, o tabularia e o descriptivo. A' per
cepção interna referem-se o analytico ou in
d uctivo e o de observação intitna. A' tnemoria 
finalmente referetn-se _o processo repetitorio e 
o synoptico ou de associação de idéas. 

A segunda cathegoria ou de , applicação dos 
alumnos está baseada no principio pedagogicó 
que diz : O ensino deve se1" pratico e os alu11z
nos de7Jenz, quanto (ôr possz'vel, trabalhar por sz'. 

São varias os processos de applicação, a 
saber : de reproducção verbal ou escripta, de 
cópia d'um texto ou de un1 . n1odelo graphico, 
dirigido ou de mão livre, de imitação, de trans
formação, ·de_ associação, ·de analyse ou de re
dacção, de justificação razoavel, e de invenção. 

A terceira e ultima cathegoria ou de cor
recção assenta em um outro principio peda
gogico, que di:Z: Tocio o ensz'no bem destr·ibuido 
deve ser verificado ou pelo alumno, ou pelo 
n1estre, ou por ambos con;'u1zctamente. 

Os processos de C<?rrecção poden1 ser: in
dividual, isto é pelo mestre só, ou pelo alun1no 
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só ; sin1ultaneo, isto é pelo mestre com o con
curso do alumno ; e mutuo, quando a correcção 
é feita entre os monitores ou entre os alun1nos 
uns pelos outros. 

~ 103 . PROCESSOS EXPOSITiVOS-- INTUITIVO E 

ANALOGICO 

O processo . 
para o enstno 
ses inferiores. 

intuitivo é fecundissin1o auxiliar 
primaria, que se deve dar ás elas-

Consiste na exhibição das (( co usas », que fazem 
o objecto da lição, en1 seu tan1anho natural 
ou e1n miniatura ; para o que faz-se necessario 
haver na escóla instrumentos proprios ; assin1, 
para o ensino de arithn1etica, un1 arithrnometro 
e outras medidas 1netricas ; para a geotnetria, 
solidos geonH~tricos ; para a geographia, globos, 
1nappas e . outras cartas p1anetarias ; para his
toria natural , collecções mineralogicas, ento
nlologicas, botanicas, etc. 

Este processo é praticado por tneio dos 
n1useos escólares, hoje tão aperfeiçoados, inau
gurados no ensin9 pelo famoso pedagogo Pes
talozzi nas suas Lz{ões de Cousas. e pelo ce
lebre educador Froebel nos seus Jard,ins da ! Jt-
.fancia. · 

O. processo analogico, tan1 bem chamado 
comparativo, tem por fim communicar á criança. 
P?r meio das idéas já adqueridas. outra~ q~e 
atnda não possue e que não póde adquenr tao 
sómente pela intuição. 
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[)i.ffere do intuitivo, porque este funda-se na 
propria i(-lentidaqe das. cousas ou das _fórn~as ; 
ao passo que o con1pattvo, nas approxunaçoes, 
nas setnelhanças e nos exemplos. Não obstante, 
podem e ás vezes deven1 ser con1bínados na 
tnesma lição. _ 
· A fórtna de ensino denon1inada de Jacotpt 

é excecutada com o auxilio do processo analo
gico, e · por este mesmo processo faz-se o estudo 
con1parativo das linguas e das sciencias. 

§ I 04. :\.~TITHETICO , ETYMOLO<;ICO , TABCLARIO E 

DESCRIPTIVO 

O processo antit:hetico ou de opposição 
liga-se cotn o · precéuente pela universal lei 
dos contrastes e . das semelhanças. Por elle dá 
o professor ao enstno particular interesse. 
Quen1 não conhece os trabalhos de la Fon
taine ? Uma grande parte dellas tirão sua 
belleza do contraste ; assim, a fabula do Car
valho e do Can11iço, a da Mosc~ e do Leão, etc. 
Este processo ten1 vantajosa applicaçào na 
~ducação moral. · 

O etymologico versa .sobre a oriaetn e a 
significação das palavras. Muito · fucilita a 
conservação das palavras technicas, e não tne
nos aguça o espírito para descobrir as· affini
dades entre ellas. 

i\ssitn, no ensino da arithmetica, . ao envez 
ele dar qual.9uer definição, explicará o professor 
a .etymologta dos termos que entrão na de-
fintção. \ 
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'fabulario é o IJrocesso ~ que en1prega signaes 
puran1ente convencionaes para exprin1ir urna 
idéa. 

Tira se_u . norne do quadro . preto ou Iouza, 
~tsa~~ n1tntas vezes para supprir · 0 proces~o 
tntuttnro. · 

O processo tabularia desenvolve o sentin1ento 
do _bello, e é ind.ispe~1savel mónnente para 0 

enstno ·da geometna, da arithmetica e do de
senho. · 

O ultimo processo de percepção externa é 
o des.criptivo, que consiste en1 ·chamar a criança 
á con1prehensão por meio de narrações vivas. 

No ensino da historia e da religião é _este 
o processo que n1elhores resultados tem pro
duzido. 

§ IOS. PROCESSOS EXPOSITIVOS DE PERCEPÇÃO 

INTERNA: LOGICO (ANALYTICO E s ·YNTHETICO), 

DE OBSERVAÇÃO INTIMA, REPETITORIO, E SY

NOPTICO. 

1\té aqui os processos auxiliarão .o :_nsi~lo 
con1 meios exteriores ; nos de percepçao In
terna porén1 é o raciocínio e a memoda que 
ven1 en1 auxilio do professor e do al~tnn,o. O 
processo locrico trata de facilitar, quanto e pos
sível, . o espb i rito de analyse e de synthese da 

· · ' dotada cnança. Como temos visto, ·a cnança e 
·da faculdade de raciocinar, tnas etn germen ; 
e essa faculdade só se desenvolve com os 
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processos logicos e com a reflexão. Só pel 
fl - , ' d t a re exao e que. po em n1a urar os conhec"-

mentos adqueridos pela intelligencia. Cu~
pre, pois, habituar os alun1nos a entrar em si 
n1esn1os .. o _ gue se terá obtido, qua,ndo, após 
uma exphcaçao do mestre, o alun1no e capaz de 
perguntar-se a si tnesmo--Comprehendi eu 0 

que se tne ensinou ? Conservo o que apprendi ~ 
Posso explicar o que sei ? · 

Tratando dos princípios didacticos relativos· 
ao ensino, diss<(n1os que este deve ser repe
titorio. Agora accrescentá.tnos ser o processo 
repetitorio o unico possível para ensinar as 
crianças que ainda não saben1- lêr. O analpha
beto~ como quen1 sabe lêr, deve apprender, 
ainda que seja de men1oria, as fórmas ver
baes absolutamente · necessarias da linguagem, 
as orações~ os .primeiros eletnentos da dou
trina christã e outras noções que deve saber 
já e já e que são urgentes · em todos. Como, 
porém, ol;>ter esse resultado si não se etnprega 
o processo repetitorio, pelo qual · a criança vai 
repetindo e con1prehendendo até apropriar-se 
o que se lhe quer ensinar. 

Não · menos in1portante é o processo sy-. 
nopttco. 

O uso das synopses apresenta quatro gran
des vantagens educativo-intellectuaes : I .a dá 
ao alumno uma idéa geral de toda a lição ; 2 .a 

faz-lhe comprehender o nexo logico das nlate
rias; 3·a chan1a sua attenção para as fórmas 

1 
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do pensatnent<;>, agrupando as palavras de con
formidade com a~ relações ; 4.a proporciona ao 
alumno a materta toda resurnida, facilitando 
dest'arte conservai-a de memoria. 

As synopses, para seren1 pedagogicas, de
vem ser completas em seu genero. 

São ellas, confortne o assun1pto : analogicas, 
genealogicas e synchronicas. 

As analogicas tem applicaçâo nas sciencias 
naturaes e no estudo das línguas ; as genealo
gicas applicão-se á historia ; e as synchronicas, 
á historia e á geographia. ~ 

§ I06. PRO~ESSOS DE APPLICAÇÃO E DE CORRECÇÃO 

O principio pedagogico, que reg·e os pro
cessos de applicação, só póde realizar-se me
diante certas condições, postas nas lições do 
progratntna. .l\ssitn, as lições devetn ser : dia
rias, criteriósamente escolhidas, variadas, breves 
e sufficienten1ente preparadas. O mestre faça 
o alun1no, _ attenta sua capacidade., reproduzir 
oralmente ou por · escripto a lição explicada ; 
ilnitar livremente as composições dadas ; trans
fonnar ou transn1utar nm texto,. á escolha do 
tnesmo ; procurar finaltnente o alumno reunir 
as lições sob o ponto de vist~ logico e litte-. 
rano. 

Fon1os sen1pre de parecer que o ensino 
deve augmentar mais con1 os esforços do alumno, 
do que com a sciencia do n1estre. 
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Neste intuito é que P. La.rousse deu á i01 _ 

prensa nestes ultin1os ternpo?~ un1a série cJ: obras 
didacticas que bem se podtao adaptar .a no.ssa 
instrucção primaria. 

Os processos · de correcção são de un1a in1-
portancia capital no ensino. J)e sua judiciosa 
applicação resultão, alérn da instrucção solida, 
a educação esthetica, a enn1lação e . o aperfei
çoan1ento dos estudos. 

Duas são as applicações feitas ~ a appJicação 
por ·meio de urn só caderno para todas . as espe
cialidades, e a applica~ão por meio de tantos ca
dernos, quantas são as ~1aterias do progran1ma. 

A pedagogia moderna recon1inenda a pri-. 
metra. 

CAPITULO VI ' 

§ I Oi. PREPARA~:~-\0 DAS LIÇÕES 

Este capitulo é o sexto ·e o ultin1o da Me
thodologia geral. 

· A preparação das lições é pràtican1ente o 
exercicio n1ethodologico que resume tudo quanto 
até aqui temos dito sobre o ensino: é portanto 
a . fonnula mais synthe tica das theorias do me·· 
tl1odo. 

Em lin guagen1 methodologica, bon1 ensino . . , 
pnmano e o que communica os conhecimentos 
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e pra ticos, necessarios ·ao o-
o alum110 ao h . I o enero de 

' sa tr c a escóla, tenl de 

Além do que, o ensino deve educar 
culdades intellectuaes do alumno para 

0 
a~a~~ 

de entregar-se a un1a · carreira litteraria 
· 'fi T d . fi ou sc1ent1 ca. u o Isso cou ben1 assentado en

1 
outro· Jogar. 

A preparação das lições é indispensavel ao 
professor ainda o rnais talentoso e illustrado 
porque differentes cousas são saber e ensinar~ 

Di~ria, pessoal _e espontanea deve ser a. pre
paraçao do professor. Pensan1os, pela expe
riencia que ten1os, que nern a lon_ga .pratica 
do n1agisterio, nen1 os bons liv-ros podem sup
prir esse trabalho. 

Si assim não fôr, o trabalho do mes.tre ca- · 
recerá de luz, de calor, de uncção, e de vida 
emfim, a qual sempre nasce da convicção, como 
esta do proprio esforÇo. Os autores dest.in
guenl a preparação do n~estre-.-em ,ped.ag.og.Ica 
e methodologica. Uma e relatzva a d~sctphna 
tnoral da escóla ;· outra ao fundo e á fórn1a 
das lições. 

§ 108. PREPARAÇÃO PEDAGOGICA E PREPARAÇÃO 

METHODOLOG ICA 

" · · te em con-r\. preparação pedaaogtca COl1SlS 
o 1 e nos re-servar o professor durante a au a 

creias a posição que lhe con1pete e 3ue tem 
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pela natureza do cargo que occupa. Nas re
lações sociaes seja o tnestre um exemplar de 
raras virtudes, não se deixando dominar pelas 
contrariedades proprias da vida. O educador 
que assim não procedesse, iria para sua escóla 
bilioso, fazendo por ventura seus ahunnos victi
mas innocentes de seu n1áu estar. 

Para o professor christão ha tnuitos n1odos de 
pren1unir-se ; porque en1 sua fé, em sua reli
gião acha sen1pre con1o preparar-se para o exer
cício de seu sacerdocio. 

V. Achilles aconselha, ~ntre outros· exerci
cios, que faça o professor uma fervente prece 
antes da aula e em companhia de seus 
alumnos. (a) 

Finahnente a .preparação pedagogica se obten1 
tendo · presente o aphorisrno- «Velar sen1pre 
sobre sua posição e sobre a · conducta de seus 
alumnos>> (h). 

Pela preparação methodologica, o professor 
determinará, quanto ao fu_ndo : o fin1 da lição, 
o assun1pto, as relações logicas entre as lições, 
a disposição da materia, as conclusõts praticas e 
o meio de verificar ; quanto á fórn1a, o genero 
de exposição ou a feição que se deve dar ao 
ensino, e as principaes questões que possão ser 
aventadas pelos alumnos. 

(a) Methodologie ( Traité de )-Quarta edição- 1883. 
(b) Aqui entre ~ós é disposição regu.lamentar-Art· 109 § 4· 0 -

começarem e termmarem os trabalhos escólarcs com uma oração . 
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Observadas . essas n1edidas q.ue são tão pro
ficuas, quanto naturaes ;. <? ensino seguirá sua 
marcha sen1pre progressiva, en1 breve colhendo 
05 resultados-rnestre e alumnos-dos seus 
trabalhos e esforços. 

§ 109. CONCLUSKO DA METHODOLOGIA GERAL. 

PRINCIPIOS PARA ORGANISAR UM METHODO 

Antes de terminarmos, entenden1os dever for
necer ao professor inexperiente as leis que hão de 
presidir á organisação do methodo en1 geral, 
suas qualidades e uso, 

A methodologia, já o dissen1os em outro 
l<?gar, longe de pear o professor intelligente e 
observador, coadjuva, auxilía e prepara-lhe o 
espírito. 

Pelo que estudan1os, vê-se que methodo é 
uma concatenação logica e completa de exer
cícios varias e graduados, que harmoniosa
mente concorrem para um fim commun1. 

Esse firn póde ser a acquisição d'um~ scien
cia, como aprender arithmetica, geometna, etc., 
ou o exercício intelligente de uma arte, con1o 
aprender a musica, a pintura, etc. 

As leis do methodo, pois, deven1 se~1pre nascer: 
r.o da propria natureza da n1atena e da~ fa
culdades intellectuaes ; 2.0 do ponto de vtsta, 
en1 que se colloca o ensino ; 3·0 da importan
cia absoluta ou relativa da materia do pro
granlma. 
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As qualidades d'um bom methodo, posto 
que os autores dêem sete, nós as resutnin1os en1 

5 ~ a saber: I .a unidade 119 fin1 ; 2 .a variedade 
nos meios; 3· a preparação na applicação; 4.a 
ordem na classificação ; 5. a inte·gridade quanto 
, . 
a matena. 

Tendo de usar um nu~thodo novo, muito 
cuide o professor en1 examinai-o antes de 
adoptal-o. Um methodo póde ser muito bom 
na Europa, e entre nós não ter applicação 
nenhuma. · 

A proposito ven1 fecharn1os este paragrapho 
com as famosas palavras de Gerando, grande 
mestre de Pedagogia : «O methodo deve ser 
« para o mestre e para o alumno um instru
« mento e não utna cadêa ; o uso d'un1 me
« thodo não deve ser cégo, Inas racional, ap
' pliéavel ás circumstancias e á experiencia 
« diaria:t. 

Em resumo dizen1os que o n1ethodo estará 
sempre na razão directa da dedicação e intel
ligencia do professor. 

PARTE TERCEIRA 

§ I I O. ORGANISAÇÃO DAS ESCÓLAS 

O ensino primario da Província tende feliz
mente a n1elhorar cada vez mais. A Escóla 
Normal funcciona regularn1ente e o ensino alli 
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ministrado é mais que suffiGiente · para dotar 

Professorado da Provincia de utn cabedal de ut ·
0 

. I .d CIS conhect~en.tos e c e .aptt ões pedagogicas. . 
Destrtbutdo o ensino norn1al em 6 cadeiras 

0 professor no~malista que cursa os 3 anno~ 
exigidos por lei, sahe da escóla habilitado a 
organisar uma escóla conforme as exigencias 
do ten1po e o progresso da Província. 

O estudante normalista faz um curso trien
nal con1pleto. No I .0 anno estuda doutrina 
christã, arithmetica, portuguez e francez ; no 
2.0 anno conclue o curso destas duas ultünas 
tres ma terias, e estuda physica e geometria; 
3.0 anno vae cursar Pedagogia e .Methodologia, 
Chimica, Historia e · Geographia. 

Seria toda via para desejar que . se abrisse · 
ern nossa Escóla N onnal un1a aula de histeria 
natural, utna de musica e outra de desenho. 

Organisação geral d'uma escól~ ~ .a app!Z:
cação ao e1zsi1zo de todos os /J1"tncipzos peda
gogicos. (a) 

Toda a organisação geral .póde ser .con1-
prehendida em 5 capítulos : 

f 
Modos, · 
Divisão da escóla em cursos ou 

I.° Capitulo classes, . • 

l Programma das matenas, 
. En1prego do te?1P0 • 

0 
• f l\1eios. disciplinares, 

2. Capttulo \Punições e recompensas. 
(a) ~ariotti-Conferences pedagogiques. Quarta edição-I879. 
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Ensino em geral e preparação 
para a aula, · 

gramma, 
Meios pedagogicos do ensino. 

I 
Deveres do professor para con1 

o C "t I os alumnos, com os paes de fa-
4· api u o l .1. "d d n11 1a,_ con1 as . auton a es --e 

comstgo mesmo. 
. . · f Construcção e mobilia escólar, 
5.° Capitulo t Material geographico e outros 

instrumentos escólares. 

Como se vê, esta terceira secção é un1 re
sumo d~ tudo quanto estudámos sob o ponto 
de vista geral-pedagogico e methodologico, a 
cuja applicação criteriosa os pedagogistas dão 
o non1e de organzsafãO g ·eral das escó!as. 

Vatnos no § seguinte estudar a organisação 
das escólas sob un1 .ponto de vista mais res
tricto e particular/ 

§ I I I. ORGANISAÇÃO D'UMA ESCÓLA. DIVISÃO 

DOS ALUMNOS 

Os ·11'todos de ensino farão desenvolvidamente 
tratados no lagar cotnpetente. Passemos á di
visão da escóla. Toda -a divisão escólar deve 
estar baseada nas aptidões e conhecimentos 
dos alumnos, cumprindo que cada divisão seja 
considerada con1o se fôra un1 só alumno. 
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E' doutrina corrente. que as divisÕes ou clas
ses não. deven1 ser n1a1~ do que tres, podendo 
haver u_1na quÇtrt~ especial, que chaman1os pre
paratorta. Dest1na-se esta a receber os alun1-
nos que, não podendo acon1panhar os das clas
ses já fonnadas, esperão afin1 de se habi1itare1n. 

rfudo quanto fôr n1ais do que tres classes 
n'un1a escóla, diz Rendu (a), não offerece van
tagens reaes, porque divide os esforços e mul-
tiplica os en1baraços. , 
- En1 mui funesto erro laborão os professores que 
cantão sen1pre con1 os n1onitores na divisão da 
escóla. Nãó ha duvida que são elles optimos 
cooperadores ; n1as attenda o professor qu~ o 
systetna n1onitorial, tão util quando n1éro au
xiliar, tornar-se-ia vicioso e con1promett~dor 
si se lhe desse grande extensão. Uma escóla 
betn bro-anisada nunca póde ter n1ais de 50 
alumnos,

0 

e cada c1asse nunca n1ais de r 2. 

§ I I 2. PROGRAMMA PAS YIATERIAS E TEMPO A 

EMPREGAR 

Já temos feito sentir que a instrucção pri
maria deve ser destribuida de sorte que o 
alumno, ao sahir da escóla, sa!ba tudo quanto 
é necessario saber na vida prat1ca. . 

Assitn, o alutnno que t~n1 de ~eguir utna 
carreira Iitteraria passa sen1 sentir dtfficuldades, 
da escóla pritnaria a ' um estabelecimento · de 

(a) E. Rendu-Enseignement primaire. 
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.instrucção secundaria ; o alumno, pelo con
trario, que vai abraçar outra qualquer carreira 
social que n,ào a litteraria, póde con1 os 
conhecimentos aprendidos na escóla resolver 
por si certas difficuldades qüe soern appa
recer na vida pratica. 

As n1aterias, pois, d'um programn1a escólar, 
entendemos com todos os profissionaes, deve 
ser o seguinte : . 

1 .0 Instrucção ·religiosa -- Curso completo : 
. Dogn1a, apologetica e n1oral. 

2. 0 L,eitura·- -Eleme17-tar, corrente e expressiva. 
3.0 Escripta-Exercicios epistolares e desenho. 

4.0 Língua nacional-Exercícios de syntaxe 
e de estylo. 

5.0 Arithrnetica- Calculo, theoria e systema 
metrico. Escripturação tnercantil. 

6.0 Historia ~atria e Geographia. N.oções 
geraes de Historia Univesal. 

7.0 Lições de co usas- Geon1etria applicada, 
Noções ·de physica e historia natural-Exerci
cios praticas-Noções de agricultura . 

Nas as aulas fen1ininas·, , deve-se dar o ensino 
de prendas dornesticas, costura e bordados. O 
canto é un1 exercício que muito ameniza a vida 
escólar, assim como os exercícios gyn1nasticos 
desenvolven1 harmonicamente a parte physica 
do alumno. 

. I 

Adaptar este programma á nossa instrucção 
vai-se tornando uma necessidade palpitante. 
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Os professores normalistas _devem ensinar pelo 
progran1n1a 9-ue / aprenderao na Eséóla Nor-
01al ; resta tao son1entc que os Poderes publi
cas estabeleção tnedidas ao caso. 

O tetnpo, que ha de ser enipregado em cada 
materia, depende do que por lei deve durar a 
escóla, ficando ao arbitrio do professor des
tribuil-o pelo numero das 1naterias do pro
gramtna. 

Em muitas escólas da França e da Suissa 
tên1-se adaptado o costume de funccionarem 
as aulas pela manhã e á tarde. Os nossos usos, 
porétn, não cotnportão . essa alteração. 

O professor, entretanto, seja avaro do tempo, 
aproveitando-o todo etn bem da instrucção en1 
geral e dos seus alumnos etn particular. 

§ I I 3 MEIOS DISCIPLINARES. PUNIÇÕES E 

RECOMPENSAS 

Estão todos · de accôrdo que a disciplina es
colar deve ser a n1ais · perfeita e a tnais uni
forme possível; divergem, porén1 , a respeito dos 
meios de obtel-a. Autores ha, que nos merecem 
t()do o respeito pela sua sciencia e probidade e 
que proscrevem totaltnente o systema, por exenl
plo, de prenzios e de punz{ões escolares. Outros, 
não menos notaveis por seus conhecin1entos te
chnicos ·e pela longa experiencia de ensino, fa~enl 
dos .pren1ios e das punições uma quest~o. capttal. 
Vactllante até certo ponto, vamos enlttttr nossa . . .... 
optntao. 

22 
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Antes ele tudo consideran10S que muitos são 
os n1eios disciplinares e que vasta é acon1pre~ 
hensão delles. Assitn é que deixamos esparhado 
pela «Educação moral >> tudo quanto dç mais 
in1portante se tetn dito e escripto sobre a n1a~ 
teria; por que entenden1os que promovida a edu
cação n1oral, a disciplina necessar·ian1ente ha de 
existir na escola. 'Pensan1os .pois que as refe
ridos pedagogistas confundem nesta parte causa 
cotn effeito, resultando dessa confusão u11z cz1'
culo, que os dialecticos deti.ominarn vic-ioso. 
Haverá, disciplina, dizemos nós, se houve uma 
esn1erada ecluc~ção moral. 

Contra os primeiros sustentamos que meios 
ha disciplinares que auxilião o ~ducador na 
obtenção de seu fin1 : taes são as recompensas 
e as, puniçõas. Vai nisso uma questão de tem
peramentos e as consequencias da prin1eira edu-

. cação ; pelo que a criança acha nesses n1eios 
incentivo para o trabalho. . 

H erbert Spencer, que é em educação, sectario 
do evolucionistno fatalista, con1o o é etn phi
losophia, pretendeu com un1 systema que de
norninou <<Das reacções naturaes >>, abater tudo 
quanto en1 sentido diverso tinha-se escripto. (a) 

l\ theoria spenceriana, aliás uma theoria 
bonita, na pratica ten1 sido considerada · pelos 
educadores un1a verdadeira utopia. 

Já deixan1os, 
. 

em synthese, em outra pagtna 

(a) Educação. 
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deste nosso livro o que pen1'an1os sobre a 
educação em geral. 

Dissen1os alli que a educação é uma obra 
, de liberdade e de autoridade. E assin1 é con1 

effeito. 

Desde que o educador estabelece, con1o 
bases de sua disciplina escólar, aquellas duas 
idéas , os alun1r1os ficaráõ disciplinados, e a escóla 
marchará em ordem. 

Rollin diz que a educação é uma n1estra 
suave e insinuante, inin1iga da violencia e da 
força ; ella quer levar seu pupillo pela per
suasão. (a) 

Isto, porén1, não quer dizer que ao encon
trar-se o educador con1 utna criança refractaria 
á voz da persuasão, não ' devJ. lançar mão 
ele n1eios artificiaes, corn os quaes ten1 certeza 
de obter com dignidade o fim da educação. 

Dahi . a necessidade nas escólas, mórmente 
primarias, dos prernios e punições. 

Detestamos os castigos physicos, irracionaes 
e barbaros, assim como censurarnos os premias 
e recon1pensas desmesuradas. 

§ I I 4· PREMI OS E RECOMPENSAS 

Todo o pren1io escolar não será efficaz, si 
não fôr raro, judicioso e proporcional. 

(a) T1:aiti d~s iludes. 1726. 

:· 
I 

l 
l 
i 
I 

·. 
t 

-! 
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Tem-se inventado meios muito faceís e ao 
alcance de todos para recornpensar a applica
ção e o bon1 procedimento moral dos alumnos. 

Além de outros, os tneios conhecidos são : 
as Boas Notas, os ~ilhetes de Satisfação e 

Quadro de Honra. As Boas Notas são for
muladas do n1odo seguinte : 

ESOÓLA PUBLICA 
DO 

DISTRICTO DA DAPITAL ( a) 

EEGJ:D.A POE 

Boa Nota de ... 
F .... 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=======:~ 

ESCÓLA PUBLICA 
DO 

1.0 DISTRICTO DA CAPITAL 

Regida por F ... 

A; . virtude e- ao .trabalho 
lo NOTAS 

~-======::::=:::::::::=:::::::::=::=============~ 
(a) Fará constar o districto, em que está situada a escola. 

I 
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Além desses Bilhetes tem sido de muito re
sultado a inscripção do nome do alumno, que 
se houve bem em tudo durante o trimestre 
escólar, n'um Quadro de Honra, que deve ser 
collocado e1n un1 Jogar saliente da sala es
cólar. 

§ I I 5. PUNIÇÕES ESCÓLARES 

Entendemos cotn o grande educacionista 
Dupanloup que a disciplina escólar deve rea
lizar un1 tríplice fim : tnanter a ordem, pre
venir a desordem e repritnir as faltas cotn
mettidas. (a) 

. Pela prin1eira o professor dirige o alumno 
para o exacto cumprimento de seus deveres ; 

(a) Education. 1. 0 vol. Cap. III. 

~ . 
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pela seg·uncla, desvia o alumno do mal, para 
o qual descobre-lhe tendencia; pela terceira 
en1fim castigará razoavelmente pelo tnal pra
ticado e conhecido como tal. 

Não queremos os castigos corporaes, por os 
entender in1proficuos. 

Acceitatnos e aconselhamos os castigos mo
raes., . os quaes devem ser : raros, uteis e 
certos. 

Essas penas são as que ven1 decretadas por 
L.ei e approvadas pela autoridade competente. 

Tenninado tão in1portante § do nosso livro, 
fazen1os nossas as considerações do autor ci
tado. A disciplina é dos alun1nos a protectora 
de sua fé e de sua . piedade ; faz florecer os 
bons costun1es ; conserva o in1perio da Reli
gião ; faz progredir as sciencias e as lettras ; 
e finaln1ente é a salva-guarda d'un1a escóla 
considerada sob todos os pontos de vista . . 
possivets . 

Tudo o que vinlOS de dizer estabelece evi
dentemente o espírito de emulação, que n'un1a 
cntnmunidade de n1eninos é indispensavel. 

Fépelon chan1a a emulação o aguilhão para 
a virtude ; e La Bruyere, un1 santin1ento co
rajoso e sincero, que faz a alma fecunda apro
veitar os grandes exemplos. 

A escóla converte-se desde então en1 un1 
can1 po de honra ; ahi florescen1 os louros e os 
brios infantís se accendem, se inflan1mão. 

· A victoria ou a derrota anin1a sen1pre. 

( 
l 
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~ I I 6. 'DEVERES PRINCIPAES DO EDUCADOR 

Sen1pre consiclei·an1os o professor con10 co
1
z. 

tinuador .do Pai de fan1ilia. E' delle que 0 
n1estre ttra toda sua força educativa. · 

Assin1 sendo, seria de muito alcance que 
os Paes rece?es~e n1 trin1estraln1ente do profes-
sor un1 Boletun .1n1presso, por onde podessem 
avaliar o es tado physico, intellectual e n1oral . 
de seus filhos . 1'en1 este uso, aliás muito 
con1n1un1 na Europa e nos Estados-Unidos da 
An1erica, a vantagen1 de por os Paes en1 re
lação itntnecl iata con1 a escóla e com o mestre. 

Ern toda a escóla berri organisada deve haver 
un1 arcluvo que constará de quatro livros : O 
livro de 11zatrzczt!a; o dos actos e corresponden
cz'as ojjicz'aes, nos quaes deve o professor inserir 
os relatarias geraes e parciaes ; o de frequencia 
dos alzt11zos, d~s notas de applicação e con1-
portatnento ; o ultimo finalmente chama-se livro 
de ordens ou estatistzca, onde estarão transla
dados os exarnes annuaes e outras exhibições, 
que por ventura se realizaran1 durante o _anno 
lectivo . 

§ I I 7 ENSINO I NTUITIVO 

Hoje não é possível escrever-se. um. liv:~ so
bre instrucção sem fallar do << Enstno tntutttvo ~, 
tnuito principalmente quando se lhe tetn dado 
un1a con1prehensão que elle não ten1. 

' I 
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Por intuitivo deve-se entendar o ensino que 
se dirige ao espírito e ao coração por meio dos 
~entidos, especia1tnente o a vista. 

A ped~gogia conten1poranea incontestavel
mente con1prehendeu-lhe todo o alcance, razão 
porque tem-se ton1aclo a intuição _ ponto , de 
partida e como base da instrucção primaria . 

.l\. intuição não · é són1ente sensível, ella é in
tellectual e moral. 

O n1ethodo intuitivo não c.onsiste, como geral
n1ente se pensa, na applicação de utn óu outro 
processo de ensino; sua grande vantagem está .. 
etn habituar a criança ·a cultivar por si suas 
faculdades, sob a direcção do m~~tre, de con
formidade con1 seus bons instinctos. 

Todo o segredo, diz Brisson, está em consi
derar a criança como um ser que tem e.m si o 
instincto do saber. (a). · 

Horacio Mann fallando das (Lições de cousas » 

que são o meio mais pratico de instituição, diz: 

O ensino, por este n1ethqdo, póde produzir 
resultados dez vezes maior . A superioridade 
da vista sobre os outros sentidos, em precisão 
e rapidez é quasi in~nita. 

Um só olhar descobre ao espírito o que a 
leitura de tnuitos volun1es a farião adquerir de 
un1 modo vivo. 

(a) Conferences- Sarboune-1878. 
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'fodavia este systema não é novo ne , 
d J

, , m e 
invenção rno erna. a no ten1po dos Latinos 
Horacio fallou de suas vantagens : ' 

Segn-ius irrztant ani1nos .demisso per aurem., 
Q uam qute s u~t oculi's sztb_jecta. . 

Além de muitas vantagens~ .. por este methodo 
, , diz Calkins~ os alumnos aprendem a escreve; 

mais rapidan1ente. 

§ 1 I 7 )llUSEUS ESCOLARES. ORGANISAÇÃO 

~endo o ensino intuitivo essencialn1ente ,pra
tico não póde ser destribuido sem certos meios 
proprios, esses meios são os museus escolares. 

M. Grin1me foi um dos creadores destas ins
tituições pedagogicas. 

Foi elle o pritneiro quetn apresentou na ex
posição de Vienna. uma collecção .de trabalhos 
sobre linho, lã etc. · 

Mais tarJe Mauricio Grane apresentou á Ex
posição Universal de 1 8 7 8 u tna collecÇão de . 
tnsectos. 

E assim foram-se multiplicando as collecções. 
. . 

E. Rendu diz que não ha ratno de. enstno, 
de cujas ma terias não se possão organtsar col
lecções. 

Assim para o ensino primario de ~hysica h~ 
um pequeno o-abinete de M. Desperrots, formad9 
de dezeseis i~strumentos principaes. 

23 
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Para organisar un1 n1useu escolar cutnpre, se 
fação collecções; 1.0 de productos naturaes mi
meralogicos (~ geolog·icos ; botanicos~ zeologico
:2.0 de productos industriaes--3.0 productos ar
tisticos. (a). 

O ensino intuitivo deve ser dado en1 tres 
phases, que correspondetn ás tres classes. 

Na. I .a phase, cun1pre que o n1enino disting~ 
os obJectos pelos notnes , descrevendo-lhe a fór
ma, a côr e a applicação. 

. . 

Na 2.a phase destinguirá n1ais o tamanho, a 
materia, as qualidades e procedencia. 

Na 3·a phase o alun1nõ deve . fazer uma ana
lyse mais completa das propriedades do objecto 
e un1 estudo sobre as imrnediatas applicações · 
aos usos communs. (h). 

§ 118 CONCLUSAO 

Deixamos de fallar de n1uitas outras institui
ções pedagogicas, que costurnan1os explicar ao.s 
nossos alun1nos : o espaço é estreito e o tenlpO 
urge. 

Não fallámos dos cursos primarios tão usados 
e que os allen1ães denotninão IFzederholungs
ch-ulen, para os adultos. 

1,.a) Temos um museu completo em seu genero aqui na Capital 
e que visitamos: é o do Lyceu de Artes e O.fficios, fundado pelo 
Exm. Conselheiro Leoncio de Carvalho. · 

(b) Primeiras lições de Causas de ~. A. Calkins, traducção qo 
Conselheiro Ruy Barbosa-1886. 
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1Jeixan1os de fallar das caixas escolares.. das 
Bibliothecas e das 'conferencias pedagogic~s. 

As bibliothecas pedagogicas e as conferencias 
dos professores são çle alta importancia para a 
instrucção en1 geral, pois que incitan1 ao estudo 
do movin1ento scientifico pedag·ogico .do ntundo 
.civilisado. 
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