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Em todas as Ilações modernas a esc'Ola primaria é con-
siderada hoje a instituição cardeal, aquella para a qual. 
es tão voltadas as vistas de todos os h omens eminentes, que 
co nstituem a parto dirigente da sociedade . Um movimento 
vertiginoso se observa por toda a partr) nos espíritos, a ver 
qual será o melhor meio de co nstituir a escola primaria 
de modo a corre8ponder a seus altos destinos sociaes. 

Nós não podía mos escapar a este movimento, B prepa-
ramo-nos tambern para dar á nossa escola um a constituição 
correspondente á importante missão que lhe co mpete . 

Se, por um lado esta llws mais distanciados {lo que as 
outras nações, ela meta d esejada, poTque nos falta pessbal 
habilitado em num ero co rresponcl·ente .ás necessicla·des do 
ensino , por outro lado o caminho, que temos ele pcrcorret\ 
não está tão obstruido como nellas, de '\'lelhos pl'econceitos , 
que sóem oppor s·empre ás r fo rm as temerosa 
E tudo nos induz a crer que em ponc'Os armos chegaremos 
aonde as velhas nações da Europa não chegaram senão 
depois de seculos elo 'lutas in terminavois, 
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6 PREFACIO 

Co m effetto, não só a indole pacilica ele nossa popu-
lação co nstitue um terreno factl de cultivar, e nenhuma 
opposição Jará ás reformas que a" escola reclam a, co mo ·o 
bom senso do professo rado o tornará docll á acção aclmi-
nistratlva, dispensando o poder elo empregar contra ello 
meios coe t·citlvos , cuj o resultado seria quebrar a harmonia 
que elle tem sempre mantido com a administração , o des-
truir clest'ar te essa espocie ele inclependencia relativa, elo 
que tem sempre gosaclo, o que co nstitue o mais bo!Lo apa-
nagio do educador. 

Se o professorado, co mo se eleve esperar, se inspirar 
do seutimonto patriotico do sua alta missão, co mo Jazem 
co m tanto proveito a mór parte elos professores europeus , 
em pouco tempo teremos roalisado a grande obra de nossa 
reg·eneração moral. 

A nossa obra é muito mais facil do qn e a de algumas 
nações da Europa, que estão muito mais adia ntadas; por-
que lá a educação elo povo tem já uma clirecção determi-
nada e está muito desviada do verdadeiro · caminho , o só 
co m muito esforço, om futuro muito remoto , e talvez 
nunca mais, poderá entrar no caminho co nveni nte . Ao 
passo que entre nós, a massa popular nenhuma orientação 
tem, e tomará fac ilmente a que nós lho so ubermos indicar . 

Na minh'à longa peregeinação pelos principaes paizes 
da Europa, quer elo Sul, como Italia, quer do centro , corno 
Sui ssa e Allemanha, quer do Norte, como Suecia o Ingla -
terra, qu er do Occiclento, como Belgica e França , por toda 
a parte verifiquei que a escola é co nsiderada como o agente 
directo da educação popular, sendo qu e cad?. um (r.omo é 
muito natural ) eocara a seo modo esse g rande problema , e 
cada um pretende dar á escola a feição correspondente ao 
ideal de perfeição social, que tem em vista . 

Assim vemos que na Suissa c na Suecia predomina o 
desenvolvimento harmonico das trcs ordens de força, 
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physicas, moracs e intcl lcctuaes, 0 d ssa harmonia r esnlta 
uma excellonte educação para o povo . Na Itali.1. nota- se j ú 
nm gTando movimento no sentido dessa corrente de ideias 
do desenvolv imento harmonico. Na Belg ica e em França 
predominam as forças in tellectuars e as physi cas com grande 
detrim ento da forças moracs; e o quilibrio torna-se q11asi 
impossível pelo progTe o qne fazem a ideias phi losopl1icas 
extremas c quiçá extravagantes , qnc tantas d sgraça tom 
já ca usado A humanid ade. A I nglaterra guard a o meio 
termo: não se cl escuich totalmente do moral , 1uas deixa 
aind a assim predominar as fo rças in tellectuae o as phy -
sicas, devendo em con cqucncia se r cbss ificada no se -
gnucl o grupo. 

Quanto a nós, de 185-! até hoj e, temo-no limitado a 
fazer e a reform ar regulamentos , quo nito têm ido executados. 
Apenas em 18 3 appareceu um homem eminente, quo den 
impnlso v ig·oroso á instrucçJo elementar ; foi o immortal 
iu ·pecto r ger al Dr. A. H. el e Bancl c: ira Filh o, 
a quem pert •nce sem contestação o primeiro l ogar no Pan-
theon da Instrucção Publica . 

De ele 18 1, em quo deix:ou a ad ministração o Dr. Ban-
deira, até 1890, em que roi ella co nfiada ao illustraclo c 
digno inspoctor geral actual , o Sr. Dr. Benj ami•1 Fraoklin 
Ramiz Galvão, nem um pa so se den ; o se a escola não re-
trograclou, é porqne, em vi rtude da lei da inercia, obe-
decia ainda áqnella força inicial qnc a lhera mover , a qual 
or a superior à so 111 ma elas fo rças q n se congreg-aram para 
faze-la retrogra<.l ar. 

Não é quo faltass ao digno successor elo Dr. Bandei ra 
competeocia nem boa vontade; mas fal tava-lho o apoio 
ela auctori lade superior, que tainbein- tinln , .faltado ao 
Dr. Bandeira. , - , 1'1 0 ., f U f/ 

Proclamada a r epublica·, entendeL1 o governo pr<Wi 
' ' que o primeiro passo ora mandar obser var o que se fa;lj .no. - / 

' ' J . ' ' . _:;...._,_.--
, 
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paizos estrangeiros . Na escolha do pessoal da commissão, 
tive a honra de ser um dos indicados. Nomeado pelo go -
verno, eu não tinha o direito nem razão decente para recusar 
uma commissão tão honrosa, a qual (digo bem alto) não 
solicitei, directa, nem indirectamente . 

Se por um lado, eu não tinha o compromisso do honra 
que dá o offerecimento elo funccionario, por outro lado, 
tinha um motivo do gTatidão para com o meu chefe pela 
generosa espontaneidade com que se lembrou de meo nome 
obscuro, quando a classe co nta tantos professores distinctos, 
que com muita rasão podiam ser preferidos. Essa rasão era 
já su:fficiente para q no o:l. sentisse o grande peso de um en-
cargo bem superior a minhas forças. Porém outra cir-
cumstancia veiu aggravar a minha situação. O governo 
incumbiu da mesma missão a outros })rofessoros completa -
mente desligados o independentes entre si. 

Em Abril el e 1891, quando fomos todos sorprehendidos 
com a declaração do governo que cessavam as gratificações 
extraordinarias, os meos collegas, fizeram rapida colheita 
nas duas capitaes da Europa Occiclental, Bruxellas e Paris, 
que eu havia deixado para o fim, quando viesse do Norte, e 
concluíram sua incumbencia. Demorei-me eu, mas ao chegar 
mais tarde áquellas capitaes, já pouco havia que respigar .. 

Do que acabo ele expender se cleprehencle o embaraço, 
em qu e agora me acho, para dar conta da minha missão. 
Meus collegas aqui chegaram em Junho de 1891 , e eu ape-
nas pude chegar em Julho de 1892, quando eram já conhe-
cidas as noticias e informações de seus r8latorios . Direi o 
que elles já disseram? Deixarei de tratar dos assumptos por 
elles tratados? E' claro que nenhum dos dois alvitres me é 
permitticlo. O prim0iro porque incorreria na pecha de pla-
gim·io; o segundo porque não cumpriria o meo dever. 

Resolvi, pois. dar ao meu trallalho uma forma origi-
nal. Dividi o meu relatorio em 15 capítulos . No primeiro, 
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relato a minha viag·om Llcslle a minha partilla do Rio U.o 
Janeiro, a 20 de Novemb ro de 1800, atú o mco dosemuarqno 
na mesma capital, a O do Julho do 180:2. No segundo, dou 
algumas informações sobre a org·anisação do ensino prima-
rio na Halia. No terceiro, quarto, quinto, sexto e setimo, 
trato successivamente do ensino na Suissa, na Suecia, na 
Inglaterra, na Delg'ica e em França. Seguem-se outros ca-
pítulos tratando especialmente dos seguintes pontos : 8o 
Orphelinato Prévost; 9o Ensino de diversas disciplinas, a 
sabor: Leitura, Escripta, Desenho, Musica, Gymnastica o 
.'ogos, Scieucias Natnraes; lOo Educação na escola; llo 
Escolas Normaes c Escolas lndustriaes; 12° Instituiçõe 
a11xiliares da escola a saber : Caixas economicas esco-
lares, Excursões escolares, classes do guarda, de ferias, 
banhos, etc.; 13° O Sominario de Nuas c o Trabalho Ma-
nual; l-!0 Juizo comparativo; 15° Considerações geraes e 
conclusões. 

Propositalmente deixei do copiar os reg·ulamentos e os 
programmas das di:tferentes escolas, o que avolumaria ex-
traordinariamente este trabalho e tiraria aos meus leitores 
o gosto ele os consultar em original, que é sempre mais 
agradavel. Preferi estudá-los e apreciá -los a meu modo. 

Os capitules que tratat'n do ensino em cada um dos 
paizes, começam sempre IJOt' uma sncGinta noticia ou re-
sumo historico. O me mo tlz quanJo tratei do Orphelinato 
Prévost e do Seminat'io do l\üüs, que são estabelecimentos 
de certa notoriedade. 

Este modo de proceder mo pareccn mais convinhavel, 
não só porque não é· uma simples· copia, como porque dá 
logar a considerações diversas, tenJentes a determinar a 
orientação do ensino em cada um dos paizes e 6 gráo elo 
adiantamento respectivo, quo é o que mais nos interessa. 

As comparações que faço e as considerações que ares-
peito emitto, foram-me inspiradas pela orientação do meu 

I .. 
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espírito, afferida em longa pratica e corroborada pela ob-:. 
servação o pelo estudo, e ainda mais pela consulta qnc pes -
soalmente :fiz aos homens mais competentes do mundo po-
clag·ogieo. De sorte qu o os co nceitos que uellas apparecom, 
per tencem mais a elles do que a mim. Ne m se mpre pude 
cita r aquelles de quem apren1i . Muita coisa, portanto, Yai 
por minha co nta. São ide.ias adquiridas e ass imiladas . O 
quo posso affirmar, é que as bebi ele bàa fontes. 

Ao ter minar, não posso deixar dorons ig nar aqui um voto 
cleagradeeimcnto aos diversos cavalheiros que mo auxiliaram 
tão g-enerosamente, j.i co m esclareci mentos e conselhos, já 
com a boa Yonhdo co m que se prestara m a dirigir -me 
ompre que eu solicitei a sua cooperação, no que sempre 

most raram inexcedível gentileza. Desejaria dar aqui a lista 
de seus nomes. Não o faço, não só porque seria muito long·a, 
como porque coneria o risco de omittir alg·um, incorrendo 
assim na pecha ele ingTato . Accei tem, pois, todos sem ex-
cepção algum a , esta confissão que faço da minha divida ele 
gratidão, e a sincera do meu profundo reco -
nhecimento . 

Ninguem mais do que eu est.i convencido ela insuffi-
ciencia deste trabalho . tenho direito á benevolen-
cia das autoridades e dos collegas, porque elle não é filho de 
pretençâo de ordem a lg·uma; é a expressão pura e simples 
de um dever imperioso, a quo nenhum homem do honra nas 
minhas condições se poderia subtrahir. 

' •• 

Rio do Janoiro, 31 de Janeiro de 1893 . 

EJTG. !J. g;er.eir.a ffr.a;;ão . 
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CAP[TULO I 

Nal'rac<lo da Yiagcm fi alia , Suissa , Allcmanha , Succ ia , 
lnglnlcl'l'a, Hclgica c 1r1·anea 

DE 28 OUTUBRO DE 1890 , RELrtTIVAS Á VI P.GEM 

O professor Manuel Jo é Pereira Frazão, :fica incum-
bido pelo Ministcri o el a In tru cçào, Co rreios o Telegra -
phos do : 

I .o Visitar as principaes escolas primarias de Paris, 
Londres, Bru xella ·, Berna, Genebra, Zurich , MilJo e Turim, 
estuda ndo a org·anisação, tanto elas e colas urbanas , como 
das suburba nas ; 

2 .0 Visitar a escola de Nüãs, na Suecia, e aco mpanhar 
o curso ele trabalhos manuaes professado naquollo es tabe-
lecimento; 

3.o Visitar as principaes escolas ele r cw -York, Boston, 
Philaclelphia e ·washington, nos Estados - Unidos; (l) 

{1) Posteriot·mente, quando me achava em Bruxellas , r ecebi ela In spe-
ctoria Geral ordem emanada do Governo pam-limitar a commissão ú 
Europa. 

___ , __ _ 

') 
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4o. Estudar cu idadosa meu te cs methodos e o material 
de ensino, adaptados em todos esses estabelecimentos, já 
quanto á educação physica, já q11anto á intellectual o 
moral ; 

5. o Remetter á Inspecto ria Geral de Instrucção P rima-
ria e Secundaria da Capital Federal , com quem se corres -
ponderá directamente , os prograrnmas minuciosos, cs livros 
escolares, e quando ]JOssivel, as plan tas e fachadas do todas 
as boas escolas que tiver examinado, acompanhando - os das 
0bsonações que entender convenieutes ; 

6°. Organisar c r emetter trirnensalmente á mesma 
Inspedoria Geral urn relato rio circumstanciado do trabalho 
foi to e ele tudo quanto h ou ver observado e estudado. 

GENOVA 

Em obedicncia ás ord ens co ns tantes das Instrucções 
r etro, part i a 29 do 1\'0\'e JliiJro ele 1800, no paquete n e.fJz.na 
Ma?"!Jhenkt ela compauhia itali a na Flvrio & Hubati 110 com 
destino a Napoles, com a cond ição cledaracla ele pode r in-
terromper a v iage m em Ge nova, so i:;so me con\"icsse . Era 
minha intenção vêr alg uma co usa em Ge nova , e, em vez 
ele seguir log·o para Milão, fazer uma excursão pela Italia 
meridional para ver as escolas ele Napoles . Depois queri•a 
tambem vêr as ele Florença, que me diziam ser interes-
santes . 

A 17 de Deze mbro desembarquei em Gerrova, e como o 
frio era bem supportavel, r esolvi demorar-me alü alguns 
dias. F[ti log·o inform ado qu e a muaicipa liclade cl e Genova 
havia mandado a o professor F raseara, e que esse 

•• • 



NARRAÇÃO DA VIAGE!II 13 

distincto professor dirig ia um a escola de trabalhos manuaes 
em um a sala do Museo Pecl agog ico . Tratei, pois , de fazer 
uma visita ao dito Musco c á classe do professor Frascára. 
O muiio digno inspcctor ge ra l o Dr. Cannevello, propoz-se 
a acompanhar.!'me nessa vis i ta, co mo em outras, alg·umas 
das quaes não se realisara m por nii o poder demorar- me 
em Genova . 

i\tnseo Pecla.g·o;,;;ieo 

O Museo Pedagog·ico de Genova é um estabelecimento 
muito bem organisado, o mais abundantemente provido de 
toda a Italia. Elle contem na melhor ordem tudo quanto 
pódf-l interessar ao ensino e auxiliar aos professores que o 
visitam, como seja : collecções de mineraes, estampas e 
modelos plasticos de Historia Natural; fructas e productos 
culinarios variados; miniaturas de casinha, de sala de 
jantar, de quarto de dormir ; ditas de officinas de carpin-
teiro, de marcineiro, de tanoeiro , de serralheiro, de sapa-
teiro , etc. ; collecções de brinquedos, modelos de trabalhos 
manuaes, pelles de animaes, collecções de desenhos, mo-
delos de mobilias escolares, gabinete de Anatomia provido 
de estampas e esqueletos, diversos apparelhos, bibliotheca 
pedagogica co m um systema do catalogo original e enge-
nhoso, trabalhos de e mil outros objectos, que 
constam do respectivo catalogo, que remetti á Inspectoria 
Geral com o meu primeiro relatorio. 

Uma · grande infelicidade, entretanto, acompanha o 
Museo Pedagogico de · Genova : não tem ediflcio apro-
priado á sua índole. Suas interessantes collecções estão 
muito mal acco mmodadas em pequenas salas um de ·velho 
convento, que mal se presta a tal mister. Dahi resulta que 
o effe ito é muito inferior ao que se devia desejar de UtD 

estabelecimento daquella ordem. 
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A aula de trabalhos manuaes do professor Frascúra 
está ainda em en aio . Ella co ntém uma collocção completa 
do ferramentas usadas em pata o trabalho em Il.a -

deira, o das empregada .. na cartonagem por Theopiiilo 
Caloset, el e Brnxellas . 

O mnstraelo professor mo. t ron -me alg·nns trabalhos 
feitos por seus poucos discípulos (cinco). porém oll es nilo 
trabalharam ú minha vista, porqttc oscreYiam em outra 
sala. Confesso que a impres Jo quo tive na or:casiJo não foi 
muito favoravel á orientação elas escolas italianas na q ucstão 
do trabalho manual. 

O qu e vi em Napoles confirmou o meu jnizo, o qnal 
externei no meu primeiro relatorio parcial. Porém cstncl os 
posteriores me habilitaram a co rrig i r o erro de aprcci.:tçào, 
o quo faço com tanto maior prazer , q u.:tn to estou cotwencid o 
da sensatez invejavcl com qne tom procedido nesta qu cstiio, 
tanto o governo, como as municipalidad es italianas . 

Com etfoito , e:ffcctuada a visita dos paize mais adian -
tados (Suissa, A\lomanha, Snocia e Bolg ica) pelos profes-
sores italianos, não tentaram estes ensinar uma materia 
ainda não estudada suili cientementc; porém trataram de 
constituir nucleos, onde e preparassem professores em nu-
mero sufficiente, qu o habilitassem o governo e as munici-
palidades a introduzir no prog ramma das escolas essa nova 
disciplina. 

E' digno de applauso o procedimento das autoridades 
italianas, qu e não se parece em nada co m a vaidade pre -
tenciosade outros, quo vão ad.mittindo nos seus prog-rammas 
disciplinas do que os professores não tem a menor noção, 
mas que, não obstante, deYem, ou pelo menos, podem ser 
ensinadas, seja como ft)r! Uns, pa ra occultarem o seu atrazo , 
con ontem qne os professores ensin em o qu e não sabem; 
outros, para ostentarem um adiantamento, que não têm, 
entrcg·am o ensino das novas di sciplinas a a rtistas, quo, por 

•• • 
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fa lta elo educação peclagog·ica , fazem ú eclucação das eriD. n-
ças mais mal do gnr bom, co mo vei·ifiqnei em algnmas 
escolas ele Pari s, onde o ensino du trabalho manual co nsti -
tuo um apre11clizado imperfeito ele o:fficina, e nada tem do 
poclagogico. 

Voltando ao intollig·onte o operoso professor Frascú ra , 
accrescentarei qn e, reconhecendo a necessidade el e co mpletar 
a sua educação pcdag·og·ica, so licitou c obteve elas autori -
dades g·enovesas permiss;lo para voltar a Bruxellas, onde 
seguiu um curso ele cartonage m e voltou para Genova. Ahi 
iniciava elle o ensino elo trabalho manual , quando teve legar 
a minha vis ita. Eis porque me pareceram pequ enos os r e-
sultados obtidos por elle. O modesto não fallou elo 
si ele modo a habi litar- me a julga-lo. Só mais tarde co-
nheci o meu engano e apresso - mo a fazm·-lho justiça . Su::t 
modestia, se por um lado determinou um a falsa apreciaçüo 
elo seu merecimento, por outro lado augmentou consicl ora -
velrnent.e o gráo ela estima qu o lhe consagro. Nada mais 
agradavol do quo mencionar a existoncia elo um a virtude, 
hoj e tJo rar a, mas quo constitue a ped ra elo toque elo me-
r ecimento elo educador! 

I n stitu to do"' H.a.cllitico"' 

Acompanhado sempre pelo Sr. Dr. Cannevello, visitei 
tambern o Instituto dos H.achiticos . E' um internato dest i-
nado ao trata mento das crianças ele ambos os sexos, que 
por sua constituição defeituosa , carecem elos socco rros ela 
sciencia. Ali com a maior solicituüe e caridade, procura-se 
tornar quanto possi vel felizes aq uelles entes1 _ 9_lJ&. . em esse - . 

recurso, seria m perdidos para a . . i.O;'n jnn -c 118 1 te 
c.om os da cirurg·ia .s:edicina:, o . 1

1 btuto os cxeretclOs da GymnastLca sueca, CU.Ja off1cacta e 

•' 
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reconhecida por toda a parte, e ministra-lhes ao mesmo 
tempo a instrucção primaria ele um modo suave e pro:ficuo. 

E' ecli:ficante vêr corações generosos, que se applicam 
a uma tarefa tão humanitaria. O Instituto dos Rachiticos, 
cuja organisação consta do respectivo regulamento, que 
remetti á Inspectoria Geral eom o meu primeiro relatorio , 
faz honra aos sentimentos dos Genovezes. Faz tambem 
honra ao zelo de sua administração pelo asseio e regula-
ridade, que provocam a admiração dos visitantes. 

Instituto dos DelitH{nentes 

Constando -me que existia uma escóla correccional (Ins-
tituto dos Delinquentes) julguei acertado fazer-lhe tambem 
uma visita, na qual fui acompanhado pelo benemerito ci-
dadão genovez Ferdinando Pezzolo, a quem devo muitos e 
importantes esclarecimentos. 

O Instituto 1 dos Delinquentes é um estabelecimento 
particular, que se mantém miraculosamente, que vive ela 
caridade publica, e que é dirigido e sustentado por sou 
fundador, um desses homens a quem o seculo apellida de 
maníacos . O Dr. GaraYenta teve a idéa generosa de resti-
tuir á sociedade as crianças, que della são afastadas pela 
precocidade no crime. Vai, pois, ás prisões, tira essas 
crianças, leva-as para uma náo velha, que elle accom-
modou ao destino que lhe queria dar, e tem o seu 

'instituto. Ahi, empregando os recursos de seu grande 
coração, dá-lhes uma instrucção modesta e fa-los homens 
embarcadiços. E' um estabelecimento especial, exclusiva-
mente destinado ao sexo masculino. Começa a ter ani-
mação. 

Sentindo-me mal em Genova, não sendo essa cidade 
contemplada nas Instrucções de 28 de Outubro, e tendo-me 

• •• • 
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dito o g·eneroso e delicado Sr. Dr. Cannevello que as es-
colas não têm edificios apropriados. que funccionam em 
antigos conventos , onde estão mal accommodadas, resolvi 
partir para Napoles, onde o clima é mais suave e os rigores 
da estação deviam ser menos inco mmodos. 

NAPOLES 

Parti no dia 9 de Janeiro de 1891 a bordo do vapor 
Egaclz". Cheguei a Napoles no dia ll ás 10 horas da noite. 

Dirigi minha attenção de preferencia para as escolas 
normaes e escolas de applicação, segundo me havia sido 
recommendado pelo muito digno Inspecto r Geral da Ins-
trucção Publica da Capita l Federal o Sr. Dr. Benj a min 
Franklin Ramiz Gal vão . 

Ha em Napoles duas escolas norrnaes, urna para cada 
sexo. Eu tinha sido info rmado em Genova que na elo sexo 
masculino fu nccionava urna aula de trabalho manual , diri-
gida por um dos professores, que frequentaram em Nããs o 
curso elo Seminario do Dr. Otto Salornon. Tratei, pois , de 
visitar essa escola e de travar relações com esse professor. 

A escola normal maschite é dirigida por um cavalheiro 
esforçado , o Dr . Sevini, homem de gTttnde sciencia e co-
ração . Tem um pequeno museo pedagogico e um importante, 
a inda que pequeno, gabinete ele physica , qu e seo director 
tem enriquecido de apparelhos importantissimos . Tem essa 
escola um curso norm al ele tres annos, um curso prepara-
torio de tres an nos, um curso elementar de cinco annos e 
um jardim ela infancia. Os dois ultimos constitnem a es-
cola ele applicação, onde os alumnos fazem seos exercícios 
praticos. 

2 
• 

• 
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Nasrepetidàs visitas que fiz a essa escola fiquei co-
nhecendo, não só a orgaliisação, como a ·odentação .do 

. 'eüsino priti1ario em toda a Iüilia, de güe rne occuparei eri1 
outra parte deste trabalho. Dig0 em toda a ItaJia, porque 
posteriormente vi poi· todà a paFte a mesma cousa. 

A aula clu trabalho manual do professor Giuseppe Ma-
nelli está muito mais atrasada elo que a que vi em Genova, 
-pois que não tem officina, nem ferT0menta(3, nem collecção 
completa ele Limíta-se o professor a fazer pre-
lecções sobre a utilidade deste genero_ de trabalho, a ex-
plicar suas diversas especies á vista dos poucos modelos 
e a fazei· executar Ós mais faoeis. Esta aula, que no · anno 

-lectivo de 1889 a _1890 fazia patte do curso normal, passou 
no auno sPguinte para o curso preparatorio. 

· · Visitei depGis a escola normal femz:nile, dirigida pelÓ 
. .notavel pedagogista o Dr. Paolo Vechia, respeitado em 
toda a Italia -pelo seo saber e grande competencia. A or· 
ganisação <? as disciplinas são as mesmas que as da outra 
escola e constarp dos progr0mmas que remetti, com a 
differença dos trabalhos proprios do sexo. 

Esta escola, além dos cur;:;os mencionados, . tem üoi 
.especial para as moças, que se destinam ao ensino nos 
játrdinsde infancia. Ao pa&so que a outra escola é pouco 
.frequentada, ·esta tem ·uma frequencia muito grande. 

Eis os dados estatísticos que me foram fornecidos pelo 
Dr. Paolo Vechia : 

Asylo infantil. . . . ... . . . ..... -' 
Curso pi'imario ............ . 
CÜtso preparatorio ......... . 
CÚrso normal. .. . .... . .... . 
Curso especial. ... .. ....... . 

I 6 crianças (dos 2 sexos) 
234 meninas 
240 mocinhas 
174 

20 )) 

Total.... . ..... . .. . 744 
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A grande inferioridade numerica dos candidatos do 
sexo masculino eu notei por toda a parte em todas as es-
colas normaes que visitei na Italia . 

E' impoTtantissimo o museo pedagogico e o gabi-
nete de Physica. Sobretudo são dignos de nota os 
apparelhos de Physica e as collecções para o ensino de 
Botanica. 

Visitei entre outros estabelecimentos o Instituto Casa-
nova, para o qual chamára minha attenção o Conselheiro 
Santa Maria, homem importante e muito esti!llado, que 
foi por muitos aunos o chefe dos estudos em Napoles (As-
sessO?"e) e que me honrou com sua amisade. Dizia-me o H-
lustre Conselheiro que o Instituto Casanova é o typo da 
futura escola, e que é a coisa mais completa e perfeita que 
se conhece . Nada contesto do que me elle disse em abono 
daquelle estabelecimento; antes confirmo. Porém o que não 
posso aceitar, é que elle seja o typo da escola . O referido 
estabelecimento é por ventura mais profissional e industrial 
que pedagogico; e a escola não pode, não deve sahir do 
terreno puramente pedagogico . 

O Instituto Casanova, cujo regulamento remetti com 
outros documentos relativos, é, como disse acima, um es-
tabelecimento profissional e industrial, que prepara os seos 
oporarios, recebendo-os aos sete annos quando sahem dos 
asylos infantis, ou dos jardins da infancia, já iniciados em 
alguns conhecimentos elementares. Não recebe meninos de 
outra _procedencia. Tem o c.urso primario completo de 
cinco annos, como todas as escolas italianas. 

Quando os alumnos completam o segundo anno, entram 
para as offi.cinas (aos 9 annos) . Nos tres annos seguintes 
elles frequentam as classes, alternando com os trabalhos 
das offi.cinas, reunindo assim o ensino geral ao ensino pro-
fissional.. As profissões são ali levadas a um alto gráo 
de perfeição. E' estabelecimento de primeira ordem, mn. 

•• 
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dos melhores no seo genero ; mas nin guem dirá que tem 
caracter peclagogico . 

Para nilJ irmos mais longe, um a criança do 9 annos 
será competente para escolher a profissão que mais lhe 
convem? Se ell a se applica a umc. profissão, que ma is tarde 
lho repugna, niio é um in reliz, qu o ar rasta a vida, sem en-
contra r na sua profissão a co nsolação unica para as ag ruras 
da viela, que a cada momento nos assalta m ? Eu considero 
o ensino profissional dado ás crianças co mo um grande em-
baraço á felicidade social , a qual só pode provir do gosto, 
do prazer ; que cada um encontra no t rabalho de sua pro-
fi ssão. 

Visitei tambem o Instituto Internacional Vitlorz"o 
Emannuete II. E ' um g rande externa to frequ entado por 
1,004 alumnos . Tem . todos os gr.ios de instrucção, desde 
:..s classes infantis até as ultimas classes el o ensino secun-
daria e no rm al. Na p::tr to que interessa á minha co mmissão, 
Yi o q no cont i nnei a ver por toda a parto: a mes ma orga-
nisacão, a mesma regularidade, a mesma felicidade nos " I 
·resultados . Ao pai3so que o InstiLu to Casa nova é exclusi-
vamente destinado ao sexo masculino, o Instituto Vittorzó 
E mannuele é destinado ao sexo femi nino . Apenas nas clas -
ses i11fantis se admittem creanças do sexo masculin o (até 
7 annos). 

Além desta di fl'erença, este estabeleci mento é exclu-
sivamente pedagog ico, e é um dos melhores que vi . 

Vi mais duas escolas , onde obsorvei a mesma orga-
nisação, a mesma regularidade . De tudo me occunarei em 
outro logar , no capitulo- Italia- . 

Deixo de occupar - me de outros estabelecimentos que 
visitei, como sejam : Museo Industrial , Instituto dos Cegos, 
Instituto . Technico , por não fazl" rem parte da minha 
Commissão . Em resumo, o ensino p ri mario em Napoles, 
não fallando nos edificios escolares, que são os antig·os con-

r ( 
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ventos, mais ou menotr adaptados, não é em nada inferior 
ao de outras cidades da Italia. 

FLORENÇA 

No clia3l de Janeiro ele 189 1 parti para Roma , onde me 
demorei até lO de Fevereiro, em que segui pa ra Florença . 
Em Roma nada pude observar , porque as escolas estavam 
fechadas. Festejava-se o carnaval , qu e ali dura 13 dias ! 

Em Florença demorei-m e apenas cin co dia::>, durante 
os quaes visitei as duas escolas normaes e uma escola ele-
mentar. As escolas normaes de Florença são abs0lutamente 
da mesma organisação qu e as dé Napoles , com a clifferença 
que a do sexo masculino não tem asylo infantil, o qu e me 
parece muito mais sensato ; pois, sendo as aulas desta parte 
elo curso annexo destinadas exclusivamente a pessôas elo 
sexo feminino, qu e vem fazer uma classe de applicação em 
uma escola em que ningúern a ella se quer applicar? 

A escola normal maschile de Florença é muito mais 
animada que a ele Napo1es . Todavia é pouco frequentada . 
O cu rso normal tem 43 a1umnos, sendo 12 no primeiro an no, 
14 no segundo, 17 no terceiro. O curso preparatorio tem 51, 
sendo 14 no primeiro anno, ·21 no segundo, 16 no terceiro. 
A escola de applicação tem 203, sendo 32 no primeiro anno, 
36 no segundo, 46 no terceiro, 52 no quarto, 37 no quinto. 
Total 297. 

A escola norlll al femz'nz'le é mais m1merosa no curso 
normal e no preparatorio. Não tomei a es tatística . 

As escolas prima rias não têm edi:ficios ·apropriados; 
são, entretanto , bem installadas e não são inferiores ás me-
lhores que visitei , 

• 
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MILÃO 

Deixando Florença no dia 16 de Fevereiro , só a 19 che-
guei a Milão, porque :fiz uma peque:Ja excursão por Venesa 
para não perder a occasião de ver aq uella cidade exce-
pcional. 

Vi em Milão as escolas normaes . A 1naschile, é pouco 
frequentada . Seo curso normal tem 36 alumnos , sendo 19 
no l o anuo, 10 no 2°, 7 no 3°. Tem escola de applicação 
com todas as classes do ensino primaria. Não tem asylo in-
fantil. Seo gabinete de Physica, museo pedagogico, biblio-
theca e archivo não são coisas de admirar. Muito mais 
importaJlte é a escola normal feminüe. Seo clirector o Dr . 
Casizza parece-me muito competente, sobretudo é muito 
cuidadoso e minucioso. E' apologista ela maxima ele Hen-
rique Passarinl)eiro, que dizia que não ha nada pequeno, 
tudo é grande. Em assumptos ele educação é esta uma ma-
xima clegrande alcance, porque não ha circumstancia mi -
nima, que eleva ser despresada, e que não possa dar resul-
tados incalculaveis. 

A disciplina é excellente, muito bôa ordem e graEde 
r espeitabilidade . O curso nor mal tem 145 alumnas, sendo 
50 no l o anno, 42 no 2o, 53 no 3° . O curso preparatorio 
tem 175 alumnas : 116 no lo anuo, divididas em duas turmas 
(68+ 48) e 58 no 2°. Não tem ainda 3° anno. Tem escola 
de applicação com as cinco classes do curso primaria. Não 
tem asylo infantil. 

Muitas eseolas primarias foram -por mim visitadas em 
companhia do distincto inspector Dr. Aurelio Stopoloni, 
que co m summa gentil eza me prestou importante auxilio . 
Acompanhei o trabalho em uma das mais importantes, a ele 
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Porta Homa na, onde fiz ao desped ir- me do co rpo docente, 
o a c0nvite elo mesmo, uma conferencia sobre a oclucaçuo 
cívi ca, que foi bem acolhida, não só pelos professores, .;omo· 
pelas autoridades, como se cleprehendo de algumas publi:-
cações dos jornaes el e Milão. · 

E' esta in1portante escola dirigida na sccçüo dei sexo 
masculino por um professor provecto, o cavalheiro Co nstan-
tino Lupppi. Tem H:l classes: 4 primeiras; 4 segundas, 3 
terceiras, 3 quartas, 2 quintas, cuja frequencia é ele 50 a 60 
alumnos. 

A secção do sexo fe minino tem 14 classes : 4 primeiras 
com 235 alumnas ; -1 segundas co m 245; 3 terceiras com 
151; 2 quartas com 102 ; 1 quinta com 42. Total 775, " 

Assisti ás l ições de todas as classes em ·dias seguidos. 
Remetti uma importante coll ecção de objectos, entre 

os quaes figuram trabalhos feitos á minha vista pelos alum-
nos , e bem assi m outra collecção de trabalhos clolicaclGs 
da escola de menin as Bassano Porrone, com que fui Qbse-
q uiado por sua generosa directora. 

Alem destas duas escolas, vi tambem as seguintes: · 
S. Damirmo (maschile), Felice Casati (maschile e fe1'ninile), 
Via Galvani (rnaschüe e feminüe), T,a Fo1ztana (maschüe e 
jeminüe) . Esta ultima 6 

Todas essas escolas, que são as melhores de Milão, 
funccionam em eclificios escolares apropriados e expressa -
mente feitos para isso. 

Visitei tambem o Instituto Eteonm·a; que é um asylQJ . 
infantil rnuito bem organisado , frequentado por 300 crian -
ças de ambos os sexos . Vi o Inst ituto Cipmnch, onde se 
cu ltiva co m grande esmero e extraordinario successo o tra-
balho manual com o ca racter peclagogico. O Sr. 
C i prancli pertence ao numero dos maniacos : é urn verd a, -
deiro patriota, .JU G so ded ica com todas as forças de seo 
esprrito o do seo coração á grande obra elo engrandecimento 

• 
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de sua patria . Seo instituto provoca a admiração dos visi-
tantes pelo ardor com que todos se applicam ao trabalho . 
Mestres e discípulos parecem dominados por um enthu-
siasmo, que encanta. Ali tudo trabalha : O director, Hua 
mulher, sua :filha e seos :filhos. 

Guardo daquelle estabelecimento a mais agradavel 
impressão. 

Vi os cursos nocturnos que funccionam no edificio da 
escola de Porta Romana, dirigidos pelo illustre professor 
Gallo. 

TURIM 

No dia 17 de Março ás l O l/2 horas da manhã , parti 
para Turim, aonde cheguei no mesmo dia ás 2 horas da 
tarde. 

Entre as m1.11itas escolas que visitei , notarei em primeiro 
logar a escola Bomcompagni, uma das melhores de Turim, 
sob a direcção do professor Cavalheiro Giuseppe Borgna , 
muito estimado das auctoridades pelo grande escrupulo no 
cumprimento do dever. Borgna seguiu com outros professo-
res italianos o curso de Slüyd (l) em Naas, e deu- me sobre 
isso importantes informações. 

Tem esta escola , cujo exercício acompanhei por alguns 
dias, 4 primeiras classes, 3 segundas, 2 terceiras, 2 qu artas, 
l quinta para o sexo masculino ; 

Para o sexo feminino, tem ella sob a direcção do 
mer,mo Cavalheiro Borgna, 5 primeiras classes , 3 segundas, 
2 terceiras, l quarta, l quinta . 

(1) Slõyd é o nome que na Suecia se dá ao trabalho manual sem 
càracter de officio: . 

• • 



• 

NARRAÇÃO DA VIAGEM 25 

A frequoncia nas classes inferiores (l as, 2as, 3as) reg'Ula 
de 45 a 55 . 

Nas superio res ('1"• e 5a•) de 30 a 40. 

RES UMO 

Sexo masculino, 12 classes550 alu mnos; sexo fe minino , 
12 classes, 540 alu mnas: total 2-1 classes, I . 090 alumnos. 

Nesta escola assisti no dia 21 de Março, a convite do 
director , á distribuição de menções honrosas. Coube- me a 
honra de entregar os diplomas aos premiados . 

Visitei a escola Sclopz·s frequentada por I. 431 alu mnos, 
sendo 748 do sexo masculino (1 7 classes) e 683 do sexo 
feminino (1 5 classes) . 

A escola cl'Azeg lz"o com 800 alu mnos, 400 do sexo 
masculino (8 classes) e 400 do sexo feminino (l O classes). 

A escola Aw"OJ"a , l . 300 alum nos de ambos os sexos 
(35 classes}. 

Visitei t::tmbem as duas escolas mais modernas e muito 
freq uentadas , LiüuúJ P etlico e RagneJ"i, cuj a estatística me 
foi promet tida, mas não remett ida até a ultim a hora. 

Das melhores escolas remetti os planos e as fachadas. 
Alem das boas escolas , visitei out ras, que, por funccio -

narem em pessi rn as casas, não costu mam ser indicadas 
aos estrar,geiros, mas que nem por isso deixam de ser excel-
lentes escolas . Ent re ellas especial menção a de 
São Tlwmasso. 

Visitei ainda duas escolas suburbanas , Nfaclona ele 
Campagna e BcwrieJ"et ele 2\lú:za , e tambem a escola de 
RiYoli , que é uma Co mmuua proxima de Turim (dista 14 
kilometros) . 

Madona de Campagna tem 3 cla.sses para o sexo 
masculino e 3 para o feminino. 

• 

• 
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As classes 2as o 3as são compostas de duas turmas; só 
as primeiras são singelas. A razão el o tal differença é que 
os alumnos da la classe, que no fim do anno não estão 
habilitados para serem promovidos , não deixam por isso de 
passar. Vão, porem, constitüir uma turma atrazada na, 
2a classe. A turma adiantada é í'ormada elos promovidos. 

O mesmo aconteGe nas promoções ela 2a para a 3a. 
De sorte que em cada uma das duas classes ha um a turma 
de não promovidos, que seriam repetentes na classe anterior. 

Eis a estatística: 

1" classe elo sexo masculino ... ... ... ..... ... .... . 73 alumnos 
2" » » 23 repetentes, 38 promovidos.... 61 » 
3" » 21 23 44 » 

Total......... .. ... ........ . .. ... 178 

1" classe elo sexo feminino. . ... .. .. .... . .... ... .... . ....... 70 alumnas 

3" 
» 
» 

27 repetrn les , 34 promovidas .... 61 
57 

Total... . .. ... .... ..... . ......... 188 

RESUMO 

sexo ;llascnlino, 3 classes .. ....... ... ...... ... . 178 alumnos 
» femin ino, 3 classes... .................... 188 alnmnas 

Total. ... . . . . . . . . . . . . . . :16ô 

A escola Bw·núa de Nzzza tem 4 classes, 2 para cada 
sexo. Uma classe de cada sexo é fo rmada ele alumnos da 
2a e ela 3a (duas turmas). 

Alem elas escolas publicas, visitei grande numero 
de estabelecimentos particulares. Vi , por exemplo , o im-
portante estabelecimento dos padres s·aksianos, fundado 
pelo immo rtal D. Bosco, cuja· mernoria é ali muito venerada . 
Vi o colleg·io de S . José (Fd;1·es ClmJtiens), o Instituto 
Jvlajez·, a casa !Jenefica, e :finaln1ente o maravi lhofo Instituto 
dos Rachiticos, do mesmo genero que o de Genova 1 mas 

•• 
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de muito .maiores proporções, onde a g'ymnastica sueca 
tem feito milagres. 

Entre os cavalheiros que estão á testa deste estabele-
cimento, distingue-se um homem intelligente e generoso 
de grande respeitabilidade e dotado de uma actividade 

·vert iginosa; é o prestimoso e incansavel conde de Tornielli, 
a quem elevo as rnaiores e os mais importantes excla-
rocimentos. 

Se bem que muitos destes estabelecimentos não 
pertençam á minha commissão, remetti , todavia, sobre 
elles importantes documentos. 

Escolas 

Em Turim não ha actualmente escola normal official. 
Ha, porém, duas particulares, cujos diplomas produzem os 
mesmos e:tfeitos que os das escolas officiaes. E' o que na 
It0,lia se chama scuole ?W?"male pcweggiate. Visitei ambas 
essas escolas . 

A primeira é a de D01ninico Be1"li. Tem · um curso 
normal de 3 armos, freq·uentado por 180 alumnas; um 
curso preparatorio de 2 annos com 1'20 alumnas; um curso 
primario de 5 classPs com 200 alumnas e um jardim ou 
asylo infantil com 38 crianças. Total 538. 

Note-se que o curso preparatorio é ele tres annos, mas 
só tinha na época da minha vis ita, lo e 2° anno . Os pro-
grammas são os mesmos das escolas officiaes, que são os 
mesmos em toda a Italia. 

Vi nessa escola uma coisa cnriosa, dig,na de imitação. 
O risco do jardim é o de uma carta da Italia, de sorte que 
as alumnas podem estudar a Geographi a no recreio. 

A outra escola normal faz parte do grande estabeleci-
mento destinado ás :filhas dos militai'es, estabelecimento 

... 
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pedag·ogico e profissional. Consta este estabelecimento de 
duas grandes casas . Visitei- as ambas . A casa principal 
(Vz'lla della Regina) contem 160 pensionistas da melhor 
sociedade, que estuda m sem objectivo pratico, só para 
se instruirem. Tem o curso primario, com 80 alumnas, 
o preparatorio inferior com 45 e o superior com 35. 
Total 160. 

A casa succu rsal tem dons cursos, o normal com 180 
alumnas, e o profissional com 180 . Total360. 

No cu rso profissional ensinam-se todos os trabalhos 
proprios do sexo . 

Antes de partir :fiz 3 conferencias aos professores turi-
nenses, a convite das autoridades escolares, a quem eú 
havia exposto as minhas ideias. 

Dellas se occuparam os jornaes de Turim. A Gazeta de 
Noticz"as ela Capital Federal (Rio de Janeiro) de 5 de Maio 
de 18tH, dando a noticia desse facto em ar t igo de fundo, 
exp rime-se nos termos mais lisonjeiros. ' . 

A primeira dessas conferencias foi distribuída pelo nu-
meroso auditorio, em fo lhetos que eu havia.feiio de ante-
mão imprimir em italiano . As outras foram discussões e 
explicações para responder a diversas objecções, que me 
fora m apresentadas. 

Para o bom exito das minhas conferencias concorreu 
poderosamente o generoso redactor d) jornal pedagog·ico 
L' Únione dei Maestn· o cavalleiro Sil"vestri , que abraçou 
com enthusiasmo a causa da educação cívica e publlcou a 
minha primeira conferencia por inteiro. Além disso, teve a 
gent ileza de tirar em papel especial 200 exemplares do 
numero em que tratou da minha conferencia, e põ-los á 
minha disposição para distribuir co m os meos amigos . Eis 
a integra do artigo editorial do d ito jornal em seo numero 
de 9 de abril de 1891 : 

• 
. . 
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EDUCAZIONE CIVICA 

cc Domeni ca sco rsa . nell ' Anfiteatro delle 8 -:;uoie Tccn iche 
Operaie di S . Cario, di venta to insufficiente ai numero delle 
perso ne accorse, coll'intervento del Sindaco, avv . com m. 
M. Voh, Senatore del Regno; dei cav . Dumontel, Consi-
gliere co munale c Membro della Co mmissione scoiastica del 
Município torinense; del co nte Tomietti, Presidente delle 
Scuolo San Carlo; della 8ocietâ Pedagogz'cct, vonuta in fo rma 
utnciaio conla sna bandiera, ebbe luogo la g·iá annnnzia La 
conferenza clell 'illustre prof. JYJanuel Jose Pe?·eira Fra:::c7:o, 
inviato dal Governo bras iliano a visitare le scuole italiane. 

Il conferenziere fu presentato all 'adunanza, con bellis-
pa role ispirate a sensi alta mente patriottici, cl all 'egre-

g·io aYv. cav. 'l'ancrecli F?"isetti', qu a lo delegato a rapp rcsen-
tare l 'o n. deputato Bachni, della Societá di Be-
nc:ficenza fra g·li I nsegnant i P ri mari d'Italia, i cu i 
auspici la co nfe renza avcva luog·o; c che era rappresentata 
altresí dai cav. prof. Jl?·naudon, dal cav. proL Po:::,;,i, dai 
cav . cl ott. Caramagna, dal cav. Se?·ra , dal prof. A.ly Bel-
fétcle l, dal Diretto re dell' Unione, ed altr( componenti il Co-
rnitato Centrale. 

Erano presenti molti Direttori e Direttrici delle Scuole 
torinesi, rappresentant i della starnpa , e rn oltiss imi maestri 
e maestre elem. 

Tema della Conferenza era J'Edzwazione Cicü:a, cioé 
l'oppor tnnitá o meg·lio ·la necessitá di edu care i g·iovinetti 
per la vi ta reale che li attende fatt i adult i. 

A dare un 'idea dcl sistema speciale seguito nella sua 
scuola dal prof. Frazcl:o , e svolto con fac ile ed elegante 
chiarezza nella sua Conferenza, pubblichiamo per intiero la 
Co nfercnza stessa, dalla qualc i nostri cortesi lettori apprcn-

l) 
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deranno megli o che da un riassunto fatto da noi tutto !'or-
ganismo dell 'importante sistema edu cativo del v alente prof. 
Frazão . 

Finita la Co nferenza, che venne molte volte interrotta 
da applausi, fu fatta al dotto prof. Fmzc7o una vera ova-
zione, e vi fu chi manifestó il desiderio cli veclere posto in 
atto il suo sistema, per cu i eg;li volonterosameute aderendo 
al mauifestatog·li d.esiuorio promise tenor altre sedute a tale 
scopo nci giorni di GioYecl i e Domcnica, alle ore 5 pom. · 

Il si nclaco senatoro Voli ch iuse la riunione con poche 
ma veramente indovinate pa r·ole, salutando il Fmzão come 
uomo di alta intellig·enza e di gran cuore, e ringraziandolo 
vivamente a nome della grande fa miglia degl'Inseg:nanti 
primari della cittá di 'I'orino , altamente onorata di ospitare 
un veterano dell'istruzione, un valente pedag·og ista , un 
animo elevato, generoso, nobilíssimO.>> 

Pela minha. parte, fazendo imprimir 500 exemplares da 
minha conferencia , fiz tirar alguns em papel especial para 
offerccer ás auctoridades, que tanto me haviam honrado. 
Annuindo ao conselho do generoso Sindaco de Turim , que 
so clignára honrar com sua presença a conferencia, r emetti 
por seu intermedio um exemplar ao monarcha italiano. o 
qual houve por bem mandar-me agradecer a o:fferta por 
intermedio do mesmo senhor. 

Remetti outro exemplar ao ministro ela instru cção 
publica da Italia, o qual me agradeceu a offerta por uma 
carta. 

Em Turim conclui o meo trabalho relatiYo á Italia. Ahi 
escrevi um relatorio, que remetti á Inspectoria Geral , acom-
panhado dos melhores livros escolares qÍ.1e pude obter e 
bom assim de todos os documentos relativos ao ensino 
primaria , e dos planos e fachadas das melhores escolas . 

• 
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Antes de prosegnir , s0ja-me permittido dar aqui uma 
explicação, que me parece necessari a para se poder com-
prehendor a r azão da 1'<1p iu0z com qno atravessei a Suissa 
e a Allernanha, quando a Suissa éra a séde por vc•nVJra 
a mais importante da nünha commissão. 

O art . 2° das Instrn ccões do 2f üo Outubro de 1890 diz: 
«Visitar a escola de Nüús na Succia e acompanhar o curso 
de trJ.lJalho rn an ual profess.1do naq uello estabelecimento. >> 

Necessariamente eu tinha de subordinar a outra parte 
do meo trabalho a es ta disposição das Instrucções, porque 
a escola de Nà.is tem épocas determinadas , em que seos 
cursos podem ser frequentados por estrangeiros. Escrevi, 
portanto, el o Turim ao dig·no elirector da referida escola 
pedindo lho, não só permissão para frequentar o seo curso 
como a indicação ela data para o meo comparecimento. 

O Sr. Dr. Otto Salomon dignou-se el e responder-me, 
em carta que remetti ern original á Inspector.ia Geral, o se-
guinte :-P1·z1no, que eu podia escolhe!' entre os dois cursos 
de verão (de 27 de Maio a 8 de Julho, e de 28 de Julho a 
8 de Set()rnbro) o que mais me conviesse; secundo, que,· se 
eu não pudesse frequentar ambos, preferisse o segundo; 
ter·tz"o, que, se quizesse fazer ideia clara do que all se faz, 
tanto sob o ponto ele vista pratico, como .sob o ponto de 
vista theorico, carecia assistir aos doü: cursos; quarto, que 
diversos estrangeiros têm pref8rido com proveito este al-
vitre; qu'into, finalmente, que lhe fizesse constar a minha 
resolução . 

Não me parecendo sensato emprehenel er uma viagem 
ao extremo norte da Europa para não {ctze?" z'clez·a clm·a do 
que z"a estudar, entendi que a unica r esolução a tomar era 

O) 
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assistir aos dois cursos, A, portanto, achar -me em Niüís a 
25 de Maio. 

Tracei, pois, o meo programma de trabalho deste 
modo: Dividir o serviço na Suissa; fazer o que o tempo per-
mittisse, guardando o r esto para quando voltasse do No r te. 
Terminaria assim o meo trabalho na Europa continental até 
o :fim de Deze mbro , íicando a Ing;laterra e os Estados Uni -· 
dos da America do Norte para o an no vindouro. 

Cumpre-me declarar que este plano eu já o hav ia tra -
çado antes mes mo de receber a resposta do Dr . Salorn on, 
pois já previa a sua resposta á vista das informações que 
tinl1a tido em Turim, do professo r cavalleiro Gni soppo 
Borgna, que me honrou com sua amisade, e que me havia 
dado esse co nselho . 

Porém, quando me chegava a resposta do Dr. Salomon, 
c.hegava-mo tambom a noticia do acto do governo. qne sns-
penclia as gratificações aos comrnissiouados, devendo estes 
voltar, salvo se qu izesse m continuar a co mmissão só co m 
os vencimentos1proprios ! 

Depo is de haver o consul do Brasil em Stockholm com -
municado ao Dr. Salomon a visita dos professores brasileiros, 
noticia que cansou agradavel impressão na Suecia; depois 
de haver eu sollcitado a minha inscripção, e recP-bido a 
annuencia do directo r do Seminario , não me pareceu 
facil achar uma explicaçJo para a minha escusa. Não me 
achei pois, com animo de a commun icar ao Dr. Salomon , 
receiando que ella protluz isso etfeito desagradavel em um 
paiz tão serio, e que tanta importancia li g·a ás co isas da 
instrucção publica. 

Duas grandes qu estões es tavam em cansa : de um lado, 
a cli g·niclade do men paiz, qne mo cnrnpria zela r em um 

momento criti co, em qno os inintigos das noYC1S instituições 
tudo aproveitam para as desacreditar; do outro lado era a 
minha dignidade pessoal , quo estava ta mbem co mpromet-

• 
• 
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fiança do governo. 
A questõés tão momentosas eu não hesitei em sacrificar 

os .interesses mate1;iaes meos e de minha familia, e resolvi 
continuar a commissão. 

Mas foi então necessario alterar, máo grado meo , o pla·-
no traçado ao meo trabaiho para poder voltar em Dezem-
bro ao Rio de Janeiro . Tratei , pois , de visita r rapida mente 
a Suissa para ver alguma coisa , e fazer> caminho para a 
Suecia pelo interior da Allemanha para conhecer tambem 
u m paiz tão importante, embora não pudesse fazer grandes 
estudos, na esperança de completar mais tarde pela leitura 
o coi1l1ecimento do pouco qu e pudesse observar. Foi o 
que fiz . 

Mais tarde chegou- me a noticia elo acto posterior do 
governo restituindo-me as gratificações, quando eu me 
achava em Bruxellas (Prn Out ubro). Tive desejo ele voltar 
mais tarde á Suissa ; mas desisti elo meo intento pela im-
propriedade ela estação . 

GENEBR A 

A 25 de Abril ele 1891 part i para GeneL ra de confor -
midade com o plano traçado. 

Conferenciei com o illustrado director da Instru cção 
Publica, o Sr. Bouvier , qu e generosa mente me obsequi ou 
com uma collecção de livreis escolares, photog raphias ele 
algumas escolas, leis e regulamentos relativos , que tu do 

3 
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· remetto nesta data . Visitei o deposito de livros e objectos 
escolares, q-ue são fornecidos aos a lurnnos. 
Ha de tudo : livros, papel, ardosias, lapls, pennas., tinta, 
cadernos, moclelos ele desenho, fazendas para costura, li-

. nhas, agulhas, cledaes , etc. 
Vi dois modelos da mobilia Mauchain, a qual vai ser 

adaptada nas escolas ele Genebra por ser considerada a 
melhor. 

A conselho do Sr. Bouvier, visitei a officina do con-
structor (o Sr. Mauchain), com quem conferenciei. Consiste a dita mobilia em carteiras munidas de um apparelho des-
tinado a mudar a altura e a inclinação ela mesa. 

· Para escolas de meninas, que não possam ter · aulas es -
peciaes para costura, é a dita mobilia ele u tiliclado, p_orq ue 
pode a mesa tomar a posição horisontal, e uma altura que 
permitte trabalhar de pé, o que é ele grande conveniencia 
para cortar. As carteiras Mauchain são puramente de ma-
deira. Visitei um asylo infantil, frequentado por duzentas 
e quarenta de ambos os sexos e urna Gi:lCOla pri-
maria de trezentas meninas (seis classes para cada sexo, 
de cincoenta alumnos). Total : - doze classes, seiscentos 
alumnos. 

Visitei tambem a escola industrial de relojoari;L Tem 
sete classAs: a primeira com quinze alumnos; a segunda 
com dois; a terceira , com dez; a quarta, com dez; a quinta , 
com quatro; a sexta, com quatro; a . setima, com cinco. 
Tem tambem duas classes annexas de mecharticos com vinte 
e 1.res alumnos. Total setenta e tres. 

E' um estabelecimento importantíssimo . 

. c 
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BERNA 

No dia 30 de Abril segui para Berna. O Sr. G-obat, 
digno directo1' da Instrucção Publica, deu-me as leis e os 
regulamentos e um livro que contem os planos e as fachadas 
das melhores escolas da Suissa, não só de Berna, como dos 
outros cantões . 

Visitei na cidade uma importante escola frequentada 
por mais de oitocentos alunmos de ambos os E.exos. Vi, 
em M ünsingen, a 15 kilometros da cidade, uma escola mixta 
com tres classes, e cento e sessenta alumnos. Vi uma das 
mais importantes escolas normaes, a qual me foi indicada 
pelo Sr. Gobat, a de _Hofwyl. E' uni internato de cento e 
trinta alurnnos, dirigido por um distineto pedagogo-e peda-
gogista, o Sr. Martig, autor de um ·pequeno tratado de 
Pedagogia, . que foi traduzido em italiano. 

Eu já conhecia de nome o Sr . Martig·, porque em 
polesjá tinha lido a traducção do seo impor-tante trabalho. 

.... . . -

Ao fazer conhecimento pessoal com esse delicado cava-
lheiro. recebi delle outro exemplar dessa obra . Remetto um. 

A Escola Normal de Hofwyl fica a pouco mais de um 
kilometro da estação de Münchenbüchsee, a qual dista de 
Berna doze kilometros . 

A dons kilometros de Hofwyl está collocada a notavel 
escola agrícola de Rutti. Não quiz perder a occasião, vi-
sitei-a tambem . 

Visitei tres -rezes, demorando-me horas, a exposição 
escolar permanente (Sclwlaustelltmg) a cargo do erudito e . 
incançavel professor Luthi. Contém a exposi yiio uma va 
riada collecção de objectos escolares ele toda a sorttl , a. 
saber: carteiras e bancos de diversos modelos 

•· 
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de Mauchain), mesas para os professores , armarias. qua-
dros negros, contadores mechanicos, livros escolares , leis e 
regulamen tos escolares, program mas, apparelhos de gym -
nastica, cartas geographicas , modelos de desenho, jogos 
frcebelianos , instrumentos ele physica, esta mpas e modelos 
plasticos de historia natn ral , trabalhos das escolas em ca-
dernos, modelos de trabalhos manuaes de diversos paizes 
(Suecia, Dina marca, Russia, Estados Unidos da America do 
Norte), etc. 

A bibliotheca pedagogica é interessantlssima : contém 
todos os livros escolares adaptados nestes ultimas cincoonta 
annos. 

Sentí não poder demorar-m e, pelo menos um mez, 
para fazer alguns estudos . Mas era necessario partir. 

ZURICH 

Parti para Zürich a 5 de Maio . Ahi recebi do Sr . Stces-
sel , rligno chefe da Instrucção, e do seo illustrado e amavel 
secretario, o Sr. Grob, todos os esclarecimentos de que 
precisava, e bem assim as leis e os reg·ulamentos e do -
cumentos estatísticos importantes, qu e agora remetto . 

Visitei a exposição escolar permanente, a cargo do 
Dr. Hunziker. Alli se acham colloccionadas o expostas di -
versas reliquias ele Postalozzi. E' um estabelecimento im-
portante, digno de um estudo minucioso, qu e eu não pude 
fazer por e.scassez de tempo. 

Yisitei e acompanhei o trabalho em uma grande escola 
primaria, froq uentacla por oitocentos e qua renta e oito 
fl.lumnos de ambos o· S(•xos, assim distribuidos. · 
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Sexo masculino : 

2 primeiras classes com 102 alumnos (5 1 + 51) 
2 sco'Lmdas. )) com 89 )) (16 + 43) 
2 terceiras . )) 00 111 80 )) (-'17 + 4G) 

6 ..... . ... )) com 28-1 )) 

Sexo feminino 

.8 primeiras )) com 92 alnm nas (-11 +51) 
2 seg-undas. )) com 8-J: )) (cQ + LQ) 
2 terceiras . )) com 94 · )) (-15 + 49) 
2 quartas .. )) com 103 )) (51 + 52) 
2 quintas .. )) com 92 )) (47 + 45) 
2 sextas . . . )) com 99 )) (59+ 49) 

12 ••• o •••• • )) com 564 )) 

Resumo .- 18 )) 8-18 alumno 

Visitei tambem a escola rmal ele Vitikon , a seis kilo-
metros da cidade . em qne todas as classes são reo·idas pelo 
mes mo onsinaute. Estava o dia chuvoso . Nii.o obstante 
achavam-se reunidos sessenta o quatro alumoos de ambos 
os sexos e ele todas as idades escolares, e o professor fazia 
a sua li cão. 

Plantas e fachadas não a havia ua repartição, e não 
me foram dadas. 

B ll_SILÉA 

Se bem que esta cidade não estiy . se incluída no pro-
gramma el as In :>trucções d . 18p0 . on não 
quiz perder uma occasitto tcl:o op_portuna ara' r Ar 'tambem 

• 
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suas escolas, que passam por ser das melhores da Suissa. 
No dia lO de Maio, pois, segui para Basiléa. Pude confe-
renciar com o cavalheiro eminente que se acha á testa da 
Instrucção, o Sr: Zuth, de quem recebi alguns documentos. 
Não havendo na repartição plantas nem fachadas das ultimas 
escolas (porque das outras eu tinha a collecção no livro 
que me havia dado em Berna o Sr. Gobat) e constando - me 
que as havia no mercado, comprei-as para remetter. São 
importantes. Remetto-as nesta data. 

Visitei tres escolas primarias e uma aula particular de 
trabalho manual do professor Ruclin, presidente da Socie-
dadé Suissa para a propag·ação dos trabalhos manuaes. 

O Sr. Ruclin, a quem ou fui recommenclaclo por um 
amigo commum, auxiliou-me mrlito no mE:o estudo, forne-
cendo- me esclarecimentos importantes sobre a organisação 
elo ensino naquella importante cidade. 

LEIPZIG 

Parti para Leipzig' no dia 14 de Maio, ás 9 horas 
da manhã . . Cheg,uei,· porém, áquella cidade no dia 15, 
ás 4 1/2 horas da manhã, tendo viajado todo o dia e toda 
a noite. 

Devendo-se fechar as escolas no dia 16 ao meio dia 
(sabbado, féri as do Espirito-Santo) visitei no mesmo dia 
15 uma escola, onde acompanhei o ensino em tres classes 
(uma la, uma Lla, uma 7"). No dia 16 ainda visitei oqtra 
escola, onde acompanhei o ensino na primeira classe. 

Fecharam-se e:tfcctivamente as escolas, e eu fiquei im -
possibilitado de vêr mais trabalho. 

• • 
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Aproveitei todavia, o tempo; :fiz conhecin1ento com tres 
hvmens importantes nu ensino: Dr. Werder, Dr . Goctze, 
clirector elo curso de trabalhos mauuaes, e Dr. Donerveand, 
todos professores na universidade ele Leipzig. Vi o gTando 
estabelecimento ele. objectos escolares, onde compref um a 
collecção importante, que remetti para o Museo ela terceira 
escola ele moniuas ela feeguezia ela Gloria, e outra, qué rc-
metti ao· Sr. professo r Aug·usto ele Miranda (encommencla 
sua). Comprei ta mbem um spccimen curioso el e catalogo, . 
qu e eu tinh a visto no M useo P eclagogico ele Genova. 

H.ometto - o nesta data á bibliotheca elo P eclagog ium. 
Visitoi tambern a celeb re expos ição ele livros, onclo vi a 
preciosa Biblia impressa por Guttenberg. 

SlJECIA 

VIAGE M P ARA O N ORTE 

No dia 20 el e .Ma io segui para Berlim, onde o nosso 
ministro o Sr. Barão ele Itajubá prometteu-me ob ter e re-
mettei'- me os doeu mentos r ela ti vos á Instrucção naq uella 
Capital, (l ) CLi jas escolas estavam então fechadas. No dü 
23 parti para Copenhag,en. 

Cheguei áquella cap ital ás 8 horas da noite. Acto con-
tinuo telegraphei ao Dr . Salomo n, comm unica nclo -lhe quo 
me acharia em Gotteborg' no dia 25 . 

Effectivamente , no dia 25 ás l O horas da manhã , segui 
para aquella importante cidade da Suecia, aonde cheguei 
ás 8 horas da noite. Recebido em Gotteborg, por um enviado 

(1) Esta promessa não foi cumprida. · 
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do Dr. Salom.on, segui immediatamente para Floda, e dalli 
para Náas, aonde cheguei ás lO horas . 

Cheg'ando a Na ás fatigadissimo de um a longa viag,em, 
mal pude descansar no dia 26 . A 27 abriu-se o primeiro 
curso ás 9 horas ; e ás lO estavam os já todos t ra -
balhando (l). 

Durou esse curso até 8 de Julho, em que foi encerrado . 
Eu tinha pensado aproveitar o intervallo dos cursos para 
ir ver as escolas de Stockholm. Porém o Dr. Salomon 
observou .. me que seria uma viagem inutil, estando ases-
colas fechadas, e que eu devia ir a Stockholm no :fim do se-
gundo curso. Fiquei, pois , em Taás aproveitando o tempo 
elo melhor modo que pude. 

A 29 de Julho abriu- se o segundo curso, no qúal 
tomei parte, como no primeiro . Bncerrou-se elle a 8 de 
Setembro : e no dia l O ás 8 horas ela manhã parti para 
Stockholm . 

Durante o intervallo dos cursos, eu tinha feito preparar 
duas collecções completas dos modelos de Náás com os 
respectivos desenhos e construcções, e bem assim duas col-
lecções de todas as ferramentas empregadas naq uelle esta-
belecimento. Fiz tambem preparar dois bancos do tra -
balho, um do carvalho e nm de pinbo, e tros modelos de 
bancos em miqiatu ra para o museu da minha escola, ou 
para o do Pedagogium, se a Inspecto ria Geral ass im en-
tender conveniente. As miniaturas representam os dois 
modelos de bancos de Náás e um do systema Michelsen 
seg'uido na Dinamarca . 

Lastimo que os meos minguados recursos naquella 
ocr,asião não me permittissem fazer uma compra mais avul-
tada. O meo desej-o era remetter uma montação completa 

{1) A clescripção ele Niüis e de tudo quanto lhe diz respeito, con-
sti tue materia ele capitulo especial. Neste capitul o eu só toco pol' alto 
em uma ou outm circumstancia necessaria á minha exposição . 
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de uma sala de trabalho para doze ou para vinte alumnos. 
Se a noticia do restabelecimento da gTatificação me tivesse 
chegado mais cedo, eu ter ia ap roveitado a occasião para 
fazer algum as compras mais importantes na Suecia. Porém, 
não contando co m esses recursos, não podia, nem devia 
fazer coisa qu e pudesse ser co nsiderada ostentação. Li-
mitei-me, pois, ao que me pareceu indispeosavel para o 
cumprimento do meo dever. 

Visitei em Stockbolm tres escolas importantíssimas, de 
que remetto as plantas e as fachadas. 

1". Kun,qsholmen (1800 alumnos de ambos os sexos) ; 
2" . Jakobs och Johannz·s (2400 alurnnos do a mbos os 

sexos); 
3". Katarina (3500 alumnos de ambos os sexos). 
Estes algarismos representam a freq uencia actual. 

As estatis ticas de 1890, de onde tirei com fidelidade as in-
fo rmações que consta m do capitu lo 4°, accusam maior fre-
quencia na primeira elas ditas escolas, e menor nas outras 
duas, como vamos vêr. 

A escola Kungsholn1-en tem Ci ncoenta e cinco classes, 
regid as por outros tantos ensinantcs . O numero ele alurnnos 
em cada classe é mui+.o variado . Ha classes clP vinte 
alumnos, co mo as ha ele quarenta e oito . 

A escola Jalwbs och Johamlis tem cincoenta e nove 
classes reg' iclas por outros tantos ensinantes, como na pri-
meira esco la. Nesta escola enco nt ra m- se excepcionalmente 
classes ele ma is de cincoenta alumnos, e um a de oito só -
mente, a qu al , entretanto, occupa um professor . 

A escola Katcwiná tem oitenta e tres classes nas 
mesmas conclicções que as da_s outras escolas. 

Do digno Inspector , o Sr. Berg·man obtive, alem das 
leis e regulamen-tos e as informações relativas ao ensino, 
uma collecção ele trabalhos feitos nas escolas . Alem disso 
comprei uma collecção completa dos modelos ele trabalhos 
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de agulha, seguidos nas clél;sses de costura naquellas 
tantes escolas, o que tudo reservo ao museo escolar da 
Ja escola da Gloria. 

Assisti aos exercícios militares dos alumnos ele al-
gumas escolas na praça Linéo , ern que tomaram pai'te 400 
alumnos. 

Visitei repetidas vezes o celebre Instituto de Gymnas-
tica , considerado o primeiro estabelecimento deste genero 
na Europa, e no mundo. 

Alli correm de toda a parte , não só os professores, 
como os meclicos, uns para estudarem a gymnastica 
peclag·og·ica , outros pa ra estudarem a g-ymriastica the-
rapeutica. Esse interessantissimo estabelecimento, fun -
dado em 1813, por Pedro Henrique Ling, funcciona desde 
l8H. 

· Ling· foi o fundador da cha mada gymnastica sueca. 
Elle escolheu movimentos baseados na Anatomia e na Phy-
siologia. Seus successores continuaram e desenvolveram o 
seo pensamento. 

-Bra nting occupou- se .ela gymnastica therapeutica , 
Hj almar Ling, filho do fnnüador, foi quem mais notavel 
se tornou por seus irabalhos sobre a g·ymnastica pecla -
gog·ica. , 

O desejo de conhecer de perto uma instituição que 
de tanta fama goza na Europa, foi a rasão mais forte 
que determinou a minha viag·em á capital da Suecia, 
cidade onde a instrucção primaria es tá organísada com. 
uma perfe ição admiravel. se bem que, por uma omissão, 
que facilm ente se explica, ella não tivesse sido incluida 
no prÇJgramma cl.:is referidas · instrucções çle 28 de Ou-. 
tu bro. 

·( 
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BRUXELLAS 

No dia 16 de Setembro, ás l O horas da manhã, parti 
de Stockholm para Lúbec, a bordo do vapor sueco Svithiod 
com destino a Bruxellas. Cheguei a Lübec no dia 28, á 
l hora da tarde. Segni immediatamente para Hamburgo, 
onde cheguei ás 6 horas. 

No dia 30 parti de. Hamburgo. Não parti logo a 29 por 
me achar fatigado. Cheguei a Bruxellas no dia l de Ou-
tubro ás 4 horas da manhã, tendo viajado todo o dia 30 e 
toda a noite. 

Em Bruxellas assentei minha residencia e demorei-me 
até 30 de Dezembro, ausentando -me por vezes para visitar 
outras cidades, como veremos adiante. 

Todo o outro tempo empreguei e!l1 estudar cuiãa-
dosamente os costumes da as leis e os regula-
mentos escolaJ'es, o funccionamento das escolas, etc. 

Procurei informar-me minuciosamente de muitas cir-
cumstancias que ' sóem entorpecer a marcha dos trabalhos 
escolares, e que pertencem ao numero daquellas, que não se 
mostram aos estràngeiros. Do tudo me occuparei oppor-
tunàmente. 

Visitei as melhores escolas de Bruxellas e ele St. Gilles 
e as escolas normaes para ambos os sexos, e outros esta-
belecimentos de instrucção, como escolas infantis, escolas 
superiores (ecoles moyennes), escolas d0 trabalhos domes-
ticos (n1-enageres) . 

Visitei repetidas vezes a escola normal para o sexo 
masculino, onde assisti ao trabalho das clq.sses. Assisti 
tambem aos t rabalhos da escola modelo annexa á referida 
escola normal. 
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O di gno director, o Sr. Alexis Sluys, qu e me honrou 
com sua amisade, não só me facilitou o es tudo cl aq uelle 
importantíssimo estabelecimento, como me forneceu as 
mais completas informações que muito me auxiliaram no 
cumprimento do meo dever. 

A convite do mesmo cavalheiro, fiz no Palcds du Jl!!z"dz 
em Bruxellas duas conferencias sobre a edu cação civica, 
para as quaes foram co nvidados por uma circular do Burgo 
mestre ele Bruxellas os membros do corpo docente das 
escolas primarias. A' vista das noticias lisonj eiras que a 
respeito dera m os JOrnaes ele BruxelJas, os professores ele 
Gand convidaram- me por tel eg ramma para ir áqu ella 
cidade fazer-lhes tamLem uma conferencia. Annuinclo a 
esse honroso convite , fui a Gancl, onde me demorei tres 
dias e visitei a escola normal para o sexo masculino, uma 
importante escola industrial, os estabelecimentos da im-
portantíssima sociedade cooperativa dos operarias de Gand 
e urna aula de trabalhos domesticas em uma escola pri-
maria do sexo feminino. · 

A co nferencia feita em Gand foi publicada na R evista 
P ecla_qogü.:a Belga d8 15 de Abril ele 1892 e vem trans-
cripta em appendice no fim deste trabalho. 

De Gancl fui a Bruges a convite elo Sr. Sluys, que ali 
se dirig-ia com ' uma turma ele alumnos da sua escola normal. 
Apenas tive tempo elo ver a escola normal para o sexo 
femi.n in o além dos edificios notavois clét cidade . No mesmo 
dia rngressei a Bmxellas. 

Visitei tambern a escola communal ele .Aleucl, perto 
de ·waterloo para aproveitar a occasião el e ver o carnpo da 
batalha, quo decidiu da sorte da Europa em 1815. 

Visitei a escola agrícola ele Wilvord, dirigida pelo habil 
e g-eneroso Sr . vVilkens, professor de agTonomi.a da escola 
normal J c Bruxellas. As minh as impressões expande-
las-hei em outro capitulo. 

( 
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I_jONDRES 

A 19 de Novembro parti para Londres , onde me ele -
morei até 11 de Dezembro . Ahi visitei duas escolas normaes 
uma para cada sexo, e tres grandes escolas primarias. 

O muito clig·uo Inspoctor Geral da Instrucção Publica, 
o Sr . Ficht, a quem ou fora reco mm nclaclo pelo generoso 
director da escola normal ele Bruxellas, fez -me a honra ele 
acompanhar -me á escola Sumner Roacl onde. me recom-
mendou aos cuidados do seu amigo e successor, o Sr . Du-
port, digno inspector ele um dos districtos escolares de 
Londres , cargo que fora anteriormente exercido pelo mesmo 
Sr . Ficht. 

O referido inspector Duport, que estava em visita exa-
minando os alumnos ela dita escola, deu-me todos os 
esclarecimentos de qne eu precisava e levou-me a vêr o 
seu trabalho. 

Das minhas impressões occupar-me-hei em outro ca-
pitulo. 

PARIS 

'f endo regressado a Bruxellas a 11 de Dezembro, con-
clui o meu trabalho naquella capital e segui para Paris 
a 30 d ') mes mo mez. 

Ahi visitei, além de muitas escolas e outros estall elc-
cimentos, as quat ro escolas normaes seguintes : Ia a el e 
Auteuz"l, destinada a preparar professores primar ias do soxo 
masculino : 2a ele Battignoles , destinada ao mesmo fim para 

. ' 
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o sexo feminino ; 3a a de St. Clnud, des tinada a preparar 
professores para as escolas Iiormaes ( só para o sexo mas-
culino) ; a 4" a de Fontenay aux destinada á 
preparação de professoras e directoras de escqlas nor-
h1aes. 

As duas ultimas são esco las normaes superiores . 
Na de Batig·nolles recebi um mimoso presente com 

que me obsequiou a generosa directora do curso annexo, 
constando de uma collecçãb completa de especimens de 

_ tt;abalhos de costu ra, a qual explica praticamente o pro-
gramma desta disciplina nas escolas de Pa6s. 

Recebi tambem ele M.me Granel Homme, professora 
de costura da escola normal , um exc::mplar de sua im-
portante obra - Coupe et conjechon eles vétements ele • 
femmes. 

Na de St . Cloud fui convidado pelo seo eminente di-
rector o Sr. Jacoulet para explicar aos alumnos de sua 
escola a s minhas idéas sobre a educação _ civica, que elle 
julgou interessantes e muito pedagogicas. Verificoü-se a 
conferencia no dia 27 de ívraio ultimo na presença do nosso 
ministro plenipotenciario , o Dr. Gabriel de Pisa, que pre-
viamente me havia prevenido que desejava assistir, e que 
se mostrou satisfeito. 

A confei'encia que fiz em S. Cloud, foi publicada pela 
Gazeta ele Notzáas ·de 1'8 e 20 de Julho, ultimo, e vem 
transcripta no fim deste trabalho. 

Antes de partir de Paris, fui a Cempuis d'Oise visitar 
o celebre orphelinato P révost, dirig·ido pelo Sr. Paul Robin. 
Para esse estabelecimento havia chamado a minha attenção 
o eminente pedagogo belg·a o Sr. Slnys, admirador das 
doutrinas prégadas por Paul Robin, e por elle postas em 
pratica no dito orphelinato. 

f 

Além ela recom mendação de Sr . Sluys, tive uma apre. 
sentação do Sr. Buisson, digno inspector geral do ensino 
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primario em França, con1 cp10 m tive um a con fe rencia, e qúe 
me honrou com nma grande collocçJo do iir.portantes do -
cumentos, que renwtto . 

Terulinado o moo traballw. tomei passag,em no Equa-
teur, da Companhia Mossago ri os Maritim cs. qne devia partir 
do Borcl eaux a 20 de Junllo. Effectivamente a 19 do dito 
mez parti para 13onloanx. onde embarque i pa1·a a Capital 
Federa l, o aqui desembaxq11 oi no dia ü ele Julho elo 1892, 
tlcando assi m termin ada a 111 in h a viagem. 





CAPITULO li 

O ensino pnn1ar1o na Italia 

RESUMO H lSTORlOO 

A Italla, em virtude das grandes ox.cellencias do soo 
cl ima e das gloriosas tradições de sua historia, tanto po-
lítica, como artística e litteraria., histo ria cheia de exem -
plos de heroicidade, foi em todos os tempos muito appe -
tocida pelos mais ousados conquisbdores, constituindo-se 
assim um vasto .campo de batalha permanente. 

Seus filhos pagaram sempre muito caro as excollencias 
da mãe patria, com o cortejo fatal elas desgraças r;ausaclas 
por essa calamidade composta do todas as calamidades, que 
se chama GUERRA . Elles vj ram o solo sag rado da patria 
sempre calcado por estrang·eiros, qne especularam com soas 
dissensões intestinas . .E no meio cles;:;a hecatombe soccumbia, 
como era natural, a escola. 

A noYa naçJo italiana, qno data apenas ele 1859, se ele 
um lado enco ntrou toda por faze r a ob ra ela educação na-
cio na l. popnlal;ões immensas na mais completa i3·noraucia, 
ele outro lado encontrou exe mplos do. mais acrisolado pa · 

4 

• 

• 



50 O ENSIKO PRii\IARIO r A ITALIA 

triotismo, em qne ella se tem sabido ü1spirar para Im-antar-
se, nova o pujante, elas cinzas gloriosas claquelles rnartyres. 

Hoje, se nas estat isLicas ella :tig·ura ainda com grande 
inferioridade á vista de outras nações que se constituíram 
em epocas muito anteriores, não se lhe pode negar o pro-
gresso consicl eravel, que anno a anuo vae fazendo nas mes-
mas estatísticas. Além disso, quem visita e estuda de ti-
darriente suas escolas, não pode deixar de r econhecer e de 
confessar que ellas rivaliE"am com as melhores da Europa 
por sua excellonte cJnstituição, e á mór parte, ou a quasi 
todas leva a palma pela sincera e patriotica dedicação do 
seo professorado, em tudo digno da consideração e da es-
tima dos poderes publicas, que o honram, e da veneração do 
povo, que o respeita. 

E', a meo ver, o unico paiz da Europa, de todos os 
que visitei, aquelle em que o professorado primaria se acha 
mais bem ·collocado na altura de sua missão. 

- Em Genova, em Napoles, em Florença, em Milão e 
er;n Turim eu vi os professores primarias estimados pelas 
autoridades, ás qnaes elles são dóceis sem humilhação. 
São tambem respeitados pelo povo, que elles procuram es-
clarecer e dirig-ir com dedicação e amor, sem arrogancia ; 
e, o que mais é, ao qual elles offerecem os mais salutares 
exemplos a 

Feliz o governo que conta com a cooperação de tão 
dignos funccionarios l ditoso o povo que é dirigido por taes 
guias l 

Não é meo intuito dar aqui a historia ela instrucção 
primaria na Italia ; porém apenas referir succintamente 
alguns factos, que habilitem os meos leitores a comprehendor 
o grande progres\:lo que tem feito em tão poucos annos esse 
povo de heróes na· fraternidade humana. 

A Instrucção primaria na Italia, que faz objecto do 
meo estudo, começa em 1859, ern que se formou a nova 
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nação, pela lei piemontesa ele 13 ele Novembro, que depois 
foi applicacla ás províncias que posteriormente se anne-
xaram ao Piemonte. Antes claquella data, o estado do ensinb 
era bem differente nos diversos estados italianos, e para 
fazer a sua historia seria preciso ir buscar a sua origem 
nas escolas romanas, o que não é do meo programma. 

Até l8H ella esteve nas mãos do clero, como em todos 
os paizes christãos; e, mais que em qualquer outro, foi 
victima de invasões estrangeiras. Com a queda de Napoleão, 
as nações colligadas fizeram pelo tratado de Vienna uma 
nova divisão da Italia, ficando a Venecia e a Lombardia 
pertencendo á Austria (reino lombardo-venesiano). Era 
natural que as ideias de Pestalozzi exercessem naquella parte 
da Italia sua influencia, como nos paizes allemães. 

Um regulamento escolar foi decretado em 1818 pelo 
governo austríaco estabelecendo escolas primarias para 
ambos os sexos, escolas normaes, divisão do ensino pri-
mario em superior .e elementar. Nos outros estados da Italia, 
os prinópes absolutos, que nunca foram grandes enthu-
siastas pela instrucção popular, deixaram continuar as 
coisas como estavam. Os regulamentos ficaram lettra morta 
e a ignorancia campeava por toda a parte. 

No meio, porém, da indifferonça dos g·overnos mani-
festava-se o esforço de alguns patriotas e philanthropos, que 
emprehendiam a importante obra da regeneração nacional, 
e tratavam de diffundir a instrucção pelas massas. Entre 
outros notam-se na Toscana Lambruschini, Tomasseo, 
Franceschi e outros, que crearam salas de asylo e escolas 
de Domingo, e preconisaram o ensino mutuo. 

Na Lombardia Sachi, Cherubini, Gherardini escreveram 
liTros didacticos. Aporti abriu em Cremona em 1827 uma 
sala de asylo modelo, e publicou em 1833 o seo Manuale 
clegh asih z'n(antz"h, e recebeu animação do governo austríaco. 

O governo do Piemonte chamou Aporti, que abriu em 

. J 
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Turim em 1844 um curso de P edagog,ia e d6 methodos. No 
mes mo anno um disc ípulo do celebre padre Girard, de 
Friburg,o , Vitali Rosi publicou o seJ Mcmurtl da escola p?·e-
pamtoTia. O patriotismo dos Italianos preparava a obra do 
qu e olles chan1am ?'"CSO?'",qz1nento . 

Vejamos a marcha da instrucção nas províncias aus· 
triacas e nos outros Estados italianos. 

Não ha estatísticas completas, que pos:::am demonstrar 
o verdadeiro estado da instrucçào naquelle tempo; Buisson 
apresenta os seguintes dados, muito incompletos, mas muito 
sig'nificativos : 

Bm 1818 havia , nas 2. 373 parochias ela Lombardia, 
900 escolas primari as para o sexo masculino e 300 para o 
sexo feminino. Em 1830, 2.267 para o sexo masculino fre-
quentadas por 107.000 meninos, c l.OH para o feminino, 
frequentadas por 48.000 meninas . Em 12 annos, o numero 
das primeiras quasi triplicou, c o elas ultimas quasi quadru-
plicou. 

Na Toscana , porém, nD. proviuci.:l. de Pistoia e ele Prato 
em 1848, de 31.000 meninos ele 6 a 8 annos , apenas 2.830 
frequentavam as .escolas; 28.170 crianças ficavam sem 
instrucçilo (90, 9 °/o !) Na ToscanD. inteira , de l-J.2 .000 me -
ninos e 131.000 menin as (total 273 .000), apenas 28.267 iam 
ás escolas. crianças ficavam sem instrucção! 

Não precisarei fazer a descripção elas escolas ele cada 
n rn a elas províncias da Italiana época em que se fez a união 
politica e tratou-se de regul arisar o ensino. Os algarismos 
citados bastam para nos darem um a idei.ct bem clara elo 
es tado lamentavel , a que a falsa ori entaçilo política dos 
governos deixou cheg,ar a instrucção pr imaria, pois 89,6 o f o 

ela população em idade escolar não recebiam instrucção! Digo 
falsD. orientação politi.ca porque, como refere Híppeau, nas 
proprias provincias a ustriacas, em que tan t.o progTesso se 
l1 avia notado, o govemo dcstnüa sua propria obra e mos-

\ 
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trava- se desconfiado do vrogresso da instrucção. Jupz"ter, 
quo_s pe1·dae vull, p1·z?num, clementat. 

A organi sação do ensino começou em 1847. Tratando 
de prepara r- se para dirigir o movimento que dev ia produzir 
a unificação da patriâ itali ana , o governo piemontez com-
prehencl cu que só pela escola o conseguiria, e co meçou por 
instituir , por decreto el e 30 el e uovernbro de 1847, um mini s-
teria el a Instrucçào publica . 

Seg uiu- se a lei el e 4 ele outubro do 1848, que impoz 
a cada co mmuna a obri gação de ter uma escola . 

Gioberti Rayneri e Bm·ti , cuj a memori a os patriotas ele 
Turim venera m e tratam de perpetua r , funda ram em 1849 
uma sociedade de instrucção e de ed ucação. A sociedade 
creou um jornal para estudar e discutir as questões que 
interessam ao assumpto . Fundaram-se numerosas escolas, 
salas de asylo e escolas norrnaes . Co meçou- se a cuidar no 
ensino technico e profiss ional. 

A consequencia deste movimento importante foi a lei 
de 13 de Novembro de 1859, o regul a mento el as escolas pri-
mari as de 15 el e Setembro de 1 t360, o regul a mento el as 
escolas nor maes el e 2,1 de Junh o de 1860 , modificado po r 
um_ novo reg ula mento e o progra mtll a üe ensino de 9 de No-
ve mbro clb 186 1. 

A leg·islação escolar pi emontcza fo i send o introd uzida 
nas prov in cias, qn e se fora m a nnexando. Diversos decretos 
posteriores fora m co mpletando a ob ra iniciada em 1859 . 
Assim , em 22 el e-Sete mbro de 1867 fora m os 
subs tituíd os pelos JWOüeclüm·z·; a lO de Outubro de 1867 
refo rm aram - se os program mas; a 15 ele Julh o ele 1877 fo i 
decretado o ensino ob ri gato rio ; a 7 de Julho de 1878 foi 
introduzida a g·ymn as tica nas escolas; a 19 de Abril de 1885 
r egulari sou- sc a nomeação e demi ssão dos professores ; 
fi nalmente, por decreto de 16 de Fevereiro de 1888 foi 
approvado o reg·ula mento unico, quo reg·e aetualmente o 

• 
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ensino, e que se apoia em disposições de todas essas leis 
anteriores. 

Cumpre tambem mencionar que uma lei de 16 de De-
zembro de 1878 organisou o monte-pio dos professores . 

O••g·auisação actnal do ensino 

O ensino primario na Italia, o unico de que me occupo 
neste trabalho, é dividido em duas partes: inferior e superior. 

Elle consta de cinco classes, sem fallar dos asylos 
infantis, onde as crianças adquirem grande copia de noções, 
que lhe facilitam depois a aprendisagem. Porém nem todas 
as crianças vão aos asylos infantis, cuja frequencia não é 
obrigatoria. 

Nas escólas primarias todos são considerados nada 
sabendo na primeira classe, donde resulta que o progresso 
das crianças nesta classe varia muito, segundo o preparo 
que cada um tem. (l) 

De uma classe para outra os alumnos só passam me-
diante exame annual. Cinco classes, portanto, quer dizer 
cinco armos de estudo. 

As disciplinas ensinadas são: 

l. Leitura. 8. Calligraphia. 
' 2. Escripta. 9. Desenho. 

3. Grammatica. 10. Musica vocal. 
4 . Arithmetica. 11. Gymnastica. 
5. Geographia. 12. Historia Natural. 
6. H isto ri a. 13. Noções de scien-
7. Geometria. cias physicas. 

Estas di sei plinas são distribuídas pelas classes, de modo 

(l) Dos asylos inl'<.rllls, que na Italia são excell.entes . occnpar-me-hei 
deta lhad amente·em outro capitulo quando tratar dos da Suissa. 
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que astros primeiras classes constituem o ensino primaria 
elementar, o unico que é obrigatorlo (até 9 ou lO annos) . 

A quarta e a quinta classe constituem o ensino pri-
maria superior. 

Em algumas escolas encontra- se excepcionalmente uma 
6"' classe com o nome de classe complementar, ou supple-
mentar. 

Isto acontece ordinariameute nas escolas do sexo femi-
nino. Porém, essa classe é já de ensino secundaria. 

As matriculas não se fecham, de sorte que um menino 
que, mudando de domicilio, precisa de mudar de escola, 
encontra fac.ilidade em realizar esta operação em qualquer 
época do anno . E' uma medida muito sensata, pela qual 
sempre opinei. 

As escolas têm cada uma seo clirector e tantos pro-
fessores (ou ensinantes, como lá se diz) quantas são as 
classes. E' tambem uma medida indispensavel pela qual 
tenho pugnado. Quando um mesmo professor deve dirigir 
duas, tres, e mais classes simultaneamente, ou o professor 
mata-se, ou o resultado é nuUo. 

Ha tambem escolas com duas direcções distinctas, uma 
para a secção masculina, outra para a feminina, cujos di-
rectores são dos respectivos sexos . 

A'd escolas de Turim são de direcção unica e são dirigi· 
das por homens; as de Milão são de direcções separadas. 
Se por um lado é mais economico o systema seg·uido em 
Turim, por outro lado é mais racional o ele Milão; pois a 
direcção ele meninas tem certas e:s:igencias, a que o homem 
mais com petento não pode, nem eleve satisfazer. 

As escolas nu·aes ou suburbanas só clifferem das urba-
nas na extensão do programma. EJllas têm só as tres 
primeiras classes, isto é, o curso elementar. Porém o ensino 
nollas é o mesmo que o das respectivas classes uas escolas 
urbanas; de sorte que um menino approvado em uma 
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classe de uma ef'cola suburbana pode matricular-se na im-
mediata de uma escola urbana, e vz"ce -ve?"Set . 

Desde a primeira classe são ensinadas as segu intes 
disciplinas : leitura, contêtbilidade, escripta, noções de 
coisas e systema metrico. O desenho propriamente dito 
começa na quarta classe, tem professor especial e é ensinado 
só nas das 9 ús ll l /2 horas. (l). 

A musica e a gy mnastica começam tambem na quarta 
classe, o têm professores especiaes . Emquanto estas classes 
funccionam, os professores das outras matc'rias occupam-se 
ela correcção dos· trabalhos escriptos. 

Acontece quo alguns professores se encarreg-am do en-
sino dessas disciplinas; o então , como recebem a retribuição 
especial inherente, guardam a correcçi'i:1 elos trabalhos 
escriptos para as horas vagas, ou elo sco repouso. Entre nós , 
porém, o professor eleve trabalhar incessantemente, ensinar 
todas as disciplinas e corrigir os trabalhos cscriptos nas _ 
horas do seo repouso, sem retribuição, o qu e, além de iníquo, 
é altamente prejudicial ao serviço publico , que não pode 
deixar de ser Em um tal regimen, só aproveitam os 
maos funccion arios, que illuclem a boa fé das auctoridades 
incompetentes . Os bons vivem sacrificados, e seo trabalho 
não póde apparecer. 

Na Italia , a sensatez elo regimen elas escolas faz com 
qu e os professores vivam contentes e dediquem todas as 
suas forças ao serviço publico. 

Cumpre notar que não obstante serem as tres cliscipli-

(1} Todas as quintas-feiras são dias feriados nas semanas em que não 
ha outro feriado. Nesse dia descan\.a o profeSSO!' ; Os alu mnos, porém, 
aprendem o desenho com o especial. 
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na.s mencionadas , ensinadas esprcialmeote, os professo res 
prepa ra m de a lg·um modo os meninos ministrando -lhes 
noções succinta . E' ass im, por exen1 plo, que desde a pri-
meira classe os menin os aprend em com a escripta. noções 
elementares de dese nh o l.i near; aprendem tambem o canto 
de ouv ido; fazem fi nalmente de vez em qua.ndo exercícios 
physicos, qne a li são co nhecidos com o nome de Gymnastica 
fm i baneM, instituição muito dig na el e ser imitada. 

A hi storia e a geog-raphia comecam na terceira classe . 
i\las desde a primeira classe que, a pretexto do ensinar a 
linguag·em, os professo rts iniciam as cria nças nos rudi-
mentos da Historia exp li cando-lhes alg·uns factos mais 
simples á vista de quadros ap ropriados, narrando-lhes 
pequenos e interessantes episo clios e fazendo -os referir para 
corrigir-lhes os erros da dicção . 

A composição começa na segnnda elas P. . O dictado 
co mAça logo na prim eira . 

As escolas funccionam por toda a parte em uma só 
sessão, interro mpida por um a hora elo inter vallo, em que 
mestres e cli scipulos descansam e vão tomar seo alimento. 
Nas escola do Turim, porém, o na de .Rivol i, as escolas 
funccionam em d·uas se soes . A's 11 1/2 suspende-se o tra-
balho , todos vão para suas casas. Recomeça o trabalho ás 
2 horas e vai até ás -1 horas . 

O que faz a excellencia do ensi no na Italia, é a divisão 
racional e oquitativa elo trabalho , e a regular idade dos 
processos, de que resulta uma .disciplina perfeita no corpo 
docente. O conj uncto destas t res co ndições produz ur-n a 
precisão acl miravcl nos exercícios; dahi os resultados 
obtidos nas escolas. 

Para isso concorre em gTande parte a inspecção co m-
petente, respeitavel e re peitosa, unica quo póde ser efficaz 
e respeitada. 

Por mais numerosa que seja uma escola, nunca uma 

• 
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classe tem mais de GO alumnos, nem um professor se occupa 
de mais de uma classe. 

Se cresce o numero de alu m nos do uma classe, é ella 
dividida em duas, em tres e mais. Assim vemos escolas 
com cinco secções de uma . mesma classe, a qual occupa 
em consequencia cinco professores . 

Estas regTas soffrem excepção, é v.erd acle; mas nos 
casos excepcionaes os resultados não são iclenticos, isso é 
intuitivo. 

Ora, é muito mais facil dirig·ir uma só classe ele 60 
alumnos, elo que duas ou tres ele 15 ou .20. 

E é esta uma das cansas do nosso atraso . Como o 
professor deve prepara r um g-rande numero de lições, deve 
fazer tudo, e nem tem tempo para comer, não prepara 
nenhuma, não faz nada, que é mais commodo, o o resultado 
é o mesmo. 

Na Italia, como nos outros paizes que visitei, não 
exis te o systema de Horod es, pelo qual se r egou sempre 
a inst rucção entre nós. Cada u rn é responsavel por seos 
actos . 

As auctorida.des enco ntram na seriedade das leis e 
na sua prop r ia respeitab ilidade a força necessaria para se 
fazerem resp\itar . Fa_o votos para que taes exem plos sejam 
imitados . 

O facto que mais me impress ionou em toda a ltalia, foi 
a magnanimidade do corpo docente. Os professores se es-
quecem de si , de seos co mmodos, de seo descanço, para se 
dedicarem com todas as forças ao santo apostolado do En-
sino, que é a causa sagrada da Patria. De dia, de noite, 
ao domingo, as escolas estão sempre cheias. Quem não 
póde aprender de dia , ap rende de noite; quem não aprende 
á semana , aprend e ao doming·o. E os professores estão sem-
pre promptos, por nada, ou quasi nada! · 
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Extuncs c iU'Cinios escolares 

Ha na Italia diversos meios de estimular os me-
ninos. Ha premios semanaes, mensaes e annuaes. Todas 
as semanas os professores distribuem aos alumnos que mais 
se esforçaram, um pequeno diploma com sua assignatura. 
Todos os mezes se faz um exame em todas as classes, o qual 
consiste em dois trabalhos escriptos, feitos na classe : um 
ele lingua, outro de arithmetica em um caderno especial , 
que constitue um archivo d<:ts provas elo cada a1umno . Esse 
caderno fica em poder do professor até ser corrigido. Passa 
depois ao archivo da escola sob a guarda do director. 

Os que se distinguem nas provas mensaes, recebem 
diplomas assignados pelo Director. 

Remetti em tempo espoc imens, tanto elo diploma se-
manal, como do mensal, como dos cadernos mensaes . 

No fim do anno fazem-se os exames em cada classe. 
Na primeira e na segunda, o clirector faz as questões que são 
dadas para exame (clictaclo, arithmetica e calligraphia). 
Ha tambem uma prova ele composição, a qual consiste em 
responder a certas questões sobre materia explicada. 
Porém esta prova é só para a segunda classe. 

Nas classes mais altas (3" 4" e 5") as questões vêm 
da administração, fechadas, e só são conhecidas na occasião 
do exame . 

As commissões elo exame compõem-se do Director, elo 
prof lssor ela classe, e de outro membro elesig,nado pelo Di-
rector. l sso quanto ao julg·amcnto. Quanto ao trabalho, o 
professor não assiste ao do sua classe; vae assistir ao de 
outra. 

Remetti uma collecção el e provas ele exames das es-
colas ele Turim. 
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A' prova oral só é admittido o qu e obtem pelo menos 
seis pontos na prova escripta de lingua. 

Aos alnmn os qn e se distinguem neste exa me, dis-
tribuem-se p remios na ral\ão de G 0 /o do numero de 
alumnos da classe. 

Ha l o :2° c Jo premio. Estes prcmios, que consistem 
em diplom as, são distribuidos co m solemni.dade . (l ) 

Ha a inda para a qu in ta clasc::e duas medalhas de prata 
e tres de bronze para os qu e se disti.n g·uem na compo-
sição. Para ter direito a premio é necessario que o 
alu mno tenha 8 pontos de comportamento, sendo qu e o ma -
x imo é 10 . 

Esta ultima disposição clá o cunho do caracter educa-
tivo da escola italiana. O menino poderá não ser optimo, 
mas deve ser bom pelo meuos, sem o que toda a sua supe-
rioridade intcllectnal fica sem valor . 

Esta é tambe tn a orientação da escóla suissa e ela 
sueca . O desprezo desta regTa em outros paizes tem j á 
produz id o males consideraveis, e só póde co ndur.ir á anar-
chi.a social. Disso me occnparei mais ele espaço em outro 
capitulo. ' 

Oi:u·lo de Cln.sse 

Todo o professor tem um caclem o chamado dicwio de 
classe, onde clle escreve cada dia as li çõC's qu e explica , e as 
questõ s que propõe aos alnmnos para resolverem por es -
cripto . O professor prepara, esturla a lição que vae dar ; no 

(l ) O J'es•.Il taclo ele taes premios não tem sido satisfaeto l'io : trata-se 
de aboli-los . 
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decurso do trabalho escreve suas notas no diario. Findo o 
trabalho do dia, o diario é entregue ao director, que pôde 
saber o que se ensinou em cada classe . Encenado o anno 
lectivo, os diarios são remetticlos para a administração, 
onde ficam archivados, pa ra por elles se julg,ar o zelo, o es-
fo rço, e até a pedagog·ica do professor . E' o que se 
pócle chamar um a inspecção seria. 

O cl.iario ele clas8e é ele um grande alcance para a re-
gularidade elos trabalhos ele uma escola. Além ele fo rnecer 
ás autoridades um documento importante para apreciar e 
j ulg,ar o procedimento elo professor , elle o.fforece tambem 
nma base segura ele orientação ao professor que ve tp sub-
stituir a outro em caso de imped imento. O successor, quer 
provisvri o, quer effectivo, encontra no diario elo seu ante-
cesso r apo ntamentos, que o habilitam a empreg,ar efficaz-
mento o seo tempo . Além disso , se é provisorio, drixa tam-
bPm documento do qu e fez. Sem um tal documento, qual-
quer intenupção no exercicio elo professor traz gTande pfe-
juiso ao eusilio, como ac'mtece entre nós, em que so tem 
navegado sem lemo e som bussola. 

O cliari'o ele classe é ori g·inario da Suissa, onde existe 
com a maior exac tid ão principalmente nas escolas de 
Basiléa, e são usados em q uasi todos os paizes . 

Romett.i duas collocçõos ele cliarios, que pude obter : 
uma elas escolas ele Turim , outra cl::ts do Milão. 

Quando ha necessidade ele profess1res, abro-se co u 
curso. São só adm itticlos os candidatos cliplvmados po r 
alguma escola normal official , ou pm"eggzáta . São nomeados 
os mais bem classificados, em g'oral em numero superior ao 
dos logarcs, do so rte que muitos ficam acldiclos a diversas 

• 



62 O ENSINO PRIMARIO NA ITALIA 

escolas. E' o que ali se chama - Sotto ?nrt.estTi. - São como 
adjuntos, que ficam disponíveis para serem empreg-ados na 
regencia das classes sempre que falta algum dos ensinantes . 

Estes substitutos vencem o mesmo ordenado, quer au-
xiliem, quer rejam classe. 

A nomeação dos professores é feita sempre para as 
escolas suburbanas, donde depois são transferidos para 
as escolas urbanas mediante novo exame. A primeira no -
meação é feita por dois annos . Depois são reconduzidos 
por seis annos; tem uma segnnda rcconducção por outros 
seis annos de exercicio; tendo dado provas de sua aptidão, 
ficam vitalícios. 

Ins}Jecção e ac:huinistraçào 

As escolas da Italia tem tres inspecções: didactica, 
administrativa e governamental. 

A inspecção didactica é feita pelos directores das es-
colas todos os dias, ou todas as horas, se for preciso. 
O director não sabe do edificio da escola durante o exer-
cício das classes. Na sua repartição elle pode ser consultado 
a qualquer momento pelos professores, aos quaes fornece 
qualquer objecto de que possam precisar para seo tra-
balho. A seo está todo o material escolar, e o museo 
escolar, que umas escolas têm mais, e outras menos bem 
provido. (l) 

A inspecção administrativa é feita pelos inspectores 
communaes, que visitam as escolas e recebem no seo es-
criptorio ( officz'o), tanto os direc! ores, como os professores . . 
SL1a inspecção se estende aos proprios directores. Os ins-
pectores communaes são agentes do director da instrucção, 

(1) Não preciso fazer a clescripção elos museos. escolares, que todos 
sabem ele que constam. 



O ÉNSINO PR!i\lA RIO NA IT ALIA 63 

(cappo d'officz"o) acima do qnal ai nda ha o Assessore 
(conselheiro communal incnrnbido elos negocias da ins-
trucção) o qual por sua yez dá cautas ao conselho com -
muna!. ' 

A inspecção governanwntal é feita por inspectores iti-
uer·antes , que v isita m as esco las ele longe em longe, e dão 
conhecimento ao gowrno. do 111 0do porqu e silo cu rnpridas 
as leis, o que fazem por meio elo relato rios . 

São quatro os inspectores itinera ntt;S em cada pro-
víncia, distribuídos pelas diversas circu rnsr.ripções ou dis-
t.rictos. Elles têm acima de si auctoridades a que dão 
conta, que são : o conselho escolar provincial , o director 
geral da Instrucção PubLica e finalmente o ministro da 
Iustrucçã:) Publica. 

O conselho communal consta de oitenta conselheiros 
eleitos. E' presidido por um delles, eleito pelos collegas, 
o qual se cha ma Sii)daco, e qu e exerce a suprema aucto-
riclade no município. 

A administração corn munal é dividida em diversos 
ramos , a cada um dos quaes preside um dos conselh eiros 
com o nome de assessore. Ha, portanto, entro os assessori 
um assesso?"e clegli studü·. 

Dentro do gra nde conselho co mmunal ha ainda outro 
conselho, o dez' assesson·, que se denomina Junta Communal. 
Em Turim a junta communal tem 14 membros, lO effectivos 
e 4 supplentes . 

O conselho escolar provincial é formado do prefeito, 
ou presidente ela província, quatro conselheiros nomeados 
pelo governo , quatro eleitos pela província, quatro dele-
gados do conselho co mmunal e um secretario. 

Todos esses cargos, tanto co mmunaes, como governa-
mentaes, são gTatuitos. 

• 
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iUobH.la escola•· 

A mobilia escolar é muito variada. Aiuda se não co n-
seguiu chegar a uma conclusão definitiva . Por toda a parto, 
ainda nas melhores escolas, encontra- se mobilia de di:ffo-
rentes systemas. Porém, a peior é melhor elo quo a nossa, 
porque todas têm os assentos fixos por àetraz das carteiras, 
e a nossa os tem na frente, qu e foi, a meo vêr, a idéa mai s 
infeliz que se poderia ter. 

A mais moderna e a melhor é a ele carteiras para 
dois , porém co m assentos separados, de modo quo os me-
ninos não se podem approximar um do outro. A mobilia 
é toda de madeira, que é o systerna que vi adaptado por 
toda a parte co m excepção el a Belg·ica e Inglaterra, em · 
que vi tambern pernas el e feno. 

Em Turim introduziram nas carteiras um melhora mento 
interessante, o qual consiste em uma peça movel para 
servir ele apoio a::Js pés. Levantando- se essa peça, póde a 
mobilia ser vir para arl ultos, porque estes apoiamos pés no 
pavimento, e os banc.os ficam ass im mais altos . 

Foi esta medida acloptacla para se poder aproveitar o 
local da para aulas nocturn as e festivas, que são 
frequentadas por adultos. 

Remetti os desenhos dos melhores modelos . 
O que mais interessante me pareceu em mobi lia escolar, 

são as mesas elos professores. Cada uma tem um a secretari a 
fechada do lado voltada para os alumnos, tendo á direita e 
á esquerda pequenos arm arias, em quo o professo r tem á 
mão n1uitos objectos, de que pócle prc 'Cisar no decu·rso das 
lições. 

Duas grand es vantag'ens o:fforece essr systema : Em 
primeiro logar, tem o professor um pequeno a rchivo á sua 
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disposição durante o trabalho; depois :fica em mais liber-
dade; os alumnos não lhe podem vêr senão a parte 
superior do corpo, o que é de grande para a 
educação. 

Nem sempre o professor é bastante correcto no modo 
de ter os pés e as pernas, etc. Dest'arte escapa á obser-
vação dos alumnos muita cousa, que elles nada ganhariam 
em observar. Ninguem ignora que em pequenas idades 
imita-se tudo, e os defeitos e os vicios não são o que mais 
custa a imitar. 

Se queremos entrar na idéa de Julio Ferry << que les 
instituteurs deviennent des éducateurs >>, cumpre facilitar 
por todos os modos a sua difficil tarefa. 

Livros. i\faterial eseolat• 

As escolas ,italianas dispõem de bons livros, de que 
remetti uma abundante collecção. c O systema seguido na 
adopção elos livros não é uniforme, é duplo. Em algumas 
cidades a administração escolhe os livros: é o systema 
seguido em Turim. Em outras · approvam-se os livros jul-
gados idoneos, e os professores escolhem livremente os que 
preferem na lista dos approvados. E' o systema seguido 
em Milão. 

No meo primeiro relato rio dei a lista dos livros ado- · 
ptados nas escolas de Turim, o que não julgo conveniente 
repetir aqui. 

Além elos livros dispõem ·as escolas italianas de ma-
terial escolar, que rivalisa com o das melhores escolas da 
Europa. Sobretudo distinguem-se as cartas geographicas 
em nllevo, que são superiores ás melhores que vi. 

Seos museos escolares são abundantemente providos. 
;) • 
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A disciplina nas escolas é a mais regular possivel. Tem, 
a mco ver , urn gTande defeito , qu e notei ta mbem nas escolas 
de Paris: tem uma feição militar. A disciplina militar nas 
escolas é institnição allemã, que os italianos imitam. 

Em Tmim tive occasião de manifestar ás auctoridades 
comm unaes o meo desgosto pelo predomínio das virtudes 
passivas na educação, o que só pode educar soldados, mas 
nunca cidadãos . Desejaria que na edu cação dos cidadãos, 
que é a missão ela escola, cuidassem os m('stres tambem da 
cultura elas virtudes actlvas, quo constituem o civismo . 
Dessa minha manifestação nasceu a icl eia das conferencias 
que fiz em Turim a convite das referidas autoridades, 

mo referi no capitulo primeiro. 

J!:!clifi.cios cscolat•es 

As escolas italianas não são em nada inferiores quanto 
a ecli:ficios, ás melh ores da Europa. As de Milão e de Turim 
são excellentes. Remetti co m o mco primeiro relaturio 
uma collecçãel'de plantas e fachadas das melhores ele Turim, 
que me foram offertadas pelo digno engenheiro das escolas 
o Sr. Pepione . 

Para não along·ar demasiadamente este trabalho, não 
dou os programmas circumstanciados e os planos de ensino 
das diversas disciplinas . Isso consta dos documentos que 
remetti. 

Deixo ig·ualmonte ele occupar -me neste capitulo, ele 
diversos assurnptos importantes, co mo sejam excmsões de 
alumnos, trabalhos manuaes, etc., por que fazem objecto 
de capitulos especiaes. · 
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A organisação do ensino na Italia tem precisao de 
alguns retoques . Um novo projecto de lei fo i já submettido 
ao conselho superior do Instru cção, o qual liga ao minis-
teria as salas de asylo e estende a 12 annos o li mite su -
perior da idade para o ensino obrigatorio , o 
pela lei 

Na revista pedagogica de P aris de 15 ele Maio ultimo 
lê-se que o ministro da Ins tmcção publica da Italia pro-
põe -se a abrir um concurso entre os para 
a co mposiçüo de uma collecção de cantos populares , que 
serão depois postos em musica para servirem ao ensino de 
canto nas e::colas. 

O ministro da Instru cção Publica declarou que o cer-
t ifi cado de estu dos primar.ios não é su1fi ciente para a ma -
tri cnla nos estabelecimen tos ele ins tro cção secund aria . 
Esta r egra provocou g raves censuras ao governo . Dele-
gados elo professorado italiano cliri g·ira m-lhe um a repre-
sentação mani fes tando - lhe o desgosto q o e a medida 
causara aos professo res , que vira m nella uma üesconside-
ração ao ensino primario o:fficial . 

Eis textualmente a resposta do Ministro : 

<<. Estou convencido que os professo res laboram em erro, 
qu ando dize m que co m a medida cu dim inui a i mportancia 
do ensino pr ima rio. O qu e cu qt tiz foi torná - lo mais l ivre e 
independente do ensino secunu ario. O professor primari o 
n;l:o t em que se prcoccu par co m os progTrtm rn as elo ensino 
s0cun.cl a rio pa ra preparar para ellcs os alumnos ; occupa -se 
só ela execução, elo soo prop r.io prog ra mma . Ora, como o 
mais contém o menos, o o progTamma da 5" classe da es-
cola prim aria abraça muito ma is couhecimentos do que os 
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exig·idos para as matriculas, acontecerá que os a lu mnos 
approvados nas esco las primarias n:lo encontrarão di:fficul-
dado em serem admittidos nos es tabelecimentos soeundarios . 

lVIas enLão, perg untarão , porque um novo exame? Por·· 
que o crzle?"útm que deve guiar os professores do curso se -
cuudario não é o mes mo. O menino pode saber as materias 
do curso primario bastante para deixar a escola, e não ter 
capacidade para seguir outros estudos . . , 

O Ministro annunciou depois que sua intenção é esten-
der a obrigatoriedade do ensino até o 5o anno e augmen -
tar o curso de dois annos fazendo -o de sete . 

Eu 0onfesso que parti lhava as ideias dos professores ita-
lianos, e já em 1872 externei essa opinião. Porém a resposta 
supra do sensato ministro calou .. me no esp irito: nenhuma 
humilhação p<1de vir ao professo r nem ao ensino primario, da 
sua completa independencia, do ensino secundario. O profes-
sor primario, co m a sna elevadíssima missão de EDUCADOR, 
nada :fica devendo ao professo r secundario, nen1 ao superior. 

Sua funcção social é muito superior á dos outros . Não 
é do ensino, mas da EDUCAÇÃo, que lhe vem a superioridade. 

Aos que pensam o contrario eu lhes applico aquellas 
palavras de compaixão do Martyr do Golgotha: << Pater, 
z'gnosce ülú I )) 

Não m6 posso furtar ao desejo de transcrever aq ui as 
palavras eloqueutcs e repassadas de justiça, com guo no 
senado italiano defendeu a causa do professorado primario 
o senador Jacques Moleschott: 

« Fallam-nos do economias; e propondo-nos eco-
nomias que deviam aproveitar a todos os cidadãos, vós nos 
offereceis, Sr . Ministro, um copo de vinho generoso, mas 
tendo urn traYo. Esse travo é que quando se falla de· eco -
nomias, são sempre os pequenos quo soffrem. 

Meo co r.:tção sangTa, q ua nclo pouso na posição ele nossos 
prof0ssores primarios, que são pequenos, e cujo destino vae 
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r epercutir em outros entes ainda mais pequenos do que 
elles. Elles têm demasiado para morrer, mas têm muito 
pouco para viver, e sobretudo, têm muito que trabalhar. 

Ora, se nós confiamos os filhos da naçJ:o a esta pobre 
g·ente, que ni.lo pôde ter o espírito tranquillo e contente, não 
collocamos esses rnC'ninos em perig·o de se tornarcrn victimas 
por sua vez? 

Um homem, que não tem o espírito tranqui llo será 
capaz ele ser educador? Em vez de frustrar as justas espe-
ran ças dos professores em seo justo pod ido, en preferiria a 
economia em qualquer outra cousa . Eu reduziria antes. 
muitas reco mpensas, qu e o governo concede aos sabios por 
seus trabalhos . Os que trabalham para a sciencia e que 
vivem para. ella, não devem ser comparados aos banqueiros, 
aos administradores, condcm nados a ficar dias inteiros em 
seos escriptorios , apegados a um tmbalho enfadonho, com 
vistas em uma remuneração mais ou menos brilhante. Os 
investigadores da sciencia vivem na. nqbre alegria quo elles 
elevem a suas aspirações, e não é a perspectiva de ganhar 
mil ou dez mil francos que os incita ao trabalho. 

Eu prefeririatambem reduz ir todas as recompensas go-
vernamcntaes, preferiria que toda;:; as acade-
micas fossem reduzidas de um terço; quereria (e fallo 
tambem contra mim mesmo, uma cousa pela qual 
r end i elog·ios ao ministro) que se diminuíssem de um de-
cimo todas as subvenções aos ás 
museos, ás bib liothecas, a tudo, antes elo que ni.lo dar 
satisfação ao jqsto pedido elo& professores por-
que seríamos injustos para com os peq uenos . 

Sobre este capitulo das economias . eu quizora fallar-vos 
com a força e com a auctoridade de Macaulay, que mostrou 
em tão bellas paginas a vantagem, que haver para i.1m 
paiz em individar-s!3 pelas Gousas necessarias. E' certo 
que ha a sagde o ep.sipo, é!, .. 
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defesa da patria, que são de maior valor do que todos os 
escudos do mundo inteiro . >> 

Destas linhas se deprehende que o patriotismo itali::tno 
considera uma cousa necessaria qu e o professor primario 
tenha meios de subsistencia, meios de vida; pois o ensino 
só lhe fornece meios de morte. 

Estatistic as· 

Pelo exame das estatísticas que se seguem, ver-se-ha 
que a Italia é um dos paizes da Europa,em que a instrucção 
primaria está mais bem organisada. 

Em g·eral , quando se compulsa a estatística compara -
tiva , nota .. se a grande inferioridade em que está a Italia. 
Mas é uma injustiça julgá-la por esse modo . As outras na-
ções não chegaram ao resultado actual no curto espaço 
de tempo , que a Italia moderna tem de existencia. O que 
carece é examinar o progresso immenso que ella faz anno a 
anno , e compará - lo com o que fizeram as outras nações . 
Procedendo assim veremos que sua marcha é muito segura, 
e que o resultado desejado está mais proximo do que pen-
sam os que se julg·am superiores . 

MILÃO 

ALUi\INOS 

ESCOLAS CLASSES 
SEXO M. SEXO F. T OTAl" 

1 escol::ts diurnas .. . ...•...• 602 15.958 14.143 30. 101 
2 escolas noctu rn as .••... .. . 100 5.322 . ..... 5.322 
3 escolas festivas ...•..•.. . •• 10± 11 6 4.256 4.3í2 
4 escolas superiores •.•..•..• 29 707 756 1. 4G3 

-ll35 22. 103 19.155 11. 258 
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TURIM 

ALUM NOS 

ESCOLAS CLASSES 
SEXO M . SEXO F. TOTAL 

1 escola s di umas . . . .. . . .. .• . 494 10.001 10 .511 21.412 
2 escolas noct11mas . ..... .. • Sô 2.801 .. ... . 2.801 
3 escolas festivas .• .......• . . 97 456 2.284 2.740 ---677 14.158 12.795 

Numero dos meninos de 6 a 12 annos, que em Turim e 
em Milão e nas respectivas provincias frequentaram escolas 
elementares nos . annos lectivos de 1884-1885 e de 1885 
a 1886 . 

i 884 - i 885 

-

LOGARES ESCOLAS POR 8SC . POR POR 
P UBLICAS cEp; To PARTI C. CENTO TOTAL 

CEN TO 

--- - -- - -- --- ---
Pi emonte ..•. .. ..... 3:H.258 86 ,90 17 .348 4,51 351. C06 91,41 
Tu t' Ím .......... . ... JOL/01 83 ,27 í .214 5,82 110. 945 89,00 
Lombarclia ... .. • . .. :;/ 8. 422 85 ,45 29 .459 6,45 40/. 881 
l\lil ão ... . . . ... . ..... 104.90/ 80,98 lí./13 9, 81 122 .620 90,79 

Desta tabella se deprehende que apenas deixaram de 
frequentar as escolas no anno de 1884 _:_ 1885 i 

• 
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Em Turim, menos de ll o lo da população em idade escolar. 
Em Milão menos de l O o lo \) )) )) 

NaLombardiainteir. 6 o lo ).). )) )) 

NoPiemontemenosde 9 o 1 o )) )) )) 

Se attendermos a que não estão incluidos nas estatís-
ticas os que recebem instrucção em domicilio, nem os que 
por outros motivos 8ão privados desse beneficio, conclui-
remos que muito diminuta é a fracção dos menores que não 
recebem educação . 

1885 - 1 886 

LOGARES ESCOLAS I POR ESC. POR POR 
PUBLI CAS CEN TO PA!{TJC. CENTO TOTAL CENTO 

--- --- --- ---
Piemonte . .... . . . ... 337.748 81,81 18.778 4,88 356.526 92,69 
Turim .............. 102.426 82,25 9.868 7,92 112.2!!4 90 ,17 
Lombardia ......... 387.427 87,49 31. 280 7,U6 4;18.707 94,55 
Milão . ........ ... .. . 106.035 81,85 13.919 10,74 119.954 92,i:J9 

' Confrontando esta tabella com a do anno anterior, ve-
mos que em um anno a frequencia das escolas subiu 

No Piemo11te ... de 91,41 o I o a 92,69 o lo 
Na Lombard ia .. de 92 , . . o I o a 94,55 o lo 
Em Turim .. . .. ·. de 89,09 o lo a 90, 17 o lo 
Em Mil ito .. de 90,79 o I o a 92,59 o I o 
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Numero dos meninos de 6 annos para cima, gue sabem 
ler e escrever uos dois decennios drcorridos de 1861 a 1881 
ern 100 indivíduos . 

SEX O MASO ULIN O 

LOGARES 1861 1871 1881 AL.GMEI\ TOS 
--- --- ----...-....---

Piemonte .. .. . . . . . . .. . . . . . ... . 59 ,25 66,29 75,19 7, 04 15,94 
Li g uria . .. • ..... .... . . . .. .•. . 42,76 51,3/ 63,03 8,61 20,27 
Lombarclia ... . . .• . .. . ...• ... . 51 ,50 5!1, 15 66, 86 7 ,65 15, :.ti 
Veneta . ... •....•...•.... . . . .. tlô,27 57, 17 10,90 
Emilia ... . .•.. . . . .. . .. . .. .. . . 27, 1>1 03, 18 43, 10 5,37 15,29 
Toscana . . •.•... . ...• ••.. .. . .. 31,60 :JR. ::l5 45, 17 6,75 13,57 
Mar che ....... . . .. . . . .. . .. . . . . 22 ,5<: 27,07 33,60 4,55 10, 98 
Um bria ...... . ... . . .. . .. . . . . . ,±1 25,73 33,82 4,:02 12,41 
Roma ..• . .. . . . . .. .. .•.. . . . . .. 4li ,27 57, 17 10,90 
Napoles .. . ....... .. .. . .... . .. !20,52 23,66 28,71 3,14 8, 19 
Sicilia .. ... ... . .. .......... .. . 1ô,7í 20,51) 25 ,40 3,79 8,63 
Sardenh a . .. .. . .. .... ... .. ... 1± ,93 1\J, 2l 27 ,33 4,28 12,30 

S E X O F E M I NIN O 

LOGARES 1861 1871 1881 AUGMENTOS 

- --------- ---------- ----
P iemonte . .. . . ..• ...... .. .. . .. 
Li g uria . . . ..... .. .. . .. . . .... . 
Lombarcl ia .. .. .. . . . .. ..... . . 
Veneto ... . .. . . . . .. .... . . . . .. . 
Em i lia .. .. . .. .. .. . ... .. .. . . . . 
Toscana . . .. . .... . ... . ... .. . . . 
Mar che . ... . .. ... . . .. ... . . . . . 
Umbria ......... . .......... . . . 
Ro ma . . . . . . .. . ... . . . . .... .. . . 
Napolis . ... ... . . .. . . . . .... ... . 
Sicilia . ... .... . .. . . . . . . .. . . . . 
Sàrdenll a . .... .. ...... . ..... . 

39,29 

41 ,Q,j 

l li, 7l 
20,01 
11 ,7. 
JO,li2 

7 ,17 
(j . 1 ') 
f>,GO 

49,21 
36, 12. 

:!'1,03 
15,24 
]:l,6:! 
;,>;),:13 
9,64 
\J , O:> 
8,28 

60,36 
48, 18 
b9,04 
34,5;! 
::l0 ,62 
30, 76 
18 ,li7 
18,2\J 
34,3l! 

12,261 12,53 

9,92 
11 ,16 
9,35 

(j 16 
Ú5 
0,52 
3,00 

2,88 2, 47 1 
2,68 

21,07 
23.22 
17 ;71 
lO 33· 
13;91 
10,68 
6,95 
7 67 9' oo 
5:56 
6 ,11 
6, 9il 

O confronto destas du as tabellas nos faz ver que em 
todas as províncias da Italia a instrucção apresenta um 
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progresso consideravel. Vemos, _por que na Lom-
bardia, em que em 186 1 apenas 5J dà população em 
idade escolar do sexo ma 0-t."l-,03: da do sexo femi-
nino sabiam ler e escrever', em por centagem subia 
no sexo mascul ino a 59, 15, e no ferp inino a 50, 38; em 188 1 
a do sexo mascuLino subia a 66,86 e a do fem inino a 59,04 . 

No Piemonte a do sexo masculino subia de 59,25 , que 
tinha em 1861, a 66,29 em 1871, e a 75,1 9 em 1881 ; e a 
do sexo fe minino subia de 39,29 a 49,21 em 1871 , e a 60,36 
em 1881. 

Na Liguria o movimento foi : no sexo masculino, de 
42 ,76 a 51,37 em 1871 , e a 63, 03 em 1881; e no feminino, 
de 24,96 a 36, 12 em 1871, e a 48, 18 em 1881 . 

Nas 3 províncias meridio naes (Napo1es, Sardenha e 
Sicilia) em que a instrucção estava muito atrasada, nota-se 
o mesmo movimento. 

Em Napoles, o: movimento fo i de 20,5:2 a 23,66 em 1871 , 
e a 28,7 1 e111 188 1, "Para o sexo masculi no, e de 7,17 a 9,64 
om 1871, e a 12,7:3 em 1881 para o fem inino . 

Na Sardenha fo i de 14JJ3 a 19,21 em 1871 , e a 27,33 
em 188 1, para o sexo masculino ; e de 5,60 a 8,25 em 
1871, e a 12,53 em 188 1, para o feminino . 

Finalmente, na Sicília o mov imento foi pa ra o sexo 
masculino, de 16,77 a 20,56 em 187 1, a 25,40 em 188 1 ; para 
o sexo femi ni no, de 6,15 a 8,28 em 187 1, e a 12,26 em 1881. 

Estes alg·arismos não precisam de com mentarios : elles 
provam que a ob ra do J"esorgimento da Italia opera- se a 
pas. os largos o a olhos vis tos. E é pela escola que ella se 
ha de collocar no 1ogar, a que tem direito no Co ngTesso das 
nações civilisadas. Quanto á orientação podag·og-ica das 
escolas italianas, direi o meo pensamento no capi t ulo es -
pecial intitulado-Juizo comparativo . 



CAPITULO IH 

O ensino prnnano na Suissa 

RE S UMO H ISTORIOO 

O enstno na Sui ssa até o :fim ela id ade meclta fot cliri-
gtao exclnsi vamente pelo clero , e so:ffreu, como era natural, 
as consequencias ela luta entre o Imperio germanico e a 
Igreja, perdendo muito ele sua prosperidade. 

No 13a secu1o começa a resurg·ir gracl ualmente. 
Para o seo adiantamento concorreu mais tarde a crea-

ção ela universidade de Basiléa (1 460) autorisaela pelo papa 
Pio II. 

No período da antiga confederação elos 13 cantões 
(1513-1798) o ensino tomou g-rande incremen to em virtude 
ela luta dos pa rtidos relig iosos . Con1 efteito, aos esforços 
feitos por Luthero, Calvino e Zwingly para augmentar o 
nu mero dos crentes ela nova se[ ta, co rres ponderam os ca-
thollcos com seo zelo e aptidão. 

Dessa luta r esultou naturalmente adiantamento cGn-
sicleravel. 

? 
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Só pelo meiado do srcul o 18° é qn o principi a a el es-
envolver- se o elemento leigo no ensino , c que o mrstre co-
meça a tomar na sociedade o lugar .até ali pelo 
clero. 

Durante o periodo da republica helvetica (1798 ··1803) o 
zelo e os esforços patrioticos ele Stapfer imprimiram forte 
movimento no ensino, apesar elas cala mida.des elas g·uerras 
civis, que ensangucntara m o paiz. 

Já naqu ollo tempo qu asi todos os cuidados , todos os 
melhora mentos, que hoje ützem a excellencia da escola mo-
derna ,· e ra m reco mm end a dos por aqnelle chefe aos inspe-
ctores elas escolas. (l ) 

De 1803 a 1814 (m cd iaçi'io fran ceza) desenvolveu- se a 
ideia ela i.ntervencJ:o do Estado . 

Pestalozzi uen o exe mplo ele um a g ra nde dedicação á 
causa ela edu cação popula r. c fnn do n um insti tuto e m Yver -
don, que se tornou o objrc to da curios idade dos professores 
do mund o inteiro. 

Fcllolborg creo u e m Hofwyl , perto ele Berna, esta -
belecimentos de ed ncaç:lo para as d ifferentes classes da so-
ciedade . 

F in almr nto o e min ente padre Girarcl , do Friburg, di-
ri g·in as escolas dr sua cici ado natal e a ollas co nsag rou os 
v inte a nn os mais im por tantes ele sua vid a . 

O qno rs tes trcs homens fora m para a Europa inteira, 
á qual olles abriram vias novas em Pecl ago.;?;ia, Duisso n, 
outros o fora lll , e m um a escala ma is mod es ta e om um cir-
cul o ma is rest ricto. para sua cid ade e seo cantU:o . 

Nesse te rr.po, em quanto as escolas pnblicas progre-
dia m lcnt.:.uur ntc, abri a m-se g ra nde nttmcro de escolas par-
ti culares, qne offerccia m aos meninos el as fa mílias abasta-

(1 ) ll uisson, Dict . Pcd. pag . 2836. 
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das uma melhor ed ucação . e aperfe içoavam os methodos de 
ensino. 

De 18H a 1830, depois da qu eda de Napoleão. deu-se 
uma grande reacçào política no p.:til\ . Mas a educação na-
cional era ideia aceita por tqdos, e as dissensões polí-
t icas não inflL1i ram pa ra n trasar o ensino. Antes este 
serviu de terreno neutro. O lll que os allversarios polí-
ti cos se achavam de accordo, ou pelo n1enos podiam en-
tend er-se. 

A sociedade sui ssa de utilidade publica, fundada em 
181 O, foi o ponto de reuuiJ.o dos c forços dos q uc lu taYam 
em iavor do descn YOl vimen to do ensino ,e servia de tril.luua 
para a propagaucla de todas as ideias de prog resso . 

Era o objecto principal elos cuidados daqu0lles pa "' 
triobs a preparação elos mestres . Granel o. movimento, 
pois, se notou nos cantões, principalmente em Lucerna 
e Zürich. 

De 1830 em diante, com a nova Constituição democra-
tica elo paiz, deu-se um a nova org·:misaçâo ao ensino. 
Dcsappareceram as distincções entre escolas mbanas e ru-
raes, escola::; populares e escolas sabias para :ficar tudo 
nivelado democraticamente com o nome e categoria unica 
de escolas primarias, escolas para todos . 

Diz o Sr. Buisson que tudo isso foi consequencia ela 
revolução de l 830 em França. Mas ou q ucro a ntes crer 
que essa admiravel org·anisação foi :filha ela indole e da 
sensatez daquelle povo emin0ntomente democrata c pa-
triota. Long·o seria passar em revista tudo o quo cada 
cantão fez para constituir a sua lei escolar. 

Não é do meo intuito dar a histeria da instrucção 
na Suissa, nem ele nenhum paiz; mas só monte resumir em 
um l)Oq ueno quadro as plwsos ou feições características, 
quo o ensino tom assumido nas diversas Ól)OCas . 

A instrucção publica na Suissa cOnta actualmentc 25 
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leis escolares: (I) cada cantão tem sua lei. Mas todas 
essas leis estão sujeitas a uma disposição ou regra geral, 
que consta elo art . 27 ela Constitui ção federal , revista em 
1874, a qual é a seguinte : 

cc Os cantões proverão á instru cçJ.o primaria, a qual 
deve ser su:fficiente e exclusivamente dirig'ida pela a ucto-
ridade civil. 

cc Ella é obrigatoria, e nas escolas publicas, gratnitá . 
,((As escolas publicas devem poder ser frequentadas 

por adhorentes de todas as confi.ssões, sem quo ellcs ten hurn 
que soffrer de qualquer modo em sua liberd ade de 
ciencia ou em suas crença.s . 

cc A Co nfederação tomará as medidas necessarias contra 
os .cantões que não satisfizerem a estas obrigações.)) 

Nada ha mai s simples, nada mais beiJo, nem mais 
edificante do que estas disposições ela lei federal da Suissa. 

O · governo fedHral desse paiz livr e, o mais livre da 
Eqropa, e incontestavelmente o mais r egular do mundo, 
não se julga a uctorisado a impor a niúguern urna id eia phi-
losophica, nem a offender ao mais obscuro cidadão no que 
o homem tem de mais sagTado, suas crenças . 

Eis um bello exemplo a imitar. 

Do accordo com as disposições citadas da lei fednral, 
os cantões fazem suas leis escolares e refo rmam- nas quando . 
julga m conveniente, obedecendo cada um ás suas exigencias 
peculiares . Daqui r esulta qne o ensi no apresenta algumas 
differenças de cantuo a cantuo; mas uo fLmdo é o mes mo: 

(l ) Os cantões são 22; mas l1a lres (Basi léa, Appenzel e Unte rwald en) 
que são dividid os em meios can tões, t endo cada um s lia lei escolar. 
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as mesmas disciplinas, o mesmo espírito, a mes ma r eg u-
larida de, a mesma orientação pcdag·og·ica. 

P ara não alongar demasiad a mente este t rabalho e evita r 
repet ições fastidiosas e iu uteis, darei a orga nisaçJo ele u m 
elos cantões , e indicarei os pontos pri ncipaes om que a elos 
outros se afas ta clella . Termina re i por a lg umas estatlst icas 
importa ntes, acompa nhadas ele co ns ide rações rela t ivas . 

Começarei p or Genebra, quo fo i o p rimeiro cantão que 
visitei, e que p rimeiro desper tou em mim o juizo, que 
depois tive de co nfi r ma r a respeito el o ensino pr ima rio no 
pa iz . 

GENEBRA 

O pequ eno cantão ele Genebra tom apenas 279 kilo-
metros yu aclraclos, e uma população el e 101. 595 hab it antes. 

Sua ultima lei escola r , h oje em vig·or , data de 24 ele 
Julho de 1886 ; seo r rg·ulamento de ensino primario é de 
3 de Julh o ele 1888 ; fi nal monte seo prog ra mma é ele 2 elo 
Agos to el o 1889, approvacl o para os clous annos ele 1889-
1890 e 1890-1891. Era o progra mma em vigor na época 
ela minha v is i ta (Maio ele 1891 ) . 

Auctoridacl cs C!'ôcnlat•c s 

A admini stração, a di recçilo e a fiscalisação geral da 
instru cção publ ica , pertencem ao Conselho elo B tacl o, se-
g und o as disposições da lei ele ele Ju lho do 188G, e tu do 
se faz e:ffect ivo por meio ele uma repartição esp cial (Depar -
temenl d' I nstnu;tz'on publique .) 
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Ao lado da administ ração ha uma 0ommissão escolar , 
que é consultada sobre todas as questões geraes relativas á 
Instrucção publica, como sejam : regu lamentos, program -
mas, manuaes, methodos de ensino, etc . 

Consta esta commissão de 30 membros, sendo 20 no - · 
meados pelo conselho de Estado sob indicação do director 
da Instrucção, e 10 eleitos como representantes de diversos 
estabelecimentos de instrucção, a saber : 

3 representantes das escolas infantís, das primarias e 
das complementares. 

1 representante da escola de ensino profissional. 
2 representantes da escola secundaria e· superior de 

moças. 
2 representantes do collegio. 
2 representantes do senado da Universidade. 
Além destes 30 membros nomeados e eleitos, são 

membros natos ela commissão escolar : 
O reitor ela universidade, os decanos elas Faculdades, 

os clirectores elos estabelecimentos de ensino primario e se-
cundaria e os inspectores. 

O presidente ela commissão escolar é o clirector ela 
Instrucção publica, que é o chefe da repartição (um elos 
membros do conselho de Estado, encarregado deste ramo 

' ele serviço) . 
Elle póde convocar a commissão, sempre que julgar 

necessario, ou quando J O ele seos membros o requererem 
por escripto. 

As funcções ela commissão escolar duram tanto como 
as do conselho ele Estado. 

Todos os seos membros podem visitar a qualquer tempo 
as escolas e outros estabelecimentos elo instrucção, e o 
mesmo póde fazer qualquer dos deputados elo grande con-
l:)elho. 
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lnsti•ncção oln•ig·atoria 

Desde a idade de 6 até 15 annos, todos os meninos de 
ambos os sexos devem receber instrucção, que 
hende no minimo o seg·uiilte: 

l Leitura, 2 escripta, 3 desenho, 4 lingua nacional, 
5 Arithmetica, 6 elementos de geographia e historia, 7 his-
toria nacional, 8 primAiros elementos de sciencias phy-
sicas e naturaes, 9 canto, lO gymnastica. 

Além disso, h a noções constitucionaes para os meninos, 
• e trabalhos de agulha para as meninas. 

Cada cidadão é livre em fazer adquirir a seos :filhos 
esses conhecimentos nas escolas publicas, nas particulares 
ou em seo domicilio. 

Cada anuo é feita em cada com muna uma lista dos me-
nores sujeitos á instrucção obrigatoria, na qual são indica-
dos os que recebem instrucção em domicilio, como os que a 
recebem nas escolas publicas e nas particulares. 

Os pais, tutores ou encarregados de menores são obri-
gados a justi:ficar perante a auctoridacle, que seos :filhos 
ou tutelados recebem a instrucção exig·icla pela lei. 

Se o não fazem, são aclverticlos, e depois citados pe-
rante o juiz de paz, e na reincidencia, são passíveis ele penas 
policiaes. 

Nas mesmas penas incorrem as pessoas que, tendo a 
seo serviço taes menores, oppõem-se a que elles recebam a 
instrucção obrig·atoria. 

E se os recalcitrantes são estrang·eiros, o conselho 
ele Estado podo ordenar a expulsão delles para fóra do 
cantão. 

6 
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A l iberdade de ensino é g·arantida a todos os su issos, 
fi cando salvo ás auctoridades escolart·s o direito de verificar 
as condições el e ordem, hyg·iene e bons costum es . 

Os es trangeiro::; só podem ens inar com auctorisação 
do conselho de Estado , medi ante exame on exhibição de 
docum entos julgados sufficiontes . 

Em cada semes tre os inspcctores procedem a exame 
nas escolas particnl:n·eR, como nas publicas; se verificam 
qu o o ens ino dado nas primeiras não é sufficiente, são os 
pa is el os alnmn os respecti1os avisados para quo mandem 
scos filh os para outra escola , sob pena de serem punidos por 
não lhes darem o ensino obrigatorio. 

do Eusino 

Os funccionarios do ensino primaria , como os de mais , 
são nomoados"pelo conselho de Estado, o qual pode : 

a) Aposentar aos que por sua idade ou molestias não 
puderem dar o ens ino convenientemente; 

ú) Suspender, ou demittir aos que faltam a seos de-
vereR pedagog·icos (gra1emente Ll iz a lei no seo art. 18), 
ou ag uell cs cnjo comportamento é incompatível com as 
snas funcções . 

Os motivos da aposentação ou da dem issão são pre-
viamente communicados por escripto ao funccionario inte-
r essado. Este pode pedir ser ouvido. 

,N o caso de aposentação, se o fun ccionario não tem 
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pensão da caixa ele previclencia, o conselho de Estado propõe 
ao Grande Conselho que lhe faça uma pensão. 

Quando um f11necionario é impedido cie dar o seo en -
sino (é textual clonJW?' ensezgnement), a aclministrcção 
fá-lo substituir . As despesas ela substituição cor rem por 
conta do substituído, salvo casos de oxcepção, determinados 
no regu lamento do 3 de Julho de 1888, nos quaes a substi -
tuição é feita á custa do Estado, e qu o silo os seguintes : 
l o se o impr;dimento é motivado por serviço publico obri-
g·atorio ; 2o se o funccionario é cncarrega_o ele alg·uma 
missão pela administração ela instru cção ou pelo co ns.elho 
de Estado (art . 82 elo citado regulamento) . 

Em seo art. 83, o mes mo reg·ulamento estatuo a inda 
qu e em caso de molestia, ou em outro caso de força maior 
pode a administração, a ped ido elo funceio nario, conceder-
lhe uma substituição á cus ta elo Estado até 3 mozes . 

Art. 84 . Quando a moles tia so prolonga além do 3 
mezes , póde o conselho de Estado conceder a continuação 
da substituição á cus ta do Estado no todo ou em parte , 
sempre a pedido elo funccionario substituído. 

Todo o professor é obrigado a tomar parte no. jurys 
elo exa mes ou ele concmsos , quando co nvocados pela admi-
nistração, salvo caso de dispensa. 

O conselho de Estado pode accrescentar novos ramos 
ele ens ino aos especificados na lei , como podo tambom sus -
pender a'guns temporariamente (art. 21 da lei ele 24 ele 
Ju lho ele 1886). 

O ensino reLi gioso nas escolas primarias e nos estabe-
lecimentos ele iust rn cçJo secnn daria é· dado exclus iva -
mente pelos ecclcsiaticos elos dois cultos o é facu ltativo . 



84 O ENSINO PR!MARIO NA t>lJ it>i:iA 

O Estado dá para esse ensino GOOO francos por anno. 
Elle deve ser dadc fóra das horas das classes, de modo que 
não embarace a frequencia nas mesmas (arts. 22 e 23 da 
citada lei de 24 de Julho de 1886). 

O e n s ino lll'iulal'io 

O ensino primario é gratuito em todas as escolas pu-
blicas e divide-se em tres gráos : 

I. o Escolas Infantis. 
2. o Escolas Primarias. 
3. o Escolas Complementares. 

Escolas iuCautis 

As escolas infantis são organisadas de modo a favo-
recer o desenvolvimento corporal e intellectual da criança, 
e a servir de preparação á escola primaria ; ellas constam 
de duas divisões . Uma inferior, destinada ás crianças de tres 
a seis annos; outra superior para as de 6 a 7 annos. 

Em ambas as divisões o ensino consiste em lições de 
coisas, occupações manuaes, jogos e cantos. 

Na divisão superior ha tambem leitu ra, escripta e os 
primeiros elementos do desenho e do calculo. 

As escolas infantis são dirigidas por professoras e ad-
juntas (maüresses et sous -maüresses) . 

O aono escolar é de 42 a 46 semanas de estudo com 25 
a 35 horas por semana. 

J,;scoRas prilnarias 

As escolas primarias recebem os meninos depois de sete 
annos. Seo ensino é dividido em seis gráos ou annos. 
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Os alumnos de cada anuo de estudo podem constituir 
uma ou mais classes conforme o numero. 

Uma classe não eleve ter mais de 50 alumnos (art. 30, 
31, e 32lei 24 de Julho 1886). 

Seo programma detalhado é determinado pelo 
tamento. 

Elle com prehencle: 
Leitura e escripta; 
Francez e elementos da l ingua allemã ; 
Arit11metica, calculo mental e noções elementares de 

Geometria; 
Geographia e historia do paiz (da Suissa); 
Lições ele coisas e no,·ões elementares de historia na-

tural; 
Desenho, gymnastica e canto; 
Trabalhos manuacs , e trabalhos de agulha para as 

meninas. 
Os trabalhos manuaes ( diz o final do art. 33) serão 

introduzidos no progTam ma á medida que isso for reco-
nhecido possível pelo Conselho de Estado. 

O anno escolar é, como nas escolas infantis, de 42 
a 46 semanas de estudo com 25 a 35 horas por se 
mana. 

Em cada classe os meninos são examinados duas vezes 
por anuo (no fim de cada semestre) e a promoção de 
classe depende do resultado dos dois exames , combinados 
com as notas dos trabalhos do anuo. 

Os alumnos . que se distinguem por seos trabalhos 
e por seo comportamento, recebem premios no fim do 
anuo. 

Podem -se crear classes especiaes para os meninos, que 
por sua indisciplina perturbam q, marcha do trabalho , 
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E§õcolas coinplenacntn•·es 

O ensino nas escolas complementares é de dois a rmos 
e é a continuação do 6o da escola primarii:t. Elle é obri:.. 
gatorio para todos os meninos de 13 a 15 annos que não 
recebem de outra ruaneira a instrucção reconhecida e equi-
valente pelo departamento. 

Nas communas ruraes os meninos recebem esse ensino, 
conservando-se na escola primaria. 

O ensino complementar desenvolve e completa o ensino 
primario sob um ponto ele vista pratico o profissional con-
form e as. exigencias das diversas loGalidadss. 

Seo programma comprehende a contabilidade simples, 
escripturação mercantil, elementos de sciencias physicas e 
naturaes, noções das instituições do paiz para os meninos, 
e economia domestica para as meninas, e noções de eco-
nomia rural (só nas escolas do campo.) 

O anuo escolar é de 25 a 40 semanas co m lO a 18 horas 
de lição por semana . 

Este ensino é dado das 5 horas da tarde em diante. 

e htS)Jecção do ensino I>rhnai•io 

O art. 44 da lei de 24 de Julho diz : 
A direcção geral das escolas infantís, das escolas pri-

marias e das complementares é confiada a um director en-
carregado de velar a execução dos progTammas e dos 
regulamentos. 

A fiscalisação do ensino é mais especialmente exercida 
por inspectores, cujo numero não poderá ser superior a 
quatro. 
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Ha além disso uma inspcctora do cosh1ra e uma in -
spectora das escolas infa ntis . 

O departa mento p6cle fazer inspeccionar o ensin o da 
gymnastica por inspectur especial . 

O reg·ula mento ele 3 de Julho de 1888 diz em seo 
ar t. 17 : 

O ensino da gy mnastica é collocado sob a fi scalisação 
de um inspector especial. 

Os deveres elos inspectores das escolas primari as são 
determinados pelos ar ts . 46 e 47 c seguin tes elo citado re-
gulamento de 3·dc Julho co mo segue . 

Os iuspectores têm a fiscalisação das escolas pr ima-
rias, t anto publicas, co mo particulares, no que eoncerne 
ao estad o physico, intellectual e moral dos alu mnos , á 
marcha do ensino e á freq uencia regula r elas l içô'es . 

E lles devA m verificar os reg·ist ros elos professores, exa-
minar os cadernos dos alumnos , interrogá-los, examiná - los, 
a ver se os progra mmas são cxecu tados. 

Deve m velar para que o materi a l de ensino esteja em 
bom estado e os fornecimentos 8Bja m distribuíd os co m 
economia . 

Elles d irige m advertencias aos pais que não mand a m 
s<:.os fi lhos á escola com regularidade, e envia m ao clirector 
os nomes elos pais qne recusam co nform ar -se com a lei. 

Ell es têm tam be m a se o carg·o a educação dos fu nc-
cionarlos princip ia ntes , aos qu aes deve m da r conselhos pa ra 
g niá· los no cum pri mento de seos deveres . 

As professo ras incumbidas do ensino nas escolas in-
fanti s são de trcs categorias (JYiazil'csses, Sous -mait?"esscs e 
Stctgicáres .) 
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lJ!Iaib·esses chamam-se as professoras principaes, isto é, 
as que têm a direcção de uma classe . 

Uma dellas se encarrega da sua classe e dirige a dis-
ciplina geral. 

Sous -maitresses são as que auxiliam as primeiras, 
sempre que a r espectiva classe excede de 40 alumnos . 
São como adjuntas. 

Stagz"aú·es são moças que se propõem a exercer o en-
sino, e que são admittidas para fazerem tirocínio pratico, 
em que demonstrem sua aptidão pedagog·ica . 

Esta mesma categoria se encontra nas escolas prima-
rias para ambos os sesos. 

São praticantes g ratuitos, que depois são preferidos 
por terem dado prova J e sua competencia . 

Ias escolas pritna rias os professores que se encar-
r egam do ensino de cada classe, têm o titulo de regente; 
os auxiliares ou adjuntos, de subregentes. 

Em cada escola um dos regentes é encarregado 
velar a disciplina geral e tem o nome de regente prin -
cipal. 

E' uma cspccie de director ela escola; mas não tem 
ingerencia no trabalho de seos collegas, pois que todos os 
regentes são da mesma categoria . 

O regente)lrincipal é nomeado por dois annos e tem 
direito a um vencimento addicional. 

Nas escolas co mplementares não ha senão mestres e 
mestras . 

Os funccionario. do ensino prúnario são reunidos perio-
dicamente em confer<'ncia; sua presença é obri gatoria . 

Os reg·cnt"s ele lllll c outro sexo têm direito á mot:ada, 
a qual é sullslituida po r uma indemnisação em dinheiro nas 
communas ele Genl"lmt, Carouge, Plainpalais, Eaux:-Vives 
e Petit- Saconnex . 

Nas outras communas ellcs têm direito, além da 
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rada, a um jardim reconhecido sufficiente pelo departa-
mento, ou a uma indemnisação para tal fim. 

O art . .148 do Regulamento de Julho de 1888 prohibe 
aos regentes o alugar qualquer parte da casa, que lhes é 
dada para morada, sem licença da municipalidade e do de-
partamento. 

A seg·unda patte do mesmo artig·o prohibe ás com mu-
nas o modificar as disposições da morada d9 regente ou a 
extensão de seo jardim, sem autorisação do departamento. 

. N<!nneação do :a»e§soa.l tlocentc 

As professoras das escolas infantis de ambas as cate-
gorias são nomeadas mediante exame. 

Em ig·ualclacle de c ir cu mstancias das cancl i datas, são 
preferidas as sous-mazlresses, quo têm assim uma promoção . 

Os candidatos .ao titulo de reg·ente e de subregente 
devem apresentar um diploma da secção pedagogica do 
Gymnasio ou da Escola Superior de Moças, que é onde se dá 
o ensino normal, ou títulos que o departamento julgue equi-
valentes. Além disso deye ter dado provas ele sua aptidão 
peclagog·ica em um a escola primaria como stagiario. A no -
meação é feita pela administração na cidade de Genel)ra, 
e pela :municipalidade nas outras com munas. Em um e outro 
caso é submettida á approvaçào elo Conselho de Estado. 

Quando ha vaga, chamam -se concurrentes; dura a 
inscripção 15 dias. Fechada a inscripção, o Departamento 
nomeia uma commissão ele inquerito de 5 membros, da 
qual faz parte o Director elo eusino primai'io ou um elos in-
peCtores, para informar por meio ele um relatorio sobre os 
títulos elos candidatos. 

O relatorio é apresentado ao Conselho de Estado. Se o 
Conselho de Estado decide que antes ela nomeação convem 
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submette1: os canclídatos a um exame, o Departamento no-
.meia o jury. 

· Toda a nomeação é feita a titulo ele prova, cujo praso 
não pode ser inferior a u'm anno, e pode ser prolongado. 

Pt·ofessor·as elas escolas inf:wtis (maüresses)..... . .... . 700 fr . annnaes 
Ditos ele 2• c.ategOt'ia 'es )..... . . . ... . . . ... 400 " 

REGENTES DO SEXO MASCULINO 

1" Categot·ia ou classe . . . 1650 » 
2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 1850· » » 
3' ............ .. .................. 2050 )) )) 

REGENTES DO SEXO FEMININO 

1• Categoria Oll classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 » 
2" 
3' )) .. . .... ... .. ......... .. .... .... . 

SUB- REGENTES DO SEXO FEMININO 

1500 )) 
1650 " 

1' Cla.sse ........ . . ......... .. .. .. . ..... . .. . ... , . . . . . . 900 " » 
2' 
3' 

)) ·· ············································· 

" 

1:200 )) 
1400 )) 

Os vencimentos ela Ia categoria são a cargo das com· 
munas; as clifferenças da l" para as outras são a cargo elo 
Estado. 

Os funccionarios elo ensino complementar, como os re-
gentes nas escolas secundarias e ruraes, receb em um venci-
mento calculado nçt razão ele 2 a 3 francos por hora ele 
trabalho. 

A classificação dos regentes em tres categorias ele-
pende, não elo merecimento . elos funccionarios, mas ela 
com muna em que funccionam. 
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Assim, são de pri meüa catelS'oria os da cidade de 
Genebra, de Carouge, Eaux-Vives e Plainpalais; são ele 
2" e 3" os de outras com munas mais afastadas elo centro . 

Esta r egra, que ft primeira vista parece absurda ,é su m-
mamente equüatlva; pois , para con:ipensar os funcciono.rios · 
qu o estão privados dos com modos de que póclem gosar os 
quo vivem na capital, são -lhes dados melhores vencimentos . 

As qnotas qne so pago.m aos regentes COi.tlO indom ni-
sação elo morada, si.lo : na cid ade de 500 francos 
annuaes para os elo sexo masculino e :350 para os elo femi -
nino; nas com munas de Carouge, Plai npulais, Eaux- ViYes o 
1 etit- Saconnex, 425 para os do sexo masculino c 300 para 
os do feminino. 

Os r egentes e subrcgentes el e ambos os s xos têm 
ta mbem aug men tos aunuaes sncccssivos durante lO annos.· 
Os aug·m ntos annuacs são do 50 francos para os r ege ntes elo 
sexo masculino o de 30 para os do fem inino, ele 80 para 
os sub regentes , e ele 60 po.ra as su bregentes . 

Ainda um a ver. se vê a grande equidadc na lei , qnc dft 
maior aug·mento aos q no ganho.m menos. 

As subregentes cha madas a rcg·cr classes ele meninos 
r ecebem durante esse tempo um a gratificação addicional 
ele 15 francos por mez; e os subregentes encarregados ele 
um ensino especial r ecebem a gratificação adelicional. de <10 
francos mensaes . 

O clirector tern 5.000 francos annuaes, os inspoctores 
3 .500 cada urn, a inspectora ele escolas infantis 2.300, e 
a inspectora de costura 1.800 . 

Caixa ele Pl ·c-vidcncia. 

Os funccionarios da instrucção publi ca são obrigados 
a fazer parte da caixa de Previdencia . O Estado paga an-
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nualmente a essa caixa 50 fra ncos p:ua cada fun ccionar io , 
e cada um delles deve tambem depositar annualmente 80 
francos para terem garantido o soccorro para a velhice e 
para a invalidez . 

!Uatri e n las 

As matriculas estão abertas no principio de eada se-
mestre, e fóra destas dL1as occasiões nenhum alumno novo 
se póde matricular sem auctorisaçào do director. 

Não se pócle matricul ar o menino reconhecido idiota, 
nom o surdo mudo, nem o cego, nem o que soffre de mo-
lestia contag·iosa . 

O regente princip::tl , qne é o encarreg·ado da matricula, 
deve dar conhecimento ao cli rector ,:dos alumnos que não 
apresentarem cer tidão ele vaccina. 

Os alumnos expulsos ele outros estabelecimentos só 
clerão se r matriculados com aucto ri sação elo director. 

A. mesma rcgTa se entende com os filhos ele estran-
geiros domiciliados fóra de, ca ntJ:o. 

N0nhnm alnm no póde mudar de escola sem auctori -
sadi.o rio illSl)ector, salvo caso elo mudanca de domicilio. . " " 

O regulamento recom ml:ncla aos professores o maior es-
crDpu lo, para· que os meninos se apresentem limpos. 

Elles deve m manclar javiso aos pais, de qualquer falta. 
Se suas ni\o produzem effeito, podem fazer 
retirar o menin ::l desasse iaclo. E então intervem o ins-
pector para obrig·ar a respeitar a disciplina da escola, 
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o professor vela para que o alumno co nserve sempre 
uma posição conforme com a hygiene e a boa edu-
cação . 

Quando um alumno não se co rrige com as punições da 
escola, o professor exig-e quo ellu venha acompanhado do 
pai á presença do inspector. Todo o menino deve trazer 
lenço . 

O professor deve tambem velar para qu e os meninos 
conservem os seus livros e cadernos bom tratados, e para 
que seus trabalhos sejam bem oscriptos . Bm:fim, que 
tenham habitas ele asseio . 

Cada alumno tem uma caderneta , que elle recebe no 
sabbaclo, contendo suas notas hebdomadarias, suas faltas, 
as entradas tarde, e diversas observações, a que seo 
comportamento e seo trabalho deram logar durante a 
semana. 

A caderneta é assignada pelo professor, e o alumno 
deve traze-la na segunda -feira , com o visto do pai ou en-
carregado de sua educação . 

Nessa mesma caderneta se escrevem os resultados dos 
exames semestraes. 

Nas escolas ele Genebra, como nas dos outros cantões 
da Suissa, dá-se grande importancia á regnlariclade de pro-
ceder dos alumnos, de sorte que ninguem pôde ser admit-
tido á concurrencia de premias sem a condição ele um pro-
cedimento regular e honesto. B' raríssi mo ver, ou não se 
vê nas escolas da Suissa, um menino clesasseiado, nem cles -
a ttencioso, nem immoral. 

Para chegar a esse :resultado, empregam os professores 
o maior cuidado e vigilancia , e são revestidos ele toda a 
auctoridacle, o qu e dá ás escolas da Suissa um caracter 
eclucatlvo por excellencia, que as torna dignas ele imi-
tação. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS PELAS I!ISGIPLIIII\S tJAS ESCOLAS PRir.lAAI" S 

"' "' "' "' ._, 0: 
(/} </! </! (/} (/} u: 
(/) "' (/} w V! </! 

"' < < "' <O < .., .., .., ..J ..J .J 
'-' u ü u u u 

i\1A.TERlAS ri o_, co '" ó 

HORAS 

l Lingua matoroa (1).... ... . . . . !J [) 9 8 8 S 
2 Ariilimetica.................. 2 l j.? :) 3 3 3 :) 
3 Lingua allemã. ........ .. .... l l ; 2 3 :; 
4 Geometr- ia. ... . ....... . ....... 2 Z 2 
5 Gcogl'<1phia.... .... .... .. .. .. . l J j2 2 2 2 
6 ll isto 1·ia ...... .. .. .. .. .. .. .. .. l l l /'2 
7 Desenho...................... :3 3 4 . ., 3 ._, 
8 Ca.llig ,·apllia .. .. .. .. . .. .. . .... l l / 2 l l / 2 l l /2 l ·1 
9 Gymnastica e jogos .......... 6 . 11 :3 3 l l /2 1 J j 2 

lO Canto .......... . ..... . ....... 2 Z l l /2 l I l 
ll manuaes .......... __ G ____ 4 ____ -! 

Em ca.cla semana. . .... . . 30 uU ::lU ulll .>0 .:: 0 

Pela ta bola supra se vê que a lingua materna, a ar i-
thmetica, o desenho, a calligraphia, o canto, a gymnastica 
e os trabalhos manuaes são materias ensinadas desde a pri· 
meira classe; a geographia começa na 3a classe; a historia 
e a seg·und::t lingua na 4". 

' 

Em todos os cantões da Suissa ensinam-se nas escolas 
prim arias duas linguas, o francez e o allemão mais geral-
mente. 

Nos cantões da Suissa francez.a é o francez ensinado 

{l) A ling ua. materna na J • , 2" . 3' c 4" classe itbi'Rnge os seguintes 
exc,·cicios : Lições de causas; L0.Hnra, EscripüL e Rrcitat;fio, Rerlnc<; il o, 
Orthogravhia c Grammatica . Nas cla sses superio1·es. porém. (5 " c G"i estes 
tres grupos são cliscl'iminaclos cianeto-se duas horas por- semana a cada um. 
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desde a primeira classe, e só mais tarde entra a segunda 
lin g·ua, co mo em Genebra o Nos cantões da Suissia allemã 
é o ensino dado nesta li ngua, a qu al é cnsi nada desde a pri -
meira classe, e o franccr. entra mais tardo corno scg·uncl a 
lingua , como acontece em Zúrich o Basilóa o Em Berna, 
porém, ha t)SCOlas francezas como as elo Genebra, o escolas 
all emâs como as de Züri ch o A Ag-ronomia só faz parte elo 
programma das escolas ruraeso A ed ucação civica entra no 
curso complementar o 

Julgoo pod er dispensar -mo do n-; !'crir com mais minu-
ciosidade o q ne consta das leis , rcgulamcn tos e program mas 
que tudo remetto o O que levo di to parece- me sufficion to 
para se faze r icleia cln ra el a orientação elo ensino prill1 a rio 
em Geneura, a qual é a mesma qn e nos outros cantões 
da Co nf'ode ração, n1cw:ionaLlos nas inst ru cccies Ll o 28 elo 
Outubro ele 18000 

E siath;Hc a 

Tem Genebra : 48 co m munas escolares, GO escolas, 4512 
alumnos elo sexo masculino e 4393 elo sexo femi nino, total 
8905; 115 professores, 167 professoras, tota12820 

A media dos alumnos om cadaclasso é 32, o a das faltas 
é de 30, 2 por alumno o 

Despende com a instrucção primaria annualmcnto 
63G o-107 fran cos : 71 por alumno, o 6 por habitante o Ferias, 
8 semanas; anno loctivo 4"1 semanas o 

Tem 2 escolas normaes com 27 
culino e 50 elo fe minino o 

Nos exames dos seos . 
.) 

1880, l i:i87, 1888 , 188\J obteve as 

alumnos do sexo mas-

P' o,- .) ,. ) 'I 
J1D q t1a.tffi f ai1-0 ,-ele 

següintes notas : _ o 

i0cc / 
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]886 notas muito boas 24 °lo notas muito más 11 o lo 
1887 )) )) )) 20 o I o )) )) )) 9 o lo 
1888 )) )) )) 28 o I o )) )) )) lO o lo 
1889 )) )) )) 34 o I o )) )) )) 7 o lo 

BERNr'\. 

O cantão de Derna lem uma supor.ticio de 6889 kilo-
metros quadrados e uma população de f132 .1 G4 habitantes . 

Sua lei escolar, quo data do 1870, está condemnada 
pela expcriencia pelos muitos defeitos. Um projecto de re-
forma foi organisado em Março de 1888, o qual não con-
seguiu ainda ser convertido em lei. Remotto exemplares 
de a mbos . 

Berna é um dos cantões em quo a instrucção primaria 
tem feito menos progTesso, segundo as estatisticas. 

Em diversos pontos di:ffere sua organisação escolar da 
de Genebra. 

Em primeiro logar não ha escolas infantis officiaes ; 
só as ha mantidas por uma sociedade, que se 
acha de algnm modo enfraquecida .• 

Em seg·undo Jogar, os professores são eleitos por seis· 
annos, podendo ser reeleitos, o que occasiona uma grande 
instabilidade, pois, os professores para serem reeleitos, 
precisam attendcr ás sympathias de seos eleitores, o que 
nem sempre póde ser feito se m sacri.ticio elo dever. 

Se por um lado é uma)nstitüição muito democratica, 
por outro lado é summamente ruinosa para ·a instrucção, 
o, se não produz resultados fatacs, é porque a índole do 
povo suisso é excepcional. 
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A instru cção primaria está, corno em Genebra, a cargo 
de nm director. Tem 12 inspectores, cujas funcçõos são 
an a logas ás dos de Genebra. Em cada comm una o Co n-
selho Co mrnun al nom eia um a comm issão escolar, que fis-
< a li sa as escolas som se in g-erir em questões didacticas . 

Suas escolas , como as de Genebra, não têm directores 
propriamente ditos. Os professores são livres e indepen-
dentes no s·eo ensino. 

Os fornecimentos de escola aos meninos (livros, pennas, 
lapis, etc .) que e m Genebra são complotamontP. g-ratuitos, 
e m Berna os alumnos tem de comprá-los . Esta circum-· 
stancia ni=ío deixa de infÍ.11ir na regul aridade dos processos 
da escola , attento os poucos r ecursos da população em sua 
maior pm te . 

O cm·so primario é de 9 a1mos ou classes, co nstituindo 
os tres g r{ws : elementar , meclio e snperior, 3 classes para 
cada gráo. As G primeiras cl:1sscs, qno constituem o ensino 
primario inferior , funccio nam diariamente . As 8 superiores, 
que constitue m o ensino complementar, funcciona l!l dous 
meios cl ias por se mana , isto é, 4 J1oras po r semana. quando os 
ele Genebra funccionam ele lO a 18 horas . 

O anno escolar é apenas do 32 a 40 se manas, qu ando 
em Genebra é de '14 a 46 . Alem di sso a lei é branda quanto 
aos meios coercitiv0s rela tiva mente á obrigatoriedade do 
ensino. (l) 

Dcrna mantem uma exposição escolar perma nente, da 
qnal me occnpei no capit1llo pritnciro. Tem cin co esco-
las normaes offlciaos, entre as quacs figura a do Hofwyl, 
quo v isitei om NJa io el o 1. 891, o vem dcsc ripta no primeiro 
capihllo. 

(l) M01wio no es ta c it'CI!msü\n c iH ro mo urna das di(l'et'Cll\US. nit<l 
co mo rH ziln ele infr l'i or idacl r . E' para nola l' qnc em Genebra, em qn e a ki 
II ÜO 6 t il o a medi>< das L' us" nc:iu s 6 lll <Ü OI', eomo se vê nas esta- ' 
tislicas . 

7 
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Suo estas as principaes clifferenças . No mai s o ensino 
em Berna, co mo nos outros cantões, é rúnito semelha nte ao 
de Genebra. 

Estatistica 

Berna tem 816 communas escola res com 19.16 escolas, 
frequentadas por 101 .288 a lumnos : 50.390 do sexo mas -
culino e 50 .892 do feminino . A media das ausencias é 
de '28,7 °lo . 

A despesa total com as escolas é 3 :1 76 .944 francos, 
31 por alumno; 5,9 por habitante. Ferias :20 semanas, anno 
lectivo 32 . 

Notas obtidas nos exames elos r ecrutas : 

1886 notas muito boas ll o I o notas muito más 25 o 1 o 

1887 )) )) )) 11 o I o )) )) )) 22 °lo 
1888 )) )) )) 15 o I o ) ) ) ) )) 19 0 lo 
1889 )) )) )) 13 o I o )) J) )) 19 o I o 

Tem 5 escolas normaes officiaes, frequ entadas por 190 
alumnos do sexo masculino e l 2G do sexo feminino ; 2 pro-
fessores e 1 professora. Tem 2 escolas normaes particulares 
com 60 alumnos elo sexo masculino e 99 do sexo feminino, 
22 professores 'e 6 profes::;oras . 

ZURICH 

Ç) cantão de Zürich tem l. kilometros quadrados o 
uma popnlaçuo de 317.576 habitantes . Sua lei escolar data 
ele 1859. E' um elos cantões em que o ensino me pareceu 
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mais regular. Vi em Zürich em uma escola, que visitei, a 
mais perfeita oriAntação pedagogica que se pode imaginar. 
E' o que constituiu sempre o meo ideal. Em parte nenhuma 
vi coisa que se lhe approximasse. Uma joven professora, 
Mlle. Ebherard, fazAnclo a sua lição a meninos de primeira 
Classe, não se descuidava de nenhuma das circumstancias 
que constituem uma boa educação. A posição do corpo dos 
alumnos, o modo de collocar as mãos, as pernas; em fim 
tudo era objecto da da professora, que mostrava 
assim comprehender a alta missão d? escola moderna, que 
e dar ao povo uma educação completa. 

Confesso que senti verdadeiro prazer em assistir 
a exercícios tão completos, quão edificantes, e não foi 
sem viva saudade que me retirei daquelle templo de 
educação. 

Pequenas differenças se notam entre a organisação do 
ensino em Zürich e a de Genebra e de Berna. Os asylos 
infantis não são o:fficiaes, mas são muito animados e apre-
ciados. 

O ensino é obrigatorio dos 6 aos 12 annos. A e cola 
primaria consta de seis classes, como as dé Berna. 
A superior ou complementar é de 3 annos ou classes. O 
anno lectivo é de 44 semanas; porém nas escolas supe-
riül·es ha só 8 horas de lição por semana em dois meios 
dias. Ha além disso uma escola de canto, que se prolonga 
por mais um annq, constituindo o decimo anno do curso 
primaria. 

O director e um conselho de cinco membros fazem a 
administração. 

Não ha inspectores, ha só commissôes escolares de 
districto. 

O fornecimento de livros e mais objectos escolares não 
é gTatuito; mas é feito pela administração a preços 
mínimos. 
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J!:st ati s J.ic a 

Tem Zürich 868 co mmnn as escolares, ::372 escolas pri-. 
marias frequentadas po r 51. 927 alumnos, sendo 25 . 957 el o 
sexo masculino e 970 elo .·exo femi nino ; 668 professo res 
e G2 professo ras, 730. A media el os alumnos por classe 
é 75 . A medi a el as anscnr.ias é 11 ,2. 

A d(spcsaannu al é el e 4 .132.:351 fr.: 75 fr. por alumno, 
12,2 por habitante. 2 escolas norm aes officiaes e l par -
ti cular. 

Nas offi ciacs , 107 al umn os elo sexo masculiuo,. 62 do 
sexo feminino, 20 professores . 

1as particulares, 6 1 alnmnos el o sexo masculino e 
12 professores. 

Notas obtidas nos exames dos recrutas: 

1886 notas muito boas 26 o I o notas muito más 9 o I o 

1887 )) )) )) 27 o I o )) )) )) 8 °lo 
1888 )) )) ) \ 29 °lo )) )) )) 7 o I o 

1889 )) )) )) 29 °/o )) )) )) G olo 

' 
, 

BASILEA 

O cantão ele Basiléa (Bô.te ou Baset) é dividi do em 
duas partes, qu e Jo cantões escolares differentes : Búle 
Vitle e Báte Cmnpagne, 

Bàle Ville tem apenas 36 kilometros quad rados o 
05.000 habitantes. Sua loi escolar é do 1880. Suas escolas 
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selo das melhores da Su issa . Ellas apresentaw. duas excepçõcs 
aos cosLumes, que observei nos cantões Ao passo 
que por toda a parte a inspocçãv é méra formalidad e, em 
Baslléa é real e rig·orosa. Os professo res são obrigados a 
escrever suas lições no diario da clásPe e não podem co m-
metter impunemente a m inima itu pontual idade. 

Alg uns, com quem conversei, queixam-se muito ela dis-
ciplina ele fe rro a qu o estão sujeitos . 

Outra clifferença é que os sexos são separados em todas 
as idades , e as professo ras só ensinam ás pessoas do seo 
sexo; ao passo qno em Zü rich em geral as escolas são 
mixtas. Só por excepção ha alg·umas, em que os sexos são 
separados. E o mes mo acontece Dos outros cantões. 

Nas escolas de meninas ha umas almofadas, que se 
adaptam ás cartei ras nas horas ele cost.ura. E' um meio 
muito pratico, fac il e curioso . 

O curso prirnario é do oito an nos . Os quatro primeiros 
constitúorn o cu o elemcn tar (Pr·z'nur?·schule); os quatro ul-
timos, o super ior (Sehwulw'schulc). As primeiras são fis-
calisadas por n1tt conselho ele inspccçâo ; êtS scg·unclas, por 
um reitor. 

A id ade escolar ó ele G a l -1 annos. 

];;,.;(;ntistica. 

121 classes, G.207 alumnos, a saber : 3.096 do sexo 
masculino o ::L lll üo sexo feminino. 

Média ele alumnos por classe, 5-!. Professo res, 85; pro-
fessoras , J l ; total llG. 

Desposa annual 725.757 francos. 11 7 1rancos por 
a lumno . 

Media elas auscncias 21 ,4. 
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i'To ta s obt ida .s nos e xan'l.es dos r e crut as 

1886 Notas m nito boas .... . <iS % Notas muito más .. .. . . 4 % 
1887 idem .. ............ .. .. 43 % Ide1n .... ..... . ..... . .. 3 % 
1888 idem •• • • •• ••••••••• • o 48 % Idem .. .... .. .. . .... .. . 3 % 
1889 idem .. .. ... . . . . ••o••• 44 % I dem .. . .• . . . .. .. . . .... 5 % 

Consid e raç õ es sol:n·e a e x eelle u cia tlas es<"olas 
u a S nissa 

Confrontando anno a anno os alg·arismos mencionados, 
que co nstam das estatísticas officiaes, de onde os tirei , vê-so 
que em 1886: 
l Basiléa t eve..... 46 % notas muito boas, e só 
2 Zürich teve . . . . . 26 % idem . ......... . .. . ... . 
3 Genebra teve . ... 24 % idem . .. . . .. .... . ..... . 
4 Berna t eve só. .. 11 % idem . .. .. ........ .. .. . 

Em 1887: 

4 % notas muito más 
9 % id em . 

11 % idem. 
22 % idem . 

l Basiléa teve .... 43 % notas muito boas.. . . . . 3 % notas muito más 
2 Genebra t eve ... 30 % idem .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 % idem. 
3 Zürich teve. . . . . 27 % id em . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 % id em. 
4 Berna teve só . . . 11 % idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Y:í idem. 

Em 1888 : , 
l Basilea t eve..... 43 % notas muito boas e só . . 
2 ZLirich teve. . . . . 29 % id em ......... .. .. . ... . 
3 Geneb 1·a t eve ... 28 % idem .. . ...... . ....... . 
4 Berna teve só. .. 15 % idem .... ........ . .... . 

Em 188ü: 
l Basil éa teve.. . .. 44 % nu tas muito boas e . . . . 
2 Gen eb ra t eve ... 3± % idem .... . ......... . .. . 
3 Ztll' ich teve . .. .. 29 % id em ............. . .. .. 
4 Berna teve só. ·.. 11 % it.lem .. ... : .. .. .. ... .. . 

3 % notas muito más 
7 % idem. 

lO % idem . 
19 % id em. 

5 % notas muito más 
7 % id em . 
6 % idem. 

19 % idem. 

A eloquoncia destes algarismos é immensa. Elles nos 
)llostram ; 
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a) Que Dasi léa g nardon se mpre o primeiro logar; 
b) Qne Berna fi cou sempre no ultimo logar , o muito 

distanciado ; 
r.) Que Genebra disputou a Zürioh o seg·undo ·logar. sem 

qu e se collocasse ác ima do um modo absoluto, pois que 
em 1887 Genebra subiu de 24 a 30 °/o nas notas muito 
bOas e collocou-se ácima do Zúrich. que apenas subiu do 
26 a 27 . Po rém nas notas muito más , Gt nebra, tendo 
descido de ll a 9 o f o, a inda assim ficou inferior a Zü-
rich , que desceu de 9 a 8 °/o. 

Em 1888 Zürich recupera a sua antiga posi ção de su -
perior absoluto, pois tem 29 °/o notas muito bôas, e Geneb ra 
28 °/o ; 7 ofo notas muito más, e Genebra, 10. 

Em 1889, fina.lmente, Genebra sobe nas notas muito 
bôasde28 a 34°/o, ao passo que Zürich ficou nas 29 °/o 
que tinha tido no anno anterior, podendo -se aquidizer sem 
malicia, quA ficou om 29; entretanto que nas notas muito 
más, Zürich, tend o descido só um ·ponto (de 7 a G 0 /o) ainda 
assim ficou superior e. Genebra, apesar do salto que esta 
deu (ele 10 a 7 °/o) . 

Que concluir , porém, de todo este a rrasoado ? Eu co n-
cluo simples mente quo, orn virtude do principio de eterna 
verd ade:- In media tutzssimus ibis - , são as escolas de 
Genebra e as de Zürich as que nos elevem ser vir de 
norm;:t . A superioridade que obtém Basiléa á custa da fe -
li cidade e ela satisfacção do seo professorado, ou, dig·amo-lo 
assim , devida á sua esmagadora disci pl faz perde_r á es -
cola o seu caracter educativo. A primeira condição elo pro-
fesso r educador é uma certa csphera de liberdade , dentro 
da qual elle se possa mover se m constrang·imento . A disci-
plina excessiva, tanto sobre os mestres, como sobre os dis-
cípulos, mata a escola. 

Devo ainda accrescentar que não é o facto de se acha -:-
rem collocaclas vantajosamente nas estatísticas as escolas 
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de Zür.ich e de Genebra o que mo faz conclu [r a oxcellencia 
dellas, pois excellentes são tambem as de Berna, embora, 
por c[rcumstancias, que lhes são peculiares, ellas fiquem em 
grande inferioridade nas estatistlcas . E' que os a lg·a rismos, 
para dizer0m a verdade, precisam 1·epresentar com precisJ:o 
os dados da questão, o que neste caso · é impossivel , como 
veremos adiante . 

O que me leva a applaudir as escolas de Genebra e de 
Zürich, é o seu caracter educativo, do qual part[cipam 
igualmente as de Berna. Es"e caracter so manifesta na 
grande força moral que se dá ao professor, j1tnto a uma boa 
dose ele independencia. 

O que consti tue a grandeza da escola suissa, é o seo 
professorado. Os professores suissos, em geral, sabem edu-
car, por que têm a educação pedag·og[ca correspond ente á 
sua missão; qu erem educar , por que são c[dadãos dotados 
de virtudes; finalm ente pódem edncar, por que têm a 
necessaria fo rça, que lhes dá a sua propria auctoridado, 
exercida com essa independencia qne lhes dá a lei b lhes 
respeitam as aucto ridacles . 

Ora, sendo o querer, o saber e o poder as condições 
essenciaes da excellencia de um funccionario, so a escola 
é o m&stre, não nos devemos admirar que as escol as da 
Suissa sejam eras melhores . 

Com effeito, o ensino é dado a li sem pedantismo ; os 
professores têm toda a liberdade, cada um im pri mo no seo 
ensino o cunho de individualid ade . Não se abusa do 
ensino concreto. Os objectos em pregados no ensino co n-
serva m o s8u papel secundaria de meio anxilia r. Os co n-
tadores mec·hanicos têm ali mu[to pouc3 importancia : 
E>ervem para faci li tar aos principiantes a comprehensão elas 
theses fundamentaes da Contabilidade, e são quasi por toda 
a parte substituídos pelos cubos, e ninguem pensa em fazer 
qe uns nemdeoutros 1 meio exclusivo tlo ensino, 
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Os meninos estudam os algarismos nas taboaclas. 
Os Suissos pensam que isso é uma necessidade para habi-
tuá - los gTaclualmeu te ás ide ia-s abstrac tas do calculo; e nu o 
sé eng·anam . 

Alguns professo res clistinctos, com quem conversei 
mais tarde em Bruxellas, queixaram- se das consequenciás 
fu nestas elo abuso qu e ali se faz elo ensino intuitivo, pois 
os meninos encontram depoi s grande clifficulelacle em com -
preh e. ncler o que nilo é concreto. 

Conversei a esse respe ito com o emin ente director do 
ensino em Genebra, o Sr. Bouvier, e provoquei-o ·a ma ni-
festar-se a respeito ela importancia elos arithrnometros e 
outros meios ele ensino intuitivo. Ouvi clelle, pouco mais ou 
menos, aquillo mes mo qu e eu havi a escripto em 1873, e que 
r epeti na setima conferencia. pedagog ica (do 1883), ela 
qual peço licença para transcreYer aqui algumas linhas. 

A' pag. 27 do volume que encerra os trabalhos ela 
7" conferencia pedagogica do 18, 19 e 20 ele Deze mbro ele 
1883, lê-se o seguinte: 

TRABALHO LIDO PE LO PROFESSOR MANOEL JOSÉ PEREIRA FRAZÃO 

cc Os instrumentos constantes elo primeiro quesito es tão 
longe, a meo vêr, ele merecer as honras ele que têm sido 
alvo entre nós nes tes ulti1110S tempos. Excellontes como 
meio aux ili ar, ellcs não podem, como meio exclusivo, satis -
fazer ás necessidades rnultiplas elo_ ensino da coutabiliclade. 
O unico meio efficaz é o clvs algarismos, cuja lin guagem 
laconica acompanha ele um modo acl miravel tod as as evo -
luções do esp irito na analyse de qu a lquer' qu estão. 

c< O fim desses instrumentos é fo rnecer demonstra-
ções experim entaes , qu e leYern a couvicçilo ao espírito das 
crianças sobre as noções que elevem ser confiadas á memoria , 
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Deverá o mestre expli car a li ção nesses instrumentos antes 
de a fazer aprend er aos discipulos; mas não julgo acertado 
prohibir qu e se uso nas escolas de qu alquer outro meio, 
transformando assim os referidos instrumentos em meio 
exclusi r o ele ensino. 

«A este r espeito eu penso como pensava ha lO a nnos, 
quando fui co:1sultado pela Inspectoria Gera l a respeito 
de umas tabellas de Bi:ih me . Deve existir no archi v o desta 
repartição um parecer meo, datado ele 20 de Novembro de 
1873, uo qual vem exarad as as razões em que baseei a 
minha opinião, e essas razões são as mesmas, não 
mud aram co m o tempo,, peço li cença para transcrewr 
aqui alg uns trechos do referido parecer. 

« As tabellas elo Béihm o (Ji zia eu á Inspectoria Geral 
no citado parecer) são uma collccçào ele exercícios utilis-
simos para induzir as cria nças a pensar, facilitando-lh es a 
co m prohensão elas cl i \'e rs."ls theses da co n tabilidacle . 

« E llas são, a rn eo ,·ér. de g rande auxilio pa ra o ens ino 
d.:t taboac.l a, como os quadros do syllaJ)ario o são para o ela 
leitnra , co mo o methodo polaco, para o da historia: a uxi-· 
li a n1 o ensino; mas não creio que se eleva dispensa r o i\I a nual. 

« Se, pois, essas tabcllas silo destinad as a forn ece r aos 
professores um meio pratico do fazer pensar ás cri a nças , 
pa ra qu e so t ol'.ne n1ai s c111 ci1z o mais racional o ensino da 
co nta bi lidade, cllas tem tod o o moo assontinw nto. Muitos 
ex.ercir.ios que nellas enco ntrei, são, ha nlllito, empregados 
na minha escola, a inda qn o srm .:tnxilio das t.abell as, co mo 
aco ntece co m os recomm end allos á pag . 12 da exposição 
do Sr. Ni e meyer; e as t abollas li o 12 não tenh o talvez 
um alumno, que as não exccnte se m copiar. 

« Mas se , como faz crer o Sr. Nie meyer, ellas devem 
ser introdu zidas corno meio rxclnsivo el o ensino , asseg·uro 
a V. Ex . qu o o ens ino por rsso 1neio será muito mais mo-
roso e menos effi caz. Al ém disso, elle exige do professor 
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um trabalho tão exo rbitante e o consumo de tanto tempo , 
que mal poderá elle occupar-se de qualquer outro ramo do 
ensino 

cc Ora, é preciso não perder do vista que o ensino, para 
ser efficaz, deve ser um producto de quatro factores, e de-
pende da acção conjuncta de todos ellcs : 

l . o Etiforço do professo r; 
2 . o Esforço do alumno ; 
3 . o Intelligencia do mes mo ; 
5. o Facilidade do methodo. 

Se eliminarmos qualquer destes factores, é escusado 
contar com a pro:ficnidade elos E se exagerarmos 
desproporcional mente algum delles, ·os outros serão como 
que absorvid os, e o progresso será ephemero. 

« O methoelo, por exe mplo, que, para a rnenisar a ta -
r efa dos meninos , nad a deixasse a seo es fo rço, sobrecarre-
g,ando ele tudo ao do professor, acabaria por afagar-lhes a 
preguiça e fazer elos meninos ma is intell igentes excellentcs 
papagaios, cuja instru cção superficial el e nenhu m proveito 
seri a á sociedade. 

cc Eu sei que cst3.s minhas proposições vão de encon-
tro ás tendenci as refor mistas da época; não duvido até que 
seja taxado de ret rog'acl o por algn11s utopistas, que so nham 
·ver as escolas tra nsfo rm aL1:1s em salas de recreio , e suas 
classes em outros tantos jogos; el o sor te que o menino nada 
mais t_enha a fazer do qu o pres tar attençào ao mestre du-
rante a conferencia . 

c< Não mo é licito profl iga r aqui o erro dos que assim 
pensa m com a energ, ia que seria parJ. clesrjar . Fique, porém. 
consig,naclo o protesto respe itoso q tl O faço em nome elo pov-o, 
cujos direitos me cumpre defende r co mo professor. Curvar-
me-hei ao juizo elas autor idades, ag·uarel ando a justiça ela 
Historia, aqualporcerto, n::to elc ixa r:í. el e consig nar um dia 
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o estado de perturbaçilo em quo es te período tiver legado a 
P edag·og·ia aos vind ouros . 

« Repetirei aqui o qu e disse por occasião elas conferen-
cias, e quo, parece, não Joibem co mprehendido . Não acre-
dito na proficniuade de um ensino, e m qu e os meninos se 
supponha m no recreio . Tenho di razões pa ra pensar 
ass im; poço licença para expô- las. 

«O primeiro principio cardeal de pedagogia , quo soffro 
g rande quebra, é a gravid ade co m quo o 1uestre deve apre-
son ta r- se a. seos disc ípulos. 

A nenhum mister da vida. é mais applicavel o aphoris-
mo-Sancta sancte szZnt tmctanda . -Depois, é passar brus-
camente ele um extremo a outro. Ora, os extremos são 
semp re exagerações perniciosas, a inda mesmo tra ta ndo -se 
elos mn.is sãos princípios. Que são as pa.ixões , as mais ele-
testa-reis, senão exageraçiics elo se ntitn ontos nobres ! 

Fica ass im contrariada aquella maxi ma , qu e por se r d e 
um pag·ilo, não é menos verdadeira- Segui o meio termo . 
- Poi s, para nos Jazer despir aquelk a r ca.rrancúclo e 
feroz, que nos em pres tam os utopistas para a rrecl ond:w os 
seos pm·iodos, será necessa ri o fazer-nos desce r agora até a 
pnerilidado ? 

Além diss('), o qno o menino aprendo sem o co ncnrso de 
trabalho seo. parece- se muito com certas fortunas herd adas, 
a que nem so lllpro so dá o verdadeiro valor. O menino es-
quece com faci lidade o que ap rend on so m trabalho . . 

Qtt a.mlo , porént. nenhuttt a destas razões tivesse valor, 
qnando se obtivessem todos os resul tados ap regoados, o quo 
neg·o, nada sr: ri a capaz do a ttenua.r o peri go quo dahi re-
sulta ri a para o futuro da cri a nça . Co m effoito, o ut otüno 
cloye ver na esco la a tllilliatnra ela sociedade, omlo a santa 
lei do trabalho é a ntti ca qn e é capaz el e co ndu zir á feli ci-
daLle . E !lo ele\' C, pois , desde a mais tenra infancia, habi -



O ENSJNO PRJ ;\'IAIUO NA SU ISSA 109 

tuar- so a ver em tod os os scos progressos outros tantos 
triumphos de seos esl'or,:os . Ninguem devo incumbir -se do 
pensar nem de trabalh a. r por ollo ; porque então elle viveria 
por. muito tempo em um mundo ele .illusõe.3, e acll.:tr-se-hia 
sorprehend ido em um mundo novo no dia , em qno tivesse 
do convencer- se do quo para progred ir em seus estuclos 
tambom ó preciso trabalhar . 

A missão, pois, do mestre não é. co mo algnns crra.-
damcnb pensam, dar aos cliscipulos todo o alimento 8spi -
ritual, po r assim dizer, já tritn raclo, para que ellcs só se 
encarreguem do s•wvo traballw üa deglutição . Não, ó nm 
erro em pedag·ogia, cli g·arn o qno quizcrem os sabios, ou o;; 
q11e presumem ele o se r. O bom sonso, a razão, a. oxperion-
cia de. scculos, e até a propria.natu rcza dize m o co ntrario 
disso. 

Sim , a propria natureza no- lo diz, quando deixa o 
grão na terra, parecendo entreg·ue a si, porém auxiliand o-o 
com a acção lenta elo humus c do calorico, até que desa-
broche a peqnena haste, qne mais tarde se ba ele clesenvol-
Yer ao contacto elo ar atmospherico. 

Horacio Flacco comparou o mc3tre á pedra. , e:n quJ 
se aguça o fo rro, o di sse bem, porque a sua acção é toda 
auxiliar. O menino deve trabalhar, deve lutar com diffi-
culclacles, ele qne o venha livrar a acção benefica elo mestre 
intelligente e zeloso. Mas, o que nelle se eleve clesenvol ver , 
são as suas proprias fo rças intellectuaes, em virtude de es-
forços tambem seos, embora elle careça a cada momento 
do auxilio ele seo mestre . 

O que el o nenhum modo se eleve consentir é que o me-
nino co nsidere a escola como um Jogar ele clistracção, 
quando cl ove co nsiderá-la o templo du trabalho . 

E' ele grande util idade concretisar o ensino; ni ng;nom 
contesta esta vercl aclo; mas nJ:o conYém exagerar muito 
tal processo . Os meninos devem habi tuar -so tambem ás 
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idéas abstractas; e é para chegar a ell as que se empregam 
os meios concretos. A marcha natural do 0spirito humano 
é elo co ncreto para o abstracto. Mas isso não qum' dizer 
que se fique só nas idéas concretas . Cumpro familia risar 
as crianças com os algarismos e enriquecer-lhes a memoria 
do um granrlo numero de pequenas theses, que constituem 
a base da contabilidade . 

Não posso comprehendcr a ogerisa, ou antes o horror, 
que manifestam alguns esc ri p to ras modernos ao facto ele 
aprenderem as crianças do có r muita cousa que precisam 
ter presente á memoria a cada momento. Entre o absurdo 
de fazer decorar inconscientemente uma infinidade de no-
ções som explicação, o o de prohibir qualquer esforço de 
momoria , confiando só no . resultado do ensino concreto, 
que depende de uma long·.9; ser i o de exercícios, parece-me 
haver um meio termo, onde deve estar a verdade, a qual 
costuma sempre afastar- se dos extremos. n 

Muito lisongeado fiquei por ver confirmada a minha 
opinião por um homem tão competente. 

Em Berna tive occasião de conferenciar longamente 
com um dos mais operosos dos professores da Suissa, o 
Sr. Luthi, director da exposição escolar permanente (Schu-
laustellung) e ouvi delle a co ndemnação desse rr. etbodo, ele 
que o pedantismo moderno tem abusado, disp0nsanclo os 
meninos ele trabalhar e até de ter manuaes. O Sr. Luthi 
leva mais longo a sua indignação contra isso qu e elle chama 
perversão do ensino: elle se declara aclversario elos jardins 
da infancia, por que diz que as crianças ficam estrag·adas 
pelo habito de considerarem a escola como um logar de 
distracção, e custam depois muito a adquirir habites intel-
lectuaes . 

Diz elle quo muitos professores allemâos têm já no-
tado quo os meninos, que se matriculam nas escolas pri-
marias tendo frequentado jardins de infancia, são muito in-
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feriores aos quo principi;.un sna carreir::t na escola. Apenas 
no primeiro anno a superi orid ade pertence aos pri:neiros 
por quo se trata de co usas q 11 c cllcs já sa bem o os outros ig·no-
ram. Porém do seg·undo anno em dia1tte, ellcs ficam em 
tal inferioridade, quo na r\lle1nanha vai j á esfriando o 
outhusiasmo que a se notava por aquella insti -
tuicão. 

Em Zürich co nversei com o· Sr. Grob, secretario da 
iustrucção publica, e CO II snltci-o 80h rc essa opposição do 
Sr. Luthi aos jardins da infancia . 

Disso- me aq uelle CJudito pedagog·o que o Sr. Luthi é 
um homem muito competente, mas que neste ponto é exa-
gerado. Que essa opposiçâo aos jardins da infancia é uma 
id eia pessoal, que se apoderou do seo espírito, o que o faz 
att ribuir aos jardins da infancia effeitos que provêm de 
outras causas. 

No fundo da questão o Sr. Gro1) está de accordo co m-
nosco, porém é apolog·ista dos jardins da infancia . 

Quanto a mim, acompanhando as judiciosas obser-
vações do Sr. Grob, e tomando em co nsideração as não 
menos importantes razões do Sr. Luthi , guardo o meio 
termo, por que .fico mais perto da verdade, onde quer que 
ella estcj a. Entendo que se pó do usar , mas que se não devo 
abusar dos jardins da infancia, como de nenhuma outra 
instituis·ão . E' uma instituição excepcional, de grande 
Yantagem para amparar as crianças que ficam privadas da 
família. Mas, para as quo têm a felicidade de ter um lar 
domestico, eu pre:firo deixa-las simplesmente ser crianças. 

lnspceçâo 

A inspecçâo como se entende nos ot1tros paizes , isto é 
essa vigilancia exercida sobre os não existe na 
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Suissa. Apenas e rn Basil éa en \' i algum ri gor, e os pro-
fessores queixam -se disso. 

Em g·eral as co mtuissôes escola res fct?:e m unus Yi sit;, s 
de mora formalidad e O gno cll as afli t·trw m das escolas, é 
sempre o qn o os mestres llws dizem. 

Mas na Sui sa uma ó guasi dosnccossaria, 
por quo o sentim ento elo cloYer es tá como qu e no sangue. 
Ningnem poderia p roceder incorrcctamcnte sem ser es ma-
g-ado pela opi ni 8o o por sua propria co nscicncia. 

Ha, todav ia . a nctor.iclacl cs quo d iri ge-m, outras qt: o a u-
xiliam as prilll oiras e quo exe rce m ullla tal ou qual flscali -
saçâo nas escolas. Po rém, essa fiscal isaç:;lo é a ntes admi -
nistrativa que propriamente didactica . Sob este ultimo 
ponto de vista os profr;sso res têm nma indopencl oncia, 
que caracte risa a escola suissa. 

Em classes de uma mes ma escola cu vi segui r 111 otbollos 
diversos. Utn elos professores ele Zlirich organ isou para o 
ensi no ela leitura uns cartões, como os que foran, aqu i 
org·anisaclos pelo Sr. i\Iascarenhas. 

Porém, em Ztlrich as lettras estão sepa ra das, ao passo 
que o Sr. :\1ascarcnhasaprcsenta-as todas em um só quadro, 
o que clifficulta os exercicios a qn o o p rofessor ó obrigado 
a recorrer. 

Ainda o Sr. Mascarenh as faz de seo trabalho 
um systema ele ensino exclusivo, ao passo quo o professor 
suisso lança mão elos scos car tões só para os casos, em 
que ellf's pódcm ser nocessarios, isto ó para aguelles menin os 
de intellig·encia mais mo rosa . E' apenas um meio a uxiliar , 
e muito secundaria. 

Deixo do fazer menção do t rabalh o man11al, bem como 
de algumas institniçücs importa ntes, como sejam as colo-
nias elo a a li mentação, os banhos e ontros soccorros 
pres tados :'ts crianças pobres. porqnf' s:lo ma ter ias qnc scr ilo 
tratadas e m capítulos especiacs . 
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Não faltará quem classifique de dithyrambica estaminln 
apreciação. Eng·ana- se, porém, quem tal juizo :fizer. Na 
minha posição eu faltaria ao meo dever, se me deixasse 
arrastar por certa sympathia para só ver as excellenc.ias 
de uma institu ição, que não tenho o direito de elog·iar ,nem 
de detrahir. O meo dever é dizer com imparcialidade o meo 
juizo . E, visto ter dito todo o hem qu e penso das escolas Lla 
Sui ssa, é justo que agora diga tambem alg·uma cousa sobre 
os· pontos em que me parece que ellas peccam. 

O Sr. Luthi me fez presente de um exemplar de certa 
brochura por elle publicada recentemente, onde encontrei 
revelações importantíssimas , e estatísticas que demonstram 
o ver dadeiro estado das cousas na Suissa, e qu e co mpletam 
a in10trucção que a respeito eu recebi nas repetidas con-
ferencias, que tive com elle, quando estive em BGrna. 

Por essas revelações se vê que as escolas da Suissa 
estão ainda longe de attingir ·o ideal de perfeição, o que as 
não impede de ofterecer muitos exemplos a imitar. 

D c tcii,os ela. opg·an.isação do ensino na Snissn 

a ) O nsino é obrigatorio , mas os mdos de fazer effec-
tiva a obri gatoriedad e são in co nv enientes . A frequencia 
dos alnmnos em alguns cantões é difficil ima, e ás vezes 
impossível , em virtude das co ndições geogTaphicas do paiz. 
Por consequ encia, os que persistem no emprego de m ios 
coercitivos, commettem uma iniqnidade. 

b) A constitui ção políti ca , dando ás massas popu-
lares ing·erencia direeta em todos os negocias publicus 

' permittc qne el las exerçam sobre a instrucçilo publica uma 
infl.uencia muitas Yezes perniciosa, por lhes faltar a com-
prehensilo clara do valor de um a e lncação solicla. Nenhuma 
lei pode ter execução sem ser aceita pelo povo. Si. por 

8 
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um lado, é o idea l de um goYerno democratico, por outro 
lado faz adiar muitas medidas importantes , que a escola 
recla ma. 

c) As commissões escolares suo compostas, Hão poucas 
vezes, de pessoas incompetentes, qu e pouco podem fazer 
para auxiliar o mestre. A consequoncia é qu e na Suissa , 
mais que em qualquer outra parte, a escola é o mest re. 

· d) Os edificios escolares, se bem que os ha excellentcs, 
nJ:o correspondem sempre :ás condições Vemos, 
por exemplo·, que no cantJ:o de Berna: 

200 escolas não têm mais que l a Z m. 
3 de ar por alumno; 

300 não têm mais qu e 2 a 2 1/z; 320 não têm mais que 2 1/ 2 

a 3; 320 não têm mais que 3 a 3 1/z; .230 não têm mais 
que 3 1/ 2 a 4 ; 140 não têm mais que 4 a4 1/z; só 230 tem 4 1/z 
e mais por alumno. 

Affirma tambem o Sr . Luthi quo a ventilação é mal 
foita; que de todas as salatr de escola daquelle cantão 
apenas 7 1/ 2 °/0 sào munidas de ventiladores. 

Diz mais que existem 360 salas, cuj as janellas não so 
podAm abrir. Donde conclue o illustre professor que, se 
apenas 1/; das salas de escola contém a qua ntidade de ar 
necessaria, cerca de 80.000 a lu mnos bernezes não podem 
frequentar a escola sem comprometterem a sua saude! 
Quem ousaria dizer tanto, se o Sr. Luthi o não dissesse? 

e) Em alguns cantões, as com munas não recebem sub-
sidio do Estado , e como seus recursos são escassos, suas 
escolas deixam muito a desejar, quer sobre a edificação dos 
predios , quer sobre a mobilia e outros obj ectos escolares . 

f) A instrucçJo é obrigatoria , mas não é completamente 
g ratuita sendo em Genebra, Basiléa, Glaurus, vVaadt e 
Nouchatel. En1 .Zürich, como vimos, os livros e outros 
objectos escolares são vendidos aos meninos pela adminis-
tração, embora por preços minimos. 

g) As ferias são em alguns cantões demasiadamente 
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extensas. Em Berna, 20 semanas ; em Uri, 22; em Valais, 
26; nos Grisões, 30 ! 

A quantas semanas fica reduzido o anno escolar? 

E' este um dos maiores flag·ellos que podem affiigir 
a escola. Elle aniquilla todas as outras condições de uma 
escola, por mais excollente quo seja . Duas são as causas 
desta calamidade : uma provém das condições geographicas 
do paiz, em que é summamcnte perig·oso sahir de casa em 
certas épocas, e os pais são obrigados a guardar os filhos; 
outra provém de certa indiffcrença dos pais, da ::J_ual se 
queixa o Sr . Luthi. 

Avisos, advertencias, multas e até prisão são os re-
medios empregados contra as ausencias ni'io justificadas. 
O numero das advertencias subiu P.m Berna em 1890, a 
14.849; o das denuncias, a 18.355; o das multas, a 8242, as 
quaes importaram em 24.í37 francos ! 

As leis dos outros cantões são mais severas. Taes ha 
em que as multas são de 50 francos e as prisões .de 10 dias. 
Em Obwald as multas são de 150 francos, e as prisões 
de 4 mezes! 

Outra causa quo diminue consideravelmente o tempo 
lectivo, são as ferias intorminaveis. As grandes ferias pre· 
judicam a escola mais quo qualquer outro inconveniente. 
Além do reduzirem o tempo do trabalho escolar, fazC'm 
perder aos cliscipulos o gosto e o habito do trabalho reg11lar, 
aug·mentando as occasiões de se desviarem do clovor. Além 
disso, os mestres, quo nem todos são dotados das vü:tudes 
deseja1reis, arrastados pelo attractivo ela ociosidade, en-
tregam-se aos vícios muito communs nos 1-,omens des-
ocnpados : uns jogam, outros bebeml etc. Ela Deos 
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tres ! a Deos educação ! De taos desvios ji se qu eixa o 
Sr. Luthi no livro citado . 

Em resumo, oito são as causas apo ntadas pelo Sr. Luthi 
para o at raso ela instrucção em alguns cantões da Suissa. 

1". Irr<:gulariuado da freqoencia, proveniente ele causas 
diversas ; 

2" . Fraqnoza da autoriuade na app li cação elas pennas 
ela lei aos quo se descuidam ele a cumpr ir ; 

3" . Dif.ficulclacle proveniente ela intervenção directa elo 
povo em coisas que elle não com prehenclc ; 

4". Incornpetencia das com missões escolares; 
5". Falta de recursos ele algumas com munas, quo nilo 

são soccorridas pelos respectivos cantões; 
6 o . Defeitos elas sal.:ls el e escola de Berna ; 
?o . Imperfeição da gratuidade; 
8o. Ferias excessivas. 
O Sr . Luthi fali a tambem do numero excessivo de ma-

terias, e de outras coisas menos importantes. 
Sobre o numero das materias, que o Sr . Luthi desejaria 

ver diminuído, sem discordar Jo illustrado professor, sou 
obrig·ado a reconhecer que as escolas da Suissa são as 
menos sobrecarregadas do todas as que eu conheço, e 
tambem aqnellas em que o ensino é dado co m mais sen-
satez e parcimonia. Deixarei, pois, de parte esta questão, 
na qual existem na Europa outros peccadores maiores, e até 
impenitentes ! 

Concordo, porém, plenamente no mais, com o illustre 
peclagog·o, 9 peço -lhe licença para mencionar mais dois ele-
feitos, ele quo el le naturalmente se não lemb rou, e bem · 
<1ssirn para faze r um simples reparo sobro o rernedio por elle 
lembrado para cnrar o mal das muitas ausencias. 

Os defeitos que eu accrescento aos oito anteriores, são: 
Qo . Professores eleitos tomporar'amento; 
lO. Professores qu e se in volvem em luctas políticas. 
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Desde quo o professor d8pende do eleitor , pcrd8 a sua 
primeira qualidade de educador, que é a independencia de 
caracter. 

Alúnt se a sua po ·iç2lo está á mercê de um a in-
triga , como é inevitavel em tal syste ma, ha de por Jorça 
bmar pa r te na iutrig·a, ou abandonar a carreira .. Então 
não é só a independcncia qu e elle perd e; perde tambem a 
r espeitabilidade . Educador c politico silo entid ades abso -
luta mente i.n co mpativcis. 

Co nversei em Leipzig co m um profeRso r eminE-nte da 
universidade daquclla ciel aclc,o Dr. Dencncau, que é su i so, 
natural de F ribu rg·, a quem co mmuniq 11 ei es te meo reparo, 
por me haver elle pergu ntado a minha impressão sobre it 
organisação do ensino no seo paiz , qu o eu acabava de vi-
s ita r. O Dr . Denerveau mos tron- se de accor clo, e accrescen-
tou qu e fo i justamente esse o mo ti v o que ellc teve pa ra dei -
xar o sen paiz e ir procurar scrvi "·o na All emanh a, onde a 
sua posição uão está exposta ás vicissitudes da polí tica . 

O lO o defeito :fica inclnid o no Sobre ellE etl tenho a 
opi nião in 11 speita rlo Sr . Martig, tambem suisso e duas 
Yezcs compatriota el o Sr. Lnthi , porqne é de Bern a . 

O Sr. Al a rti g·, clircctor ela escola normal de Hoffwyl, 
diz a pag . 176 elo sco Ma nual de P edagogia, já citado : I, t 
questio11i áci!e o potüü:he it ?nae::;tJ·o ?'esl1 fedele alle sue 
opvtionz', mà si gwr,·di bene dal lascirrrsi li'Wtscz"nm·e 1telle 
lotte di JXt?"tito; Jíen:si in vece che egti d eclucatO? ·e di (êm -
ciulh di quatunque prl?'tzto e di qualunque opún'one . 

Quanto á questão do ensino o brig·atorio, se não hou-
vesse outro argum nto contra clle , a oxperiencia da Suissa 
bastaria pa ra o couucmnar. 

Em th oria. eu sou partidario do ensino ob rigato ri o. 
Entendo, .::tpo iado em boas anctoridacles, que o governo deve 
ol:irigar as crianças a adq uirir uma certa .in trucçào, e so -
bretudo uma boa educação. Por -m as diffi.cnldades praticas 



118 O ENSJNO PRIMARIO NA 

são tão grandes, que a medida ó irrealisavel pelos meios 
coercitivos directos. O uni co meio, a mco ver, de tornar 
pratica tal medida é torn:tr a escola attrahente c sym -
pathica, de modo que o povo sinta que, mandando para ella 
scos :filhos, es tes vão gosar de regalias, que elle lhes não 
póde dar. 

E' dar Jc comer aos que têm fom e, dar de beber aos 
que têm sede, vestir e calçar os nús e os descalços, como 
á se faz em larg·a escala i1a. Suecia, na Bclgica, em França, 
na Italia, na Inglaterra, na Hollanda c tambem na Suissa. . 

O melhor meio de fazer a propaganda de uma ideia é 
prohibi-la. Não haveria ma.is o vicio da embri aguez, se os 
governos se lembrassem de obrigar os cidadãos a embria-
gar-se. Porque razão tantos cidadãos suissos mostram má 
vontade de mandar seos :filhos á escola, como se queixa o 
Sr. Luthi? Simple:::;mente porque são obrigados e ameaça-
dos ele penas. Elles sujeitam -se :.í.s penas, c continuam a 
guardar os filhos, sempre que julgam neces:::;a.rio. E muitos 
nem se dão .:to trabalho de justificar as faltas! A obrigação, 

. longe de os induz ir a cond escender, estim ula-os a protes-
tar. Eu estou persuad ido qne se se declarasse a liberdade 
do ens ino na Suissa, as escolas não seriam menos fre-
quentadas. 

Porém, d&do que seja necessario o emprego de meios 
coercitiYos, a pena dirccta i.nfigicla ao pai u nrn absurdo. 
Nesse caso o Estado só tem uma coisa a Jazer, ó tomar 
conta do menor, cujo pai não o qner educar, c punir o pai 
privando-o ele IJill d irrito, de que elle abusa, ou que clle não 
6 capaz do c:x cn;er, cu mo se faz cm Londres. 

Se o ERL<tllo não cstú l1abilitado para proceder assim, 
co ntente-se com os nwios brandos e persuasivos; que isso 
de tirar a nm pobr0 drsgTaçado alg·uns vintens, ele que cllc 
não podo presciuclir para dar pão a seus :filhos, s0 porque 
algum ou alguns dellcs deixaram de ü· á e:scola, é um pec-



O Ei'lSli'l9 PRIMAlUO NA S1jJSSA 119 

cado que brada ao céo ! Imftg ine o Sr. Luthi qu anta la-
grimas não custaram aos desgraçados qu e ficaram sem pão, 
esses :2"1.737 franco que inut ilmente fo ra m cobrados cjo 
rnültas ! Dig·o inu tilmente, porque é\S escolas elo Berna não 
fi canun mais frequentadas por isso. 

Ma,s dirá o Sr . Luthi : « E' porque fo i pouco; se as 
multas fossem cobradas como em outros cantões mais se-
veros, o resultado seri a outro.n Não co ntesto qu o o rcs Lll-
tado fosso outro. Mas, melhor, ou peior ? Eu penso, ao co n-
trario elo Sr. Luthi , que se as multas a 200 ou 
a 300 mil francos, as escolas ele Berna fioariam desertas ; 
o povo bern oz proferir ia pegar em ar mas. O quo sustenta 
essa lei in iqu a, a brandura com quo olla é executada, ou 
antes, com que não é executada . Penso quo só se el evem 
far.e r leis para serem executadas . A falsa orientação dos 
quo g·overna m perde quasí sempre as melhores insti-
tu içõos . 

Ter minarei este capitulo dando alg·umas estatísticas 
qtt o mostram o progTosso da iostrucção na Suissa do 1885 
até 1800 . 

J'l . .,.tatistica 

ANNO ESOOLAH, l'{UMJ;;RO 
PO!l Oi!l:-11'0 D8 ,\LUM:\OS 

--
188p a 1886 •.... . . .. . ' . '.' .. . . '.' 161. 622 

1886 !L 1887.' . : .. . ... . .... . . .. ' . . 467.'?97 5975 '/, 
18 7 a 1888 . ... r •• • • • .. ... .... .. 471. 016 0,7 'J' 
1888 a 1889 ... .. .. . . ... . . .. , ..... 475 .Q12 3996 0.8 '/ . 
188.:! a 1800 .... ..... . ............ 476 .101 1089 0.2 '/, 
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1885 - 1890 

ANNO ESCOLAR N . TOTA L DO SEXO DO REXO 
DE P ROFESSORES , I, FRi\Jl N l r\0 '/, 

1885 a 1886 . ... .. .. .. 8326 6047 = 68 .5 2779 = 31.5 

1886 a 1887 . . . ... . . . . . 9018 6128 = 67 .6 2890 = !32 .4 

1887 a 1888 ... .. .. .. .. 9031 6127 = 67 .8 2904 = 32.2 

1888 a 1889 ..... .. .... 9151 6180 = 6i. 5 2V71 = 32 .5 

1889 a 1890 . . . ... . .. .. 9239 6196 = 67.0 30-13 = 33 .0 

ESCOLAS PRIMARIAS E ALUMNOS RESPEC11VOS NO ANNO DE f 890 

CANTÕES DIS'fRI CTOS 
ESCOLARES 

COLAS ALU?\I NOS ALU:\li\AS T OTAl, 

Zúl'ich . . ...... ..... .. . 368 372 25 .057 28 .970 54.927 
Bern e . .. . . . .. .... .. .. . 816 1.916 50 .303 50 .892 101. 285 
Lu zern . ... . . . . . .. ... . 167 324 \1.714 9.995 19.709 
Uri. . . . . . .. ..... .. . . . . 20 24 1.510 1. 49± 3.00± 

. . .... .... .. . . 31 56 3.813 a.69ti 7.500 
Obwaluen .. .... . . . . . .. 7 40 1. 021 l. Oll 
Nidwa lclen .. ...... . ... 17 39 1. 064 870 1. 9::!'1 
Glarus .. .... .... .. . ... 30 30 2.844 2.845 5. ti89 
Zug . .. ..... .. . . . ... . . ll 22 1. 85:) 1. 929 3.782 
Frieburg .... . .. . .. ... 285 451 10.539 JO.Oti l 20.600 
Solothurn . .. . .. .. .. . 126 250 7 .1 08 ti .485 1il. 593 
Baselstadt . .... . .. .. . . 4 121 3.096 3.111 6. 207 
Basell ancl .... . . . .. . ... 69 154 5.4:j5 5.371 10.806 
Schaff'hausen . . . . . .. .. 36 36 3.385 li .769 
Appenzell. A- Rh .. .. 20 10\J 4.\!12 4.912 9.824 
Appenzel . l-Rh . . ... 15 28 94.4 860 1. 807 
St. Gall. ...... .. .. . . . 214 526 17.922 18.334 36 .256 
Graubunden . . . . .... . . . 2Fi 470 7 363 7.158 14.;)21 
Aargau . ... . . . . .. . . ... 28-1 580 15.609 16 ·167 31. 776 
;r'hm:gau . .. .. .. ..... . . 185 184 8.728 8.729 17 .457 
r essm . . . .. . . . ... . .. .. 268 518 8.980 8.941 17 .921 
Waaclt .. .... . ... .. .... 390 926 19.::105 18. 38. 107 
Wallis . . . .. ... .. .. . . . . 154 495 11. 811 8.620 20 .431 
Neuenburg . . . .. . . . .. . 67 452 10.253 10.997 2J .250 
Genf (Genebra) . . .. .. . 48 60 4.512 4.il!13 8.905 ---Total em 1890 ... .. . .. 3.847 tl.l83 <. ..;o .ú70 2::18 .031 47ti. 101 
1dem em 1889 . .. .... . 3.844 8.141 237. 77 237 . 1:{5 475.012 
Differença para mais. 3 42 193 896 1.089 
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PROFES S ORES E ALU M NOS 
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CANTÕES "' "' < z 
U) "' E-< "' <8 01 01 o ;:;, . "' "' E-< >-1 01>'< o o < "' "' 00: 00: 
P< P< 

---
Zürich .. . . ... ... .. . 668 G2 730 54.927 75 
Bern e . . .. .. . ... . . . 1. 213 817 2.030 101 .285 50 
Luzern ." .. .. . . .. . . . 267 52 31\J HI.4U9 60 
Uri. . .. ... ....... .. 27 25 52 3. 004 58 
Schw yz . . . . . . . ..... 52 79 1:n 7 .509 57 
Obwa1cl en .. . . · . . . . . ll 28 3\J 2 .032 52 
Niclwal den . .. . . ... . 9 30 39 1. 934 50 
Glarus . ... .. ..... . . 88 . .. . .. . . 88 5 .689 6.4 
Zng . . . . ....... .. .. 33 35 68 3.782 55 
F rieburg . . .. . ... . . 245 185 430 20 .600 48 
Solothu m . .. . . . . . . 240 16 256 13 .593 53 
Baselstaclt .. . . . .. .. 85 31 11 6 6 .207 54 
Basell a ncl .. . . . . .. . 142 13 155 10.806 70 
Schafi hau sen .. .. . . 1'22 5 127 6.769 53" 
Appenzel- A. Rh . . 100 o 109 9 .824 90 
Appenzel-1. R h . . 17 11 í'S 1. 807 6'l 
St. Gall. .. . . . . ... . 493 23 516 3ü .256 70 
Graubunden . . ..... 420 50 470 14 .521 31 
Aargan . . . . . .. ... .. 479 101 580 31. 776 54 

.. . . . . . . . 273 ll 284 17 .457 60 
ress tn . . . . ... .. . . . 177 341 518 17 .921 34 
vVaad t . . . .... . .. . . 51:3 413 926 38 .107 41 
Wallis . .. ... . . . . . . 266 245 511 20.431 40 
Neuenbuq:; .. . ... . .. 132 303 43.5 21. 250 40 
Genf (Gen.ch ) . . • . .. 115 161 282 8 .905 
T otal em 1890 . .. . . . 6 .196 0 .043 9 .239 415 .801 51 
To1al em 1889 . . . . . 6 .180 2 .971 0 .151 .475.012 52 
Differença . . . . . .. . + 16 + 72 + 88 + 789 - l 
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DESPElAS GOM AS ESCOLAS PRIMARIAS NO ANNO PE 1889 - 1890 
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--- -- --
7.iil"ich .•.... . •.. .•.. .. l . 098 . S!'i1 1 4.13Z.351 54.927 75 12,20 
He,·nc .....•.......... . Vil .2u6 :2. HJ!J .li78 3 .l76.!H4 101.285 31 5,00 

... ... . . ........ 2li1. 60:2 .757 10.709 31 4 , '10 
Ul'i .... .. .... . ........ 10.000 :<o .oou 49. 00 3 .001 16 2,80 
1-ic hw yz ....... . ... . . . . 3 . :rm 135.488 13ü.Oo7 7 .500 18 2,70 

Lrl .. . .... ....... .. 2.JOO i6.61(i 2d .946 14 1 ,90 
Nidwalu .. ...... . ...... 10. 11:1 51 . 187 l.ü:'l,l 2ti 4 
(flat·ns ..... .......•.. . 5-l. C•OU 30-1.403 5 .68() 53 8,90 
í.';t1g . ......... ..•. . o •• • l7 .-!ü5 SUlliO 100.3•25 3.78.2 26 'J 70 
l<'Piebnrg . ... . . ... . .. . . ll5.ü:l!J DOU 415.630 .20.600 20 s;4o 
Soloth tll'n .. . .. . . ...... l-!8.1 60 3t:i0 .000 5.28.lli0 13. 593 30 li ,lO 
Basclstad t .......... ... 7.2;).7:)7 . . .. .... . . 725.757 6 .207 117 0,80 
Baselland . .. . ........ . mL'7:(G 21:J.OOO :'ll3.726 10.806 .20 5,10 
>;chafltnnsPtl. .... . .. . . 2 1!l.OOII 323.0-17 6.760 41 8,50 
Appenz,"l-A.. Rh ..... . ::lO . J'iS .2-lli.:l-14 276.52.2 9.82-1 28 5, 10 
Apprnze1-l. Ril .. .. ... 22.:::1!! G2 . 33!J 1.807 2(1 4 
Si. Uall .. ........... .. :2.:201. 214 2 . 3:53 .64;) :l6 .25o 64 ü,RO 
(il'<l11h li i1dCII .•....• •... 1 O+. J:3:l 236 . uoo 3-10.733 14.521 23 3,50 
Aa1·gan . . . ........ ..... :10i . !.102 ÜÜII.i>00 1 . :119.904 31 .776 41 6,80 

.......... .. .. !!02 . R50 1 .057 .5::l7 l7 .457 66 10. 10 
rrsst n ..... .. . . ..... ... ü7 .8:'iú 310.000 cJOfl . 75 17.921 23 3,20 
\Vaarlt. . .....•........ 397 .'717 ). 000 , I)Q• I 1 :397.717 3tU07 :'l7 5 GO 
\Vn1 li s .. . ........ · " · .. 250 .000 264 .01 8 20.431 n úo 
Ncnrnh n1 g . . ... ....... i20S.ü0!J 500 .000 708.!!0!1 21. 250 . 33 6,50 
Uenr (GPnehra) . •...... 472 1 ,;;l. ()G(I ()31).407 8 .\J05 71 li - -
Total 1, DO . ..... . .. u,70 e m I :1. 476.101 41 
Tola! em 1889 ........ . .). ::>::>+. 166 1S . R02.0.3.) 475.012 <lO li.5U 
Di íl'crcnça para OHlj S . . m .15? 756.131 . 5S7 .8tc3 1. 08\J 1 0,20 



CAPITULO IV 

O ensino primaria na Suecia 

RESUMO HISTORIOO 

A Suecia é urn dos paizes da Europa, em que a in-
strucção primaria está mais ge nerali sada. Pó de-se c[izer 
que ali nào ha analphabetos, Wo insignificante é o 
rismo que nas estatísticas representa a porcentagem dos 
illettrados. 

A cultura notavel dos povos escancliqavos data da an-
tiguidade. Excellentcs nav0gad orcs, ell es po:ssuiam conhe-
cimentos astronomicos e g'eog raphicos, que lhes pei'Il1it-
tiram abrir caminho através do Oceano . E' notavel que 
cinco seculos antes de Co lombo , ji ellcs tinham descoberto 
a America , onde havia m fundado colonias, com as quaes 
entretiveram regulares. 

Documentos existentes provam que esses povos tiveram 
uma cultura elevada, quer nas sciencias, qu.er nas artes. 

Na idade média foram ell es envol vidos, como todos os 
povos , nas densas trevas queepvolveram a Elnropa. O 
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tianismo, destruindo-lhes a cultura pag-ã, não lhes deu outra 
mais adiantada. Ao contrario, toda a instrn cção dada ao 
povo limitava-se ao ensin o reli g·ioso das escolas elos con-
ventos . 

Em 1477 fundou -se a universidade do Upsala, e no 
seculo seg-uinte foi o protestantis mo adoptado como re-
lig- ião do Estado. Estas duas circumstancias co ncorreram 
para dar orientação e desetl\'olvimc nto ao ensino, o qual 
foi o objecto da maior solicitude elos reis protestantes e el e 
seos respectivos governos. 

Em 1686 foi promulgada a lei ecclesiastica , que exerceu 
grande infl uencia sobre o ensino popular. 

Por essa lei os sachri stilcs eram obrigados a ensinar 
leitura aos meninos; fo ram prohiLidos os casamentos entre 
p essoas que não sonlJesse m o Cathecismo ele Luthero. 

A di:fl'usão do ens ino fez-se por meio das escolas a mbu-
lantes, que gTandes serviços pres ta ram na época,em que as 
difficuldacles da org·anisação elas escolas nJo estavam ainda 
vencidas. 

No principio deste seccnlo funda r;.tm- se sociedades qne 
p ropagaram o mothodo de Lancaster , o qual muito co n-
correu para a cl ivnl gaçJo elo ensino . 

Finalmente em 18-12 era no,·a co m a pro-' " mulg·ação ela lei das escolas [prim arias, qu e é a base ela le-
g islação actual. 

Ot:•gnuisn.ção n.ctua! 

A 20 de Janeiro ele 1882, foi reorganisaclo o ensino , 
dando -se- lhe a co nsti tuição actual , mas conserva ndo- se 
a base da legislação de 18±2. 

Cada com muna, nojca mpo, deve 
po suir ao menos uma escola primaria . Cada escola deve 
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ter, pelo monos, um proft-osso r diplomado por uma escola 
normal elo Estado. 

Os professo res suo nomeados so m concurso , nilo tê m 
vitaliciedade e pudem se r dernittid os quando nilo cumprem 
conscienciosamente os devores de sco carg·o. 

Nas localidades muito distantes das escolas prima ria 
ordinarias ha escolas inferiores , cuj os professo res pódem 
não ser diplomados. Ha ainda um a terceira categoria de 
escolas, chamadas pnquenas escolas, Cltja missão é dar aos 
meninos as noc:ôes ma is ele mentares . 

As escolas pódem sor fixas ou amb Dlan tes, seg·unclo élS 

necessidades ela população. As a mbula ntes fu nccionam em 
du::ts ou ma is es tações elo di stricto escola r, o que só se dá 
nas reg iões om qu o a população é muito cl iss iminada, ou em 
que obstaculos phys icos impedem a froq uencia regula r das 
escolas fixas . 

Ha tambem para o sexo mascul ino escolas supe-
riOl·es para o aperfeiçoamento elos alumnos que se dis -
ting·uem. 

Em 188-± havia em toda a Suecia : 

Escolas prim adas o•·clina•·ias fixa s 3:377 , dita s ambulantes 831 total 4228 
" >> inferiores ,. 573 )) )) 4ü8 " 10-11 

P eq ucnas escolas 2GGO 1983 " 41H8 
Escolas su pcrioi·es 13 18 

6G23 total 0025 

Além das escolas publicas ha um grande num ero de 
cr.,co las particular s, tlscalisad as pelas a uctoridados que fis -
calisam o ensino publico. 

O ensino é conflss ional e obrigatorio elo 7 a l -1 a nnos. 
A rel ig ião ens inada ó a luthera na . Os meninos pertencentes 
a ou tras rcli g- iiics são d ispensados do ensino religioso. 

A lei deixa aos conselhos parochiaes o fixar os limites 
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da idade conformo as condições locaes, não podendo, entre-
tanto, o limite inferior ir além dos 9 annos. 

Todos os meninos na idade escolar, que não recebem 
educação em alguma escola particular ou em seo domicilio, 
são obrig·ados a frequ0ntar a escola publica . Em cada tri-
mestre, os meninos dispensados ela frequencia elas escolas 
pela razão supra, são submctticlos a exame perante a 
commissão parochial, a qual decide á vista elas provas 
oxhibiclas, so elles elevem continuar a ser dispensados . 

Os meninos em idade escolar, cujos pais, 011 encarre-
gados, não póclem vestir e tratar para manda-los á escola, 
são vestidos e alimentados á custa da assistencia publica da 
parochia. Nas communas de Stockholm ha fundos desti-
nados a soccorrer as pessoas pobres. Esses fundos são 
augmentaclos por donativos de pessoas caridosas e philan-
thropicas. E' á custa desses recursos que são ministrados 
diversos soccorros á pobreza, corno sejam : lenha 011 carvão 
no inverno; alimentos, tanto ás famílias como aos meninos 
nas escolas ; banhos quentes nas escolas durante o in-
verno e frios no verão; vestuario, etc.; e até dinheiro para 
pagar casa. 

Quando os pais recusam mandar os filhos á escola sem 
}c motivo justificado, são couclemnaclos a pagar seo trata-

mento em outra casa, para onde elles são remetticlos para 
" receberem educação. 

Dlvisâo das clnsses c (Hscipliuas do Ili'O!;'l•atntl1tt 

O ensino primario é dividido em sete classes, constando 
cada uma ele dois cursos, o que dá na realidade 14 classes, 
ou gráos. Cada curso tem t1 m semestre ele duração. 
No fim do semestre faz-se a promoção elos alunmos de um 
curso para outro. Cada curso occupa um ·professor. 
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As disciplinas ensinadas são: 1 o reli g·ião e moral; 2o 
lingua nacional; 3° escripta; 4° a rithrneti ca; 5° geometria; 
6o geographia da Suecia e noções de geogTaphia geral; 
?o historia da Suecia e de histo ria geral; Stojcl e 
trabalhos de agullla; go canto e musica vocal ; 10 ° de-
senho; 11 o g·ymn.::ts tica ; l .2o csgTima; l 3o escripturação 
mercantil; Ho sciencias naturaes . 

Estas disciplinas silo d id as pC'los 1-! cursos elo 
modo seguinte : 

No l o curso , reli g·ião, leitu ra, cscripta, calculo sobro os 
lO primeiros numeros ; tricot, ca nto , desenho, gy mnast ica . 

No 2°, as mes ma!O disciplinas mais desenvolvidas . 
No 3o, as mes mas disc iplinas que no segundo, e ma is 

costura simples. 
No 4°, o mes mo que no terceiro, e mais principias de 

g eographia. 
No 5° , o mes mo que no quarto, e mais historia ela 

Suecia e historia natural. 
No 6o, setimo, oitavo e nono, as mes mas materias do 

quinto , gradualmente desenvolvidas . 
No 10 °, o mes mo, e mais geometria para os meninos. 
No ll o, o mes mo e ma is geometria para as meninas . 
No 12°, o mes mo. 
No l 3o e decimo quarto , o mesmo, e mais escripturação 

mercantil para ambos os sexos e esgTima para os meninos . 
Até o 5° curso, e ás vezes a té o 6°, o ensino é mixto e é 

dado exclusivamente por pessoas do sAxo feminino. Os me-
ninos de ambos os sexos fazem os mes mos excrcicios, in-
clusive os de costura. Dahi em diante os sexos são sepa-
rados tendo cada um, professor do respectivo sexo . Os me-
ninos passam a aprender sloi cl, e as meninas continuam nos 
trabalhos ele ag·ulha . 

Em algumas escolas ha para as meninas ensino de 
l?rendas domesticas, instituição que se t rata de generalisar. 
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O slojcl consta de cartonagcm (que já se trata ele eli-
minar) marcenaria e carpintaria. e diversos trabalhos .em 
ferro. 

A musica, o desenho , a g-y n111 astica, a esgrima , o s lüjü 
a c:scripturação mercantll têm ntestres cspeciaes . 

O a nuo escolar co meça a 15 de Ag·osto e acaba a 15 <.le 
Junho. 

Ha dois mm:es de ferias. Consta o anno leetivo do -11 
semanas, 18 1j:2 no semestre do ontomno e :22 1/2 no da 
primavera.. 

O primeiro começa a 15 de Agosto o acaba a 20 do 
Dezembro; o segundo comrça a 8 de Janeiro o acaba a 15 
de Junho. Ha um as pequ enas ferias pelo Nata l e pela 
P aschoa . 

O trabalho diario co meça ás 8 l /2 no outonno e ás 8 na 
primavera , acaba a 1 hora. E' além disso interrompido por 
intervallos ele 15 minutos, que separam as lições . 

Ha tambem classes elas 2 ás 6 horas da tard e para 
aquolles meninos, que não puderem ser admittidos nas classes 
da manhã por falta de 1ogar . 

O trabél'\ho manu al (slàjcl) quer de madeira, qu er de 
ferro, é voluntario ou facultativo, tanto para os mes tres , 
como para os discipulos, e é dado das 5 horas ela tarde em 
diante . Os professo res, quo qelle se qn erem encarregar, 
t êm rem uneraçilo á parte . 

As matriculas estão abortas no princrpro elo cada se-
mestre ; porem em qualquer época do a nno pôde um me-
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nino por motivo de mudança de residencia, mudar de es-
cola , e é recebido no mes mo gráo em qu e estava na outra, 
sem perder tempo, nem comprometter a sua educação. 

Exaancs 

Os exa mes fazem - se sem o menor appara to e se m for-
malidade . 

O primeiro mestre vis ita as classes, entende - se com os 
respectivos professores, os quaes indica m pelas notas dos 
alurnnos os que est ilo em es tado de passar de classe, e 
faz - se a promoção. 

Cada curso fica constitLlido de duas turmas : a dos re-
petentes , e a elos promovidos, como se vê das estatísticas. 

luspccção c adoninistt•a ç ão llo e n s ino 

Em cada parochia ou districto escolar ha um co nselho 
elo cinco membros: o pastor, que é o presidente , e quatro 
membros nomeados pela Commu na por quatro annos . 
O bispo em cada d iocese é o chefe da publica, e 
recebe os r elatorios e as informações dos co nselhos pa -
rochiaes, para por sua vez dar contas ao governo . 

Além ela fiscal isação e da ad ministração do ·conselho 
em cada parochia, o elo Co nsisto ri o e rn cada cl iocE'se, ha os 
inspecto res nomeados pelo govern o por ciuco a nu os, quaes, 
com a maior competencia exe rce m a inspecção d idactica 
visitando as escolas. ass istindo ás lições dos professo res, 
dando- lhes. co nselhos, corrig ind o qu.::t lquer defeito de me-
thoclo, etc . Cada ann o o inspecto r rometto ao Consistorio. a 
qu e pertence o seo cli st. ri cto. um rola torio succinto elo qne 
obser vou; e no fi•n ele sua iiJ specção manda ao n1inistro da 

\) 
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Instrucçâo publica um relatorio circumstanciado do estado 
dàs escolas de sua jnrisdicção . Esses relatorios, publicados 
pelo governo, süo distribuídos pelos Conselhos parochiaes e 
pelas dioceses . 

Da harmonia entre essas diversas auctoridades resulta 
uma ordem admiravel, que é toda em proveito da educação 
da mocidade. 

As grandes cidàdes têm inspectores especiaes effe -
ctivos e vitalícios, nomeados e retribuídos por ellas . Co -
nheci pessoalmente o antigo inspector de Stockholm, o 
Sr. C. F. Meij erbet·g·, homem respeitabilissime, de mais 
de 80 abnos, hoj e aposentado, qu e organisou as escolas e 
deu-lhes grande impulso . Conheci ta mbetri. seu digno 
successor, o Sr. Bcrg·man, cavalheiro summamente deli -
ca'do , que me aco mpanhou em mnhas viisitas. 

A inspecçâo em Stockolm é feita por quatro pessôas : o 
Inspecto r g·eral (Sr. Berg man), o qual se occupa de prefe-
rencia das ma terias theoricas ; o inspector de slójd; a 
inspectora de trabalhos de agulha, e o inspector de gym-
nastica. 

ll!obilia c utatcrial csco)ai' 

' 
_A mobilia escolar de Stockholm é unica no seo genero. 

Os bancos carteiras são puramente de madeira co mo os da 
Suissa e os da Italia, e são munidos de escrevaninha para os 
meninos guardarem os livros e outros objcctos . Cada peça 
contém quatro logares, collocados um na frente do outro, de 
modo qu e cada alnmno fica isolado e pó de sahir e entrar 
para seo log·ar por um e outro lado , sem inçommodar o 
visinho. Para os trabalhos de costura a mobilia é especial e 
co nsta de mesas hor isontaes para tres pessoas cada uma 1 e 
assentos separados. 
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A mesa do professo r é tambem como a da rtalia e da 
a: consiste em uma pequena secretária completamente 

fechada do lado dos alumnos. 
As cartas geographicas, apparelhos de physica e outros 

objectos empregados no ensino são os mais aperfeiçoados. 
Os livros e mais objectos escolares são fornecidos gratis aos 
alumnos. São, porém, vendidos pelos professores aos que 
preferem comprá-los. 

natalbÕcs escolarés 

Além da gymnastica pedagogica, ensinada em todas as 
escolas, da qual me occuparei em outro capitulo, têm as 
escolas de Stockholm os batalhões escolares, organisados 
em cada escola por um o:fficial do exercito, o qual tem por 
inferiores uma o:fficialidade tirada dos proprios alumnos. 

Os batalhões rounem-se aos sabbados na primeira hora 
em uma praça, onde fazem exercícios militares . 

A convite do digno Inspectar, o Sr. Bergman, assisti 
no dia 23 de Setembro de 1891 a um desses exercícios na 
praça Linêo, "Onde se reuniram 400 alumnos. 

Esta instituição foi adaptada tambem em Pariz, onde 
encontrou grande di:fficuldade e não poude sustentar-se. 

Depois de grande dispendio com armamento numeroso, 
que vi depositado em alg·umas escolas daquella cidade, foi a 
instituição abolida em 1891 nas escólas elementares, por não 
poderem os professores conseguir que os alumnos prestassem 
obediencia aos sub-chefes tirados do gremio de seus ca-· 
maradas, como é essencial á índole da instituição .. 
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Em consequ encia só se conservam hoj e os batalhões 
escolares em Pariz, nas esco las superiores . 

Este facto, stlmtmunente doloroso, vem comfirrnar as 
asse rções qne omitto em outro capitulo so bro a orientação 
pcclag-og ica das di versas escolas na Europa. 

Em Stuckholm, porém, a instituição tem dado excel-
lentP.s resultados . 

E' notavl'l qn e, qnanuo se dev ia espera r qLte nos me -
ninos se desenvolvesse um a especic de pendor excessivo 
para as cousas bellicas, a expcriencia tem a li provado o 
co ntrario: a institui ção só tom dado os r esultados bene ·-
ficos quo so tinham em vista, que são : co mpletar a edu-
cação physica dus meninos nas ultimas classes por meio 
da g-ymnastica militar; haqilitar os futuros cidadão.;; para 
o caso de defesa propria; finalmente dispensar áquelles 
que mais tarde ti verem de fazer parte do exercito , das 
amarguras do um aprendi sado doloroso em uma idade 
em que é di:fficil sub metter-se um homem ao n,ando de aucto-
ridades, a quem falta mais de um a vez a delicadeza e a 
cordialidade . 

Os batalhões escolares, portanto , ao lado da aula 
de esgrima , que existe em todas as escolat> nas uHimas 
classes, vem coroar a exccllente org,anisação. das escolas 
de dignas em tudo da admiração elos visi-
tantes . 

As escolas de Sl>ockholni 

As escolas de Stockholm são vastas agg·lomerações ele 
populaçã.o escolar, dirig'iclas com um a precisão encantadora . 
Entre as escolas que v is itei , vi um a de 3 .500 alu muos! 
Ellas cstJo todas collocaclas no pcrinwtro da cidade . As 
condições byg·ienicas são incxceüivcis. Agua, 1 uz, ar e 
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calor , tudo está perfeitamente providenciad o e calculado 
pelos p1·eceitos ela sciencia , segundo as necessidades do 
clima e as co nd ições do povo qno clell as utilisa . 

E' ass im que ellas d ispõe m ele vas tos banhei ros para 
qu e eacla menino possa tomar ao menos um banh() geral 
de 15 em 15 dias, elo agua quente no inverno, e fri a no 
verão. 

Além disso, ellas fo rnecem á gente pobre (aos alumo os) 
uma e aos indigentes du as dia ria mente, para o que 
dispõe m de vastos refeitor ios . 

O 8llsino da natação dá - se durante as ferias no lago 
Matar. · 

E m 1890 jantara m nas escolas 2000 cri a nças de a mbos 
os sexos . Fizera m exer cícios de natação 4208, sendo :2201 
do sexo masculin o e 2037 do sexo fe minin o. 

Co mo na Suissa , t a mbem na Suecia as escolas não t êm 
directores propri a mente ditos . O pr i meiro mestre, que tem 
por seman a oito ou nove classes, é encarregado elo vela r 
o cumprimento elas regras discip linares, de faze r a es -
cripturaçào e de da r outras prov idencias qne co mpetem ao 
d irector. Elle se encarreg·a tambem da vonela elos liv ros e 
de ou tros objec tos , prestando cou tas ú auminist ração uo :fim 
ele cada semestre, e bem ass im el as punições, que por ventura 
t enh a m de :ser appl iC'adas aos a lum rws, o que nenhum dos 
outros mestres pó el e faze r . 

A divisão racio.1al elas ma ter ias e a pequena extensão 
de cada um elos cnrsus permitte m um ensino r egular e um 
apwveitamento CO ITespo ndente . Se accrescentarm os qne os 
professo res co nhecem as materias qLe ensinam. e es tão co m-
pcmetrados da sur.iodade de sua missão, e que cada classe, 
c1 i vi d i da em elo is cursos , occn pa do is professores , chega-
remos á co nclns,l.o qne as escolas ele Stock l1o lm são . sem a 
Jne, ,or co ntestação, se não as mellw res, pelo menos das 
melhores da Europa . 
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Não é que tudo seja perfeito e que se tenha dito ali a 
ultima palavra. Longe disso. Diversas coisas provocaram 
reparo da minha parte. Em primeiro logar, a disciplina, 
por demais passiva, é esmagadora, tanto para os discípulos, 
como para os mestres, que são de uma obediencia extraor-
dinaria. 

Não sou apologista da liberdade absoluta, e m.enos da 
insubordinação. Mas creio que o professor deve ter uma 
certa esphera de liberdade, dentro da qual possa mover-se 
para desenvolver a sua actividade e imprimir no seu ensino 
o cunho de sua individualidade. 

Outro defeito das escolas da Suecia é o caracter con-
ftssional , ·que já começa a desg·ostar a um bom numero de 
cidadãos de crenças dissidentes, Esse numero tende a crescer, 
e seu crescimento causará perturbações desagradaveis. 
A escola neutra é uma aspiração por em quanto de um pe-
queno numero; mas é reforma , que a Suecia será forçada 
a realisar para acompanhar o movimento da civilisação do 
seculo. 

E' escusado dizer que, quando fallo de escola neutra, 
não quero dizer ímpia, mas sómente a escóla accessivel a 
todas as confissões, como a da Suissa. 

Na Suecia reina tambem uma ingenuidade que parece 
exceder os limites da sensatez. Vi, por exemplo, nas bellas 
escolas de Stockholm alguns meninos descalços e sem paletot 
ou jaqueta, no meio de seos companheiros ! Etam excluídos 
de certos exercícios de gymnastica. 

Se por um l<:tdo, é digno de louvor habituar crianças 
á simplicidade e á despretenção, não me parece sensato 
levar tão longe tal virtude, que em excesso pode per-
der o nome, tomando outro menos attrahente, como acon-
tece a todas as qualidades . - In medz'o tutissi?nus t·Ms -
é uma maxima que nunca deve andar longe do espírito elo 
educador. 
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EstatV.stica 

Em 1890 o numero do alumnos em idade escolar em 
Stockholm era de 26.749, sendo l3. 2Gü do sexo rnascullno 
e 13.480 do sexo fe!Tii nino, dos, quaes. 

71 por cento pertencial"fl ás eseo.las publicas primarias 
7, l n ás escolas superiores esp.eciaes 
1 >> dos arredores de Stockholm 

)) 

)) 

)) 

ás)scolas particulares 
eram instruidos no domicilio 
foram retirados por 

11,6 
l ,2 
2,3 
5 )) não receberam instrucção por molestias 

e outras causas 
') não se tem delles noticia, como se de-

prehende da seguinte tabella : 

Escolas publicas primarias .. . . ... .... . 18. 976 .alu mnos 
)) )) superiores o cspeciaes .. 1. 905 )) 

)) )) fóra do districto ... . .. . 273 )) 

>) particulares ...... , ..... .... , .. 3. 110 ) 

...................... . . ... . 315 )) 

Retirados ppr ... . . ... ..... .... . 605 )) 

Não receperam tnst rucção .. ......... .. . 1. 360 )) 

Não ha noticia de; ....... .. .......... . 205 )). 

Total ...................... . 26.749 )) 

Ha em Stockholm nove escolas primal'ias (folkslwlo?·) 
frequentadas nos cursos diurnos por l7. 288 menores de 
ambos os sexos. 

O corpo qocente qonsta de 497 professores, sendo apenas 
91 do sexo mas.cPli.no .<::l 406 do s.exo feminino. Alumnos 
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e mestres são distribuídos pelas nove escolas do modo 
seguinte: 

Ahunnos das escolas de StockholJ:n 

ALUMNOS ALUi\lNAS 

-------------- --------------- TOTAL ESCOLAS 
REPE- SbMMA NOVAS REPE- SOMl\L\ NOYOS TENTES TENTES 

-- -- -- -- -- - - --
1 Dj11rgorrl en .. .. .. . ... 95 5 100 114 5 119 219 
2 Storl,yrko ........ ... 365 37 402 428 19 447 849 
3 Klara . ...... . ..... ... 542 62 604 606 93 701 1. 305 
4 Kungsholm en .. . .... . 888 63 951 957 61 1. 018 1. 969 
5 Jakobs ocll Johann is . 896 67 963 1.034 .7 1.091 2 .054 
6 I-Ied vig El eonora ..... 960 1:l4 1.094 1.161 80 1.24 1 2.335 
7 Maria ................ 1.179 27 1.206 1.276 :39 1. 315 2.521 
8 Adolf Fredrik s . . .. . .. 1.16 1 180 1. 341 1. 388 232 1. 620 2.1)61 
9 Katarina ............. 1. 343 114 1.457 1. 521 97 1.618 3.075 

-- -- -- -- - -
7.429 689 8. 118 8.485 685 9.170 l7 .288 

Ajuntando os que frequentam os cursos nocturoos, te-
remos elevado o numero de alumnos a 18.976, sem contar 
157 meninos e ll6 meninas dos arredores de Stockholm. 

Dil!lt.t•ibulção dos ahunnos das 9 es<·olas, }lOr classes 

" "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' ESCOLAS < < < -< < -<: < TOTAL ..:l ..:l ..:l ..:l ..:l ..:l ..:l 
ü . ü ü ü ü ü ü 

;.... ' ;, ;n ;o t--"" 
- - - - - - - --

1 .... . ... ...... ..... .. 42 26 25 37 28 32 29 219 
2 Stonyrko ...... ............ . .. 147 126 106 121 120 139 90 849 
3 !Cl ara .... .. ....... . . .. . .. , .... 215 236 168 236 174 150 126 1. 305 
4 Kungsholm en . . .. ..... . ........ 424 364 321:i 373 258 14:2 82 1.\)69 
5 Jacobs och Johannis .. . . ... .• . . 434 409 337 327 26!) 172 106 2.054 
6 Hedvig Eleonora .. . . . . ..•... . . 413 402 384 413 330 278 115 2.:335 
'i Maria .. . . .. ... . ..... ..... .. .. . 478 '135 435 413 398 198 164 2.521 
8 Ad olf Fred riks ... ... .. . . . .. ... 647 514 5a-1 4'18 4G2 329 87 2.961 
9 Katarina ... , ................ . .. 6-1 8 546 534 564 426 2:-13 124 3.075 

- -
17 .228 

.. - .. -
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Col'J)O docente d as 9 escolas 

Ul til 

til '" < 
Do: Do: o o o r. til til 

1\SCO LAS :. Ul til TOTAL MÉDIA ::> '" "' .., "' < o o 
(4 Do: 
P< P< 

1 Djugo ed en ......... 00 .... . ........ . .. 219 
2 Storkyl'lw ... . . . ... .. . ...... . ... . ..... ' 840 5 
3 K laea .... .. .. .. ... .......... .... 00 ... 1. 305 8 

6 7 31.2 
20 25 33 .0 
32 40 32-G 

4 Kun gs l1 0l men . ....... .. .. .. .......... l. OGU ll 
5 J acobs ock Jo l1 a nni s ... . . . . .. ..... . . . 2.05-1 10 

44 55 35 .8 
49 50 34. 8 

6 E d vi g Eleo nora .................. .. ... 2 .33:) 15 
7 Maria ............ - .. . .. .... .. : .. ... .. 2.521 14 

4G 61 38.2 
65 70 31.0 

8 Aclolf Frccll'iks .... .. .......... ...... 2.91'1 13 74 87 34 .0 
9 Katarimt........ .. .................... 3.075 H 70 8-i 3G .6 

91 406 4971-
34.7 

Pelas tabellas acima vê-se que em todas as escolas 
de Stockholm o numero ele meninas é superior ao ·de 
meninos . Assim : 

ESCOLAS 

l ' Dju gonlen ........... .. .... . . . .. . . . ..... ... .. . ...... . 
2 ' St.o rl;:yrko ... .. • . . . . ..... _ . ....... . . . . . .. .. . .... .. . . 
:J• hl a ra ... .. .. .. . .. . . . .. ..... . . ... ..... . ............ . . . 
4" Kun gs li ol men . ..... .. .. ....... .. ..... . ... . . . . ... . .. . 
5' Jakobs och Jo l1 a nni s ............... .. .............. . 
G" Hcd vig Eleo nom .... .. . .... . . . . . .. .. . . ... .. ......... . 
7" i\l a ri a . . . ... . ... . .. . .. . . ... ........ . .. . .... . . . _ ..•... 
8' Adolf F recleiks ... ..... ....... ... . . . . . .. .... •. . .. . .. 
9" Kataein a .................... . ......... . .. .... ....... .. 

).I EN I NOS 

100 
402 
604 
!)51 
9li3 

1 .004 
l. 2t 6 
1 .341 
1. 457 

119 
441 
701 

1. 018 
1 .001 
1 .241 
1. 315 
1. 620 
1 .618 
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Vê-se tambem que o numero ele professoras é muito 
superior ao ele professores . Assim : 

ESCOLAS 

--------------------------------------- --- ----
r : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
3• Klara ..... . . .. .................... . ......... . .......... . 
4" Knngsholmen . .......... . ............. . ......... . . . .... . 
5" J akobs ocll Jobannis ....... .. ......... .. ..... . .. . . . .. . . . 
6" Hedvig Eleonora ...... . .. . ..... . ....................... . 
7• Maria .................... . . .... ... ...... . .............. . 
s· Adolf Fredrik ...... : ... . . . ........... . .. .... . .... . .. .. . . o· Katarina . . . . ......... . .......................... .. .. . .. . 

l 
5 
8 
ll 
lO 
15 
14 
13 
14 

6 
20 
32 
44 
49 
46 
65 
74 
70 

A razão ele tão grande desigualdade é que até o 6o 
curso as aulas são todas m ixtas e são todas regidas por 
professoras ; e nas aulas dos outros cursos ha regentes de 
um c de outro sexo. Além disso, as mulheres suecas re-
velam tanta aptidão para o mag·isterio, que o sexo mas-
culino paroce ameaçado de completa exclusão . 

llot•at•io l. as ntd.as tias escolas de Stoel.:h olan 

ln CLASSE 

Segunda-feira. - Heligião e calculo, liogua materna, 
trabalhos manuaes, li.ngua materna. 

Terça-feira.- Religião e calculo, língua materna, es-
cripta e lição de cousas, l ingua materna. 

Quarta-feira. -Religião e calculo, lingua materna, es-
cripta, lingua, J;Uaterna,. 
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Quinta-feira.-Religião e calculo, língua materna, tra-
balhos manuaes, ling·ua materna. 

Sexta-feira.-Religião e calculo, lingua materna, es-
cripta e lições de cousas, lingua materna. 

Sabbado.- Religião e calculo, lingua materna, escripta, 
língua materna. 

2a CLASSE 

Segunda-feira.-Religi;;(o e lição de cousas, lingua 
materna, calculo, lingua materna, trabalhos manuaes. 

Terça-feira. - H,eligiJ:o e calculo , língua materna, es -
cripta e lição de COL1Sas, língua materna , trabalhos ma-
nuaes. 

Quarta-feira. - Relig·ião e-calculo , língua materna, es -
cripta, lingua materna. 

Quinta-feira. - Religião o lição de cousas, lingua ma-
terna, calculo, lingua materna , .trabalhos manuaes. 

Sexta-feira. - Relig·ião e calculo , língua materna; es -
cripta e liç.ão de co usas, língua materna, trabalhos manuaes. 

Sabbado.-Religião e calculo , lingua materna, escripta, 
lingua materna, geographia. 

3a CLASSE 

Segunda-feira. --'-Relig·ião, lingua materna, geographia, 
calculo, trabalhos manuaes. 

Terça-feira. - Historia , lingua materna, escrijJta, cal-
culo, trabalhos manuaes. 

Quarta-feira. - Religião , língua materna, canto e es-
cripta, língua materna , desenho. . 
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Quinta-feira. -1-teligião, liog·ua materna, geogTaphia, 
calculo, trabalhos manuaes. 

Sexta· feira - Historia natural, lingua materna, es -
cripta, calculo , trabalhos manuaes . 

Sabbado.-Religião , língua materna, canto e escripta , 
calculo, língua materna. 

4a CLASSE 

Sexo 11Wscuh1W 

Seg·uoda-feira.- Religião, ling·ua rnaterna, geographia, 
calculo, esc ri pta. 

Terça -feira.- Historia, lingua materna, historia na-
tural , calculo, língua materna. 

Quarta-feira. - Religião, liogua materna, gymnastica 
o canto, historia naiural, escripta. 

Qninta -feira.- Religião, :ilingua materna, g·eog-raphia, 
calculo, desenho. 

Sexta-feira. - Historia, língua materna , historia na .. 
tural, calcu lo , escripta . • 

Sabbado. - Rolig·ião, língua matrrna, gymnastica e 
' canto, calcnlo, lingua materna. 

4a CLASSE 

Sexo 

Segunda-feira .. - Relig·ião, língua materna. g·eog-raphia, 
trabalhos manuaes, trabalhos manuaes. 

Terça-feira.- Historia, lingua materna , historia na-
tural, calculo , escripta . 
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Quarta-fHira. - Religião, lingua matema, ling'Lla ma-
terna, calculo, canto, gym nastica . 

Quinta-fei ra - Rf;lig ião, lingua materna, g'eographia, 
trabalhos manuaes, traba lhos manuaes . 

Sexta-feira.- Historia, ling·ua materna , his toria na-
iural, calcnlo, desenho. 

Sab bado. - Rclig'ião, ling,ua materna, escripta, calculo, 
canto e gymnastica . 

5« CLASSE 

Sexo masculino 

Segunda-feira. - Rel ig·íão, língua materna, historia 
natural , hí storia e g,eometria, escripta. 

Terça-fei ra.- Historia, lingua materna, geographia, 
calculo, canto e g-ymnastica. 

Quarta-feira.- Relíg·ião, ling, ua materna, hi storia na-
tural, calcu lo, desenho. 

Quinta-feira.- Religião, lingua materna, histo ria na-
tural, calculo e geometria, escripta. 

Sexta -feira. - Hístoria, língua matern a, geog-raphia, 
calculo, canto e gymnastica . 

Sabbado.- Religião, língua materna, língua materna, 
calculo, canto . 

5n CLASSE 

Sexo (endnino 

Segunda··feira.-Relig'ião, geographia , ling·ua materna, 
trabalhos manuaes, trabalhos manuaes. 

Terça-feira . - Historia, ling,ua materna , escripta, cal-
culo, canto e gy mnastica. 

Quarta-feira.- Relig·ião , ling·ua matern a, histo ri a na-
tu ra1, calculo, ca nto. 

Qninta -fcíra. - Relíg'ião, gr.ograpltía, desenho, t ra -
balhos manuaes, trabalhos manuaes . 
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Sexta-feira.- Historia, lingua materna, ling·ua ma-
ttJrna, calculo, canto e gymnastica. 

Sabbado.- Religião, lingua materna, historia natural, 
calculo, trabalhos manuaes. 

6a CLASSE 

Sex o mctsculino 

Segunda-feira. - geometria, historia natural, 
lingua materna, escripta. 

Terça-feira.- Religião, calculo, geographia, língua 
materna, canto e gymnastiea. 

Quarta-feira.-Historia, calculo, lingua maténa, lingua 
materna, desenho. 

Quinta-feira.- Religião, geometria, historia natural, 
historia e geographia, canto. 

Sexta-feira.-Religião, calculo, geographia, lingua ma-
terna, canto e gymnastica. 

Sabbado.-Religião, calculo, historia, língua materna, 
desenho. 

6a CLASSE 

Sexo feminina 

Segunda-feira.- Historia, calculo,· escripta, geometria, 
canto e gymna'Stica. 

Terça-feira. -Religião, língua materna, historia na-
tural, trabalhos manuaes, trabalhos manuaes. 

Quarta-feira.- Relig·ião, calculo , língua materna, geo-
graphia, canto. 

Quinta-feira.- Historia, calculo, ling11a ma terna, língua 
materna, canto e gymnastica. 

Sexta-feira.- Religião, língua materna, historía na-
tural, trabalhos manuaes, trabalhos manuaes. 

Sab badà. - Relig·ião, calculo , desenho, geographia, 
trabalhos manuaes. 
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?a CLASSE 

Sexo mas cu hno 

Segunda-feira.- Geographia, calculo, geometria, língua 
materna, ling·ua materna. 

Terça-feira.-Religiilo, calculo , historia natural, lín-
gua materna, canto e gymna tica . 

Quarta-feira. - Historia, calculo, historia natural, lín -
gua materna, língua materna. 

Quinta-feira. - Religião, geog-raphia, geometria, dese-
nho, desenho. 

Sexta-feira. - Historia, calculo, historia natural, lín-
gua materna, canto e gymnastica. 

Sabbado. - R0ligião, calculo, historia natural , historia, 
desenho. 

7a CLASSE 

Sexo jeminúw 

Segunda-feira.-Relig·ião, ·g·eographia, calculo, traba-
lhos manuaes, trabalhos manuaes. 

Terça-feira. - Historia natural,!historia, calculo, lingua 
materna, canto e gymnastica. 

Quarta-feira.-Religião, .lingua materna, língua ma-
terna, geometria, desenho . 

Quinta-f&ira . - Historia natural, geographia, desenho, 
trabalhos manuaes, trabalhos manuaes . 

Sexta-feira. -Historia natural, historla, calculo, de-
senho, canto e gymnastica . 

Sabbado·-Religião, língua materna, língua materna, 
trabalhos manuaes, trabalhos manuaes. 

Para dar ideia clara da constituição dessas escolas, 
darei a estatística especial da escola Katarina, uma dai" 
mais importantes que visitei. 
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ESCOLA KATARINA 
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ESCOLA KATARINA 

(CONTINUA ÇÃO) 
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So m .. 1.3-l:J 1. 521 11 4 ()7 3.075 9,7 636 11. 884 2.593 9.650 511 

Nesta tabella so vê qu e só a primeira classe tem 19 
cursos, l J primeiros de 20 a 07 alu mnos cada um , e 6 se -

lO 
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gundos, de 33 a 41 . A segunda classe tem lO primeiros 
cursos de 20 a ::l9, e 6 segundos de 27 a 40. E cada curso 
está a cargo de um professor e trabalha em sua sala. 

Esta é a estatística do 1890 . · Em 1891 na occasião da 
minha visita, o numero de alumnos desta escola era de 3500, 
segundo me assegurou o já citado Sr. Bergmann, muito 
digno lnspector das escolas. 

Nos documentos que acompanham este trabalho en-
contram -se esclarecimentos importantes e minuciosos do 
movimento das escolas daquella capital. A publicação de 
todas essas minuciosidades, além de ser estranha aos in-
tuitos do governo, tornaria summamente extenso e fasti-
dioso este trabalho. 

Em todo o caso, esses documentos, entre os quaes :fi-
guram alguns em manuscr.ipto e de grande valor, :ficarão 
á disposição dos estudiosos que os quizerem consultar. 

O que faz, a meo ver, a excellencia do ensino pri-
maria em Stockholm, é o seo caracter summamente edu-
cativo. Ali ninguem se preocupa com a apparencia, mas só 
com a realidade . O ensino scientifico é serio e grave, mas 
os professores só o dão aos meninos quando estes estão em 
idade de o comprehender, como se deprehende da tabella 
dohorario. 

E' tão g rande a seriedade que rein a ali nos trabalhos 
escolares, que quando se entra em uma daquellas grandes 
escolas, onde tudo está e:-n movimento o tudo se move a 
tempo e em ordem, tem-se a impressao de quem se acha 
em um templo sagrado. 

E de facto, a escola deve ser, não um log·ar de dis-
tracçüo, como alguns pensam, mas o templo da educação e 
do trabalho . 



CAPITULO V 

O ensino primaria na Inglaterra 

RESUMO HISTORIOO 

Até 1833 o governo da Ingla terra nenhuma intei' -
venção tinha nas escolas . A instrucção era cliffundida em 
todos os gráos pelas diversas sociedades, que disso sé 
encarregavam. E cada uma fazia como podia, ou como 
queria. Como se sabe, na Inglaterra domina em todas as 
espheras da actividade nacional o systema do self-govern-
rnent . Antes daquella data, em quo foi votada pela pri-
meira vez no orçamento, para as escolas, uma verba de 
2000 f-, tinha-se agitado a questão da intervenção do Es- · 
t ado na educação popular, que estava toda entregue ao 

anglicano. 
Um inquerito promovido pelas r eclamações de alguns 

espíritos liberaes ( W esky, Raikes, Lancaster) tinha dei-
xado provado, além de outras coisas, que as escolas eram 
insuf.ficientes, pois que de :2:200 .000 meninos, só 900 .000 
recebiam instruccão l • 
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A consequencia de Wo graves revelações foi quB em 
1805 constituiu- se uma sociedade, que depois tomou o 
titu lo de Brits cmd FoJ"eign School Society, a qual acloptou 
por influencia ele Lancaster, como uuico ensino religioso a 
leitura da Biblia. 

O prog resso das escolas desta sociedade despertou, 
como era natural , o zelo elo clero anglicano, que viu na 
ini ciação das ideias novas um perigo para a sua in-
fluencia. 

Em consequencia, por ini cia ti va el o arcebispo de Can-
torbery org·anisou-se outra sociedade em opposição á l a, e 
chamo u-se National School Society of the Church o; 
Enqland. 

A' testa das escolas desta sociedade collocou-se Bell, 
qu e di sputava a Lancaster a prioridade na ideia elo ensino 
mutuo, adaptado por ambas as sociedades . 

Da rivalidade, porém, dos dois partidos apro veitava a 
cultura dos espíritos, e o Estado crusava os braços e dei-
xava-os lutar nessa arena nobre, em que cada um dos 
contendores procurava mostrar a sua superiorid ade em bem 
servir á santa ca usa da educação popular. E' que uns e 
outros pensavam só vencer o adversario na somma elos be-
neficios prestados á ·causa publica, e nenhum se lembrava 
da intriga, da'Caballa , ela diffamação, nem de outros meios 
tôrpes, tão em moda nos paizes onde as vi rtudes cívicas são 
desconhecidas t 

A-verba de 2.000 f, foi votada, como dissemos, em 1833 
para auxiliar as sociedades na cliffusão do ensino, e em 1839 
foi creacla um a com missão ou co nselh o privado ( The Com -
mütee o( Councz'l on Educatzon) quo é unn especie de minis-
teria de instrucção publica . Fo ram tambem creados os 
inspectores govern amentaes . 

Os subsidias do Estado oram dist1·ibuidos pelas escolas 
de todas as seitas, inclusive pelas escolas israelitas. 
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Ora, sendo que todas as escolas protegidas eram de 
caracter confissional , qu e tal era a condição, acontecia 
que nas localidades em que só hétViéJ, escolas de uma crença, 
os filhos de pessoas de crenças dissidentes ficavam sem 
instru cção . 

Os perig·os de tal situação não podiam escapar á 
attenção de um governo sensato . Discutiu -se por muito 
tempo se a inst ru cção dev ia ou não ser obr igatoria; se o 
governo devia mauter a sua inter venção em tollas as os -
colas que fundasse, ou se devia cessar essa intervenção com 
a r etirada do subsidio anuual; finalmente, se se devia 
manter o caracter confissional das escolas. 

Destas discussões nasceram du as novas sociedades : 
a L z'ga do Ensino (de Birmingham) e a Unicl.o Naáonal do 
Ensino (de MancheEter) . A prim eira queria o ensino leigo e 
obrigatorio ; a seg·unda, a conservação elo systema vig·ente . 

O govern o liberal , esclarecido sobre a ori entação ela 
opinião publica coro estas discussões, apresentou ao parla-
mento a l7 ele Fevereiro ele 1870 o bitl Folster, qu e, a 9 
de Agosto do mes mo armo, foi co nvrrtido em lei (ElemenJ 
tCl?"Y Educatzón Act). 

E' essa a lei que ainda hoje rege o ensino primaria na 
Inglaterra . Todos os annos lhe silo fe itas algulllas a lte-
r ações regu lamenta res, e extrah e- se uma nova copia, em 
qu e siio mencionadas as alte rações feitas e são apontados 
os artig·os modificados. 

Ü J•;,;·an isação actnal 

Na lei de 17 ele Fevereiro de 1870, já citada, ficou E.S -

tabeleciclo que o parlamento votará annualmente uma som ma 
para a edu cação publica na Ing·laterra e Galles, a qual 

· será applicada pela administração (Education Depa?·tment) 
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a auxiliar a manutenção das escolas publicas elementar es 
e as escolas normaes. 

cr Entende-se por escola elementar, diz o art. 3o do re-
gulame:J.to de 1891, aquella em que a educação elementa r 
é a parte principal da educação ahi dadà, e não com -
prehonde senão aquellas escolas em que o pagamento ordi-
nario para a instrucção de cada alumno não exceda . a 
9 pene e por semana. >> 

Os subsídios do Estado são distribuídos pelas escolas 
na proporção do numero, da assiduidade e do aproveita-
mento dos alumnos, sob as seguintes condições: 

Nenhum alumno é obrigado a frequentar os exercícios 
r eligiosos, e qualquer póde ausentar-se nas horas destinadas 
a taes exercícios. O ensino relig·ioso será dado no prin -
cipio, ou no fim dos trabalhos das classes, de modo que 
quem não tomar parte nelle, possa entrar mais tarde, ou 
retirar-se mais cedo, sem perturbar a ordem. Essa cir-
cumstancia é mencionada no horario (tz'me table). 

2o. Todos os professores principaes devem ser mu-
nidos de certificados, excepto para as escolas nocturnas. 

3 o. Todas as escolas elevem estar francas ás visitas dos 
inspectores, os quaes não se devem ingerir em questões 
do ensino 

A lei determina as condições em que a subvenção póde 
ser augmentada ou diminnida dentro dos limites de 6 a lO 
shillings por alu mno, segundo as idades o a freq uencia. 
As condições sâo verificadas pelos inspectores . O numero 
de alumnos, tonwdo para a concessão do subsidio, é a 
média da froq nencia au nual. 

Para qu o uma escola tenha direito ao subsidio é ne -
cessario que teu h a 400 sessões escolares no anno . As sessões 
são duas por c1 ia. das ü ao meio dia e das 2 as 4 l/2 da 
tarde. O alumno que não tiver comparecido ao menos a 
150 sessões, é excluído do calculo. 
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Para as escolas nocturnas a regra é 4 shillings por 
alumno, tendo a escola 60 sessões annualmonte. O calculo 
é feito pela média da frequencia, como nas escolas diurnas; 
porém o alllmno que tiver assistido ao menos a 40 sessões , 
dá direito a 7 1/2 shühngs. 

Para dirig·ir as cousas da Instru cção, a lei creou em 
cada circumscripção uma commissão (school boarâ) cujos 
membros se distrillllem em sub-commisões e são eleitos de 
tres em tres annos pelos cidadãos que pagam a taxa es - · 
pecial. Nessa eleição, as mulheres votam e são votadas. 

O schoo l boarâ ele Londres consta de 55 membros , 
que se dividem em muitas sub- cornmissões (Sub committee ) 
conforrn3 as necessidades da ad ministração . 

Em virtude elas di sposições supra, surgulu ao lado 
das escolas voluntarias (vo lunta?"Y schools) uma nova es-
pecie de escolas, as dirigidas pelo school board; é o que os 
inglezes· chama)ll board- schools. 

Reina grande rivalidade entre umas e outras . As pri-
meiras es tão nas mãos do clero _e são inimigas elas outras, 
porque dizem que nestas se descura o ensino religioso. 

Anno a anno as escolas do school board de Londres 
ganham terreno sobre as suas rivaes, como se vê dos se-
g tlintes algarismos . 
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173.406 1870 . . .. .. .. .... . .. .. 261. 158 

1873 .... ....... .. . .• . 282.936 58.581 259 .543 59.606 195.662 40.481 
1876 ..... .... . ... . ... 287 .Jl6 146 .074 259.4361 146.031 199.605 114.380 
1879 .... .. .. . .... .... 211.314 1 219.291 235 .084 233 .480 182 .728 185.ti18 
1882 . ..... .. ... . ..... 263 .617 1 288.275 223 .2971 295 .833 174.723 23'l.205 
1885 ... .. .. .......... 262 .175 357 .298 2ll.'ill · 3M.i4o 168.712 290 .099 
1888 ................. 262.022 ' 407 .636 207.8871 420.914 162 .349 328.578 
1889 . ... .. ... .... .. 262.270 , 415.0111 209 .1931 434 .1>75 164.770 342.321 
1890 . ...... .. ..... .. . 266.4491 419.974 210.789 443. 14'1 164.43± 345;746 
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Por estes algarismos vemos que no primeiro triennio 
de 1873, nas escolas do governo (boa?"d-schools) matricula -
ram-se 59.606 alumnos, indo esse numero crescendo con-
stantemente, de sorte que no segundo triennio ( 1876) ele-
vava-se a 146 .031 ele 86.425), no terceiro (1879) 
elevava-se a 233.488 (novo aug·mento de 87.449), no qu arto 
(1 882) elevava-se a 295 .833 (novo augmento de 62.353), no 
quinto (1885) elevava-se a 364 .140 (novo a ugmento ele 
68.307) , no sexto (1888) elevava-se a 420.914 (novo au -
gmento de 56 .774), em 1889 elevava-se a 43<!.875 (novo 
augmento de 13.961) ; finalmente, em 1890, por um novo 
augmento de 8.268, elevava-se a 443.143, e se mcàs mundo 
houvem, lá chegm·a! 

Ao passo, porém, que as escolas officiaes experimen-
tam tal progresso, nota-se pelo contrario nas escolas 
voluntarias grande diminuição na concurrencia, pois a 
ellas concorreram : 

ANNOS COl\CURRENCIA AUGThiBNTO 

1873 .... .. ....... .. 259.543 
1876 . ..... .. ..... .. 259 .436 -- 107 
1879 . ... .. . .. ... . . . 235 .084 - 24 .352 
1882 ... .... .. . . . ... 223.297 - ll. 787 
1885 . .. . .... : . . . ... 211.711 - 11.586 
1888 .............. . 207.887 - 3.824 
1889 . .. · .. . .. . ... ... 209 .1 93 ••• •• • • o. + 1. 306 
1890 ..... ... . ... . . . 210. 789 o • • •• • o. •' + 1.596 

Apenas nos dons ultimos annos houve um pequeno 
movimento no sentido contrario, o qual foi do l . 306 em 
1889 e de l. 596 em 1890, sem que, todavia, deixasse de 
crescer o numero nas escolas officiaes . 

Pelos algarismos da tabella seguinte vemos que a re-
entre os alumnos das esc0las v0luntarias e os das 
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o:fficiaes ( boC'1"d sclwols) em toda a Inglaterra não 
é a mesma qne se observa nas escolas de Londres. 

Ahunaos Juata:·icui.ados etn t 8 90 

Schools connectecl national Socz'ely . .. .. ..... . 
TVesleyan Schools. . . . . . . . . . . ... . . . ... .. . 
Roman Cathohc Schools . ........... . . .. . . . . 
Brz'tish, UJiclenomi,zatz·onal, anel othe1· Schools. 

Total das escolas livros (volunta?"y), .. . . . ... . 
School Boarcl Schools . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . 

2 :•171 .120 
174.959 
256 .594 
330 .5-10 

2 :938 .213 
1:89'2 .347 

Vê-se, pois, qu e a frequcncia das escolas o:fficiaes é 
apenas 39,2 °/o . 

O Schoo l boa-rcl tem o poder obrigar os pais a man-
dar os fi lhos á escola, fi cando a cRda um o direito de 
preferir a escola que mais confiança lhe inspira . 

A obrigação se faz e:ffectiva por meio de multas, que 
o mesmo Schoo l boa?"cl pode cobrar. 

Em 1881 foi instituída uma obrigação indirecta, que 
consiste em prohibi r as fabricas de r eceber menores d e 14 
a nnos, qu e não tenham o cert ificado d0 estud 1s (labozw pass) 
dos inspectores das escolas . O certificado do labow" pass 
só é dado em dous casos : prz'mo, justificando o preten-
dente sua frequencia na escola 250 vezes, pelo menos, em 
cada um dos cinco ultimes annos; secwzdo, prestando o 
pretendente exame, em qne seja julgado habilitado . 

Ha ainda uma medida mais di recta e effi.caz, exercida 
sobre os meninos que não frequenta m as escolas, ou por 
negligencia dos pa is, ou por se sub t rahirem á vig·ilancia 
des tes e dos mestres : são recolhidos co mo -.·agabundos ás 
escolas correeciGnaes inclnstriaes (lnclustl"ial Schools), onde 
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permanecem até os 1G annos, salvo o caso de serem resti -
tuídos aos pais, que os reclamam. 

Em 1890 foram recolhidos a essas escolas 14.541 me-
ninos, segundo as ultimas estatisticas . 

Ha em Londres tres escolas deste genero : duas para 
os vagabundos e criminosos condemnados, e uma para os. 
rebeldes . 

As escolas de Londres variam muito, tanto no numero 
do alu mnos, co mo na extensão de scos 

O ensino ordinario co nsta de 7 classes, além do jardim 
da infancia. Pelas sete classes são gradualmente distri-
buídas as seguintes disciplinas : 

a) Materias elemeutares obrigatorias : 
Leitura , cscripta, contabilidade, desenho e trabalhos 

manuaes . 
b) Materias accessorias : 
Gra mmaiica ingleza, geographia, historia, sciencias 

elementares . 
Ha além disso mu::;ica e gymnastica, como consta dos 

documentos minuciosos que aco mpanham este trabalho . 
Podem ainda ser ensin adas como materias especiaes: 
Algebra, geometria, t ri go nometria, mechanica , latim, 

francez ou allemão, physiologia, botanica, agronomia, chi-
mica, physica, economia domestica (para as meninas), tachi -
graphia (stenographia). 

Para o ensino destas ultimas disciplinas cada escola 
póde augnientar o seu progTam ma até onde quizer, com 
tanto que sub metta o seu plano á approvação do inspector. 

Entre as escolas que visitei, mencionarei tres, que re-
l)resentam outros tantos typos daquella organisação es· 
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pecial, e que me foram indicadas como as mais excellentes 
de Londres . Effectivamente ellas me deixaram uma im-
pressão das mais agradaveis. 

Escola «Sn•nncr Ro::ul Board» 

Esta escola contem só as classes do ensino ordinario . 
Tem 390 alumnos, sendo 200 do sexo masculino e 190 do fe-
minino . Seo ensino se est0ncle desde o jardim da infancia 
até á 7a classe do ensino primario. 

Além elas classes infantis, que por toda a parte são 
mixtas, as duas primeiras classes elo ensino primario são 
tambem mixtas. Nas outras cinco os sexos são sepa -
rados . 

Escola « illcc.lhnrn Strcet>_.. 

E' dividida em qu atro seccões co m clirecções sepa-
radas. 

1". Secção (Senim· boys)- Um clirector, oito classes 
(classes ?·ooms), oito professores; 388 alumnos elas classes 
4", 5a, 6•'· e 7a, tfmclo cada uma duas secções de 48 
alumnos. 

2a . Seccão (Senior Gú·ls)- Uma directora, oito classes, 
oito 388. alurnnas das classes 4a, 5", ()a e 7 a, 
tendo cada uma duas secções de 48 alumnas. 

3a. Secção- Seis classes (classes ,·ooms) constando de 
duas divisões de cada uma das tres primeiras classes (la, 
2a e 3a) todas mixtas ; 420 alumnos ele ambos os sexos , 
70 por classe. 
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4". Secção- Sete divisões das tres classes in fa ntís de 
3 a sete a nnos. Uma directora, sete professoras e duas 
adjuntas (junim· teache1·s) 468 cria nças . 

RESUMO 

3 Directoras e um Director . . . . . . 
8 Professores . . ... . .... . ..... . . 

2 l Professoras . . . .. ............ . 
2 Adjuntas ........ . .... . . . . . .. . 

Corpo docente . . .. . . . ..... . .. . 

ALUMNOS 

l a . Secção (Senio1· boys) . . . . .. . .. 
2". )) (8enio1· gzds . .. . . ..... 
3" . )) de ambos os sexos .... 
4a. )) )) )) 

9' 

2 
35 pessoas . 

388 
388 
420 
468 

Total ......... . . .... 1664 

Além dos 35 professores mencionados ba a inda pro-
fesso res especiaes que vêm dar lições em certas horas em 
dias especiaes, de Desenho, de Francez, de Sciencias Na-

' turaes . 
Nesta escola assisti a uma lição no laboratori o de chi-

mica, em que doze rapari gas de 12 a 14 annos e l O rapa-
sinhos faziam uma analyse. 

Ji:scoln Roatl IJoard Schools Hauapsteatl>> 

E' uma gTande escola, que cousta do tres secções com 
direcções separadas como a precedente, porém do uma 
eonstituiçilo differente, 
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A l " secção é a elo Ja rdim da Infa ncia . 
A 2a secção é a das classes ü1feriores ( l a , 2a e 3a. ) 
A 3a secção é a elas classes superiores . Ao todo 30 

classes (r.:lasses ?"OO?nS) com 2000 alnmnos de ambos OS 

sexos . 
Nesta escola todas as classes são mix tas em todas 

as idades. O ens ino é dado por professores do ambos os 
sexos. 

As duas primeiras secções t êm duas clirecto ras . A ter-
ceira, poré m, tem um cli rec tor o Sr. W. B . Adams, que é 
o d.irector geral. 

O programma des ta escola é dos mais adiantados . 
Além da a lgebra e da geom tria e trig·onometria, te rá a 
mechanica. Aind a não tem laboratorio de chimica , o qual 
se vai já org·anisar . 

A musica sobretudo é ensinada com g rande es mero, e 
tambem a religião e a historia. 

Em 1890 os alumnos desta escola obtiveram os mais 
altos p rem ios . 

O relator io u ltimo do r espectivo inspector rendo ao seo 
director os maiores encomios. 

A per feição, com que é ens inad a a hi.storia da In gla -
t erra, valeu ao seo d irector a nomeação de mernbro da Real 
Sociedade de Historia. 

A mes ma escola ganhou o grande premio de canto. 
E' uma grande medalha de bronze . que está exposta no salão 
da escola . Foi ganha no concu rso (Gompetiü'on at E:r;eter 
H all). 

E' difficil dizer qual das tres escolas é a melhor. 
Todas são melh ores, por que todas correspondom aos in-
tuitos dos que as dirigem. sob o ponto ele 
vista peclagog ico, elias nada têm quo se pareça com nma 
escola primaria. Tudo o mais poderão ser , até excel-
lontes . 
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Jnspeeção 

A inspecção em toda a Inglaterra é feita por 120 in-
spectores, dos quaes oito pertencem á cidade de Londres . 

Cada inspector tem um sub-inspector e um ou dois 
assz'stentes, os quaes são como inspectores de 2a e 3a cahl-
goria, que auxiliam aos primeiros nos seos trabalhos. 

Os inspectores se incumbem de todas as providencias 
necessarias ao bom andamento das escolas do seo dis -
tricto. E' com elles que se entendem os directores das es-
colas, e tambem o School boarcl. Elles fazem os exames 
sem solemnidade nas ultimas semanas do anno lectivo por 
occa ião da visita annual. 

A' cima dessa inspecção minuciosa está a dos inspe-. 
ctores geraes, que são os incumbidos da inspecção das es -
colas normaes e da superintendencia sobre os inspectores 
de districto. 

H a só dois inspectores geraes para toda a Inglaterra. 
O que tem na sua j urisdicção a cidade de Londres é o 
Sr. Ficht, cavalheiro respeitabilíssimo e de :fino tracto, 
com quem tive a fortuna de fazer conhecimento pessoal. 

Os inspectores de districto fazem ás escolas duas es -
pecies de visitas. A visita annual, para a qual escola 
tem seo mez designado pela administraçR:o (Department) 
e para a qual deve marcar dia e avisar previamente ao 
director (art. 20 do regulamento de 1891 (school date), e as 
visitas inesperadas, que elles podem fazer a qualquer escola 
de seo districto sem aviso, como determina o art. 21 do 
mesmo regulamento. 

Assisti a uma inspecção da la especie do Sr. Duport 
na escola Sumner Roacl Bom·cl, aonde fui conduzido pelo 
digno inspector geral o Sr. Ficht. 
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Pude ver com que seriedade se fazem as coisas entre ho-
mens praticos, que sabem approveitar o seo tempo, sem 
fazerem perder tempo aos outros com formalidades inuteis . 

Os arts. 23 e 24 do citado r egulamento de 1891 de -
terminam as regras da inspecção, as quaes são simples, 
sensatas e por isso exeq ui v eis e efficazes . 

Por occasião da inspecção são exam inados os alumnos 
de todas as classes e são feitas as respectivas promoções. 
PosteriormFJll te o iuspecto r <.J á os certificados . 

ProfessoJ.•es 

O corpo docente das escolas da Inglaterra é formado 
de elementos heterogeneos, que lhe tiram toda a solida -
riedade, plantando entre as diversas classes uma rivalidade 
extraordinar ia, que as auctoridades exploram em proveito 
do serviço publico. E' uma instituição puramente britannica 
e que só naquelle paiz pode dar os r esultados praticos de-
sejados sem produzir as co nsequen0ias qu e 
seriam inevitaveis em outros paizes . 

Nas escolas ing-lezas ensinam professores de sete ca -
t egorias: 

a) Candzdates on JJ?"Obab·on ; 
b) Pupzls teachers; 
c) Assz"stants teache?"s; 
d) P?"om·sz·onally ce?"#ficated tea..:he?"S; 
e) Certzfica tecl teacheJ"S; 
f) Addüional female teachers approvecl by the inspector; 
g) Evening school teachP?"S. 
A primeira categoria é a dos adjuntos, escolhidos 

entre os alumnos distinctos da ultima classe, (de 14 a 15 annos) , 
sob a indicação do r espectivo professor e do director da 
escola e approvação do inspector . São monitores , que aj udam 
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·os professores . São nomeados um para cada classe, co n-
tractados e pagos pela adm inistração. 

A segunda categoria é a dos da pri meira, qu e depois 
de um anno de exercicio, s;i:o a pprovados em ontras ma-
terias, que continuam a estu1lar com os professores da esco la , 
fóra das horas de classe . 

A terceira é form ada dos da segunda, que presta m os 
exames exigidos . 

Os desta categoria pódem ma tricular- se nas escolDs 
normaes pa ra fazerem o curso especia l de dois ann os . Pa ra 
isso prestam exames especiaes . Dentre os approvacl os, os 
que se ma triculam nas escolas norm aes sahem de lá co''' o 
seu certificado e co nstltu ern a quinta catog·ori a . 

A quarta é form ada elos qu e fo rD. m approvaclos co m a 
distincção exig·icla pelo art. 52 , e qu e não se mat ri cul .:tr a11 1. 
Recebem então um certificado o qtwl cessa de 
produzir effeitos aos 25 a nnos . (p1·ovisionally ceJ ·tzficatea 
teache?"S . ) 

A sexta categoria co nsta de moças de 18 annos pelo 
menos, approvadas pelo inspector, para ensinarem t rabalhos 
de agulha ás meninas nas escolas mixtas e a uxiliarem o 
ensino geral nas escolas in fa nti s . 

A setlm a, finalmente, é co nstltuida ele pessoas maiores 
de 18 annos, appro vadas pelo inspector para ensinarem nas 
eseolas nocturnas. 

Os professores desta ult ima catego ria não es tão su-
jeitos á cla usula do ar t. :3:2, que ass im reza : << Loy pe?"sons 
alone are 1·ecogni:sed as teachcr::; i1t clay sdwols, as pes::;oas 
leigas são as nnicas que podem ser em pregadas co mo pro-
fessores nas eseolas diurn as n ; pois o art. 70 di z expressa-
ment9 : « The teacher·s oj evemúg schooL:s need not be lay 
persons , os mestres das escolas nocturnas não precisam ser 
pessoas leigas . >> 

De tal organisação resulta que a adm inistração pó de 
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contractar para o serviço de suas escolas, quando se dá 
alguma vaga, pessoal extranho ás escolas normaG)s . Os 
contractos são feitos mediante annuncios, convidando á 
concurroncia, e a administração pócle escolher entre muitos 
proponentes, os que mais lho convêm. 

Os professo res protestam contra este systema, e dizem 
que isso infiúe consideravelmente sobro os vencimentos; 
porque, co mo os certificados elos trainecl teachers são de 
primeira ou ele seg·uncla classe, e os elos untr·ainecl teache?"s 
(assistants ) são ordinariomonte ele terceira classe, estes 
ultimos offerecem seos serviços em condições mais vanta-
josas para a administração, e são preferidos. E clest'arte 
os vencimentos diminúem gTadualmente. 

Em consequencia os professores formados pelas escolas 
normaes são obrig·ados a procu rar serviço nas colo ni as , por 
que o não acha m at home. A esse respeito diz com muita 
graça H. Proix que sobre o mercado pedagogico, como 
sobre tudo o mais, a qualidade inl'erior a preço baixo 
prejudica os artigos de q ualida cle superior. ( l) 

Destas e outras anormalidades se·conclúe qu e nem tudo 
é o que nos parece de long·e . 

Contra a organisação do ensino na Ing·laterra têm pro-
testado energ icamente os professores . O A nnuan"o elo en-
sino de Pariz, de Mr . Jost, de 1890, dá co nta ele duas 
reuniões, havidas, uma em 1888 em Cheltenha m, outra em 
188!) em l3irmingham. 

Nesta ultima acharam -se reunidos ma is de 700 repre-
sentantes de cerca de 300 associações da Ing-laterra e ele 
Galles. Achavam-se tambem delegados ela Escossia c da 
Irlanda, e da Fe<lcraçâo dos professo res belg·as. 

Quasi toda a organisação do ensino na Ing'laterra foi 
por olles atacada vigorosa mente . Um dollcs co mparou a lei 

(l) de 1800, pag. 552 . 
ll 
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do ensino primaria com um indicador de caminhos de ferro , 
em qu e os trens fossem distribuídos para se chocarem. 
O presidente, no seo discurso de abertura, declarou qu e 
reina o contrasenso em logar do senso commun. 

Entre os pontos mais atacados, figuram : o systema 
de pagamento segundo o resultado, as demissões arbi -
trarias, o systema de contractar professores , os inspectores 
estranhos ao ensino, embora homens instruidos, respeita -
veis, etc. 

Os professores querem ser funccionarios do Estado. 
E parece qu e essa ideia vai ganhando terreno, tanto na 
In g·laterra, como na Italia. E' tambem a maior aspiração 
dos professorr;s belg·as. Por toda a parte as administrações 
collectivas das municipalidades têm dado desa-
gradave.is . 

Escolas uo1.•maes 

Visitei duas e:>colas normaes em Londres : St. L ouz's 
Colle,çe, para o sexo masculino· e Stocku:ell Tmining College, 
para o sexo feminino. Ambas são internatos. Asseio, ordem 
e regular.ida'rle reinam por toda a parte. 

08 dormitorios, tanto em uma, como em outra, são 
dispostos em salões compri dos, divididos ao meio no sentido 
long·itudinal, por nm corredor. A' direita e :1. esquerda do 
corredOJ·, estão os cu biculos dos estudantes, ou das estu-
d::tntrs . Os cubículos são separados por biombos de madeira, 
como escriptorios commerciaes . Cada um tem o necessario 
para uma pcssôa : cama , mesa para estndo , lavatorio c 
pouco í11ais. São pequenos, simples, mas todos bom orde-
nados e assciados. Todos são abertos por cima, para dispo-
rem de bastante ar, e dão sabida para o corredor. 
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O curso normal é de tres annos. As disciplinas ensi-
nadas constam dos programmas que acompanham este 
trabalho. 

Ambas as escolas têm curso annexo, que bmbem visitei. 
Assisti a uma lição de cozinha na escola normal de 

Stockwell Trainz'ng Coltege, dada á classe superior do curso 
annexo . 

Tem esta escola 69 alumnas no l o anno, 66 no 2°, e 2 
no 3o, totall37 , sem contar o curso annexo, que é muito nu-
meroso . . 

:t§§9 AS90 AUGMENTO 

Escolas inspeccionadas ... ..... 19.310 18.419 + 109 (0,56 %) 
Loga1·es clisponiveis .. .... .. ... 5. 440.441 5.539.285 + 98.844 (1 ,82 %) 
Matriculados ............ ... ... 4.804 .H9 + 48.314 . (1,02 %) 
Professores diplomados ....... •15 .434 46.539 + 1.105 (2,43 % ) 
Assistentes elo sexo masculino .. 20.242 21.184 + 1. 542 ·(7,6:2 %) 
Ditos elo sexo feminino ........ 5.076 5.:210 + 134 (2,64 %) 

Despezas com as escolas di umas 3.263.342 E 3.326.177 E + 62.835 (1,93 %) 
Ditas com as escolas nocturnas 19.603 E 23 .154 E + 3.551 (18,11 %) 

Total. ................ 3.282.945 E 3.349.331 E + 66.3t>6 E 

Escoias do School-Board... 921 
Alumnos iilsci'iptos ·. , .. . . , . · 651 . 709 
Frequencia média ........ , 507.57i (77,88 afo) 

MENINOS APRESENTA:DOS. A 

Até lO annos ...... .... ... . 
De lO annos para cima ... . 

Total.. .... . .. . 

130.284 
194.222 
324.506 



164 O ENSINO PRIMARIO N A INGLATERRA 

Oi»sc t• v n.çõcs 

Do que fica di to se deprehende que não sou apolog·ista 
da orga ni sação do ensin o na In g·laterra . Mas isso não qner 
di zer que de ixe de reco nh ece r a excellencia de algumas 
instituições , que revelam a seri edade e o tino pratico daq uelles 
h omens . 

E' admiravel , por exPmplo. aquello costume de apro-
veitar as aptidões qne os mcnili OS revelam para o ensino, 
fazendo -os ser vir como adj untos nas escolas, em qu e rece -
bera m edu cação para, cl rpois ele dois annos el e prat ica , 
serem matriculados nas eP-colas nor maes . 

Todos sabem qu e o essencial no professor primaria não 
é a profund eza de conhecim entos, mas o do m ele tra nsmittir. 
Se as escolas normaes se li mitarem a dar o ensino das dis 
cipli1 1as a pessoas sem vocação, qu e procura m o magisterio 
co mo um empreg·o, éBxcusado contar co m a efficacia dellas . 
P óde ser que produzam pessoal instruido , mas eivado elo 
vicio o mais nocivo, o pedantismo alt iloq uo, q uc é a negação 
de to da a educação pedag·ogica. 

Além 0s estudantes das escolas nor maes não 
eleve m ter , como nfto têm em nenhum dos paizes que visitei , 
esse ar sobranceiro e alt ivo, que é o traço característico dos 
acaclemi cos. Mas um espirito ele mocl est ia, que é a virtude 
por exccllencia do mestre . 

Se os futuros mestres tiverem fe ito seo aprendizado sob 
a clirecção daquelles a quem estão acostumados a r espeitar , 
e só ás escolas normaes augmentar soos co nhecimentos, 
mas levand o sLia educação peclagog ica já feita, on pelo 
menos iniciada, fac il se torna rá a tarefa ele fazer delles ver -
dadeiros educadores , que é do que mais precisa o paiz. 
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Um dos traços caracte rí sticos do ensino pnbli co na 
Iuglaterra é nm a liberdade excessiva deixatla aos directores 
das esco las . Ali só os mestrt's nilo têm liberdade. Aos me-
ninos de ambos os sE'xos, em todas as idades . conceào-se a 
mais a mpla. Co mo essa liberdade es tá na índole elo povo 
ing·lez, é possível que uão produza os males quo seriam ine-
vita v eis em outros paizes . 

Quer me pa rer;er, porém, que as cousr:qnencias lá são 
as mes mas ; o quo c..l i:ffere é o modo ele as cuca: ra r. 

Nos inter vallos elas liçôus os mO JJ inos vJo para os 
grancles pateos, onde cada um faz o exercicio que lhe apraz. 
Ni.n guen1 os in spocciona. Os jogos tüo afamados, qne nos 
grand es co lleg·ios são organisados por soc iedades formadas 
entre os alumnos, nas escolas primar ias são completamente 
li vres. Apenas nas classes in(autis as professo ras diri g·em 
os jogo-s elas crianças . Os outros fazem o que querem, e 
q uanclo q uerern . 

O que se pretende, é que o n1 enino se acostume a contar 
comsigo. 

Sem contestar essa cloutri1ia, qu e encerra um grand e 
fun do de verdade, parece-me, todavia, qu e esta cleYeria ser 
proc11rada em um a reg iJo mais a:ffastada elos ex tremos, em 
que pensam achá-la os inglezes . 

Cumpre notar CJllO ali ''' es mo na Ing·laterra, o systerna 
não tem proct'uziclo só beneficios; muitas irregularid ades se 
teriam evitado co 1 n um pouco elo moderação. 

Outro traço característico é a gravidade, com que se 
aproveita o tempo. O inspector avisa com antecedencia ao 
clirector ela escola, marcando - lhe o dia e a hora el a sua 
v isita ele inspecção. Quando entra, encontra om exposição 
tudo q11 anto elle tem o direito ele inspeccionar. Não precisa 
perg·untar nem ped ir objecto algum elos que elle cl ove ve1.·. 
Procede ao exame elos documentos. O te rm o já rstá lavrado. 
Elle lê e assig·na. 
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E não é isso um ab uso; ·é o que determina o r egulamento, 
o é o qu e se faz . As leis inglezas são feitas para serem 
executa das. 

Inutil seria uma analyse minuciosa de particularidades, 
que se não adaptam á nossa índole. Ha nas escolas de 
Londres muita cousa bôa, e muita consa nova; mas nem tudo 
o quo é bom, é novo; e o qu e é novo, nem sen1pre é bom . 
O qnc ha ue ex.cellentr, nós niio podemos imitar . porque está 
na iuüole, no sang·uo; e nós tomos outra índole, outro 
sangue. 

O caracter ing·lez é dos inglezes, e só üelles. 



CAPITULO VI 

O ensino primario na Belgica 

RES U M O HIST ORI OO 

A Instrn cçi1o publica na Belgica tem passado por di- , 
versas mod ificações, que co rrespondem áR ditferentes phases 
políticas da historia claq uelle paiz. 

Conqnistada aGalli a por J. Cesar (50 A. C. ) , introd u-
zira m os romanos no paiz inculto ,;1s escolas mun icipaes, 
co m o fi m de transmittir ao povo vencid o os costu mes. a 
ling·na e a religii'i:o dos vencedores. Já naquelle t empo so 
comprehendiaa importancia ela escola . 

A cultura romana fo i logo dominada pelo ch ristianismo, 
que r apidam ente se propagou na Gallia, e que: graças á su-
perioridade de sua doutrina, á excellencia e pnreza de sua 
mora l, pôde subjugar os dominadores, e mais tarde os 
povos barba ros . quo invadi ra m o imperi o. A infl.11C'nr ia hC'-
nefica üa mulher christit se fez senti r naquella immortal 
Clo.t il;le, cuj as virtudes, edificando o ma rido , deram ao r ei, 
e com elle a todo o povo, uma constituição moral , que foi a 
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orig·em de sua força. Todos conhecem o episodio do ba-
ptismo de Clovis por S . Remigio em Reims . 

Desde esse momento, diz Bu isson, ha um povo. A 
esse povo a ig reja abre escolas; as cathecheses, os semi-
narios, as escolas episcopaes e as mo destas escolas presbyte-
rianas ou pequenas escolas, ele onde nasceram mais tarde as 
escolas parochiaes e communaes. 

Destruída pelo domínio devastador da aristocracia mi-
litar elos Leucles, foi a c.ultura restaurada por Carlos Magno , 
e chegou a um estado ele prosperidade, importantisssimo 
naquella época . 

Na época elas Cruzadas desenvolveu-se a icleia de liber -
dade do ensino. Estabeleceu-se então entre as escolas elo· 
clero e as independentes uma rivalidade bene:flca, que Joi. 
toda em proveito do ensino; por que naquelle tempo a po-
litica não tihna invadido esse terreno sagTado. 

Veiu depois o período calamitoso da reform a religiosa, 
cujas 1uctas aniquilaram a escola. E' dahi que data esse 
oclio encarni çado, que se nota hoje entre catholicos e 
liberaes, que tanto mal tem causado ás escolas claquelle 
paiz . 

Em consequencia dos acontecimentos da revolução fran-
cesa, foi a Belgica incorporada á França, passando depois a 
constituir co m'\<1 Holla nda um reino separado. 

Finalmente em 1830 s0parou- se da Hollanda, o qu e foi, 
a meo ver, o maior erro pol itico eles patriotas de 1830. 
Com effeito , constituindo parte importante ele um a nação 
adiantadissima, como a Hollanda, a Belg·ica teve um pe-
ríodo de prosperidade, que seos minguados recursos nunca 
mais lhe permittirão g·osar. 

O período hollandez é o mais brilha nte para as escolas 
da Belgica . De 1817 a 1828 (diz Buisson) cerca de 2000 
edi:flcios de escola foram feitos ou reparados; 1977 profcs-

.. sores, 168 professoras obtiveram di1)1orúas. De 153.000 
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alumnos , que frequentavam as escalas, elevou-se ó numero 
a 248.000 ; e em 1830 , a 293.000 . 

Seguiu -se, com o se devia uma decadencia com-
pleta. A Constituição de 1830 declarou o ensino completa -
mente llvre . As esco las org-.:wisacl as sob o elominio hol-

_Iandez foram victirn as da r eacção, qu e se manifes tou ccmtra 
ellas, t anto da parte elos eath olicos, por motivos reli g iosos, 
como ela parte elos liberaes , por motivos políticos. Sur-
giram as escolas livr os , que ficara m, em sua ma ior parte , 
muito a baixo do nivel desejado . O numero das escolas 
particulares se elevou el e 4137 a 2769 ; mas a média da po -

. pulação de cada escola desceu ele 246 a 55 l 
·Cumpre nota r que, ao passo qu e as eseolas leigas ca-

biam pela maior parte em vir tude elos sentimentos reli -
giosos , qu e ollas contrari ava m, multiplicavam-se e pros-
peravam as escolas das corporações religiosas . 

O ensino , pois , recebeu elo clero catholico uma orga .. 
nisação completa, organisaçi=io que taltava absolutamente 
ás escolas le ig-as. 

Em 1842 , um governo de conciliação organisou o en-
sino pri mario por n ma ti-ansacção entre os dois partidos . 
As escolas cornmunaes não terian1 mais o caracter con-
:fissional. A reli g ião . seria ensinada só na primeira meia 
hora, ou na ultim a , podendo a elle não comparecer os me -
ninos quo pertencesse m a outra relig ião . Mas o clero :fisca -
lisari a o ensino relig·ioso, cla clo pelos professores. 

E' escusado dizer que a tra nsacção não foi r espeitada 
por nenhum elos dois partidos politicos. que disputavam 
a escola. 

Não entrarei , porque não me compete, na in vestigação 
elos fundam entos de qu eixa el e cada um cl8lles; apenas ob-
servarei que , por mais justos qu e elles fossem, nem por isso 
é menos certo qu e essa desintellige ncia lançou a escola em 
gTancle confusão e anarchia. 
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Em 1879, sub[ndo ao poder, os ll beraes decretaram a 
escola leiga, excluindo della o cns[no relig·ioso. Em 1884, 
subindo o catho1ico, foi r eformado ainda o ensino 
primario, o tornou- se facultatlvo este ensino ás communas 
qu o o quizessem adoptar. 

Difficill[mo, senão impossível , é imag·inar a deso rdem, 
que lavra no seio da sociedade belga por causa desta 
qnostão [mportantissima, na qn;:tl cada um pensa ter rm.ão, 
o as coosequencias desast rosas que dah i resultam para a 
ed ucação e para os costu mes. 

Visitei cliver8as esco las, tanto as communaes, co mo as 
livres, não só da co mmnna de Gruxollas, como ela de Saint. 
Gilles, da de Schaerbeck, e tarubem a de Alleud, perto de 
\ iVaterloo. Visitei, além disso, as cidades de Gand e de 
Bruges, e pude tes temunha r o estado aftl[ctivo do profes-
sorado primario , collocado sem pre entre a bigorna e o 
martello dos partidos políticos, e victimas sempre de suas 
op iniões políticas, em geral poueo moderadas. 

E' sob o regimen da lei de 1879 o da reform a de 188 1 
que está organisado actnalmcnte o ensino primar[o. 

A lei do 1842 estabelecera o principio de adapta rem as 
co mmuoas as escolas part[cnlares, concedendo-lhes uma 
subvenção para receberem a lu m nos po bros. Era um a gTande 
economia para as communas . A maior parte das escolas do ... 
clero fo ram aJ optadas, do sorte que em 1815 havia 1.003 
escolas adaptadas ao lado do 2.073 escolas com munaes . 
As primeiras eram frequentadas por 95 .0o0 alnmnos e as 
seg·undas por 160. 205. 

O partido liberal, que sempre exerce u mais influencia 
nas communas, em virtude do systema eleitoral , conseguiu 
faze1· mudar a situação das escolas dentro do 30 a nnos, de 
tal modo que em 1875 só 457 escolas adopt.adas, e 
-1. 157 escolas colllm nnacs, cuja Jrequencia era do -189 .168, 
quando as outras só tinham o7 . 955 



O ENSINO PRIMA RIO NA BELGICA 171 

Sobre a questão têm os partidos idéas oppostas: os 
liberaes entendem que as escolas communaes devem con-
stitnir a regra, e as adaptadas, a excepção; os catholicos, 
pelo contrario, pensam que a regra deve set; a adopção 
de <::scolas, e que só por excepção devem as communas 
manter escolas suas. 

Pondo de parte as razces políticas, que animam os 
dois partidos, que assentararn desgraçadamente na escola 
os seos arraiaes, é forçoso confessar que a doutrina liberal 
neste 'ponto é a verdadeira: a subvenção a escolas par-
ticulares é medida, que não póde ser adaptada senão como 
um remedio a um mal, que as communas não puderem 
cvmbater de outro modo. 

E' melhor subvencionar uma escola, embora de nível 
inferior, do que deixar sem educação alguns filhos do 
povo, por ,poucos que sejam. 

Porém, o que se não pó de ad m i ttir, é que o poder pu-
blico, o Estado ou o Município, retire a sua acção directa da 
educação popular, contentando-se com subvencionar escolas 
particulares, e só mantendo esco las suas como excepção. 

Por outro lado, é incontestavel o direito. que tem o 
cidadão, de dar a seos filhos uma educação, cuja orien-
tação lhe pareça mais conveniente, sem que o Estado ou o 
Município tenha o direito do lh 'a impor. Daqui o esérupulo, 
com que se deve observar a mais rigorosa neutralidade:. nas 
escolas, o que, por certo, não se dá nas escolas da Belgica. 

actnal 

A reforma de 1879 estabeleceu o ensino leigo, reti·· 
rando do programma, completamente, o ensino relig·ioso, 
mas permittindo que o clero ti v esse uma repartição, onde 
fc1sse dar esse ensino. 
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A lei de 1884 , sem obrig-ar, permitte qu e as com-
munas resta beleçam o ensino religioso. Daqui resulta que 
ha communas, que inclúem no seo progTamma tal en -
sino ; outras ha que o exclúem. O g·overno catholico, 
r eceiando as consequencias elo ensino ímpio, em que de-
generou logo o neutro, ou leigo, mostra - se be-
nevolo com 'as primeiras, e ma is severo com as ultimas . 

Entre as communas qn e recusa m dar ensino reli gios9, 
distingu em- se as do Bruxcllas, ele Anvers , ele Gancl, ele 
Bru ges , de Liege, etc . 

A lei el e 1884, prevcmdo a hypothese do confiicto, 
determinou qu e, qu ando a comrnuna não dá o ensino 
relig ioso e rn suas escolas, é olJrjgada a sub vencionar uma 
escola livre, em que t al ensino sC'ja dado, para satisfazer 
á exigencia dos pa is, qu e reclamarem nesse sentido. Para 
isso basta que 20 pais, ou encarregados de n'l enores r e-
queiram essa prol;iclencia . Se a communa -recusa, o go -
verno decreta a medida e obr iga a commu na a pagar 
a desposa relativa . 

Nesse t0n eno travam - se frequentes confl ictos, que 
tornam irreconcili aveis as duas partAs. 

O ens ino é livre e m todo o S('J nticlo: ap rend e qu em 
qu er, ensin a qnem qner. De um lado , nin g uom é obrjgado 
a mandar filhos á escola; ele ont.ro lado, qualquer 
cidadão, no goso de suas garantias, pócle ens inar o que 
quiz0r , ainda mesmo que não saiba . 

o ensino primaria é dado : 1 o ) nas escolas matern aes 
ou jardins ela infancia, ás cri anças ele 3 a 6 ou 7 annos; 
2o, nas escolas primarias , aos menores de 6 a 13 ou H annos. 
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Nos jardins ela i nfa ncia reina o mesmo espírito que por 
toda a parte , em que é cultivada essa pia e patriot ica 
instituição : são os jogos , os canticos e os t rabalhos frcebe-
lianos que do minam na pri meira classe ; nas classes mais 
adian tadas as crianças aprendem t a rn bem um bo m nu mero 
de noções uteis . 

Não me de morarei neste ponto , sobre o qu al já disse 
bast ante , qua ndo t ratei dessa mes rn a ind itui cüo na Suissa. 
Apenas accrescentarei que já se está abusando demas iado 
dessa inst it uição, que se afasta, cada vez mais , elo seo :fim 
humanitari o. 

As escolas prima rias propriamente di tas consta m el e 
tres gritos : elementar , médio e superi or . Cada g-ráo tem 
cl ous a nn os elo es tn do, o que faz ;;eis a nn os·. Em a lg umas 
escolas ha um curso complementar , qu e é um setimo a nn o. 

Nas escolas ruraes pode o numero elas cl asses ser re-
duzido a um a só em cada gTAo. 

Nas grandes escolas ha as chamadas classes parallelas , 
cuj o numero depende elo nu mero de alu mnos . A lotação de 
um a classe é de 40 a 50 . 

Para dar u ma icl éa ela po puláção elas escolas el e Brn-
xellas, da rei aqui a estatística el a esco la n. 3 , urna elas 
melhores entre as que vis itei. As outras approx ima rn -se 
mais ou menos. 

SEXO MASCULINO 

Classes elementa1 ·es ( 1' _q ,·âo) 

1- l ' cl asse, lotação 40 freq uencia 44- ( 
3 1 . . 

1
_

1
, , , JO , 42 l c asses pr1meu·as, pa-

49 
l r a ll elas . 135 ai um nos. 

l·-l' )) . " 48 , ' \ . 

l - 2· )) 
1-2· )) 

» 44 
44 

To tal 135 + \JO = 225. 

)) 4,{. ( 2 segun das , pa ,·a ll elas, 
.J.6 ( 90 al umnos . 
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Classes medias (2' g?··áo) 

1-3' classe, 
1-3' )) 

lotação 40 freq ncncia 42 Í 2 terceiras classes, pa-
" 40 " 40 ( rallelas, 82 alnmnos. 

1- 1' 
1-1· )) 

40 39 \ 2 quadas classes, paral-
40 38 t lelas, 77 al nmnos . 

Total 82 + 77 = 159 . 

Classes superio?·es (3' gráo ) 

1-5' classe, lotação.. ..... 36 freqnencia ............. .. .. 35 
1-6' )) 30 )) . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Total . ....... .. . .... . ...... 63 

SEXO FEMININO 

Classes elemeutares (1' g?·áo) 

1-1' classe, lotação 48 frequencia 47 ( 2 classes primeiras, pa · 
1- 1' )) )) 48 46 ( rallelas, 93 aln mnas. 

1-2' )) 40 ., 36 í 2 segundas classes, va-
1-2' )) )) 40 40 ( ralle las, 76 alumnas. 

Total 93 + 76 = 169. 

Classes medias ( 2' gráo) 

1-3' classe, lotação 40 freq uencia 36 ( 2 terceiras classes, lla-
l-3' » 40 » 40 ( rallelas. 76 alumnas. 
1-.(• » 42 )) 42 

Total 76 + 42 = 118. 

Classes s2tperiores (3' O?"do) 

1-5' classe, lotação . . . . . . . 40 frequencia... . . • . . . . . . . . . . . 20 
1-6' )) » 24 )) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Total ..• . . ........•...•. . , 40 
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RE:3UiY10 

Sexo mascttlino 

1' gráo, 5 classes ... . ..... . ..... .. ... .. . ... . .. , .. 
2' 4 ....... . .... .. . ..... . .. . . . ... .. . 
3' » 2 

Somma 11 

Sexo 

1' gr áo, 4 classes . . . . . ...... ..... .. . ........ .... . 
2' 3 ........ .. ....... . .. . . ... . .. . .. . 
3' » 2 » . ... ........ .. . . ............... . 

Somma 9 

175 

225 alunu1os 
159 

63 

447 

169 alumnas 
118 
40 )) 

327 )) 

447 do sexo masculino + 327 do sexo feminino = 774. 

Mencionarei tambem a n. 1 e 2 de S. Gilles, 
Llm a das melhores que vi na Belgica. Tem 24 classes, 12 
para". o sexo masculino e 12 para o feminino, frequentadas 
na média por 4.8 alumnos. Sua extensão e frequencia con-
stam das tabellas seguintes: 

Para o sex o masculino 

o 
fi! r=! f-o fi! " < < t: q A r/! fi! o: .., 

O . 
?-: ;o A C ;.c, N. DE ORDE!n NO PLANO c!l ;o t: Pl f-o ,., fi! < P-< < < P-< P-< ?-: H ;o < :0<: o "' o " o 

- - --- ---
m m m3 

l. .... . .............. ... 6,26. 7,32 4,86 45 ,82 222,700 49 2 ... ....... .. ........ . . 7,35 5,26 4,86 38,66 187,892 ±2 3 ................ .. .... 7,35 . 5,10 4,86 37,48 182,177 40 4 ....... ..... ... .. ..... 8,26 6 55 4,86 54,10 262,940 58 
5 .. . .. .. o • •• •••· • •••• ••• 7, 1u úo 5,35 36,21 193,723 43 6 . . . . ............ .. . . . : 7, 10 5,10 5,35 36,21 193,723 43 7 ..... . ........ .. .... . . 7,10 5,10 5,35 36,21 193,723 43 8 . ........ .. ... . ....... 7,10 5 10 5,35 36,21 193,723 43 9 .. ........... ......... 7,05 5'10 5,35 35,95 192,359 42 l O . .. ..... . .....•. . . . ... 7,05 5;10 5,35 35,95 192,359 42 

11 .....•........... : . . •. 7, 05 5, 10 5,35 35,95 192,359 42 12 .•. ..... . . . ... •. ...... 7,05 5,10 35,95 192,359 22 
.. .. .. ...... ...... 494,70 2.430,037 529 

14 privadas e 22 mictorios. 
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PaPa o s exo fenünin o 

o 
b 

ü A ' A ri) z ., 
< < o 

"' Cl o "' p p ü I'< "" N. DE ORDEM NO I' LA NO "' '" "' !il "' < 
"" 

H "" "" 
... < < p < H p < o ri) ü ;<, 

'-' 
- ------

m m m '"2 '"3 
l. . .. .. ·: ............... · 6,30 6,30 {,RO 39 ,69 190 ,512 42 
2 . .. .........•.•..... •. 7,17 6,50 4,22 40 60 196,673 4! 
3 ... .. .•............... 7,17 G,50 4,22 .,w; 60 Hh.i,673 '4l 
4 .... . ..... .... .. .. : . . ·. 7,17 6,50 4,22 46,60 l'9ô ,07:3 1J 
5 .... .. ........... . .. 7,17 6,50 4· ,22 46,60 196,013 H 
6 ... .. : .... ...... . . .... 7,17 () , 75 4 99 48,39 20-! , ·131 4:1 ,-- :o 7 . . ............ ........ 7 ,17. 6,75 4 80 48,39 
8 .... ,, ..... ......... . .. 7,07 6,50 4.:so 45,95 220; +\J 
9 .... .... .. · ... ... ..... . 7,07 6,50 4., 80 45,95 220 ,58-1 4D 

lO ... •.... . . . .. . ....... . 7,07 6,50 4,80 45,05 220 ,584 - 49 
·11. ...... .. ... . .. . : . . . · . .. 7,07 6,48 4,80 45 ,1':1 219 905 q;) 
12 .. .. .. ..... . •.... . .... 8,03 6,49 4,80 52,11 250:150 55 
Bibiiotheca ............. 6,26 8,26 4- , tHJ 54,10 .. 

.... .. ... ... .... · .. 612,74 -2.Í'i0ti,660 

Pateo (comn:llm)., ............. .. · ..... .... .... , ... ·....... 410',<112 
13 pril•aclas. · 

Em ·ao ensino pr1mario, e como çomplemeúto 
delle, ha as escolas medias e as escoias pro:fission,aes . Umas 
e outras foraJJ.1 por mim observadas .. Remetto os respecü-
vos prog!·ammas e 'outros docu•11entos relativos. Não me 
occupo deUas neste trabalho , por que não fazem parte da 
mi11ha cermnissão. 

Além das escolas pro:fissionaes, ha em não poncãs es-
colas primarias, · no curso superior , o ensino de prendas 
domesticas para as meninas _ m êna.c;éi··es) . 

Nas escolas rle Bruxellas , como nas de St. Gilles e de 
Gand assisti a exercíci os de tra-
balho, que n1e deixaTam as mais üÍ1pressões. 
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Hoje é rr11fito ·ommum d&,r á menina · e e comple-
mento impol'l,;.tntc como ·verifiquei em todos 

s pai.z fJ q II G . V entre nós já e rr l 3 foi proposta 
SI la intr JUII Cc,:ilo nas nossa1; (1 ) 

Na min ha v is íb:t. a Gaorl ÍUÍ co idado por Mme . Li-
vev rou rd Cooprna n, urna das mais í tinctas profe soras 
pnb li cas daq 1wlla i o cidade manufactureira da 
B lgica, pa l'a assistir a uma mda e cozinha e ou ros tra -
1 a lhos dom est icos, que ella d;ra. aoo domiuo·o , e para 
fazer companhia a suas dmcípula:fli ao almoço . que ella iam 
preparar o servir sob s!Ja díre<:l;âio . 

Dirigi-m e, pois, á escola no domioo-o, de NoYernbro 
de 1891, ás 9 horas da manhã, em companhia do syrnpa-
tico presid1·:nle do Cm"cle eles Institutew·s Gantoz's, o Sr . 
Bogaerts. 

O espectaculo, que me estava reservado, foi dos mais 
edificantes . M me . Livevrourd Coopman , co m seo avental , 
assi stia ao t rabalho de suas alumnas em numero de 8, das 
quaes 4 faziam o serviço da coz inha e da mesa, 2 lavavam, 
e 2 epgomrnavam. 

Servida a r efeição, almoçá mos juntos : a distincta pro-
fessora, o Sr . Bogaerts o eu, em co mpanhia das mocinhas, 
que alegremente fazia m todo o ser viço , levantando-se do seo 
log·ar e a elle torna ndo, seg,u nclo as necessidades elo serviço . 

Eu não sabia o que mais devia admirar , se a natu rali-• cla cl e, com qu e as fi lhas elos opera rias ele Ganu se appli cam 
ao estudo elas ma is importantes pre11 clas ele uma mulher , 
ou se a moclos tia o o patri otis mo s incero, co m que aqu ella 
educadora insig ne apresentava aos ollw s do um est ra ngeiro 
o lado monos suave , mas, por sem duvida, o mai s nobre da 
sua alta fuucção socia l ! 

(1 ) Vejam-se as paginas 3 c 4 da tltesc ;:; • no volume dos 1. ntbalhos 
do Cong r esso de lns trucção . 

12 
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Devo accrescentar que eu me achava em Gand desde a 
vespera (sabbado 7 de Novembro), porque os professores pu-
blicas, membros do Ge1•cle me haviam convidado por tele -
gramma para inaugurar as conferencias, que elles acabavam 
de e por oooasião da minha conferencia tinham- me 
dado provas da mais generosa sympathia. Mostrando-me 
depois a orientação das suas escolas l elles faziam commig·o 
essa troca de ideias) tão commum e tão util entre pJvos 
civilisados. Confesso que deixei Gand com saudade. 

Disciplinas do 

O decreto de 28 de Dezernbto dê 1884 matca o seguinte 
minimum do que se deve ensinar nas escolas, deixando as 
cornmunas a liberdade de augmentar: 

1 Leitura, 2 escripta, 3 calculo, 4 systema metrico, 5 
elementos da lingua franceza, 6 elementos da lingua fla-
menga ou da allemã, conforme as necessidades da locali-
dade, 7 geographia, 8 historia, 9 elementos de desenho, 
10 canto, ll g·ymnastica, 12 trabalhos de agulha para as 
meninas. Nas escolas ruraes, noções de agricultura. 

O programma em vig·or nas escolas consta do seguinte: 
' 1 Lingua materna. 

2 Segunda língua. 
3 Leitura. 
4 Escripta. 

• 

5 Orthographia absoluta ou usual . 
6 Noções de gram matica e orthographia relativa. 
7 Redacção. 
8 Calculo. 
9 Systema metrico. 

10 Formas geometricas. 
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11 Geographia. 
12 Historia. 
13 Noções do direito constitucional. 
14 Noções de economia domestica (só para as meninas). 
15 Sciencias physicas. 
16 Desenho. 
17 Musica . 
18 Trabalhos manuaes. 

Como se vê, foram accrescentadas as seguintes dis-
ciplinas : 

J Trabalho manual; 
2 Fórmas geometricas ; 
3 Historia natural; 
4 Sciencias physicas. 

Além disso j á se vai introduzindo a st.enogTaphia. 

Ning·uem vá suppôr, vendo tão imponente prog·tamma, 
que todas essas materias são en'3inadas harmonicamente de 
modo a produzir uma educação integTal , como é a aspi-
ração de alguns espíritos adiantados, e como seria para de-
sejar. Longe disso, em muitas escolas algumas dessas dis-
ciplinas servem . apenas para ornar os progTammas e satis-
fazer o amor proprio. As materias que fazem o objecto da 
solicitude dos professores e das auctoridades, são as exigidas 
nos concursos. 

Apenas nas melhores escolas ha o maior escrupulo em 
guardar a harmonia necessaria no desenvolvimento dos 
alumnos. 

Na maio1' parte dos casos, porém, os tesultados vanta-
josos, são mais apparentes que reaes, sendo sacrificados 
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verdadeiros princípios pedag·ogicos, unicos que poderiam fa -
Yorecer o da educação integral. 

Tal foi a minha impressão á vista do que observei e 
conversei com mui Los 0 aucto risaclos professores de Bru-
xellas . 

Ha duas categorias de professo res : z'?zstitutew"s e sous -
z'nstzlutew"s . Da primeira categ·or.ia são os directores das 
grandes escolas, e os professores principaes nâs esco las pe-
quenas, em que o professor da classe mais adiantada faz as 
vezes de director, co mo aco ntt;ce na Su i"sa e na Suecia. 
Da segunda categ·ori a são os que se occupam exclusiva-
mente de sua classe . A' pr imeira chega -se po r promoção. 
São nomeados dentre os da segunda , os que melhores provas 
têm dado de sua capacidade. Aliás, é questão ele confiança 
e de sympa thia, e qnasi sempre de protecção . 

Para a nomeação dos professores ila segunda categ·o-
ria não ha co ncurso : o co nselho com munal escolheentre os 
candidatos que se apresentam co m diploma de alguma 
escola normal.'\ Para a prefercncia domina sempre a pro -
tecção, a que a política não é estranha. 

Não ha vitaliciedade; mas, qu ando o professo r é dis-
pensado sem commetter falta, a com muna lhe dá um ven-
cimento para se manter, emquanto não se emp reg·a. E ' o 
que se chama t?-·aüement cl'atümte . Esse vencimento é snppri-
mido logo qne o demiss.io nario encontra emprego, a ind a 
mesmo _no caso el e o recusar por insufficiente. 

Não carece gTande sag·acidade para comprebender a 
quantos abusos se presta essa ar ma, e quão triste é a C') n-
çligão do professor belga. 
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Cada professor é obrigado a deixar todos os mezes uma 
quantia depositada em urn a ca ixb para sua pensão, a qual 
elle pócle t er aos 55 annos ue idade, qualquer que seja o 
seo tempo de serviço. A pensão é calculada dividindo por 
55 a média dos vencimentos elos cinco ultimas annos, e 
multipli cando o quociente pelo numero ele annos de serviço. 

Os casados são obrig·auos a maior montepio , porque 
por sua morte a viu v a e os filhos co nservam a pensão . 

r a co ntage m do tempo, o diploma vale por tres aunos 
(os tres annos de estudo ela Escola No rmal). Além disso, 
cada diploma de materia especial , como gy mnastica , agri-
cultura, trabalho manual , sciencias naturaes , etc. , vale por 
um a nno. Porém, para esse calculo, ning uern pó ele r.ontar 
mais de tres, a inda que mais tenha. 

Nas escolas em que ha pluralidade de professo res, são 
todos subordinados ao director, o qual pôde fazer-lhes as 
aclver tencias que julg·ar con venientes , segundo o qne tiver 
obser vado nas visitas , que eleve fazer ás classes o mais 
frequente mente possível. No caso ele ser i nsufficir nte a 
aclvertencia elo clirector, reco r re este á auetoricl acle superi or 
pa ra procouin:eoto mais rigoroso. As advertencias, segundo 
prescrevo a lei, não clevom ser feitas e m presença dos 
alumnos. 

O d ia ri o de classe, qn e todo o professor é obrigado a 
ter para nelle mencionar as li ções cliarias , eleve ser exa-
minado pelo directo r ao menos um a vez em 15 dias. 

· Adnlini sc;ração 

A admi nistração das escolas pertence :-ís co mrnunas 
(a rt. 2° da le i de 20 de Se tembro de 1884). O B'r;heàn el a 
instrucção publi ca, qu e é urn dos membros elo co nselho 
communal , é o chefe, a quem se dirigem os directores das 
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escolas para pedirem providencias de toda a ordem . A di--
recção das escolas, tanto na parte material, como na dida-
ctica, pertence aos directores, que mantêm a correspon-
dencia com as auctoridades e com os pais dos alumnos, e 
dão as providencias para a manutenção da disciplina da 
escola. 

Elles têm um registro, em que mencionam suas obser-
vações sobre o comportamento, methodo, zelo e aptidão 
dos professores. Alguns ha que, quando fazem alguma 
advertencia, escrevem -na no seu registro, e convidam o 
professor a lêr e assignar. E' um recibo que este passa, 
para não poder negar, no caso de se não entenderem, o 
que não raras vezes acontece, 

lnspeeção 

A inspecção das escolas é feita pelo Estado (art . lüo da 
lei organica do 20 de Setembro de 1884); ella não pó de 
estender-se ao curso de relig ião e de moral. Ha duas 
especies de inspectores : priocipaes e cantonaes . 

Ha em cada provincia um ou mais inspectores prin-
cipaes, que devem visitar todas as esco las ele sua juris-
dicção ao menos uma vez em dois annos. Elles devem visitar 
as escolas infantís e os cursos do adultos o mais frequente-
mente que lhos for possivel; tomam conta aos iospectores 
cantonaes, quo lhes são subordinados, e communicam ao 
governo as in fo rm ações, que lhes são fornecidas pelos ditos 
funccionarios, ajuntando-lhes as suas proprias. 

Cada anno elles dirigem ao ministro da Instrucção 
Publica. um relatorio, em que dão conta do estado da 
instrucção em suas ci rcu mscri pções . 

Ha em cada cantão escolar um inspector cantonal , 
\lU e deve visitar, ao menos uma vez por anno, todas as 
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escolas do seu cantão, visitando com frequ encia os cursos 
ele adultos e as escolas infantís. Elle se relaciona com a 
administração communal e com os directoPes das escolas. 
Deve tom a e notas minu ciosas de suas inspecções, notas 
que ficam exarad as em llm reg istro, accessivel ao respectivo 
inspector prin cipal, ao qnal elle diri ge el e 3 em 3 
urn relatoPio, dando-lhe conta elo es tado ela instrucção nas 
communas por olle visitad::ts. 

Uma vez em cad5t tl'itnestre, cada nm delles reúne sob 
sua presidencia os diPectores e os pr0félsso l'es das escolas elo 
seo cantão. A essas r euniões póclem ta mbem assisti L' os 
clirectores e professo res das escolas adoptaclas. Exami-
nam- se os methodos, os livros e os meios ma ter.iaes el e 
ensino , empregados nas escolas. 

Tanto os inspectores pPincipaes, como os cantonaes são 
classificados em tres categorias: l a' 2a e 3a classe o 

São nomeados para a terceira, e não pódem ser promo-
vidos para uma classe superior sem terem servido ao menos 
seis annos. Porém o inspectorcantonal pôde ser nomeado 
inspector principal, qual quer que seja a sua categoria. 

Todos têm um minimmn e um maximum el e venci-
mento . Ning nem pôde ter o vencimento maximo sem. ter. 
tldo o minlmo durante tres annos . 

Os inspectores principaes têm : 

3a classe 
2a >> 

1.. )) 

5. 000 fr. 
6.000 )) 
7 o 000 )) 

Os ínspectores cantonaes têm 
O 

3a classe 3. 000 fr . 
2a )) 3 .500 )) 
la )) 4.000 )) 

5.500 fr. 
6.500 )) 
7.500 )) 

MAX!MO 

3.000 fr. 
3.800 )) 
4 .500 )) 
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Além dos vencimentos supra, elles têm uma indem-
nisação para despesas de viagem, e outra para estada fóra 
por occasião das visitas; a primeira é calcul ada a 1 fran co 
por 5 kilometros para qualquer meio de transporte, que não 
seja trem de ferro, e a O, 50 para este ultim o; a se . 
gunda é calculada a 6 francos por dia, e a 12 por dia e 
noite para os inspectores principaes, e a metade para os 
cantonaes. 

O inspector principal pó de, co m auctorisação do ministro, 
designar uma inspectora de trabalhos de agulha para as 
escolas de meninas e para as escolas m i xtas. 

Taes inspectoras não são retribuídas, porém têm a 
mesma indemnisação que os inspectores principaes. Não 
pódem, t odavia, essas ind mnisações exceder a 300 francos 
em cada trimestre para cada inspectora. 

Conselho elo 3JleJ•Cciç oan'lcnto 

O art. 15 do mesmo regula mento de 21 de Setembro 
de Í884 creou um conselho de aperfeiço amento, com-
posto de sete ,até nove membros, além do presidente, que 
é o ministro . Reune-se o conselho uma vez por anno, 
além das reuniões extraordinarias , que o ministro póde 
convocar. 

Elle se occupa de tudo o qu e interessa ao progresso 
da instrucção primaria, como adopção de livros nas 
escolas normaes, dos que se destinam ás . respectivas 
bibliothecas, e dos que devem ser recommendados ás co m-
munas 'para serem a<loptados nas escolas primari as e 
nas respectivas bibliothecas, e para distribuição de pre-
mios, etc. 
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As escolas normaes da Belgica são, em regra, inter -
natos ( art. 2o do reg'ulani ento especial de2l de Setembro de 
1884). Mas essa regTa não é sem excepção . 

Ha duas especies de escolas normaes : as do governo , e 
as particulares adapt adas pelas comm un as . Estas suj eitam-
se á mesma inspecção e ás regras estabelecidas para os 
exames, pelo reg,ulamcnto do governo. Os diplomas por ellas 
expedidos têm o mesmo Yalor que os elas escolas normacs 
do gover no . 

As destinadas ao sexo feminino são co mpletamente se-
paradas das que se destinam ao outro sexo . O mesmo 
acontece em toda a parte, na Inglaterra, em França, na 
Suissa, na Italia. 

O regulamento especial de 21 de Setembro de 188'1 e o 
decreto de 28 de Fevereiro de l 885, qu e fazem parte dos docu-
mentos que remetto , deterrnina rri tudo quanto é relativo á 
constituição de taes escolas, como progra mmas , disciplinas, 
exames, etc. Dispenso-·me, pois, de transcrevê-los aqui. 

Escolas uoa•ma.es d.e U••nxellas 

Visitei as du as escolas normaes de Bruxellas e as res-
pectivas classes annexas . A do sexo mascnlino é particular, 
adaptada pela comm una . E' um dos mais importantes es -
tabelecimentos que vi , deste genero. Elle tem á sua frente 
um el e grande erudição e vastissima intelligencia, 
de um cspirito ernprehendedo r e de um a vontade inqnebran-
t avel , o Sr . Alexis Sluys, muito conhecido e apreciado na 
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Europa por seos numerosos escr1ptos e por sua incontestavel 
competencia pedagogica . 

O Sr . Sluys, a quem me prendem laços de amisade e de 
grat idão, tem um defeito, a meo ver, como educador. Espirito 
completa mente emancipado, partidario fanatico ela. educação 
integral e leiga, elle não admitte a minima intervenção do 
sentimento r eligioso na educação; quer que o espirito da 
criança seja, logo na primeira idade, completa mente eman -
cipado. 

Por mais justas que possam parecer as razões alleg·adas 
Para um tal proceder, eu considero falsa tal orientação, 
como extrema, e fad ada para produzir resultados fataes ao 
futuro el a sociedade. E o peior é qu e esses effeitos perni-
ciosos já se fazem sentir por toda a parte, como veremos em 
outro capitulo. 

Com a puj ança de sua activiuade vertiginosa, com o 
prestigio do seo nome, e com sua g ra nde influencia politica , 
o Sr. Sluys imprime no ensino de Bt'uxellas o no de quasi 
toda a. Belg·ica a orientação de seu espírito ultra liberal. 

Pondo, porem, ele parte a orientação de seo espirito, o 
Sr. A. Sluys é um pedagogo dotado ele grandes qualidades . 
Cavalheiro ele fino trato e ele uma hos]!italidade inexcedível, 
o Sr . Sluys aux iLiou-me muito co m seos sabios conselhos e 
experiencia . ' 

A escola noFmal elo Sr. Sluys tem uma escola modelo, 
onde bel)em insp irações os professores bolgas da escola 
liberal, e onde os a lumnos mestres fazem exercícios praticas. 
Ella contem ; 

CURSO NORMAL 

l o çllu!UllQS, zo 13, 3° 11 , total 59, 

PREPARATORIQ 

l o anno- 35 alumnos, 2° 43, 3q 44, total 122. 
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ESOOLA MODELO (ANNEXA) 

l o anno - lí alumnos, 2o 25, 3o 28, 4° 25, 5o 21, Go 25, 
total 141. 

RESUMO 

Curso normal. . . .. . . 59 alurnno<> de 16 a 20 annos. 
Curso prepa1:atorio . . 122 )) )) 13 a 16 )) 

Curso primario ..... 141 )) )) 6 a 13 )) 

Total ... . . . . .. ..... 399 )) )) 6 a 20 )) 

O seo museo pedagog ico contém 5.90-1 obj ectos de di -
versas categorias, incluindo apparelhos scienti:ficos e cartas 
geographicas, a saber: 

l Physica, mech .;1.nica. e mathernaticas, apparelhos 315 
2 Chimica, apparelhos.... .. . . ... . ............ 75 
3 Mineralogia, especimens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 
4 Zoologia, anatomia e physiolog·ia, animaes na-

turaes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 985 
S Preparações miscroscop icas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
G Objectos prehistoricos (silcx, ossos, etc.) ..... 150 
7 Geologia (rochas, fosscis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 
8 Materias primas e productos fab ricados. . ..... 250 
9 HerYarios (Botanica) ..... . ... .. . . ... , . . . . . . . 81 

10 Modelos ele t rabalho mannal. . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
ll Estampas e cartas g·eographicas ............. l.75l 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 904 

A escola normal para o sexo fe minino contém: 

CURSO NORMAL 

l o anuo, 43 alumnas; 2°, 40 ditas; So, 25; total, 108 
(64 são internas). 
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CURSO PREPARA'l'ORIO 

J o anno, 40 alumnas; 2°, 21 ditas; total, 67 (todas 
externas) . 

CURSO PRIMARIO 

l o anno, 8 alumnas; 2°, 19 ditas; 3°, 21 ditas. 
4°, 25 alumnas; 5°, 19 ditas; 6o, 29 ditas, total 

121 ( extPrn as) . 
O Jardim da Infa ncia tem 29 a lumnos . · 

Resumo : 

Curso normal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 08 
>> preparatorio. . . . . . . . . . . . . . 67 
» primario . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

Jard im ele infancia . . .. ... ..... .. 29 

Total.......... 325 

Concn..:•so t.las Escolas 

Todos os arwos h a em toda ::t Belgica um concurso 
entre os a lurnnos das ultimas classes das escolas, para a 
obtenção dos certificados de estudos . As provas versam 
sobre as disciplinas ubrigatorias : 

J a Ling-ua Materna; 
2a Calculo e systema metrico; 
3a Escripta; 
4" Geographia; 
5a Historia da Belgica; 
6a Desenho; 
7a Noç?cs de Agricultura, para as escolas ru racs són:wnte. 

Disciplinas faculta ti v as : 
1" Segunda lingua ; 
2a Sciencias naturaes. 
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Os pontos mais a ltos que se podem obter nas di-
versas di sciplinas, são, na ordem da tahella supra : 

60, 45, 20, 30, 30, 13, 20, 30, 20. 
Para ter direito a certificado de capacidade é ne-

: 

I. o Reunir 125 pontos nas matorias ob ri g·atorias; 
2 .0 Ter a metade dos pontos na lingua materna; 
3.0 Ter a torça parte elos pontos no calculo e systema 

metrico ; 
4. 0 Ter a metade dos pontos na somma das outras ma -

terias obrigatorias . 

Os pontos obtidos na ling·ua accosso ri a são addicio-
nados aos que o co ncurrente obtém nas materi as obriga-
torias, e servem para completar o numero 125, em casq 
de necessidade, para o cert ificado . 

Se o candidato obtém ao menos a metade dos pontos 
nas disciplinas facu ltativas, faz-se menção disso no seo 
certificado . 

Além elo certificado, pouern os concurrcntes ter pre-
mias em caclom etas da caixa economica , ou em livros. 

O concurso elas escolas é feito no mez de julho ele 
cada anno. Nelle só podem tomar parte os meninos do 
15 a nnos no maximo, que tenham fl'eq uentado a os cola 
que o s apresenta, ao menos no3 ultimas seis mezes. 

Os concurreotes elevem ser incriptos antes de 1 o ele 
Junho, e são divididos em turmas Je 50 . As turm as são 
distribuídas pelos di versos locaes, designados pela ad mi-
nistração . 

As provas são todas oscr iptas, e são fe itas ern tres 
sessões : duas para rn aterias obrigato rias, e uma para as 
facultativas (se as ha). 

As questões do concurso são fo rmuladas dentro dos 
limÍtes elo prograrnma, por uma co mmissão nomeada pelo 
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governo . Este remette o q uestionario aos inspectores 
principaes, que, por sua vez, as remette aos inspectores 
cantonacs, tomando precauções para que o referido q ues-
tionario chegue fechado e lacrado ás mãos dos delegados 
incumbidos dos concursos. 

As operações do concurso são executadas por dois 
delP.gados escolhidos pelo inspector principal, entre os 
directores de escolas de uma circumscripção differente, 
sendo um das escolas communaes, outro das escolas par-
ticulares . 

Durante o trabalho só podem estar na sala os delega-
dos incumbidos delle, os quaes não se podem ausentar por 
nenhum pretexto . 

Os concurrentes são collocados de modo que não fiquem 
juntos os alumnos do uma mesma escola . 

Cada concurrente deve copiar suas provas ; ma:; não 
deve assignar , nem pôr-lhes qualquer marca, que as faça 
conhecidas, sob pena do nullidade. A cópia é mettida em 
um envolucro , que é lacrado á Yista do alumno, e sobre o 
qual elle escreve seo nome 0 a escola a que pertence. As 
actas e as provas co m os envolucros correspondentes, con-
tendo as cópias, são remettidas ao principal no 
mesmo dia do concurso . 

O jury de julg·ar as provas do concurso é 
nomeado pelo ministro, e compõe-se do inspector princi-
pal, como presidente, e quatro membros do outra provín-
cia , a saber : um inspector cantonal do ensino official; 
um inspector do ensino livre, ou um professor chefe de 
uma escola livre, que tenha, pelo menos, tres professores; 
um professor chefe de uma escola co mmunal , e um 
professor chefe de uma escola adoptada. 

O j'nry toma uma collecção de 30 trabalhos , que deve 
julg·ar cada dia, põe de parte os envolucros sem os ab1:ir, 
e só depois de lançadas as notas nas é que abre os 
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envolucros para applicar na lista respectiva, a cada nome, 
as respectivas notas. 

As escolas catholicas 

Auclz'atur et alte?"a pcws. 
Até aqui só me tenho occupado das escolas officiaes, 

que estão sob a direcção das com munas. E' de justiça que 
diga tambem alguma coisa sobre as escolas da associação 
catholica Les Fre1·es eles }}coles Chretzénnes. 

O caracter de impiedade, que tem tomado o ensino offi-
cial, chamado neutro, mas que não é neutro, e sim hostil 
ao sentimento relig ioso, deu logar a que se despertasse o 
zelo do clero catholico, que sustenta uma lucta encarniçada 
com os liberaes. Os alunmos de suas escolas rivalisam com 
os das escolas officiaes; e se os algarismos significam al-
guma cojsa, seos resultados não são inferiores, como se 
deprehende das seguintes estatísticas : 

Ao ultimo concurso official concorreram 22 alumnos da 
escola da rua Canon, de Bruxellas, dependente do instituto 
S. José, e todos foram premiados : 9 obtiveram pri-
meiros premios, 5 obtiveram segundos, 8 obtiveram ter-
ceiros . Outra escola, a da rua Bergêre, apresentou ao 
mesn10 concurso 12 a lu mnos, que foram todos pren.iaclos: 
l teve primeiro premio, 5 tiveram segundos, 6 tiveram 
terceiros. 

Das 22 escolas da Vz'lle de Bruxelles, que tomaram 
. parte nesse concurso, as 11 escolas da commissão catholica 
tiveram premios na proporção de 8,82 por cento ; e as ll 
escolas communaes tiveram premios na proporção de 5,88 
por cento . Ha, pois, uma cli:fferença de 3 o f o em favor do 
ensino catholico, julgado pelos seos adversarios. 
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Achando-me incumbido do estudar o estado da in-
strucção em um paiz em qu e as opiniões se dividem, e de-
sejando co nhecer do perto as r azões de um e outro lado, 
visitei , como me cumpria, não só os estabeiecimentos iln-
pios, co mo os ela associação catholica, apoiando-me na-
quella velha maxima da imparcialidade histo ri ca- auclia -
tw" et alte1"a JXt1"S . Não sei o que eleva co ncluir do que v i. 
Uns e outros só trataram de mostrar - me o que t inha m ele 
melhor, e qu eriam que eu visse. Mas, pondo de parte toua 
a p revenção, devo dizer com to da a sinceridade que as 
escolas catholicas, se não estão tão adiantadas co rno as 
escolas comi"nunaes, onde nem tudo é real, prestam um 
bom serviço ao paiz. 

Em outro capitulo me occuparei mais elo espaço J es te 
assumpto, qnando discutir a educação na escola. 

Est atisiGcas 

Ha na co mmuna de Bruxellas .11 escolas m.:tternaes 
(asylos infantís) frequentadas por 2 .400 crianças elo ambos 
os sexos . Grande numero de crianças não fo ram receb idas 
por falta de,logar . 

H a 17 escolas prin)arias, freq uentaclas por 1 O. 559 me-
nores, sendo 5 .633 do sexo masculino e4.926 do ft: minino . 

Os cursos de adultos co ntam 1. ·414 a lnmnos do sexo 
masculino e 1. 163 do fe minino. Esta estatisti<.:a é só das 
escolas co rnmunaes . 

Dos 5 . 633 meninos, que frequ enta ra m as esco las pri-
mari as communaes no anno de 1890-1891, 2 .583 fizeram 
economias na caixa cconomica no valor de 50.815 francos . 

Dentre elles 2 .397 já institu íra m cadernetas, o só 180 
o não fizeram ainda. 
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Das 4. 926 meninas, 2 .429 economisaram 59. 006 
francos . 

Dentre ellas, 2. 285 têm cadernetas, e só 144 ainda 
não têm. 

Dos 1.414 adultos do sexo masculino, 198 poupara m 
1 . 57 4 francos ; 190 têm cadernetas e 8 não as têm. 

Das 1 .163 adultas, 182 pouparam 1 .260 francos; 165 
têm cadernetas , e 17 não as tem. 

RESUMO 

Frequentaram as escolas communaes no anno de 
1890- 91, entre menores e adultos de ambos 
os sexos ...... .. . . . . . .. . .. . . ... . . . . .. . . . 

Fizeram economias . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. ... . 
Têm cadern etas . . . .. . . . . ... . . . . . .. . ... . . .. . . 
Não têm cadernetas . . . . . . .. . .. . . . ... . . . ... . . . 

Total do capital poupado 112 . 655 francos . 

13 . 136 
3 .392 
3 .037 

355 

De 1884 a 1887 operou-se uma grande alteração nas 
escolas de adultos na Belgica , como se vê da seguinte 
tabella : 

Escoltts communaes Escolas a rloptad as 
S ex o m . Sex o fem . Total S ex o m . Sexo {ern. Total 

1884 . .. . . 2 . 154 588 2 .742 21 2 23 
1887 . . . . . 1 .216 304 1 .520 95 27 122 

Houve, pois , uma dim innição cousideravel de 1. 222 
escolas entre as communaes, e um aug meuto do 99 escolas 
entre as adoptadas . . 

A frequencla nas escolas de adÍJltos comm un ae.s, que 
em 1884foide79 .607, em 1887 descen a61. 230 . Ho uve 
uma diminuição de 18. 377. 

13 
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----------------------
Pelo contrario, nas escolas adaptadas, a frequencia, que 

em · Í884 era de 508, em 1887 subiu a 4. 070! Houve um 
562. 

· Estas mudanças bruscas provam a influencia, que exerce 
sobre as escolas daquelle paiz uma mudança de situação 
política. Faz-se política nas escolas , o que é uma das maio-
res calamidades . . ' 

Segundo a estatística de 1890 , a communa cl,e Bru-
xellas tem uma população de 176. 026 habitantes, entre os 
quaes 16. 435 de mgnos de 5 annos, 31.472 de 5 a 15 annos, 
107 .712 de 15 a 55 annos, 20.407 de idade superiora 55 
annos. 

Dos 31.472 de 5 a 15 annos (15 . 565 do sexo masculino, 
15.907 elo sexo feminino) sabem ler e escrever 20.672 
( 1 O. 143 elo sexo masculino, e lO. 529 elo sexo feminino) isto 
é 66 o 1 o 

Dos 107 .712 de 15 a 55 a 1m os ( 49.558 elo sexo mas-
culino, e 58. 154 do sexo feminino) 83 °/'o sabem ler e es-
crevPr. isto é 89.644 ( 42.459 elo sexo masculino, e 4 7. 185 
elo sexo feminino.) 

Estes algarismos revelam um grande progresso feito 
nestes ultimos annos. Mas nem por isso nos devemos en-
tristecer pensando que tudo ali é excellente e só entre nós 
é qu e ha atrooo. Câ e lâ mâs fadas ha. 

Até bem pouco tempo, havia ali muito atraso. A se-
guinte curiosa estatística prova o meu asserto. Ella foi 
publicada (e eu a copiei) pelo illustrado e consciencioso 
h'chevin ele St. Gilles, o Sr. Van Meenen de Bruxellas, 
homem import.antissimo, cuja amisacle Uve a fortuna de 
cultivar . 

elle que em 1882, 35 °/o elos moços que prestaram 
exame por occasião elo sorteio militar, não souberam res -
ponder a es ta questão: Um negociante comprou 25 saccos 
de batatas a 9,75 frs. o sacco. Quanto deve pagar? 
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42 o I o não souberam responder a est'outra : Quantos 
metros tem um kilometro? 

Que em 1883, 39 °lo não souberam responder a esta: 
Um t rabalhador, que ganha 37 centimos por hora, traba-
lhando 13 horas por dia, quanto ganha em 6 dias? 

58 o 1 o não responderam nada a esta : Um negociante 
comprou 25 saccos de batatas a 9,75 frs. o sacco; vendeu 
toda a mercadoria p1r 426,25 frs. Quanto ganhou em 
sacco? 

32 o I o não souberam o que é um triangulo. 
Finalmente, que 43 °lo não souberam quantos gram-

mas ha em 2 kilogrammas.! 
Nem tudo o que luz e OZÚ"O/ 





CAPITULO VII 

O ensino prnnano en1 Franca • 

RESUMO HIST OR.IOO 

Até 1833, e m.qu e foi a primeira lei qu e 
organisou o ensino primaria em França, lei qu e, segundo 
Buisson, faz honra ao g·overno ele .Julho e ao ministerio el e 
Gu izot, estevp, a in stru cção publica naqu elle paiz, t anto a 
primar ia, como a secund ari a. e a té a superior, em um a com-
pleta desordem, e m virtude das :constantes alterações, qu e 
era·m feitas na leg·islação respectiva, cada qu al com sna 
orientação, mais ou menos contraria á precedente . 

. Antes ela r e,·olu ção de 1789, a instrucção publi ca ali , 
como por tod a a parte, estava nas mãos do clero, o qual to-
mava a seo cargo zela r inter esses qu o o Estado negligen-
ciava. Póele-se, pois , dizer della o mes mo qu e ela el as outras 

·nações c h ristãs . 
Apenas dois hom ens eminentes tinh a m agitado a questão 

da intervenção do Estado : La Chalotais e Turgot. Este 
ultimo acons€llhára a Luiz que \1m conselho de 
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instrucção nacional, dizendo-lhe que essa seria a obra que 
immortalisaria o seo reinado . 

Do que em La Chalotais e em Turgot era uma aspi-
ração, os homens ela rev olução fizeram um programma. 
Taleyrancl perante a Constituinte em 1791 , e Condorcet pe-
rante a Leg·islativa em 20 clJ Abril de 1792, apn:sentaram 
proj ectos, que não chegaram a ser convertidos em lei. 

A Constituinte limitou-se a decretar a CI'eação de uma 
instrucção publica commum a todos os cidadãos (1 4 de Se-
tembro de 1791) e deixou o projecto de Taleyrand á con-
sideração da assembléa leg·islativa, apezar dos esforços ele 
seo auctor. A assembléa legislativa limitou-se a · eliminar 
o que havia, sem nada crear qne o substituísse. E' mais 
facil destruir que edificar . 

Infelizmente para a humanidade não é só em França 
que se tem visto essa falta de senso . 

Em vez de aproveitarem os elementos já dispostos, e 
operarem sobre elles uma lenta, os refor-
madores do :fim do seculo passado começaram por des-
truir tudo, antes de pensarem no que haviam de crear. 
Por decreto de 17 de Agosto de 1792, foram suppri-
midas as corporações religiosas, seculares e ecclesiasticas . 
O ensino, po{ém,. ficou como est ava, ou antes :ficou peior, 
por que lhe faltava a org·anisação dessas cOTporações 
supprimidas. 

A CoNVENÇÃO, reunida a 21 de Setembro de 1792, fez 
diversas leis , mais ou menos contradictorias, que se re -
sentiam das icleias desencontradas daquella assembléa, tão 
agitada e tão perturbada co m as grandes necessidades po-
líticas da época . Porém o que se notou em todos os seos 
actos; é que a edncaçào nacional era a maior das suas preo- · 
cüpações, se bem qLte ella não soubesse como tirar -se das 
difficuldades . 

O Directorio nada innovoú, O Consulado, e depois o 



O ENSINO I-Rli\IARIO EM FRANÇA 199 

I rnperio leg·islaram no sentido de fazer r etrograda r a in-
strucção primaria, quo ficou abandonada á bõa vontade das 
communas. 

Não vale a pena mencionar o goveri1o da 
Finalmente, em 1833 (23 de Ju ttho) foi clcci·ctaêla a 

reo rgani sação do ensi no primario, dividido em ii1fcrior ê" 
superior, o 6-earam-se escolas normaes para a preparaçi:lo 
dos professores . 

Guizot dizia: cc L'lnstruction p1"imai?·e est tout 
dans les ecoles 1WI"males; ses progr·cs se mesw·ent sw· ceu:i 
de ces etablz'ssements . )) 

Havia já, entretanto, em França não poucas escolas 
normaes dos departamentos e das communâs. Não se 
tava, portanto, de uma ideia nova, mas só mente de dar- lhé 
um desenvolvimento correspondente ás necessidades do 
ensino. 

A lei de 1833 não estabeleceu o ensino obrigatorio, nem 
gratuito de todo. Foi um passo indeciso, mas ainda assim 
um passo importante . 

De 18:1:8 a 1850 pensou-se muito em reformar o en-
sino: Carnot apresentou o seu famoso projecto em 1 de 
Junho de 1848 com um plano mais amplo de ensino obri-

·g·atorio e gTahüto; mas não pôde faze-lo vingar. 
A 15 de Março ele 1850 fui votada a nova lei, que mo-

dificava todo o ensino, tanto o prin1arlo, como o secundaria; 
como o superior, e abria de novo as portas ás congregações. 
Além disso, coilocava o corpo docente á mercê do ar-
bítrio das auctoridades, dispostas a exercer a reacção na 
escola. 

Em 1852 ainda mais se accerituou a reacção. Os pro-
fessores ficaram sujeitos a uma fiscalisação tão esmagadora; 
que nem lhes permittiam trazer barba! 

Em 1857 entrou a escola franceza em phase de 
moderação . que foi continuada no ministerio de Dui·uy. 
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Em ma teria de instrucção primaria, a obra capital deste 
notavel ministro de Napoleão III foi a lei de lO de Abril 
de 1867, que org'anisou as escolas de meninas, como a de 
1833 organisara as de meninos. 

Na administração de Duruy, diz Buisson, gTandes re-
parações, grandes prog-ressos se :fizeram em todas as ordens 
do ensino. 

Diversas e importantes são aR disposições da lei de 
1867. Em primeiro logar , obriga as communas a manter 
sem condição, uma escola publica de meninas, logo quo sua 
população for de 500 almas; ao passo que a lei de 1850 
estabelecia essa obrigação para 800 almas, e ainda assim , 
com a expressa declaração: « Se os seos recursos o perrnit-
tirem.n Ainda mais, a lei de 1850 não determinava se a 
escola devia ser pu bica; de sorte quo a com muna podia 
limitar-se a subvencionar escola particular. 

Em seg'undo logar , ordena a lei que nas escolas mixtas 
seja nomeada uma pessoa do sexo feminino sob a indicação 
do professor respectivo , para lhe servir de adjunto (adjunta) 
e ensinar ás meninas os trabalhos do agulha . 

Determina tam bem qu e os conselhos departamentaes 
:fixem o numero de escolas publicas de um e outro sexo, que 
as co mmunas devem manter; providencia sobre a extensão · 
da gratuidad<'l, se bem que a não estabeleça de todo ; dá 
aos adjuntos de ambos os sexos a morada, além dos venci-
m entos; faz multiplicar os cursos de adultos, introduz nas 
escolas a geographia e a historia; e muitas outras provi-
dencias, que constam do Diccionario pedag·ogico de Buisson, 
pag. 1.076. 

Diz o citado Buisson que Duruy foi o precursor da 
reforma, qu e realisou mais tarde Jules Ferry por 

uma série de leis e regulamentos, que determinaram a obri-
gatoriedade e a gratuidade do ensino , e subsiituiram o 
ensino pelo ensino leigg . 
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E' pelas disposições dessas leis que se r ege hoje a 
Instrucção Publica em França: O ensi no é leigo, g ratuito 
e obrigatorio. 

Por occasião da discussão do art . I o da lei de 28 
de Mar ço de 1882, Julio Simon propoz uma emenda no 
sentido de aos pr ofessores que procu ras em 
incutir no animo dos meninos o temor de Deus e o res -
peito ás crenças relig iosas, co mo se faz na Su issa . Essa 
emenda, summ a mente sensata, foi combatida ener g·ica-
mente , e cahiu , prevalecendo a form ula pura e sim ples do 
projecto - I NSTRUCÇÃO MORAL E CIVICA. 

Buisson desfaz-se ·em dythira mbos encomia ndo a g ra nde 
r eforma , e diz que a França possúe a org·anisação mais 
adiantada do mundo ; que foi além da Suissa e da In-
glaterra, onde se respeita o sentimento religioso ; que foi 
até além ·dos Estados Unidos. O que elle não diz, mas 
a Historia di rá mais tarde, é que com esse cunho de 
impiedade que procuraram os r aelicaes i mprimir no ensino, 
collocaram a nação em um plano inclinado, elo qual não 
a poder ão affastar forças huma nas, e cuj as consequencias 
já se fazem hoje sentir , como mais de um a vez pude 
verificar, e as estatísticas cri minaes se encarregam de de-
monstrar, não fallanelo no abaixamento do nível elos cos -
tumes, ele que as estat íst icas não sóem occupar- se . 

O t•g·a.nõ!iio.ção actnal 

A orgauisação actual do ensin o em F rança é effecti-
vamente a mais completa que existe . Pode ·se dizer, sem 
r eceio ele contestação, que é excessiva ment8 complicada e 
eivada de preconceitos. Masseos preconGeitGs fazem parteCJon-
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stitntiva do caracter nacional, do so rte que se foss8 ex-
purg·ada delles, não soria já uma instituição franceza. 

A pa rte, porém, os preconceitos, ella é a mais racional , a 
mais co nvinhavol para gara ntir o resultado que sé pretend e 
da escola . Co m a organisação actu al, se se pudesse dar ás 
escolas uma orientação conveniente , nin g- uem poueria dis -
putar á França o primeiro log·ar . Porém não creio que no 
estado actual das cousas , esse logar lhe possa caber. 

Ancto••icQatl c !!i Snl•cr iol'es. d o ensino 

Todas as instituições de instru cção e de edu cação na -
donal es tão sob a direcyão e vig; ilancia do minfstro da 
Instrucção Publica e Bel! as Artrs . O todo do corpo docente 
constitue o que se cha ma a Uni1•ersidade de França . O mi-
nistro ela Instrucção Pul>lica teve (e ainda hoje se lhe dá) 
o titu lo de Gran-Mestre ela Universid ade. 

O ensino divide-se em : superior, secunda ria e pri-
maria . A estas trcs oruens co rresponde m tres direcçõos, 
subordinadas ao ministro . 

O ministro é aux.iiiado por uma alta commissão con-
" sultiva ( comiti: ) co mposta de tres secções , co rrespondentes 

aos tres g ráos do ensino. Ella é for mada de inspecto res g·e-
raes effectivos, ou honorarios e de altos funccionarios do 
corpo docente, desig·nados pr lo mesmo ministro. 

Ha ta mbem um consolho superior ele Instrucção publica , 
incumbido de es tud ar e r esolver as numerosas quostões re-
lativas ao ensino. 

Finalmente o Co nselho do Estado póde ta mbem ser 
consultado para a pruparação, ou para aapplicação das leis . 

Sob o ponto de vista da Instru cção P ublica, a Fra nça 
é dividida em 17 academias. O chefe da Academia é o 
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reitor, o q i.1al tem a :fiscalisação elos tres gráos elo ensino, 
porém mais particularmente, do secundaria e do superior'. 
O reitor tem um conselho acaclemico. 

Em cada departamento ha um inspector ele academia, 
que, sob as ordens do reitor, :fiscalisa o ensino secundaria e 
o superior, e partilha com o prefeito a direcção do ensino 
primario. O inspector ela academia e o prefeito são auxi-
liaclos por um conselho departamental. 

Deixarei de parte o ensino secundaria e o superior para 
só mo oceupar elo primaria. 

Em Pariz, como tambom em Marselha e em Lille, um 
inspector el a academia é exclusivamente encarregado elo 
ensino primal'io com o titulo ele clírector elo ensino primario 
do departamento. 

I-Ia tam·bem inspectores primarias encarregados da cli-
recção o ela :fiscalisação do ensino primario, subordinados ao 
inspector da academia . 

Como se vê, é a organisação elo ensino em França 
sujeita a uma hierarchla tão completa e tão complicada, que 
em 100 empregados, lO trabalham, e 90 :fiscalisam esse tra-
balho. 

Todo esse org·anismo escolar é ainda inspeccionado 
por inspectores geraos, rosiuontos em Pacis, que percorrem 
todo o territot·io da França (caua um a parte que lhe 
é designada) para verificarem a regularidade do funccio-
namento da machina. 

O Conselho Superior de Instrucção Publica, como o 
constituiu o decreto ele 27 do Fevereiro da 1880, é com-
posto dos seguintes membros: 

1 Presidente, o ministro da Inst.wcção Publica; 
5 Membros do instituto, eleitos em assembléa g·eral do 

mesmo instituto ; 
9 Conselheiros, nomeados por decrAto do presidente da 

Republica em conselho de ministros; 
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2 Professores do Collegio de França, eleitos por seus 
collegas ; 

l Dito do }lfuseum, eleito por seus collegas ; 
1 Titular da faculdade de Theologia catholica ; 
2 Professores das Faculdades de Direito; 
2 Ditos das Faculdades el e Medicina; 

Dito das Escolas Superiores de Pharmacia; 
2 Ditos das Faculdades de Sciencias ; 
2 Ditos das Faculdades ele Lettras; 
2 Delegados da Escola Normal Superior, um para as 

sciencias e outro para as lettras, eleitos pelo director, sub-
director e professores entre si. 

l Delegado da Escola Normal de ensino especial; 
l Dito da Escola Nacional das Chartas; 
l Professor titular ela escola elas linguas orientaes ; 
l Delegado da Escola Polytechnica ; 
1 Dito ela Escola de Bellas-Artes; 
1 Dito do Conser vatorio das Artes e Officios ; 
1 Dito ela Escola Central ele Artes e Manufacturas; 
1 Dito elo Instituto Ag ronom ico; 
8 Professo res dos Lyceos ; 
2 Delegados dos Collegios Comm unaes ; 
6 Membros do ensino prirnario; 
4 Ditos ao ensino livre, nomeados pelo presidente da 

Republica sob proposta do ministro . Ao todo 58 membros. 
Todos os membros deste g rande conselho são nomea-

dos e eleitos por quat ro annos, e podem ser reeleitos ou 
reconduzidos indefinidamente. 

No s'eio deste conselho form a-se uma secção perma-
nente el e 15 membros ou conselheiros, os 9 nomeados pelo 
governo, e mais 6 eleitos, que são designados pelo ministro. 
Esta secção petmanente é incumbida : 

I. o De estudar os prog rammas e os reg·ulamentos antes 
tle B€ll'em apresentados ao conselhG i 
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2. o De dar parecer sobre creação de faculdades, ly -
ceos, collegios, escolas norm aes primari as ; sobre creação, 
transform ação ou suppressão de cad eiras ; sobre os livros 
de classes, ele bibliothecas e de premios, que devem ser in-
terclictos nas escolas publicas; finalmente, sob re as qu es -
tões de estudos, de ad ministração ou disciplina, submetti-
clas ao conselho. 

Reune-se o conselho em assembléa geral duas vezes 
por anno , podendo o ministro convocá · lo extraordinaria -
mente quando julgar necessario. 

O cousclbo dCJ>artanlentnl 

Este conselho occupa-se Gxclusivamente do ensino pri-
maria , c é presidido pelo prefeito. 

Seus membros são : 
O prefeito, presidente ; 
O inspector da academia, vice-presidente; 
Quatro conselheiros geraes, eleitos por seus collegas ; 
O director e a directora das escolas normaes ; 
Dois profflssores e duas professoras, eleitos por seus 

collegas; 
. Dois lnspectores prima rios, designados pelo ministro. 
Quando o conselho se occupa de questões que interes-

sam ao ensino particular , são -lhe adclicionaclos dois mem-
bros do dito ensino, um leigo, outro cong1:eg·anista, eleitos 
pelos collegas . 

As attribuiç-ões do conselho departamental são : 
l. " Determina o numero , a natureza e a sécle das esco-

las primarias de todos os gráos, e o numero de professores; 
2 ." Dirige cada anuo uma lista dos professores stagia -

rios, que devem ser admittidos na classe de titulares ; 
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3. a Dá seo parecer sobre a censura a infligir pelo 
inspector, e sobre a revocação a pronunciar pelo prefeito ; 
pronuncía a interdicção temporaria e absoluta, e póde 
applicar a censura a um professor particular ; 

4. a Julga as opposições feitas á abertura de escolas 
particulares ; 

5 . a Vela a applicação dos programmas, dos metho-
dos, dos regulamenbs feitos pelo conselho snperior, e a 
organisação da inspecção medica; 

6. a Determina os regulamentos relativos ao regimen 
interior dos estabelecimentos de instrncção primaria ; 

7. a Delibera sr)bre relat )rios e propostas do inspector 
de academia, dos delegados cantonaes e das commissões 
escolares; 

8,a Dá seo parecer sobre as reformas que julga util 
no ensino, sobre os soccorros e encorajamentos 

a conceder ás escolas primarias, e sobre as recom-
pensas; 

9° . Conhece e discute todos os annos o relatorio 
geral do inspector da academia sobre o estado das escolas 
particulares. 

Achnlnistraçào e ins(>eeção do ensino I>l•in'laJ•io ent 

Um inspector da academia, com o titulo de director do 
ensino primario do departamento do Sena, é especialmente 
encarregado de dirigir os serviços sob a fiscalisação do 
respectivo prefeito. Esse mesmo director do ensino pri-
mario é tambem director municipal dos serviços do ensino 
primario da:cidade . Elle tem um sub-director. 

Todo o serviço é dividido entre quatro repartições · 
(bureaux) distinctas, além de um secretario, que so occupa 
de negocios reservados, correspondencia particular, etc. 
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A inspecção é de duas espccies : pedagogica, e admi-
nistrativa e financeira. A pedag-ogica é confiada a 17 in-
spectores elo ensino prima rio , funccionarios elo Estado, 
nomeados pelo ministro , e collocados so b a auctoridade elo 
inspector da academia (director elo ensino primario .) 

Além desses lI inspectores . ha para · as inspecções 
especiaes : 

5 Inspectoras incumbid as das escolas maternaes, (são 
pagas pelo Departamento) ; 

8 Inspectores ele desenho, a sauer: I principal e 
7 subordinados, 5 inspectores e 2 inspectcras ; 

3 Inspectores de canto, l principal e 2 subordinados; 
l Inspector el e gymnastica ; 
3 Sub-inspectores ade gymnastica; 
3 Sub-inspectoras de g-ymnastica; 
l Inspector de trabalho manual ; 
l Sub-inspector de trabalho manual; 
l Inspectora para costura e córte; 

·1 Dita para ling-uas vivas e contabilidade nas escolas 
de meninas. 

Resumo : Funccionarios do Estado 22, ditos da Mu-
nícipalidade 22; total 44 . 

A inspecção administrativa e financeira consta de lO 
inspectores, a saber : l inspector l adjunto, 5 
inspectores para as escolas de meninos e 3 inspectoras para 
as de meninas. 

Não menciono as municipalidades locaes de cada uma 
das divisões de Paris (W"?"onclissements) cujos maí1·es e seos 
adjuntos exercem funcções auxiliares, e fiscalisam as es-· 
colas. 

Se a excellencia das escolas se devesse medir pelo nu-
mr.ro de fiscaes , poderíamos a:ffirmar que as escolas de 
Paris são o ideal da perfeição. 

Porém, assim como o alimento demasiado causa indi-
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gestão, a superabundancia de fiscalisação tem o inconve-
niente de atrapalhar o serviço . O meu os que acontece, é 
supprimir a iudividualldacle elo mestre, tirando á escola a 
sua maior excellencia, o seo caracter educa ti v o, q uc ó jus -: 
tamente, o que não têm as escolas de Paris . 

Pe§soal Docente · 

O pessoal docente elas escolas primarias com prehencle: 

l o Professores directores e professoras directoras ; 
2o )) adjuntos e )) adjuntas; (l) 
3° )) supplentes e )) 

A' primeira categ·oria pertencem os que têm a seo carg·o 
a direcção ele uma escola ele mais de duas classes; á se-
gunda, os que dirigem sua classe, subordinados ao respe-
ctivo director. 

A' terceira, os candidatos qu o esperam vagas para 
serem nomeados adjuntos, e que são chamados a substituir 
os que faltam. 

Além desta clistincção, ha ainda a divisão em stagia -
rios e titulares. 

O canditl.ato ao magisterio, além das condições legaes 
ele capacidade, tem ele servir dois a nnos . O seu titulo é uma 
licença elo inspector ela academia, a qu al lhe pócle ser cas-
sada. Estes interinos têm o nome ele stagiarios. Os t itu -
lares são nomeados pelo prefeito, o qu al só póele escolher em 
uma lista ele admissibilidade, ele stagiar ios providos do cer-
tifi cado de aptidão peelag·ogica, rern ottida todos os annos 
pelo cçmselho departamental do ensino primario . 

Cumpl'c nolar que a palavJ·a adjunto não tem a significa.\ãO que se 
lhe clá entre nós; clla significa o regente ele uma classe, c não um simples 
aux1har. 
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Para ser nomeado , qu er stagiario, quer titular, quer 
director, carece o candidato estar munido de certificados 
especiaes, como veremos adiante. 

Ha em Paris : 
DIRECTORES 

Sexo masculino 174, sexo fem inino 194, total .. . . 368 

PIWFESSORES ADJUNTOS TITULARES 

Sexo masculino).180, sexo feminino 1.130, total. 2 .310 

ADJUNTOS STAGI ARIO S 

Sexo masculino 143, sexo fem inino 181, total . . . . . 324 

SEXO MASC ULINO 

Titu,lares : 174 professores directores e 1.180 adj un-
tos, total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . 

Stagiarios 143 ...... .. .. . ... . .. .. . . .. . ........ . 

SEXO FEMININO 

Titula res: directoras 10-1, adjuntas 1.130, total. .. . 
Stag·iarias 181. .. ....... .... .... . .... . ... .... . 

RESUMO 

1. 354 
143 . 

1.497 

1. 324 
181 

1.505 

Sexo mas -::ulino 1.497, sexo feminino 1.305, tota l.. 3 . 00:2 

O recrutamento dos stag'iarios póclo ser feito entre 
os alntnnos das escolas normo.es elo Paris, ou en t ro os 
do.s esco las II ormacs do.s prov ín cias, ou onü·c os parti -
culares, qne co ncorrem ao certificado . 
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Dentre os 3. 002 professores das diversas catego rias 
mencionadas, são tirados : 

Sexo m. Sexo f. 

Das escolas normaes de Paris ........... . 374 338 
Das )) )) das províncias ... . .. . 195 43 
Do ensino particula r ......... . . . ...... . . 9:28 1.124 

Das Escolas Not•maes 

De Paris 374+ 338 ........................... 712 
Das províncias 195+43.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 

950 
Particulares 928+ 1.124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 052 

Vê-se por es tes alg·arismos que, ao lado de 950 profes-
sores preparados ptlas escolas normaes, o professorado em 
Paris tem 2 .052 professores rducados livremente, os quaes 
têm os mes mos direitos, os mes mos dG\'Gres , o mes mo 
prestigio, co nformo o seu merecimento. 

V enchncn.tos 

Os vencimentos têm um minimo e um maximo, mar-
' cados em lei. Os professores vão tendo aug mcntos gradu aes 

por antigu idade de 5 em 5 annos . Começam pela 5• classe, 
são promovidos á 4", á 3a, á 2a e á l a. 

Tahclla de Yeneiaueni;o,. 

DIRECTORAS DE ESCOLAS MATER AES 

l a classo 3,800 frs . ' 2a classe 3,450 frs.' 3n classe 
3, 100 frs., 4" classe 2,750 frs. 



Ia 
2" 
3a 
4'-

la 
2a 
3a 
4a 
5a 
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DIRECTORES DE ESCOLAS PRIMARIAS ELEMENTARES 

classe . 
)) .. 
)) .. 
)) .. 

Sexo masculino 

4.500 francos ....... . 
4.100 )) ....... . 
3.700 
3.300 

)) 

)) 

PROFESSORES ADJUNTOS 

Sexo masculino 
classe .. ...... 3 .000 francos ........ 

)) • o o o o. o. 2.700 )) •• o ••••• 

)) o o o . o ••• 2.400 )) o •• o ••• o 

)) • • • • o ••• 2.100 )) o •••••• 

)) o •••• o •• 1.800 )) 
•• o ••••• 

Sexo feminino 

3 . 800 francos 
3.450 )) 
3.100 
2.750 

)) 

)) 

Sexo feminino 

2. 500 francos 
2.250 )) 

2 .000 )) 

1.750 )) 

1.500 )) 

Os supplentes são pagos á razão de 5 francos por 
dia durante o tempo do exercicio, e voltam á dispo-
nibilidade sem vencimentos. 

DIREC'l'ORES DE ESCOLAS PRIMARIAS SUPERIORES 

la classe de ambos os soxos ............ 8.000 francos 
2a )) )) 

• o ••••••• o •• 7.500 )) 

3a )) )) 
•••• o. o •• o o. 7.000 )) 

4"- )) )) 
•• o o ••••• o • • 6.500 )) 

5a )) )) 
•• •• o •• 6.000 )) 

Promoção de tres em tres annos, casa e 1,000 fran-
cos por anno, para despezas de viag·ens. 

Até 1886 as promoções eram feitas só por antiguidade. 
A lei de 1886 estabeleceu que, sem prejuizo ela anti-

guidade, poderia a administração promover de classe, por 
merecimento, no :fim de 3 annos. Assim, pois, os profes::, 
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sores são promovid os por antigu idade de 5 em 5 annos, 
e por merecimento de 3 em 3. 

Além dos vencimentos que consb.m elas tabellas supra, 
os professores têm grat ificações aclclicio nacs por serviços 
extraorcl inarios, como silo os elas classes ele guarda, elas 
classes de etc. ; o torl os sem excepção, uão só em 
Paris , co mo em toda a França, têm casa para mora r, 
ou uma quantia destinada ao pag·amento da casa. 

Leg-islação Escolat• 

A organisação actual do ensino em França foi ope-
rada gradualmente por uma serie de leis, qu e destruíram 
a organisação ele 1850 (l õ el e março) , lei que consagrava 
a supremacia ela Igreja na instru cção publica . 

Eis a lista das principaes leis e regulamentos. 
l . o 16 ele Junho de 188 1 (Titulos de capacidade). 

Ning·uem póde ensina r sem um titulo ele capacidade(breves; . 
2. o A mesma data- Gratuidade do ensino publico . 
3 . o 28 de Março ele 1882 - Ensino prin1ario o bri-

gatorio . 
O artigo :t-o enumerando as ma terias do ensino , em-

prega a moral e civica - em vez ele 
- moral e relig iosa. 

E' instituída uma co mmissào escolar ern cada co m-
muna pa ra vela r G cumprimento da lei, e persuadir os 
pais a mandar educar os filhos. 

4. o 30 ele Outubro ele l 886 _:_ Laiciclade elo ensino . 
O art .. 17 diz : Nas escolas publicas ele todos os g ráos 
o ensino é confiado excl usivamente a um pessoal leig·o. 
A mes ma lei reg ulD. ta mbem as co n·clicõos de existenci2. 
dos estabelecimentos particula res, que ella chamou p1"ivds, 
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em vez de lib1"es, palavra até enUi:o empregada para sig·ni-
ficar o ensino nilo official. 

Além destas leis g0raes . b.:t ont ras especiaes . 
l.o 15 de Junho de l 87tico m seo r egulamento ele 9 

de Junho de 1880, estabelecendo o ensino ela agricultura 
(Jepartamental e commnnal/. 

2. 0 9 de Ag·osto de 1870 - Escolas nonnaes primarias 
para ambos os sexos em todos os departamentos . 

3 . 0 27 ele Janeiro elo 1880 - Ensino obrigatorio da 
g:ymnastica . 

4. 0 27 de Fevereiro de ISSO - Reco nstituição do Con-
selho superior ele Instrucção pnblica , aJastanelo delle os 
elementos co nsiderados estranhos á instrucção. 

5. 0 lJ de Deze mbro do 1880 - G::;co laf; manuaes de 
aprendi zado. 

6. o 20 ele Mar;o ele 1883 - Obrig·açâ.o ás com munas 
de construir .casas de escola . 

7. 0 20 ele Junho de 1885 - Subvenções do Estado pa ra 
auxiliar as const.ru ccões escolares. 

Não menciono aq ui grande numero de providencias 
posteriorm ente decretadas com o fim ele aperfeiçoar os di -
versos procPssos, os quaes constarn dos importantes do-
cu rn entos q ne rometto . 

O ensino prinwrio contém : 
l . o Escolas 1uater naes (outr'ora chRmaclas - salas de 

asylo classrs infantís; 
2. o Bscolas []rimarias elementares ; 
3. o Cursos complementares o escolas primari as supe ... 

riores; 
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4. o Escolas normaes primarias de professores ; 
5. o )) )) )) de professoras; 
6. o Uma escola normal primaria superior para homens; 
7. o )) )) )) )) )) l) mulheres. 

As escolas maternaes são estabelecimentos de primeira 
ed ucação, om que as crianças dos dois sexos recebem em 
comrnum os cuidados que reclama o seo desenvolvimento 
physico, moral e intellectual. 

Taes escolas são sempre reg'idas por professoras, que 
omam o titulo de clirectoras, e que devem ser providas de 
certi ficado de aptidão pedagog'ica, elo qual me occuparei 
mais ,adiante . 

As crianças pódem ser aclmittldas na escola maternal 
desde 2 annos até 6. São di vid idas em duas secções. Se a 
media da frequeneia excede ele 50, a directora é auxiliada 
por uma sub - directora. 

Toda a escola maternal deve ter, pelo menos , uma 
mulher de serviço. 

O fim desta instltuição não é instrnir, mas fazer 
adquirir ás criànças habitos de ordem, de asseio, de obe-
diencia, de polidez, de attenção e ele actividade intellectual. 

A principal occupação das crianças consiste em 
cantos, exercicios manuaes proprios da idade, como tranças, 
tecidos, dobrados . etc . 

Os princi [Jios de t'ducação moral são -lhes dados por 
meio de entretenimentos fami li ares, narrações, contos, etc. 

Com o aux ilio do objectos rcacs e de irnagens, ellas 
aprendem muitas noçües uteis. Na divisão superior ensi-
nam-se os primei ros elementos de leitura, escripta, calculo 
e desenho. 
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Cla!9Sl'S inf"ant is 

Chamam -se assim umas classes ahnexas, que existem, 
qu er em algnm as escolas maternaes, quei' em algdmas es-
colas pnmarias elementares, e são se mpre dirigidas por 
pro fesso ras. Elias suo form adas de men inos de 4 a 6 ou 7 
an nos, qu e recebem, cJm a educação maternal, u n princi-
pio ele instrucçií.o elcrneutar. 

O fim desta institui cao é substituir a escola i11 ate rnal 
onde não a ha, recebendo a escola primária as crianç2.s 
desde 4 aonos. Substitue igualmente a escola primaria, 
g·uarclauuo a escola maternal as crianças até mais tarde. 

Escolas primarias elcn'l.entat•es 

As escolas prima rias elementares são destinadas aos 
meninos de ambos os sexos (em geral separados) de 6 a 14 
annos. As de meninos são dirig idas por professo res, que têm 
o titulo de d irectores. Suas classes são regidas por hom ens, 
que tomam o titulo de adJLmtos . 

As de meninas têm directo ras e adjuntas. Nestas, todo 
o pessoal é do sexo feminino; naquellas. porém , póde, 
por excepção, ser a lgu ma classe regida por pessoa de 

rSeXO differente, Se fôr a CO nsorte, a irmã OU a filha do 
director. 

Toda a communa clevJ ter pelo menos uma escola para 
'cada sexo. As escolas mlxtás existem nas peqilenas com-
munas on nas povoações (hameaux ). Estas, se bem que de 
prefei·encia sejam regidas por professoras, podem tambem 
ser regidas por homens. 
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As comrnunas são obrigadas a fornecer morada aos 
professores, casas e mobilia para as escolas, e tudo quanto 
diz respeito á JDanutenção das mesmas . 

O ensino comprehende : 
Instrucção moral e civica; 
Leitura e escr ipta ; 
Língua nacional ; 
Calculo e systema metrico ; 
Historia e geographia, especialmente de França; 
Lições de coisas e as primeiras noções scientificas, 

principalmente em suas applicações á agricultura ; 
Elementos ele desenho, de canto, de trabalhos ma-

nuaes (de agulha para as meninas); 
Exercícios de gymnastica, e tambem exercícios mili-

tares para os meninos. 
O ensino é dividido em tres cursos : elementar (de 7 a 

9 annos), médio (de 9 a 11), superior (dl 11 a 13). 
Nas escolas em que ha classes infantis, estas recebem 

crianças ele 4 a 7 annos. Nas que não têm essas classes , o 
curso elementar se subdivide em duas partes. Cada curso 
consta de d·uas classes ou annos, sendo o curso geral de 
6 annos . 

O numero de classes em que se divide o ensino, não é 
uniforme. director divide os alumnos de sua escola 
de accôrdo com o seo inspector, co nforme o numero dos 
alumnos e das salas de qne dispõe. Vi escolas em que o 
ensino está cltvidido, como na Ital ia, em cinco classes; 
vi outras, pelo contrario, com oito classes; e uma, 
finalmente, corr, a divisão em 14, como as escolas de 
Stockholm. 

Es.ta divisão é de grande vantagem no ensino, como 
notado no cap . {o. 

Os programmas são formados de pequenas fracções de 
cada disciplina, g que permitte ensinar com precisão. 
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Além disso, o menino que se adianta em um a classe ; 
póde ser transferido pa ra a im medi ata. o nel e o ens ino é 
quasi o mesmo . E clle fi ca dispensado ele marcar passos á 
esl)Gra dos I;etarclatarios. 

Cada alumno recebe ao entrar para a escola, um ca -
derno especial , que elle eleve conservar. Nesse caderno elle 
faz o primeiro trabalho ele cada mez em todas as disciplinas. 
Deve fazê -lo sem auxilio estranho, ele sorte que fique archi-
vada a prova elo seu estado real. Este caderno fi ca depo -
sitado na escola e chama-se - Caderno ele elevoir·s men-
Sítels ou ele scola?"Üé. 

Na sala de cada classe está exposto o horario , appro-
vaclo pelo inspector prima rio. 

Uma li sta elos l ivros roronhecidos proprios para serem 
adoptaclos é remetticla cada anno para que os directores e 
os professores escolham os que preferem para seo ensino. 

nn·üunal!.n•.h:e.€1, § UU!•e n· aa pe,.; e ClDll'§O§ 

O ensino primario superior , que não se eleve confundir 
('.orno curso superio r . elo ensi no prima rio elementar , é dado 
nos cursos complementares . qu e são classes annexas a al -
gumas escolas primar ias elementarPs, e em éscolas espe -
ciaes , installadas em edificios proprios com clirecção sua . 

Os cursos complementa res podem ser de um ou el e dois 
ann os, quando muito. As escolas primarias superiores têm 
ao menos dois an nos de estudos . 

Quando têm tres ou mais. chamam -se ele pleno ex e?·' -
cicz·o. 

A instrucção primaria superior comprehende 
l o. Arithmetica applica cla; 
za . Elementos de algebra e geon1etria; 
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3o. Contabilidade usual e escripturação rnei'canhi; 
4o . -Noções ele sciencias physicas e naturaes, applicadas 

á agricultura, á inclustria e á hygiene ; . . 
5o . Desenho geometrico. desenho de ornamentaÇão e 

modelagem ; 
6 o. Noções ele historia e ele litteratnra franceza ; 
7 o. Principaes épocas ela historia, principal-mente o a 

historia moderna ; 
8°. Geographia industrial e commercial ; 
go . Línguas vivas; 
10. Trabalhos ele ferro e madeira pata os rapazes; 
11. Trabalhos de agulha, córte o confecção para as 

moças. . 
O Estado fornece a essas escolas : 
lo. SubvenÇão para as despesas de fundação e ma-

nutenção ; 
2°. Cor1Cessões de material do ensino; 
3o. Subvenções applicaveis aos vencimentos do pessoal. 
.4°. Auxilias pecuniarios aos alumnos pobres para po-

derem freqüentá-las. E' o que se chama óourses. 
As despesas em geral correm por conta das communas 

e dos departamentos. 
Nenhum alumno pócle ser aclrnitticlo em uma escola 

primaria supohor sem toi' pelo menos 12 annos e o certi-
ficado de estudos elementares, de que tratarei mais adiante. 
Tambem nlnguem póclo conservar-se nella depois ele 18 
annos. 

Cada e:scola primaria snperlor tf'll1 uma comm1ssao elo 
protectores , nomeada pelo Ministro ( comite de pcaroncrge) 
sob a indicação do reitor da Academia. 

Es,te Conselho Yela os interessc•s materiaes dos 
alumnos e a boa ordem da escola. Toma sob süa pro-
tecção os alumnos, occupa-se do empreg-ar os mais dis-
tinctos , quando têm: terminado seos estudos , Fiscalisa mais 
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particulal;'inente os que recebem auxilio do Estado ( bow"-
szer's). 

As escolas norrnaes primarias são destinadas a formar 
professores prirnarios de ambos os sexos. Seo regimen é o 
internato com a gratuidade completa. 

Em alguns departamentos tem-se tentado com bom 
resultado a experiencia dos externatos . O curso é de tres 
;um os. 

Cada escola normal tem uma escola primaria a nnexa, 
na qual os alumnos se exercem na pratica do ensino sob a 
direc_s;ão de um mestre especialmente nomeado para isso. 

As escolas destinadas ao sexo fem inino são completa-
mente d1stinctas das do outro sexo, e têm, alem de um curso 
primario annexo , uma escola maternal tambom annexa , 
dirig-ida por uma professora especial. 

A admissão nessas escolas fa·z -se por concurso. 
Os candidatos devem ser sãos de modo a comportar o 

serviço d0 ensino; devem ter ele 16 a 18 annos, e o brevet 
elementar, elo qual me occu pa rei rnais adiante. Além disso 
obrig-am - se a servir por 10 annos, sob pe na ele indemnisar 
o Estado, das despezas . 

O alumno que deixa a escola, ou que é clella excluído , 
tem ele indernnisar o Estado, ela clcspeza que com elle fez. 

O ensino nas escolas norm aes primarias comprehende: 
Ja, instrucção moral e civ ica; 2°, leitura; 3°, escripta; 
4°, língua e elementos· de litteratura nacional ; 5o, historia, 
particularmente a de França; 6°, geographia, particular-
mente a de França; 7a, calculo, systema metrico, . arith-
metiea elementar com appllcaçôes prat icaR , noções de cal-
culo algebrico e de escripturação mácanti l ; 8a, geometria 
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elementar; 9 o, agrimensura e nivelamento (só para o sexo 
wasculino); 10, elementos de sciencias pbysicas e naturaes 
com suas applicações; ll, agricultura (para o 
sexo masculino) 12, economia domestica (para o Rexo femi -
nino); 13, desenho; 14 , musica e canto; 15, gyrnnastica, 
com exercícios militares (para o sexo masculino) ; 16, tra-
balhos manuaes para o sexo masculino e trabalhos de 
agulha para o fem inino ; 17, pedagogia; 18, estudo de uma 
ling-ua estrangeira. 

Como não ha ensi uo religioso, todos são livres na 
pratica de seo culto. 

Nas escolas para o sexo femini no as alumnas si.To 
acompanhadas aos officios divinos a pedido dos pais. 

Ha em Paris, como em cada departamento, duas es -
colas normaes primarias inferiores : 

A ele professores é em Auteuil, e a ele professoras em 
Batignoles. 'i'isitei-as ambas. 

Duas escolas normaos primarias superiores · foram in-
stitu iuas para formarem professores ele escolas normars 
e de escolas 1Jrimarias superioi-es. 

A dos hornens é em S. Cloud; a das mulheres, em Fon-
tenay aux Reses; ambo.s ás portas de Paris. Visitei -as 
tambem. " 

Estas escolas são tambem gratuitas. Ellas recrutam 
seos alumnos por concurso. Seo regirn en é o internato. En-
tretanto , admiHem-se tambem externos, aos quaos se con-
cede bourse. O curso é tambem de tres annos. O ensino 
consta. do estudo aprofundado elas mesmas ma terias elas 
escolas normaes inferiores, podendo o ministro accrescen-
tar outras. 
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O 3° a nno é mais parti cular mente dest inaclu á prepa-
ração profissiona l elos alumnos. Os alumnos são divíclidos 
em d uas secções : uma ele lett t·as, out ra ele sciencias. O 
numero ele alum nos em cada· secção é determinado pelo 
ministro. 

Para o concurso de ad missão, os candidatos el evem ter 
de 19 a 21 au :ws, obrigar- sA a servir por lO anuos, te r o 
b1"evet (l) superior , ou o ele um dos bacharelados, ou o elo 
fim do ensino secundario . 

Havia em Paris, e m 1888 : 

Escolas maternaes .... o • o o •• o • o • o • o ••• 

Escolas primar ias elementares para o 
sexO masculino o • o • • o •• o o o o o • o o o o 

Ditas para o sexo fem inino . o o: . . . o • • o 

Cursos complementares para o sexo 
masculino o o o • o o •• o ••• o • • o o o o o o o 

Ditos pa ra o sexo femin ino o • • • • o • • • o 

Escolas superiores para o sexo mas -
cülino .. o •• • o • o o o o • o o o • o • o • • o • o • 

Ditas para o sexo feminino .. o o • o • o o o 

Escolas 

127 

191 
174 

16 
31 

4 
l 

Me ninos 

(2) 220879 

66 .626 
54 0775 

981 
l. 197 

1.588 
·- 139 

Actualmente o numero está augmentaclo, como é na-
Ü1ral. 

Passarei agora a dar uma icléa dos escolas de Paris 
seg·unclo a impressi'i:o que Al ias me deixaram nas rer;etidas 

(l) Do ln··cuel supet'Lo t· occttpa r-me-hei em O\Üt'O logar. 
(2) Ficara m sem Jogares ·5,177 . 
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visitas que lhes fi z. E para se fazer idéa exacta tia população 
das mesmas, e das respectivas classes , darei tambem a esta -
tística dai' prirtcipaes entre as muitas que visitei. 

O systema ultimamente acloptado naquella grande 
cidade é o dos grupos escolares , uma escola 
maternal, uma escola primaria para o sexo masculino e 
outra para o sexo feminino , com , ou sem. classes comple-
mentares, com , ou sem classes infantís. 

Mencionarei especialmente dois grupos : o da rua 
Camou e o das ruas B lomet e eles Volontai?"es . 

O primeiro é o reco m mendado pela administração aos 
visitantes de qualquer parte. E' um dos mais modernos 
e de melhor construcção, e pó de ser tomado como typo 
da refornía actual, e bem assim da orientação do ensiúo pri-
mario. Frequentei suas aulas por espaço de um mez . Seo 
pessoal é muito competente, o que não quer dizer que tudo 
ali seja perfeito , como vamos ver . 

A escola dispõe de um pateo em forma de quadrila-
tero , bastante vasto, para recreio, rodeado por uma va-
randa aberta em fórma de ferradura, porém cobeda, para 
nos dias de chuva dar abrig·o ás crianças, nas horas do re-
creio . O quarto lado do quadrilatero é occupado pelas pd-
vadas om numero de 10, e pelos mictorios em numero de 6. 
O pateo da escôla de meninos mede 64 7 metros quadrados, · 
e a varanda. 360. As salas de classe são bem ventiladas 
e cláras, segundo os preceitos hygienicos e pedagogicos. 
Ellas medem 8 metros de comprimento, 7 de largura e 
4, 25 de altura, o que dá 56 metros quadrados de superfiçie 
e uma cubatilra de 238 metros cu bicos. 

A lotação é de 49 (50 com o mestre) . Cada alumno 
pois, tetp 4'11 3 , 760 de ar para respirar. A sala de desenho 
tem 135 metros quadrados de superficie. A offiCina de tra-
balhos manuaes mede 126 metros quadrados. 

Cada sala de classe tem duas portas para o corredor: 
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uma fronteira ao estrado do professor, para entrada , outra 
na e:-:: tremidade opposta , para a sabida dos alnmnos , a qual 
é feita a passo cadenciado, co mo a entrada . 

Um longo quadro neg ro ele madeira so es tende por todo 
o lado anterior do q uadrilatcro ela sal a , onde se acha um 
estrado com dois clegráos, o qual tem toda a extensão do 
quadro negro e termina, á peqnena distancia da porta ele 
entrada , por uma secretá ri a que sorve ele mesa ao professor, 
em tudo similhante á que se usa nas escolas italianas, como 
vem clescripto no capitulo 2°. 

Do lado opposto junto á parede posterior, estão dois 
arrnarios, destinados ao deposito do material ele ensino : 
cadernos, pennas, lapis , a rclosias, etc. 

Qua tro ordens ele carteiras , contendo cada uma sete, 
estão cl ispostas em linhas parallelas ao corredor , e perpen-
diculares ao estrado do professor , deixando entre si corre-
dores suffiiciente:" para a passage m de uma pessõa. As tres 
linhas interi.ores são de carteiras a doi s, o que dá í x 3 x 2=42 
logares. A linha exterior , elo lado das portas, contem car-
t eiras a um, o que dá 42+7=49, que é a lotação normal. 
A primeira classe, porém, tem menor lotação : as linhas de 
ca.rteiras silo de seis em vez de sete, o que dá 6x3x2=36; 
36+ 6= 42. 

Cumpre notar que em França dá se o contrasenso ele 
chamar- se primeira classe a ultima , o que se não obser va 
em nenhum outro paiz. 

Devo tambem observar , que, ma is ele uma vez , o em 
mais de uma classe, o numero dos alumnos inscriptos é su-
perior á lotação . Desta a nomalia resulta ficarem alguns 
alumnos sem log·ar. Vão sentar- se no degTáo inferior elo 
estradq, servindo-lhes de mesa , para escrever, o degráo 
superior. 

Sobre as paredes das sÇtlas ostão qu adros destinados ao 
ensino: syllabario, systema mctrico, mappas geog-raphicos, 
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ditos de historia natural, Ate. Sobre as paredes dos cor -
redores estão quadros representando officinas ele t rabalho 

' manual. 
O ensino na mó r parte elas classes é bem dado . 

Os professores sabem o que ensina m, e o que é mais, sabem 
ensinar. Em algumas, porém , elle deixa a dese jar. 

Da escóla ele meninos desse g-rupo trouxe importante 
collecção ele cadernos: 

Escola Maternal, 1" classe 65; 2• classe 80; 3• classe 43, total 188 

ESCOLA DO SEXO MASCULINO ESCOLA DO SEXO FEM ININO TOTAL 

1" classe .. ...... ... 43 meninos 31 meninas . . 7'1 
2' » ·········· .. 43 )) 42 . . ... . ... 85 
3" » .... .. .. ... 4:{ 38 . .. .. . . . . Sl 
4" » .. ..... .. 49 )) :os .. . . . ... .. 77 
5" » .. .. .. .... 52 )) 35 .. ... .... 87 
6' » .. .... .. . 52 )) .. .. . .. 81 
7" » ... ... .. . .. 53 35 » ..... .. . 88 
8" )) .... .... .. 54 32 .. ........ 86 
9' » .. . . . ... .... 64 . ... .. .. .. 64 

390 333 ... ····· .. 723 

Resumo ... ...; . ....... .. ....... .. . .... ... .... .. 723 + 188= 911 

O segtmclo gmpo (elas m as Blomet e eles Volontçtires) 
é mais importante a meo ver. Seo progra,mma é mais 
desenvolvido, pois tem classes complementares, como se 
vê ela estatística infra. Além disso pareceu - me a clis -
ciplÚla mais·reg·ular. O trabalho manual co utém , além de 
marcenaria e torno, como a outra, trabalho em ferro e 
modelage m. 

A escola ele meninas é dirigida por uma senhora ele 
altas qualidades, educadora e de notavel aptidão, .Mlle Le -
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clerc. Trouxe po.ra nossas escolas bellos especimens de 
t rabalhos variados, com que fui obsequiado. 

Estatistica 

Escola Materl)a l. l' classe 60; 2• classe 137 ; 3' classe 118; 4' classe 140; 
toial 455. 

l' 
2' 
3' 
4' 
5"-
6' 
7• 
s· 
g• 

lO" n· 
12" 
13' 
14' 

ESCOLA DO SEXO MASCULINO 

cl asse do curso complementar. 27 
" » 40 

» superior ...... . 43 
" » 47 

" 48 
medio . .. ... ... 58 

" )) " ·· ······· 57 
)) " » ..... ... . 64 

" ······· ·· 63 
» " ·········· 50 
" elementar . ..... 64 

59 
" " 61 
» , 55 

745 

meninos 
» 
»· 

) " 

)) 

» 

ESCOLA DO SEXO 
FEMIN I NO 

24 meninas ... 
38 
44 
48 
49 
48 
54 » 
54 » 
70 
74 
78 
79 
83 

743 

Resumo ....... . .. ... .. . . ............ 1.488+435= 1. 943 

51 
78 
87 
95 
D7 

106 
lll 
118 
133 
133 
142 
138 
144 

55 

1.488 

Além elas chamadas bôas escolas, po r f1111Ccionarem em 
bonitos precl ios, visitei tarnbem outras, que por estarem 
mal a co rn rnocl a das e rn ecli:ficios a ntigos, acanhados e mal 
divididos, nJo costumam ser indicadas aos visitantes ; mas 
quo nem por isso, são menos importantes . 

Entre ellas mencionarei a da rua du Pont de L ocli, cujo 
clirector me obscqniou com esclarecimentos · importantes 
sobre as ca ixas eco nomicas escohres, elas quaes me occu-
pa rei. em capitulo especial . 

15 
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E' uma pequena escola , mal collocada, que tem : 

1 primeira classe com ... . .. . 48 alumnos 
l segunda classe com • • • o • • o 45 ) ) 

l terceira classe com .. ... ... 52 )) 

l qu arta classe com . ..... . .. 57 )) 

l quinta classe com . .. . ..... . 46 )) 

l sexta classe com . ... ... .. . . 37 )) 

1 septima classe com .... .. . . 38 )) . 

Total. ... .. . . .. .. 323 ) ) 

Entra todas disting ue- se a da rua Moratid n. 3, dii'igida 
por um cavalheiro distinctissimo e de inexcedível amabilida . 
de , o Sr. Huré, disting uido pelo seu governo com a medalha 
ele prata , a que se prende uma pensão vitalicia ele l 00 frs . 

A' cooperação desse cavalheiro, a quem fLÍi recommen-
dado pelo generoso inspector geral o Sr. Jost, elevo eu a 
maior parte elas info r mações exactas que obtive sobre a 
instrucção em França . 

Tem o Sr. Huré o ensino na sua escola dividido como 
nas escolas de Stockholm, em 14 classes do modo seguinte : 

"' ... :'1 o 8 u 
E-< :<; z "" LOTAÇAO p, 

"' 01 Ã õZ p p 

"" ü · O' O' ;g "' "' i>l 

" !':: P:: 

"' "' -- --
l " Classe- Cu rso superior· . . . . . .. . . .... 40 3::! 33 33 
2" " " " ... . ... . .. . . . 42 42 42 41 
3' " ........ ... .. 42 41 41 40 
4" )) medio . . . . . . . . .. .. ... 48 LJ/ 47 46 
5" " .... .... .. .. ... 4'7 45 43 42 
6" )) » ··············· 63 59 t;-,7 56 
í" " 60 61 59 4::> 
8" " » ::: :: :: GO 58 ;)6 56 
!:!" » » ············ 45 45 43 44 JO• » ············ 60 5'l 56 54 ll " ········ .... 61 62 60 58 

12" ············ 53 56 54 5:3 
13" · ·· ···· ····· 48 58 55 54 14' ·········· ·· 35 42 :'l9 39 
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Da escola do sexo feminino. que tambem visitei, e da. 
escola maternal, da qual trouxe diversos specimens de tra-
balhos , não tomei a estatistlca . , 

Duas foram as escolas primarias superiores que visitei: 
a escola Turgot para o sexo masculino , e a escola Sophie 
Germain para o sexo feminino . 

ESCOLA TURGOT 
1 o anno : 

1 a Divisão .. ...... . . ... . ... ... . .. .... . 67 alumnos 
)) 70 )) 

)) 70 )) 

)) 66 )) 

)) 57 )) 

)) 69 )) 

Total . . . .. .. . .. . . . . . 399 )) 

2o Anno : 

1 a Divisão .. . . ... . .. . . . . .. . . . · - .. · . · · · 64 alumnos 
)) 79 
)) 73 

4a )J Secção preparatoria para as 
escolas de artes e offlcios .. . . . . .. . .. . 21 

Total ... . . .. .... ... . 237 
3° anno : 

Secção industrial .... . .. . ... . . . , . ........ . ... . ... -
Secção commercial. .... . . . . ... . . . .. . ... .. . . . ... . 

Total. .. . .. . . . ... . ... .. . .... . . . . . . . . . . . .. . 
4o anno . . .. . · .... . . . .. . .. .... ...... ... . . ... .... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

50 

103 
35 

Resumo : ]o anno , 399 ; 2o, 237 ; 3°, 103; 4°, 35 ; 
total 774 . 

A escola Sophie Germain tem tambem 4 annos de 
estnàos . No primeiro anno admittem-se 135 ahimnas , di-
yididas em tres classes de 45 . No seg·tmdo anllo cada classe 
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desce ·a 35. No terceiro, a 25 . No quarto, tCJdas formam 
uma só classe . O quarto anno é comple menb.r e prepara 
para os emprog·os elo correio, do telegrapho , etc. 

Ern lf\90 , os 1588 alumnos que constituíram a popu -
lação das quatro escol.:ts primarias superiores para o sexo 
masculino, provieram: 

Das escolas 
ll .. )) 

)) )) 

publicas eleme ntares ...... .. _ .. _ . . . 
particula res leigas ......... . . _ . . _ .. 

>> congreg·anistas .. ... ... . 

1.489 
97 
30 

Do ensino secundaria ..... . .. . ... . _. ........ . .. lO 
Do >> em família . . ........ ... __ .. .. .... _. 12 

Total._ . _ .. ... _ .... _ . l . 588 

As q'uatro escolas normaes ele Paris ácima mencio-
nadas têm a seguinte população: 

A Escola Normal ele Auteuil (inferior para 6 sexo 
masculino) aclm itte annualmente 40 alumnos. A de Bati-
gnoles (inferior para o sexo feminino) aclmitte 25 annual-
mente. A ele S. Cloucl (super ior para o sexo masculino) 
admitte annualmcnte lO para a secção ele lottras e lO 
para a de sciencias. 

A escola de Fontenay-aux -Hoscs tinha, na occasião 
ela minha visita, 59 alumnas assim clistribuidas : ' . 

Secção ele sciencias-ll no l o anno, 11 no 2o, total._ _ 22 
Secção ele lottras .. -15 no lo armo, 13 no 2o, totaL_ 28 
Secção preparatoria para clirecção ele esco lasnormaes 9 

Total .. .. ............. _ .. .... .. . _ _ 59 

Além elas especies menc.ionaclas, existe m em Paris 
muitas. escol.:ts profissionaes, como a escola Dicle1"ot, a 
escola Edienne, e muitas outras, cuja const itui ção 
consta de documentos especiacs qne rometto. Deixo ele 
occupar-me especialmCl1te deltas para nB:o allong·ar dema-
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siadamente este trabalho. Os assumptos elementar es são 
os qu e r eclamam com mais urgencia a nossa attenção . 

Não devo, entreta nto, omittir a escola Salicis, da rua 
Tournefo rt n. 33, a qu al tem gra nclG importancia pelo desen-
volvimento qne aUi se clú ao trabalho mawwl. 

Tem esta escola duas classes elo curso elementar, cle 6 a 
8 annos , com 100 alumnos (50+ 50); duas classes elo curso 

· meclio, ele 9 a 11 annos, com 100 a lum nos (50+50); 
uma classe elo curso superi or com 45 alumnos, ele ll a 13 
an nos; total :245 alumnos. 

Os alu mnos elo cu rso super ior trabalham nas offic in as 
tres horas por di a . em clnas sessões. Os do curso médio 
trabalham uma hora po r dia; os elo curso elementa r tra-
balh am tres horas por semana. 

Ha nessa escola cinco especies ele trabalhos manuaes : 
carpintaria, tomo , esculp tura e m madei ra, modelage m e 
trabalhofi, e 1:t1 ferro . 

. O juizo que faço elo ensino ah i seguido ve m exarado 
no cap . 13, qu e trata elo trabalho manual. 

Para o sexo feminino, alé1li das impo r tantes escolas 
profissio nacs, ha em diversas escolas, classes charnaLlas 
mcnape1·es , onde as menin as se instrúe m nas prend as ma is 
irnportan tes ele nma don a de casa, como sej a lavar , on-
gornmar, coz inhar , lim par a cas::t, etc., se m fall ar elo corr-
certo ·e ela confecção ela roupa , gue se ensina e m t odas as 
escolas de men inas, con10 trabalho ele agulha. 

L - CERTIFICADO DE ESTUDO PRIMARIO ELEMEN TAR 

Este certificado é obri g·atorio, corno vimos, para a en -
trada em uma escola prima ria supe rior , ou e m urn curso 
complementar . 
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Consta o respectivo exame de provas esc ri ptas e oraes. 
As provas escriptas são : 

Um dictado de orthog;raphia ; 
Duas questões de arithmetica; 
Uma redacção de genero simples. 

As provas oraes comprehendem : 

Uma leitura explicada; 
Uma recitação ; 
Questões de historia e geographia. 

Estas são as materias obrig·atorias para o exame 
final nas escolas publicas primarias. 

Entretanto, se o candidato requer, póde fazer tambem 
uma prova de desetlhQ linear, e responder sobre questões de 
agricultura. 

II- O BREVET ELEMENTAR 

O brevet elementar é um certificado, que habilita o por-
tador a ensinar as materias elementares nas escolas publicas 
ou fóra Elle é obrigatorio para o professor adjunto, 
e bem assim para o candidato ao concurso para a admissão 
nas escolas normaes primarias. 

O candidato ao brevet eleve ter pelo menos 16 annos. 
O exame respectivo comprohende tres séries de provas: 
A primeira sério eo nsta de um clictaclo , uma pagina 

ele escripta, u 111a compos ição e questões de arithmetica. 
A segumla série consta de um desenho a mão livre, 

exercícios de g-ymnastic<:t e trabalhos de agulha (para o sexo 
feminino). 

A terceira série (exames oraes) consta de leitura expli-
cada, questões de arithmetica , histori;t ·e geographia de 
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França, instrucção cív ica, solfcjo e sciencias physicas e 
naturaes. 

Il[ - O BREVET SUPERIOR 

Este ;certificado não é obrigatorio para os professo res 
elementares . Entretanto são preferidos os que o têm. 

EJ le é obrig·atorio para os p rofesso res e adj untos do 
curso primario superior. O candidato d8\·e ter o b1"eut 
elementa r e 18 aJ1!10S _r,elo menos. 

O exame comprehencle duas séries de proYas : 
A primeira consta de uma composicão ele litteratura 

• o 

franceza, ou de moral, de mathematicas e sciencias phy-
sicas e naturaes, de tim thema elo lingua viva, e utr. de-
senho, feito sobre modelo dado. 

A segunda série abrange questões sobre moral e edu-
cação, leitura explicada, questões de historia litteraria, 
historia e geogTaphia, arithmetica, escripturação mercant il, 
alg·ebra, geometria, agrimensura, nivelamento, physica, 
chimica, historia natural, agricultura, horticultura e t ra -
ducção a livro aberto de um trecho de lingua viva. 

IV- CERTIFICADO DE APTIDÃO PEDAGOGICA 

Este certificado é obrigatorio para ser titular . O can-
didato deve ter 21 annos e 2 annos do exercício. As provas 
são: 

1" Uma composição sobre assumpto de educação e de 
ensino. (l) 

2" direcção ele uma classe por espaço de 3 horas; 
3a (prova oral) apreciação elo cadernos mensaes e m-

. 
(1) E'. eliminado o candidato que não fizer bem esta prova. 
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terrogatorio ::;obre as provas precedentes , sobre a direcção 
de uma escola e sobre pedagog·ia pratica. 

V - CONCURSO PARA «BOURSES>> DE ENSINO PRIMARIO SUPERIOR 

Os candidatos devem ter de 12 a 15 annos, e possuir o 
certificado de estudo primario elementar. 

A classificação é feita pelas notas constantes dos respe-
ctivos certificados, e das notas de comporta mento; pelos ser-
viços prestados ao Estado por eeos pai.s; pola situação de 
fortuna, e pelo nu mero ele :filhos a cargo das famílias. 

VI- CERTIFICADO DE E STUDOS PRIMA RIO S SUPERIORES 

A este exame é obrigado a comparecer todo o alumno 
proteg·ido (bow"sz'er). As provas versam sobre as ma teri as 
do respectivo progTamma. 

VII - CONCUR SO PARA « BOURSES)) DE MORADA NO ESTRANGEIRO 

Para concorrer a este exame é preciso ter de 16 a 18 
annos e ter Q certificado de estudos primarias snpe-
riores. 

As provas escriptas consistem em uma composição 
franceza e um thema e versão de uma língua viva. Os que 
são julgados admissíveis são chamados á capital (Paris) . 
onde prestam uma prova oral ad hbitwn da co mmissão. 

O g·overno dá um auxilio pecuniario aos moços mais 
distinctos, que, tendo completado seos estudos, querem 
aperfeiÇoar-se na pratica das línguas estrangeiras . Em 
outro logar veremos as condições e os valores que consti-
túem taes auxílios. 
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VIII- CONCURSO Á MATRI CULA NAS ESCOLAS NORMAES PRIMARIAS 

-As condições dos candidatos já foram explicadas na 
pag-ina 219 quando se tratou dB taes. escolas. 

O co ncurso consta de duas series de provas. A 
é só para decidir sobre a admis'sibilidade; a segunda , para 
a admissi'i:o definitiva. As ela prit'neira série são 
escriptas e versam so bre orthographia; escripta , co mposiçãó 

arithmetica e desenho . 
Os candidatos julg-ados admissíveis são internados, á 

cUsta das fa mílias, na Escola Normal, durante 
uma. semana, afim ele fazerem divm'sos exercidos . e serem 
interrogados nas diversas disciplinas do programma das 
escolas primarias elementares. Faz-se delles um a classifica-· 
ção em duas listas: a priücipal , e a supplementar . A 
primeira encerra os qu e são aclmittidos; a segunda , os que 
poderiam tê -lo sido , se houvesse lagar. Estes podem serre-
mettidos 'a outro departa mento , onde as vagas não tiverem 
sido preenchidas. 

IX - CONCURSO DE ADMISSÃO NAS ESCOLAS NO RJ\1AES SUPERIORES 

Para as condições dos candidatos veja- se o fi cou 
dito á pagina 221 a respeito destas escolas . 

O co ncurso faz-se em quatro secções clis tinctas : 
la - Secção de lettra_s de Fontenay aux Rases . 
2" - Secção de sciencias de Fontenay áux Rases. 
3" --'- Secção de lettras ele 8. Cloud. 
4" - Secção ele sciencias ele S. Cloucl. 
As provas são : escriptas (eliminator1as), oraes e pra-

ticas . 
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As provas escriptas nas secções de lettras versam sobre 
littoratu ra, g rammatica,pedag·ogia, moral , historia, geogra-
phia, línguas vivas. Nas secções de sciencias, versam sobre 
mathematicas, physica, chimica, historia natural , desenho 
g·eometrico e de orna mentação, ling·uas vivas, pedagogia 
e moral. 

As p rovas oraes nas secções ele lettras co nsistem em 
uma exposição sobre questões de g rammatica on ele littera-
tn ra, ou ele historia, ou ele geographia; em uma leitura 
explicada, e na explicação do um texto inglez ou allemão. 
Na secção elo sciencias, co nsistem om Dm a exposição sobre 
um a questão de mathemat!cas. outra sob re um a questão el e 
pbysica, ou de chimica, on de h isto ri a natural, na explica-
ção ele um texto inglez ou a l! Clll ilO . 

A prova pratica consist:1 ua execnção de um trabalho 
em ferro, ou em madei ra, ou em terra, e em trabalhos ele 
agulha p:tra as candidatas. 

X - EXAIIIE PARA O CER'l'JFIC.IDO DE APTIDÃO AO PROFESSO -
l'Ul>O NAS ESCOLAS NOlULI.ES E NAS ESCOLAS NORMAES 
SUPERIORES . 

E.;te exame ve rsa sobre as materias ensinadas nas 
du as escolas Normaes superiores . Os candidatos podem 
propôr -se ao certificado para qualquer das secções, e os 
exames são distinctos. Os candid atos devem ter 21 a nnos, 
ter o lwael superior ou o de um bacharelado . As mnlh res 

· elevem trr o bl'e&el elos es tnclos secunclarios . Todos dcYem 
ter dois annos de prati ca de ensino. 

XI- CONCURS O PARA « BOURSES lJ DE ESTADA NO ESTRANGEIRO, 
'PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS NORMAES 

P1"ovas esc1"iptas - Thema, versão e redacção sem dic-
cionario. 
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Provas ames - Leitura e traducção de urna pagina 
de prosador estrangeiro; conversação sobre a pag·ina lida 
(em lingua estrangeira) ; questões de Grammatica . 

XII - DE APTIDÃO PAIÚ A IN SPECÇÃ O PRIMARIA 
E P ARA A DIRECÇÃO DE ES COLAS NORlYIAES 

Os candidatos devem ter 25 annos de idade, 5 annos 
de exercicio em estabelecimentos publicas el e ensino su-
perior , secundaria ou primaria . e ter um elos seguintes 
titulas : l o, certificado ele aptidão para o professorado; 
2°, licença em lettras OLl sciencias ; 3 o, certificado de 
aptidão para o ensino secundar ia esp<"cial ; 4° bacharelados 
em lettras e em sciencias . 

As provas escri ptas e el iminatorias são: uma com -
posição sobre pedagogia e outra sobre administração 
escolar . As provas oraes são: explicação rl e uma passagem 
de uma obra de pedagogia , uma exposição sobre uma 
questão el e pedagogia ou de ad ministração . 

A prova pratica consiste na inspecção de uma escola , 
seg·uida de u m relato rio a respe ito (oral). 

XIII- CERTIF ICADO DE APTIDÃO P :I.RA A JNSP ECÇÃO DAS E SC OL AS 
:MATERNAES 

Condições: 25 annos, brevet super ior, aptidão peda -
gogica , 5 anl'los de exercício ele ensino. 

Tanto as provas escriptas , c0mo as oraes e as praticas, 
versam sobre assum ptos pedagogicos, reJ;üi vos á legislação 
e administração dessas escolas. 

Ha ainda: 
l4 o Certificado de aptidão para o ensi no de línguas vivas. 
l 5o n J) >J )J elo trabalho manual 
16 ° ) ) )) ) ) >J do canto. 
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l7o Certificado ele aptid ão para o ansino do desenho. 
18° )) )) )) )) ela gymnastica. 
19° )) )) )) )) ele exerc. militares. 
20° )) )) )) )) ele trab. ele agulha. 
21° )) )J )) )) ele corte e confecção 

Na luta tremenda , qne se travou na sociedade entre o 
atheismo, ele que está eivado o ensino moderno, e o espírito 
chr.istão, que pugna peJa conservação elas virtudes prégadas 
pelo Divino Mestre, são os irmãos elas escolas christãs que 
sustentam com o maior denodo a causa sagrada ela edu-
cação ela mocidade. 

Visitei algumas dessas escolas, como me cumpria, para 
poder julgar em um pleito, em que só têm tomado a palavra 
pessôas suspeitas de um e ele outro lado. Conversei com os 
directores, e observei cuicladofiamente a pratica dos meios 
educativos por elles empregados . Posso asseg·urar que nas 
escolas christãs de Paris não existe, nem se inculca o fana -
tismo, mas educação inspirada na caridade christã. 
Nenhum valor se dá ao individuo que se disting·ue por sna 
superioridade intelÍectual, se essa superioridade não é acom-
panhacla de urna excellencia moral, que o faça instrumento 
utll á sociedade. 

Assim, a polidez, o asseio, a ordem são condições es-· 
senciaes para a superioridade . 

No mais o ensino é o mesmo elo programma das es-
colas ofl'l.ciaes. Seos alumnos concotTC;m com vantag·em 
aos certificados ele frequentam os cursos supe -
riores, etc . 
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O instituto des Frcres eles B'co les Cln'étiennes possue, 
segundo a estatística de 1891 : 

CASAS !lUI ÃOS llfi COLAS CLASSES I ALU.M:\OS 

-- ---- ---- - ---

E in Fran ça ..... .. .. . . ... 1.012 9.511 1.222 4.866 210.021 
Nas colonias ... . .. .. .. . .. 19 189 22 106 4.291 
No estrangeii·o .. . . ...... 308 3 .502 408 2.0/0 92 .. 535 

Total. ..... . . . ..... 1. 339 1:3.262 1.652 7. 0'12 306 .8±7 
Em Pariz .. .. .. . .. . ... ... 83 1. 305 

1

. 95 512 24 .117 

O Museo Pedagogico ele Paríz nflo é, como se pr.íd e 
pensar , um a exposição cleslum brànte de objectos pri morusos, 
des tinados a embasbaca r os papalvos; mas é um deposito 
de aspecto modesto , de preciosidades , que só intere:;;sa m 
aos estudiosos. 

Sua bibliotheca é importantíssima e é enriqu ecida 
todos os dias por publicações elo ma is alto valor e impor-
tancia peclagogica. 

Remetto com este trabalho urna importante collccçâo 
ele preciosos documentos, que me foram o:ffertados pelo 
digno director elo ensino primaria em França, o Sr. Buisson. 
Nella se encontram memorias e mon ogTaphias impm;tan-
tissim as, encerrand o esclarecimentos minu ciosos, que eu 
me di spenso de transcrever . 

Esse irnprwtantiss imo cstabeleciÍlwnto tem soffriclo 
um prolorigaclo adia mento de iústallação di g·na elo seu 
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valor. Continúa a funcci on:tr no velho convento da rua 
Gay-Lussac. Mas a admiuistração pensou, a meo vêr, com 
muito critedo, que, tratando se de reorg·anisar o ensino, e 
tendo-se de prover á installação do tantas instituições de 
caracter mil vezes mais urg·cnte, como sejam escolas nor-
maes, escolas primarias, cujos grupos st'l multiplicam todos 
os dias, e ainda não satisfazem ás necessidades da popu-
lação, seria um crime, ou pelo menos uma falta de senso, 
tratar em primeiro logar do uma installação apparatosa 
para o Musoo Pedagogico, quando elle póde prestar re-
levantes serviços lá mesmo no pcssimo edificio em que 
funcciona. 

Se suas salas não são espaçosas e bellas, como as de 
um palacio, ellas se enchem de leitores ávidos de conheci-
mentos; e estes muitas vezes são colhidos com mais efficacia 
em uma mesa modesta, q11e dispõe de livros, penna, papel 
e tinta, do que em um recinto de magnífica install::tção. 

Os Ivluseos Pedagogicos de grande e apparatosa instal-
lação, porém dirig idos sem tino, sem senso, sem sinceri-
dade, e só cuidando do effeito, que lisongeia o amor proprio, 
são como a mascara da fabula , da qual o cão se desviou 
com desdem, dizendo : « A cabeça é, de certo, bonita; mas 
não tem miólos. )) 

Obsm•-vações 

Do que fica dito se deprehende que é muito completa a 
organisação do ensino em França e a execução de suas leis 
e regulamentos é uma aspiração nacional. O povo francez é 
inco11testavclmente um povo patriota. A pretenção de ser o 
povo mais civllisado, e a convicção elo quo a escola é hoje o 
thermomotro quo dá o gráo do civilisação, tudo faz que os 
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professores francezcs se com1;enetrem da conveniencia de 
realisar o pensamento da ad ministração publica. r as es ·-
colas francezas, pois, traballwm todos co m grande enthu-
siasmo para a satisfação do grande des ideratnm nacional, 
que é ser a primeira nação elo nlllndo . 

Dominados por esse orgn lbo insensato, ellcs ni'i'o sentem 
os defeitos de suas instituições. cujos cffeitos são a ttenuados 
pela exactidão com qne são executadas as regras estabe-
lecidas. 

Mestres e discípulos vivem constantemen te agitados 
por muitos estímulos. Por toda a parte a idéa ele di ·tinguir-
se supplanta a idéa nobre do cle·ver. Assim a nova geraç1io 
é formada á imagem e sim ilhança da actual. perpetuando o 
caracter nacional, que a muitos parece insupporta>el. 

Os premios, que na opinião dos pedagogistas moderno-
os mais competentes e mais sinceros, só podem produz-r 
estragos no caracter nacional, são empregado- em França 
no maior gráo, e ali produzem o effeito desejado. quan 
por toda a parte se pensa em aboli-los como um embaraço 
ao desenvolvimento das icleias altruístas, que a moral re-
commenda para a felicidad e social . 

O que caracterisa o ensino em França é o apparato 
imponente e deslumbrante ele um grande estado maior, que 
comparece nas festas, faz discursos e distribue premios, e 
que consome mais de metade da verba destinada ás escolas. 
Corri o dinheiro que se gasta em luxo e vaidade, poder-se -
hia elevar de 50 o f o os vencimentos dos pobres professores 
primarias, e melhorar as condições ·elo ensino em mais de 
um ponto. 

As escolas publicas ele França, e notavelmente as de 
. Paris sofft·em gTancle concurrencia das escolas catholicas 
(eles Frcres Chrétiens), quo as excedem na educação qne dão 
aos alnmoos, e leYam grande vantagem algumas vezes nos 
resultados intolloctuaes. 
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Em virtude dessa concurrencia, os poderes publicas 
fazem os ·maiores esforços por cercar a escola de toda a 
sorte de attractivos , que as tornem prPferiveis ás suas 
rivaes. 

Ha, por exemplo as ca ntinas escolares, as. clctsses de 
guarda, as classes de ferias, as colonias de ferias e , outras 
providencias, de que n1e occuparei em outro capitul_o. 

Porém, se por um lado se desenvolvern essas provillen -
cias, que fazem a excellencia da escola moderna, proven do 
ao bem estar elos alum nos e das famí lias, por outro lado 
diminúe -se o r igor da disciplina, com medo que os alu rnnos 
corram para as escolas do clei·o. 

A clisr:iplina escola,r, sum ma mente deficiente, é 11iois 
apparente que real ; os professo res , em g·eral, nilo tê tll , · 
nem tacto, nem força moral. O defeito provem ern parte du 
systema, em parte ele falta de orientação pessoal, como pro -
vam os seguintes factos: 

Em uma das escolas qu e visitei, e onde obse rvei minu-
ciosamente a marcha elos trabalhos, fui mais elo urna vez 
impressionado desagrada1ielrnonte. Observei, por -exemplo, 
que alguns professores parecem não ter a com prehensilo justa 
ela oppo rtunidade do s ilencio e ela atteí1çilo dos meninos. 
Se interrompem a lição por um minuto ou dois , em voz ele 
deixarem aos nesse diminuto intervallo um pouco 
ele libei·dade para descansarem a .,attenção, exigem delles a 
continuação da immobiliclaclc 0 elo silencio absoluto.! Não o 
co nseg uem, porq ue qLwrem o impossível , o absurdo; 0 ad 
impossibiha izemo lenetw" . 

Porém, o q.ue é um a calam idade para a escola, é que 
nessa luta constante contra o impossivol, nilo só elles nào 
obtêm a ,ordem que protenclo m, corno gastam a sua pouca ' 
força moral, o seu prestigio, ·e penlem a est im a, a affeiçilo 
de seos alu mnos, a quem si'io obrjgaclos a punir frequento-
monte . 

'.\: 
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Se accrcsr.entarm os a isso que os meios disciplinares a 
seo alcance são fr.::tcos, e perdem a ponca força que têm com 
a applicação co nstante e infructifera, facilmente se co m-
prehenderá quão dcsprestig' iados :ficam os professores com 
tal systoma disciplinar. 

Ousei chamar a attenção, n:to só do cl irector, como ele 
alguns professo res mais meos camaradas, para essa circum-
stancia , e pareceu-mo quo me acharam razão. 

N arrarül aqui um facto altamen to significativo, qu o 
comprova o meo asse rto, sem mencionar , todavia, a escola 
em que elle se deu. 

Acompanl1ei uma classe que ia ao gymnasio ela escola 
cc,m o respectivo professor, á lição de gymnastica. O pobre 
homem, aliús professo r d isti neto c esforçado, não conscgn iu 
que os alumnos :ficassem em silencio durante o exercicio . 
Ameaçou-os elle de suspender o exercício; o resultado da 
a meaça foi nnllo : os meninos continuaram a sua conversa . 
Indignado com a pouca attonção do sua classe em presença 
de um estrangeiro, o professor suspendeu o trab.:tlho e fez 
voltar para a parede todos os .:tlumnos. Assim estiveram 
cerca de um minuto em silencio. Recomeçando, porém, o 
exerc:icio, continuaram a conversa como dantes l 

Estes factos não precisam do co mmontarios. Elles pro-
vam que a educação peclag,og ica elos professo res primarias 
naquoll.:t cap ital está muito longe de ser pantacla pelo bom 
sonso, e qu o .:t esco la, qne é dirigida co m tal oriontação, não 
está longe elo co ncorrer para o aug·mento da anarch i.:t , cau-
sando ao mundo g·rancl cs approhcnsõcs. Não perGamos de 
vista qne este$ factos se dão nas escolas mais di stin tas . 

Uma cl cso ri ontação a inda m.:t is fatal observei em uma 
escola import.:tntiss ima de Bruxo! las, Clll q11 o os moniuos são 
dispensados ele fi car quietos olllqnanto o professor explica 
sua liçilo. Ulll levanta-se. c mo11ta -se ás costas do sna 
cadeira, ontru mud.:t do lugar, para fica i· mais a co mmocl o! 

16 
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Interpellei a quem me podia esclarecer. Respondeu- me que 
ha necessidade de, respeitar a natureza dos meninos, e que 
estes carecem de movimento. 

Debalde os professores protest am contra a destruição de 
sua autoridade . O plano ela reforma sociaL que se opera na 
Belgica , e ql1e o partido socialista pretende r.ealisar pela es-
cola, exig·e que nesta seja destruido completamente, no mestre, 
todo o · principio de autoridade, deixando -lhe sómente a 
que provém elo interesse, que o menino achar no ensino! 

Não precisa ser lynce para comprehender immediata -
mente o plano inclinado em que tal reforma colloca a mo -
cidade, e as consequencias que sobrevirão em futuro 
não muito remoto, log·o que essa camada ela sociedade, 
assim edu cada, entrar no goso elas garantias de cidadãos, 
com a icleia, convertida em habito, de não reconhecer o 
princi-pio de autoridade . 

Nenhuma reflexão farei: os factos, que acabo de expoí·, 
deixam vêr bem claramente a orientaçi'io elas esQplas 
nessa parte da Europa occidental. 

Dois artigos do regulamento não são guardados: o 
art. 3o, que recommenda não perturbar o exercício ela escola 
com exe1·cicios religiosos, e o art. 16, que recommendà obri-
gar os a vir asseiaclos, ordenando que faça voltar 
para a casa os que se apresentarem em estado de desasseio. 

Em relação ao art. 3o reina muita confusão. O clero , 
a quem se deu a quinta- feira para o ensino religioso, pre-
fere dá- lo em outro qualquer dia. E os alumnos se retiram 
em turmas ela escola para receberem o ensino l'eligioso , 
perturbando completamento o funccionamento das classes. 

Quanto a asseio (art. 16) disse-me o director que, 
se fizesse retirar os alumnos desasseiados, os pais se offen-
cleriam e os retlrariam para as escolas do clero . 

Tal é o caracter educativo das escolas ele Paris . 



CAPITULO VIII 

O Orphelinato Prévost 

Ha entre Beauvais e Amiens em França, no departa-
mento de Oise, uma pequena cidade, -Grandvilliers, perto 
da qual está situada a pobre aldeia de Cempuis, á distancia 

-de cerca de tres kilometros. 
A poucas centenas de metros de Cempuis está estabele-

cido o Orphelinato Prévost, estabelecimento importantíssimo 
de educação integral, dirigido pelo insigne philosopho . Paul 
Robin, apostolo intransigente das idéas socialistas, o qual 
procura infundir no animo daquella porção de crianças, que 
lhe são confiadas, a orientação de seo espírito, completa-
mente emancipado de tudo o que elle chama preconceito 
social. Auxilia-o o prestimoso e muito notavel pedagogo, o 
Sr. Guillot, homem de grande illustração e de incontestavel 
competencia. 

Durante a minha estada em Brüxellas, eu havia sido 
j nstado pelo meu particular amigo, o Sr. Sluys, espírito 
igualmente emancipado, para ir ver aquella maravilha pe-
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dagog;ica, onde tinha muito que aprender. Effectivamente 
no dia ll ele maio de 1892, ás 8 h oras da manhii, parti de 
Paris para 'Cempuis, onde fui precedido por urna carta do 
Sr. Buisson, que mo recommenclou ao Sr. Paul Hobin. Lá 
chegando ao mcio-lli a, soube do clig·no clirector elo Orphe-
l inato, que o Sr. Slu ys lhe havia tambem escr ipto no mesmo 
sentido , o que eu ig·norava . 

A historia elo Orphelinato Prévost é muito cu rta. Em 
1861, um philanthropo, Mr. J. G. Prévost, ·estabeleceu em 
uma propriedade, que possuia em Cempuis, uma casa ele 
asylo para os desg raçados daq uella redondeza. Por sua 
morte em 1875,· leg·ou ao departa mento do Sena sua pro -
prioclacle, com O fim ele manter alli um estabelocime.õ.to pio. 

Parentes lateraes de Prévost, que ficaram prejudicados 
com o testamento, demandaram o legado ao conselho depar -
tamental, o qual só em 1880, em que terminou o pleito , é 
que tomou posso el e sua propriedade. 

Resolveu entJ:o o Conselho crear alli u rn orphelinato 
leigo. DellOis de tres annos. g?stos e m construcções 
ções necessarias, fo i org·anisaclo definitivamente o estabe-
lecimento no :fim elo anno de 1883. Começou elle com 80 
meninos e 50 meninas. Seo num ero tem crescido. te1Í1 cercã 
de 200. 

" O estabelecimento recebe os orphãos desde a idade 
de 4 an nos, e conserva- os até 16 ann os. A educação 
é dada em commum aos dois sexos, como se fosse uma 
grande família . Os meninos pequenos são entregues aos 
cuid_ados elos maiores, que lhes servem ele pais, os do 
sexo masculino, e as meninas, de mãis. 

Aquelles meninos crescem sem ouvirom fallar em 
r eligião . E' a moral de Bain e de Spencer qu e é ali 

· edvca·ç_ã?. O ensino é dado por profes -
. sores e professoras, indistinctamente. Nas classes, nas 
ófficinas, no gymnasio, ' nos recreios, nos passeios, nas 
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refeições , sempre os meninos de ambos os sexos em 
todas as idades são confundidos . 

Por mais excellente que seja a coeducação dos se-
xos, cujas vantagens sil o incontestaYeis , ao lado de 
perigos, que o cuidado elo educador pôde atenuar, se 
não evitar de tod o, mas que existem em todo o sys-
tema de educação; por maior que seja a minha admi-
ração pela virtude acrisolad a do Sr. Guillot , · que é 
quem está á testa do estabelecimento , e realisa o pen-
samento do digno director; não posso deixar de men-
cionar um facto , que no orphelü1ato provocou o meo 
r eparo, causando- me verdadeiro desgosto. As privadas 
tem as por tas cortadas elo meio para cima , de modo 
que, qu em está dentro de uma clellas , tem a parte su·-
perior do corpo co mpletamente ('Xposta. Ora, sendo a 
educação em commum, acontece as meninas cres-
cem sem a menor icléa de })Udor. Ninguem ha que, 
desej ando vêr na sociedade outras excollencias além das 
de bons animaes, não :fiqne como eu fiquei, triste, diante 
de um a exageração de princípios, que, mo deradamente 
applic.ados, produziriam resultados aclmiraveis . -

O ensino d;:;do no orphelinato é pautado seg·nndo 
os prinr-ipios da instrucção in+.egral. 

Eis como o Sr. P aul Robin explica o pensa mento 
que elle r ealisa : 

<< A icléa elo eusino integral nasceu do sentimento 
profundo da ig ualdade e elo direito que têm todos os 
homnns , quaesquer que sejam que .··-'· , . r, r>. "' P.u,. o acaso os faça nascer, ele clese'!:tW·Ô'Iv..e.r o maiS' 'Gbm t1:e,-

- '-.:>' 
t amente 1)ossi vel, todas as : facüldacl es physic&1 &1 " if '"" __ ... ,,.,. .. #: 

.. "'"Jif:, 1-i()Tto·lE.C,._, .... 41' 
... -



246 o ORPHELINA.TO PREVOST 

. intellectuaes. Estas ultimas palavras definem o ensino 
integral. (l ) 

cc Muitos espíritos sinceros se assustam de se-
I 

melhante sonho, e acham diffl.culdade em desembara-
çar-se das idéas commtws sobre o ensino primario, 
secundario e superior. cc Para que pôde servir, dizem 
elles, a um operario conhecer as especulações scienti-
ficas, as bellas-artes, as obras.:primas litterarias? Longo 
de lhe ser util , esta sciencia o fará desgostar-se de 
seo trabalho humilde , porém necessario; elle quererá 

·adquirir . uma posição menos fatigante, e achar-se-ha 
mais desgraçado na. necessidade , do que o seo visinho 
illetrado . Todos os dias se apresenLam de 
confirmar este facto.)) 

cc Importa antes · de t udo refutar esta opinião . Cada 
homem deve ser considerado sob dois pontos de vista : 
corno ser independente, completo por si mesmo , e como 
orgão da conectividade. Nenhum destes dois ele 
encai'ar pócle ser sacrificado ao outro . Como ser clis-
tincto, elle tem direito ao completo clese'lVolvimento ele 
suas .faculdades ; 'como orgão ela sociedade, elle deve 
levar-lhe sua parte elo trabalho total necessario. Se esse 
trabalho é repartido com justiça entre todos os homens; 
se as extra·vagantes de alguns dentre el-
les não vêm perturbar o equilibrio entre o consumo e 
a producção; se os instrumentos creados pela industria 
moderna estão, como convém, á disposição do traba-
lhador; ern ·uma palavra, se o trabalho é racional-
mente organisaüo, e se seos procluctos são; repartidos 
com e quiclacl e, a parte de trabalho exig-ível ele cada um 
será notavelmente reduzido, e o tempo de lazer será au-
gmentaclci. 

(1) Chamo a atten ção elos leitores [Jara o facto de não serem 
tambem me11cionaclas as forças moraes , 
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«Esta esperança uão parecerá chimerica se considerar-
mos o numero immenso de pessoas que comomem mais do 
que produzem, dos que consomem e não produzem, sobre -
tudo dos trabalhadores nega ti vos, que consomem muito e 
destroem a inda mais. Em nossa no va divisão, ao menos 
favorecido ficariam horas a consagrar a seu repouso e aos 
gosos nobres , que contribuem para o melhoramento intel-
lectual. 

<<Haveria ainda como ás occupações mate-
rialtr\onte penosas e fatigantes, que ellas deixam toda a 
liberdade ao pensamento. Quantos opera rios ela penna, 
considrrados corno privilegiados pelo operario manual 1 não 
trocariam de bôa vontade seo trabalho, que nós julg·amos 
suave, por um trabalho materialmente mais rude, porém 
menos absorvente! 

«Durante o período ele transição, em qu e nos achamos, 
a objecção a que respondo subsiste; po rém, long·e de temer-
lhe as consequencias, nós elevemos applauclir a salutar exci-
tação yüe a cultura intellectual dará ao trabalhador ma-
nual. Elle comprehenderá com efteito que não basta que 
se esforce por deixar sua posição para Ü' procurar em 
outra parte a felicidade, a que elle se sente com direito, 
porém, que, como sua funcção deve ser preenchida, é pre-
ciso que a organisação social se modifique de modo que elle 
possa ser felih lá onde es tá. Em uma palavra, elle não pro-
curará gosar elo um novo privilegio, mas s implesmente obter 
para si e para os outros , s implesmente o que lhes é devido 
seguncl.o a justiça. 

<<E pois, em nomo da jttstiça que queremos para todos, 
o ensino completo, integral. Só os que partem do velho 
principio thefJlogtco podem classificar os homens em duas 
castas: os que trabalham, e os que g·osa.m; os que obe-
decem, o 03 que mandam. A justiça não pôde consagrar a 
d esigua.lclade. 
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« Uma outra consiaeração demonstra a utilidade social 
da generalisação do onsi no integ ral. Os h o me os fundam se os 
juizos sobre o que ap renderam . Nada mais cl issimi.lhante 
do que os conhec imentos dos di versos in di vi.duos. Deixando 
de parte a pretendida uniformidade do .r egimen uni.versi. -
tario, ao qual, entretanto, um pequeno numero tem sido 
submettido, só nos resta m especialistas. Dahi. as mctis des-
encontradas opiniões entre os qno raciocinam; dahi os pre-
juízos ou a indi:fferença elo maior numero sobro a maior 
parte elas q uesLões . Esta diversidade, quo nas questões de 
part icu laridades não t m g raves inconvenientes, é desas-
trosa para as questões fundamentaes. 

« Tenha a educação de cada homem por base, não uma 
porção restricta dos conhecimentos humanos, mas o sco 
co njuncto, e veremos desapparocor sobre as grandes questões 
de principias, as fun estas divorg·oncias, que retardam tilo 
notavelmente os progressos ela humanidade. >> 

· Estas idéas o Sr. Paul H.obin as cmittiu na Revista ele 
Ph ilosophia PositiYa em 1869 . O Sr. Alex:is Sluys rC'pro-
duziu-as na Hevista Peclagog·icaBelg·a ele 15de Novembro de 
1890, de onde as transcrevi. Soja-me pcrmitticlo fazer sobre 
ellas algumas reflexões . 

Tanto o Sr. Paul Robin, como o Sr. Slu ys, são apos-
tolos das de Spencer e de Bain, inimigos intran-
sigentes dos preco nceitos theologicos. Porém ambos se 
esquecem da primeira virtude do educador, qne é a nl ocle -
raçJ:o. Na sua faina de os preconceitos thcologicos, 
elles destruiram o sentimento religioso, rcduz inclo o hom em 
á condição de simples animal! Ora, se é verdade que ser 
um bom animal é uma das ox:cellencias que se devem pro-
curar no homem, 6 tam bem incontestavel quA esta excel-
lencia não é a nnica; e esses animaes, que a impiedade 
prepara para a futura sociedade, são instrumentos mais 
proprios para anarch isá-la elo que para aperfeiçoá-la. 
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Os princíp ios pregados pelo partldo socialista são ex -
collontes ; mas os meios do quo elles se se rvem pa ra difl'u n-
di - los, são a narcllicos. o :Sr . Paul Eobin e o Sr . Sluys 
preg·a sem e emprog·assem o ensino integTal sem excluir 
delle a cultura moral reli g; iosa, se nilo oxcluissem da eclu-
c.:tção o principio da auc toridade, et, os proclamaria pala -
dinos da verdadeira educação . Porém, com a orientação 
que t êm, e que tãv energica mente difl'undem pela sociedade, 
ou só posso r eco nhecer nellcs dois paladinos sem:; pew· et 
sans ?'ep?"oche, poré m u top istas, que nuo sentem a anarchia 
que preparam á hnmanidade . 

Releve- mo o Sr. Sltt ys, a quem me prendem laços do 
a misade e ele grat idJo, qu o ou clisconlo, não da cxcelloncia 
de snas dontrinas. mas do excesso com que elle as leva ao 
extremo . Jamais nt o hei do esqnecor dos conselhos e elas 
li ções, que ouvi ele seos labios, nem dos carinhos, com que 
fui trata do em sua fami lia; mas o meo dever elo ed ucador 
e ele ciclac!Jo leal ol> ri g·a-me a dizer francamente a minha 
opiniiio, devida talvez ao atraso elo men esp irito. j\'atw·a 
nrJn fêteü saltu:;. 

Fiel aos princi pios expostos no trecho ácima transcripto, 
o Sr . Paul Robi.m os põe e m pratica com a maior exactidão . 
Apenas não ó secundado pelo co rpo doccHte, que, mais el e 
um a voz, se mostra adverso aos princípios por elle pro-
fessados. 

A oclucas:ão dada no orpboli nato ó a mais completa quo 
se pode imaginar. Todas as partes são cuicl aclosamente cnl-
tivaclas: a physico. . a inte llcctual , a moral e a esthetica. 
Sómente na llclncaçüo é excluido absol utamente o senti -
mento rolig·ioso, o yue no ponto ele vista elos materia-
listas é nma oxcell encia, o no po ll to ele vista elo todo o resto 
ela humani.clacle, e notavelmente elos }Foprios positivistas , é 
tltna gTanclo lacuna. 

Para poder conhecer bem êl. in:::;tituiçi'Lo, do quo me 
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havia fallado com tanto interesse o Sr . Sluys, hosr1edei- me 
em Cempius, onde :ftquei durante quatro dias, aco mpanhando 
todos os processos ·educativos do orphelinato desde as 6 
horas da manhã até ás 9 da noite. Darei urna noticia cir-
t:umstanciada daq uelle estabelecimento sing·ular , aux ilia n-
do-me para isso da exposição, que delle faz o Sr . A. Slu ys 
na Rem·sta Pedagogz"ca já citada. 

Etlncação physica 

A gymnastica é cul tlvada sob as mais variaJas formas: · 
exercícios no gymnasio coru , e sem apparelhos; jogos di-· 
versos durante ac; recrea<;:ões para d esenvolver a força e 
a destreza; pat inação no iuvcrno tJ natação no verão; 
exercícios militares, ditos de ·vclociperle, dansa, esgr ima e 
equitação em todas as estações; o jogo do páo (canne), o 
socco (boxe), a luta, manobra com a bomba de incendio. 
Alem destes exercícios, ha tambem meios auxili ares,· como 
sejam frequentes passeios, não só doutro da propriedade, 
que é extensa, como llos a rredo res; viag·ens longas a pé; 
trabalhos manuae-s agr ícolas e industriaes ,' sem co ntar 15 
ou 20 dias, qu e um cada anno vão passar e m logar con -
ven iente, para tomarem bauhos de mar. 

Por tal reg·imen, todos os meninos de ambos os sexos 
tornaw-se viajantes infati g'aYeis. Elles percorren, 
distancias, clwgando ás vezes a andar 25 e 40 k ilornet ros 
em unr dia, sem manifestarem a menor fatig·a e sem seque i-
xarem . cc Nós os vimos, diz o Sr. Sluys, om Bruxell as e em 
Anvers, r es istir, durante sete dias seg,uidos, a passeios, a 
exercícios gyrnnasticos, a execuções vocaes e instrumentaes, 
que os conservavam de pé desdo manhã até a noite, e que 
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teriam certamente abatido os moços e as moças, que não • 
fi.vessém sido ed ucados assim.)) 

E tudo isso sefaz sem prejuiso da educação .intellectual , 
como se vê da seguinte distribuição das horas do dia : 

Som no - 8 horas para as classes superiores, 9 para as 
primarias, e l O para as maternaes ; 

Alimentação - J 5 minutos pará o almoço, 30 para o 
jantar, 30 para a coia, total I l/4 h. 

Exercícios physicos - 2 hor as ; 
Trabalhos manuaes e recreios - 5 horas, total para a 

educação physica 7 horas ; 
Lições diversas - 6 l/2 horas; 
Estudos, musica vocal e inst rumental- I l/2 hora. 

RESUMO 

Exercicios physicos .. ..... ..... . . . 7 horas 
Trabalhos in tellectuaes ........... . 7 3/4 )) 
Repouso... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 9 1/4 )) 

Total. ... ... . .. . ... . 24 )) 

Na ta1Jella supra é o t empo dividido ele modo que 
o corpo e o espirito são igualmente attendiclos nas ne-
cessidades multi plas ele u mct ed ucação completa, a mais 
completa ele que se tem noticia (á parte a orientação, que 
não posso acceitar). Não h a no orphelinato um menino 
ou menina, que aos 12 annos não saiba nada r; e aos 15 
são todOs insignes nadadores e mergulhadores. Elles 
mes mos cavaram um tanqu e, onde f'azern exercício ele na-
tação juntos. Tem -se no ta do q no as meninas mostram - se 
mais ousadas elo que Ol'J. meninos . 

. A banda ele musica é composta ele alumnos ele ambos 
os sexos. E' notorio os instrumentos ele sôpro são 
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excellentos para fortificar o pulmão . Todos os meninos 
de certa idade sabem montar a cavallo e anelar em ve-
locípede. Esta variedade ele exercí cios physicos, esta edu-
cação intensiva elos musculos concorre para restabelecer 
o equilíbr io, que seria per turbado pelo esforço intellectual. 

Ec:lucação intcHectua! 

O programma ele estudos do Orphelinato é encyclo-
pedico; mas de cada disciplina ens inam- se os principias 
fund amentaes, não as parti cularidades . O methoclo em -
pregado no ensino é o da observação. Os meninos são 
collocaclos diante de objectos roacs, factos, pheno menos 
naturaes, que elles aprendem a OI)Sorvar, a analysar e a 
interpretar. Tem - se o cuidado elo cult i\·ar os sentidos elas 
cri anças nas classes infantís ele modo que elles tenham 
nos proprios olhos bons iu trumentos ele investigação. 
Os exercícios elo Frrebel co ncorrem para enriquecer o ce -
rebro das crian ças de um g rande num ero de percepções 
exactas, que são eleme ntos elo icléas grracs que depois 
se clesen As scioncias são ensinacl as na o r clem. 
i nversa ela que se acha nos livros . Em vez do co meçar 
pelas leis e ensinam-se os factos, de cuj a analyse 
8 observação se deduzem as regras, as leis, a que elles 
obedecem. 

Todos os dias ás G horas da ma nhã, e ás 9 da noite os 
alumnos vão observar os i nstmme,ltos meteorologicos: ther-
rnometros, ba rometros , cuj as indicações lh es são expli cadas. 
O estado elo céo, a d irecção J as nu vo n,.:, e todos os pheno-
monos naturaes são oujccto de cxp licaçõgs . A Astronom ia 

. é talllbem explicada d iq,nte do céo, onde os meninos vêm 
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os corpos, cujos nomes lhes são ensinados, acompanhados 
ele diversas explicações elementares. 

As classes fazem -se, sempre qne é possível, ao ar lirre, 
para que as lições tenham por objecto os variados as -
sumptos que a natureza fornece. Se se trata de botanica, 
os meninos vão colher a planta, que é logo analysada 
e explicada. Se é uma lição elo desenho, o professor es -
colhe a melhor posição, dispõe os alnmnos á distancia 
conveniente do o bj ecto que vai ser desenhado, faz as suas 
indicações, e cada alu m no ex e cu ta co mo melhor pó ele o 
seu trabalho. Acompanhei no dia 13 ele Maio uma turma, 
que na estrada de Cernpu is, foi desenhar um grupo de 
casas ela aldeia . 

A professora era a filha el o Sr. Paul H.obin, moça ele 
uma ed ucação es merada e ele notavel talento pedag·ogico. 

Fiquei maravilhado elo resultado. 

Não ha ferias, nem pequenas, nem gTancles. T em-se 
comprehendido que ellas são su mmamente prejucliciaes á 
educação, a qual deve ser a obra ele todos os dias sem 
interrupção; que nada j usti:fica um systema, que consiste 
em abandonar durante um mez ou dois uma obra, que 
para ser effi caz, eleve ser continua. ccCOlll})rehencle- se, diz 
o Sr. Sluys, que meninos que frequentam escolas mal or-
ganisaclas, aspirem a ferias, que são par:i elles um allivio 
ele um jugo odioso. Mas o mesmo não acontece em uma 
instituição, em que o regimen é scienti:ficamente com·de-
nado ; em que todas as necessidades, todas as aspirações 
leg·itimas dos meninos acham satisfação; em que os exer-
cicios são variados, e sempre em relação com o g-ráo ele 
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força e de aptidão de cada um; em que, em urna pa-
lavra, os meninos sentem intimamente la JOze ele vivre, 
que é a caracteristicca mais evidente da saúde do corpo 

· e do · espírito. >> 
A proposito dp, ferias direi duas palavras sobre uma 

questão, que se discute hoje com certa insistencia na im-
prensa pedagogica belga- reducção das grandes ferias a 
pequenas interrupções do trabalho escolar. 

Effectivamente a transformação de férias prolongadas 
durante rnezes, em pequenas férias intermittentes é uma idéa 
luminosa, que incontestavelrrH'nte, consulta melhor as neces-
sidades do serviço escolar e as com·eniencias do corpo 
docente, e sobretudo as exigencias imperiosas da educação. 
Além disso, daria logar a urna organisação mais natural. 
<<Imaginemos, diz o Sr . Mabile na Revista Peclagogica 
Belqa, que os 52 doming-os, com que são interrompidos os 
trabalhos hebdomadarios, eram todos reunidos no fim do 
anno, e que os trabalhos comrnuns Aram interrompidos por 
q uasi dous mezes ! >> 

Se além da interrupção dos domingos e das quintas-
feiras, tivermos 8 dias no fim de dous mezes, e 15 dias duas 
vezes no anno, ninguem se poderá queixar rasoavelmente. 
O trabalho do mestre não será tão mortificante, os meninos 
não terão tempo de desaprender tudo quanto houverem 
aprendido, e os estragos da ociosida9.e não serão tão pro-
fundos. 

A essa divisão ideal, porém, oppõe-se tenazmente o 
clima. do Rio de Janeiro, onde o funccionamento regular das 
escolas no verão é reputado impossível, pelo menos em 
quanto as escolas funccionarem em predios acanhados, em 
que é difficilimo respirar. 

Ahi fica, entretanto, lançada essa idéa, qt1e será discu-
tida opportunamente pelos competentes. 
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Deixo ao Sr.'Sluys ex.plicar como se entende a educação 
moral no Orphelioato. «O ensino moral, diz elle, é fundado 
sobre a vida real; ell e resulta elo proprio reg,imen da escola, 
dos actos dos alumnos, de snas relações mutuas e quoti-
dianas com os outros hab itantes da communidacle. O equi-
líbrio muscular e cerebral, g'aranticlo pela sticcessilo ra-
soavel dos exercícios do corpo, elos trabalhos manuaes, dos 
estudos de classe, as artes que divertem, tudo isto constitne 
um factor moral dos mais poderosos : elle previne uma 
multidão de faltas, de quedas moraes, ás quaes não pode 
escapar o menino, corpo está enfraquecido, enervado, 
pela insufficiencia da nutrição e elos exercícios, emquanto o 
cerebro é superexcitado por uma activiclado, que se exerce 
em más condições. 

« A co-educação elos sexos assegura tambem a mo-
ralidade dos meninos, que se consideram como irmãos e 
irmãs : é um facto provado pela experiencia de todas as 
escolas mixtas. )) 

O Sr. Sluys continúa sua longa dissertação mostrando 
a excellencia do ensino scientifico, que, esclarecendo a in-
telligencia, ensina a pensar e a comprehender a necessi-
dade e o fim das recommenclações e elas prohibições, que 
constituem o co digo disciplinar da familia. Falla depois do 
meio sympathico, em qúe os meninos estão ern relação con-
stante com educadores, que viv-orn em commum com elles, 
arr1am-nos realmente e trabalham com a maior dedicação 
por tornar- lhes a vida feliz, etc. 

Eu não contesto, antes confirmo todas as excellencias, 
de que tanto se maravilha o illustrado pedag'Og'O belg'a. 
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Mas isso seria necessario qúe se realisassem hypo-
theses puramente imaginarias. 

A realid ade é qno no Orphol inato P révost , como c:n 
todos os orphelinatos, são recolhidos meninos ele .todas .::ts 
idades e de to étas as índoles. Nilo épossivol , portanto, que 
essas er ianças se adaptem todas a: esse regirnen doce, ag réc -
clavel , em que uma reprehensão é per mitticlo dar , nem 
castigo de c1ual idacle alguma; onde não ha ideia ele obe-

. diencia, nem de inferioridade; onde os meninos ele mú 
í ndole encontram na imp unid ade, g rande incentivo para 
desmandos, que só não vêm Ós quo têm os olhos tapados por 
uma prm;enção apaixonada, que se expr ime nesta sentença 
mt1ito conbecida - quod volumus jacile Cl'echmus. 

A realidade é tambe m que o clirector nUnca ha ele con-
seguir , como ainda não conseguiu a té hoje, cercar-se de um 
pessoal icloneo, que permitta aos meninos viver constante-
mente nesse meio sympathico, ele que elle nos falla, ele sorte 
que suas ideias sejam comprehencliclas e executadas. E se 
eu quizesse argumentar com factos, não careceria inventar ; 
bastaria referir alguns que presenciei , e para Os . quaes 
chamei lealmente a atienção elo meo illustre e generoso 
amigo o Sr. Gumot. 

Não se deve concluir que eu conclemno o regimen do 
orphelinato ; antes sou grande admirador claquolla ma:"a -
vilha. O que affirmo, porem, sem receio ele ser centestaclo, é 
que aqu ella obra seria completa se aos meios empreg-ados , 
que s::to excc:llentes , se pudesse ajunb r a cultora do senti -
mento rel.igioso (bem expurgado de preconceitos, já f.e vê), 
a noção clara ela necessidade ela obeclieneia na sociedade, a 
veneração para com o pudor da mulher , o outros pri ncípios 
de ordem, sem os quaes esses hom ens, hoje meninos, serão 
outros tantos fiagellos ela humani dacle. 

E' bem possível qu e esta minh a apreciação seja consi-
derada filha de um espírito apaixonado, ou ele um cerebro 
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a inda dominado por preconceitos theologicos. Seja como 
for , não me é permitticl o ver senão eom os proprios olhos, 
nem julgar senão sog·undo os di ctames da propria razão, 
nem proceder contra a propria consciencia. 

Feitos es tes reparos, continuemos a examinar o systema 
de edu cação moral , e deixon:os qn e continúe a fall ar o Sr. 
Sluys : «O sys tema disciplina r é baseado no respeito da 
dig ni dade huma na : isto quer di zer quo as puni ções corpo-
raes silo a bso luta mente prohibidas . 

« Toma - se nota el e todas os acções más elos al umnos, 
de modo a tornar possível a qualqu er n.omento a consta-
tação da marcha moral ele cada um; esta contabilidade 
moral informa exactamente os educadores sob re o caracter, 
as tend0ncias de cada alumno, o qu o permitto applicar a 
cada um clelles o reg-imen qn e lhe co nve m. Em pr'incipio 
geral , toda a falta commettid a eleve ser reparada 
ou parcialmcn te; t rabalhos quo não fora m fci tos em tempo, 
sê-lo-hão durante os rec reios . Se doi s menin os brigam o 
se m1uri a m, o edu cador intervém, não para os punir 
brutalmente, mas para induzi-los a ab raçar - se fraternal-
monte depois de t rocarem bôas palavras . 

crSe a falta co mmettida fo r contra a contra a pro-
bid ade, contra a boa educação, é mandado o delinquente 
para um a sala, ond e eleve escrever em um caderno especial 
de consciencia sua justificação, suas explicaçõrs ou suas 
resoluções . Geralmente elles reco nh ecem .-: m que fora m 
reprehc11s ive is, exprimem seo a rrependimento , e ma nifes -
tam suas boas intenções para o futuro. >> 

Arde -mo na cabeça a vontade ele interromper o arti-
culista perguntando-lhe : c< E, se ollos não quizorem suj ei-
tar- se a uma repa ração qualquer , e zombarem desses meios, 
como muitas vezes acontece? - E' escrever a nova falta na 
respectiva eo nta co rrente , o deixar caüa um como Deos 
o fez !>> 

l7 
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Não :pro seg-uirei nesta analyse; no capitulo 10 o , Educaçct:o 
na Escola, discuto es te assurnpto de modo mais explicito . 
Cumpre accrescentar que as ideias recornçnendadas aos 
alumnos são as ma i alutares : a fraternid ade h·u mana, o 
cosmopoliti smo, o horror á guerra, etc . 

Et.lncaçào csthetica 

A educação esthetica é dada pelo desenho, modelag·em, 
leitura expressiYa, estudo e recitação ele pedaços littera-
rios em prosa e em verso, r epresentações theatraes, musica 
vocal c instrumental, cl ansa ; todas as artes em:fim, são ensi-
nadas para excitar nos n'wninos emoções estheticas, apu-
rar-lhes o gosto, elevar-lhes os sentimentos, e dar-lhes meio 
ele procurar para si clistrac çõcs de ordem snporior. 

Durante as excursões, nenhnma occasião se cle,spresa · 
para pôr diante dos olhos dos educandos os espcctaculos da 
natureza : fazem- nos visitar monumentos notaveis, museos 
de artes, ou a concertos ou representações th ea-
traes. 

A musica é cultivada co m g rande cuidado. O metbodo 
seguido é o de Rousseau, propagado pela associação g·ali-
nista, de cujos trabalhos remetto copiosa coll ecçJo , qn e me 
fo i offerecida pelo Sr. Guillot. B' a musica modal, em que 
as notas são marcadas por algarismos (musique chiftrée). 

Os a lumnos cantam frequentemente : antes e depois de 
cada refeição, durante a recreação, nos passeios, etc. A 
banda de musica é já muito notavel : acompanha a es.cola 
em todas as excursões importantes . A secção choral e a de 
musica in3trum ental têm tomado parte em varias conc\1rsos 
e obtido premias. 
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As festas occupam na vida do orpheli11ato um. logar 
.distincto. Todos os annos organisam-se diversas festas , 
a'lém das que são geralmente consagradas , como a do aiino 

. bem, as festas nacionaes, as h isto ricas é patrioticas, reme-
morando os acontecimerítos da historia , as conquistas da 
revolucão franceza, Assim temos : AS FESTAS DA NATUREZA , , ' 
no começo de cada estação, para celebrÇJ,r symbolicameute 
sua utilidade e seos elicantos : as FESTAS Do 'l'Rf\BALHo, para 
glorificàr O esforço humal;lü ; , as FESTAS DAS SCIENOIAS E DAS 
ARTES ; as FESTAS DO PROGRESSO , as do GENIO , a do PADROEIRO 
(Prévost) ; e ainda outras . 

Todas essas festas constam de poesias, cantos, jogos 
gymnasticos e athleticos , exercícios de tiro, carreiras de 
velocípedes, jogos de corda , etc. 

Além disso ha as recreações dos domingos .. Nos 
gôs os trabalhos elos alurnnos são expostos em un1a 

. sala. Cada trabalho é acompanhado ele unia nota , que indica . 
o seo valor . De manhã lêm-se publicamente as notas ele 
applicação e ele comportamento da semana . Depois pro-
cede-se ás medidas anthropometricas , para se verificar o 
progresso de cada um durante a semana. pepois elo meio 
dia os alumnos se empregam em p·assejos e jogos. 

Ás 7 horas reunem-se todas as classes é o pessoal para 
üm saráo em família, onde uns cantam, outros clansam, 
outros tocam, outros recitam, ontros representam comedias, 
e mil outras distracções . 

Das excursões escolares e colonias de fet'ias não me 
occupo , porque vêri1 tratadas em outro capitulo (Instituições 
aúxiliares) . Sómente direi que o 81: . Sluys, que as tem, 
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acompanhado, affirma que S<to as mais interessa ntes , pelo 
seu caracter ve rd a deira mente peclagogico. 

O t rabalho mann al , esse é em gora! rnal ensinado: tom 
o carader profissio tta l, co mo por toda a parte em França . 
Veja- se o cap itulo XIII. (Trabalho manual). 

Ha no Orpheli nato diversos meios engenhosos para 
suavisar o ensino ele dive rsas di scipl inas. Ass im , para o 
ensino ele coisas ha uma especie do jogo, semilh a nte ao vis-
pa ra, em que os meninos aprendem brinc.ando grande nu- · 
mero el e noções . Jogo s i111 ilha nte ha pa ra a co nju gação dos 
verbos . Para o ensino da I-Iistoria pelo mothodo chrono-
log ico, elles seguem os quadrados polonezes, ha muito se-
guidos na minha escola. De tudo isso cu trou xe especi -
mens, que podem ser vistos no mu seo ela minha escola. 

Co ncl1ündo est a breve noticia de tilo importante es ta-
belecimento, elevo co nfessa r quo g uardo as mais gTatas 
recordações ela hosp italidade ge nerosa e elo acolhimento 
beneYolo quo recebi, tanto elo Sr . Paulo Robin e de sua 
rospeitavel famí lia, como ma is particularmente elo Sr. Gui-
llot e sua clig·nissima familia , e bom assim elos Srs . profes-
sores, que todos me auxiliaram co m escla recimentos minu-
ciosos e muito 'corcliaes. 

Acceitem todos os meos sinceros agradecimentos. 



CAPITUtO IX 

O ens1no de diversas disciplinas 

São muito variados os processos empregados para o 
ensino êla leitura . Mas todos ell cs prescindem do ons ino 
prévio do alphabeto. Oa- b- c e o b·- a - ba es tão banidos do 
ensino. 

O que ha elo mais pcrl'e ito, e constitúe o ideal, do qual 
todos por mil modos procuram approximar-se, é o cha -
mado - rnethodo analytico-synthetico. 

O rnethodo analytico -synthetico é o r ecommendaclo 
p3lo Sr. Sluys, e empregado na escola modelo de Bruxellas 
e nas melhores escolas, não só daquella cidade, corno de 
t oda a parto . Na escola ri. o l ele Saint Gilles, a carg·o do 
Sr. Dries, eu assisti a exercicios muito perfeitos. O Sr . 
Dries é um dos mais distinctos professores belgas : elle 
preparou um livro ele leitura, em que as icleias qu e são 
transmithclas aos alumnos, são representadas, se não no 
todo, ao rnenGs niil, sua molhei' parte, por çlesenhos 
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priados. Além disso elle apparelhos uteis e 
curiosos, qu e auxiliam muito o ensino. 

Consisto o melhodo analytico -synthetico em tomar pa-
lavras-typos, em quo as lottras vão apparecendo na ordem 
natural sog·undo as clifficuldacles da pronuncia e ela ortho -
graphia, explicar aos a lu nmos a significação ele taes pa·-
lavras do modo quo clles co mprelwnclam fazê-los pro-
nunciar com maxima correcção, dividir as palavras om 
syllabas, estas em lettras, fazer escrever pelos meninos 
toJos os ol0mentos, e depois as palavras . Em resumo , en -
sinar a fallar, a escrm'er, e finalmente a ler. o que· estiver 
escripto. E' essencial fazer fallar, o mais possível, .:tos me-
ninos. pélra corrigir-lhos as imperfeições ela pronuncia, e 
habitúa-los á formaçà.o ele phrascs correctas . 

Na opinião do Sr. Slyus, o emprego deste motho'do exige 
que ás primeiras lições ele leitura precedam exercícios pre-
paratorios do escripta, ou antes ele desenho elementar . Os 
meninos se exercitarão em traçar a lapis no papel , ou em 
ardosia, linhas rectas, curvas, ovaes, curvas onduladas, que 
são os elementos indispensaveis para a formação elas lot-
tras, qne no da leitura os meninos devem escrever. 

O ensino ela leitura não se elevo afastar do da ortho-
g-raphia. O ensino por esse meio é talvez mais moroso, mas 
é mais seguro em soos resultados, e poupa depois muito 
tempo e trabalho. Pode-se affi.rmar, diz o Sr. Sluys, ba -
seando-se em dados fornecidos pela experiencia, que a bôa 
ou a má orthographia dos almnnos, quando elles cheg·am ás 
classes superiores, depende do ensino da leitnra. 

Cada lett ra é onsi n.:tda aos n1eninos á medida que e!! a 
se .:tpre.srmta fazendo parte da syllaba ele alguma palavra, 
e não abstracta.menÜ'. Ella é indicada por emissão ele um 
som, se é vogal, 0 11 pela imitação elo ruído correspondente 
á modificação do som, se é consoante; mas nunca por um . 
uomo como effe (f) ag·á (h), etc. 
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O professo r deve escrever no quadro preto a palavra, 
dccompó- la em syllabas, e depois em lettras, devendo os 
alumnos acompanhar todos os movimentos da sua mão 
quando escreve, cada um com o seo lapis, como se esti-
v essem todos escrevend0 no ar . Est.e exercício, que á 
primeira vista pócle parecer sem irnportancia, ou até in-
co nveniente, é todavia, de grande alcance, por que conduz 
directamente ao fim qne temos em vista, que é prende!' a 
attenção elos m.en i nos c exercitá-los no q\Je hão ele faze1' 
clepr)is . O menino compromette assim na sna observação, 
dois sentidos ao mesmo tempo: a v ista, e o sentido mus -
cular. (l) 

Ora, observando ass im todos os elemrntos de cada 
lettra, elle adqu iro certa facilidade em reproduzi-los. 

Carece tambem muito cuid ado em corrig·ir os vicias 
de pronuncia. Para isso o mest re deve fazer repetir em 
choro pela classe inteira cada som ; e , tendo préviamcnte 
examinado seos alumnos, conhecendo de antemão os mais 

·viciados, fazer r epetir isoladamente a estes , o que o chôro 
t iver dito. Este processo de leitura simultanea e de cor-
recçôes por meio de repetições individuaes, é mnito util 
na pratica. 

Eu o vi empregar com grand e vantagem nas escolas 
de Paris e de Stockholm. 

Ha, entretanto, um perigo, qne o mestre cuidadoso 
evitará facilmente : é que os meninos se habituem a ler 
cantando . E' necessario q\1e depois do processo simultaneo, 
diversos alumnos (se não puderem ser todos) repitam em 
alta voz o que leram em chôro . 

Na escóla-moclelo de Bruxellas adoptou-se o expe-
diente de dirigir circulares aos pais dos alumnos, r Acom -

(l) i\Iethocle ana lytique et synthetique de Lecture et d'Orthographe 
par A. 2• edition pag. 27. 
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mendando-lhes o cuidado de fazer ler aos filhos em alta 
voz, em casa, ao menos dnrante lG minutos . 

Passadas as primeiras difficuldades da leitura , quando 
o menino já sabe ler palavras co m facil idade, outros cui-
dados devem prender a at i.enção do mestre. 

Lido um pequeno trecho em commum, e depois por 
diversos alumnos, ou por todos, se fo r po,siYel , deve cada 
palavra ser explicada minuciosamente. Depois, ta mbem o 
sentido da phrase deve ser ensinado aos meninos. 

Duas icl éas principaes são bem salientes neste methodo 
analytico-synthetico. A primeira consiste no procedimento 
muito pedagogico do concreto para o abstracto. 

Em geral procede-se em sentido contrari o. Nas escolas 
de Paris, por exemplo , apesar de ser segu ido o processo da 
emissão de sons, para o qual se empregam diversos Te-
cm·sos curiosos e interessantes , procede- se do abstrato 
para o concreto. Os meninos estuda m syllabas, que nada 
significam, para depois applicá-las ás palavras. O me-
thodo é simplesmente synthetico. Ao passo que nas bôas 
escolas de de Stockholm e ela Italia , os me-
ninos aprendem as syllabas que enco ntra m na analyse da 
palavra. 

Na Suissa cada professor segue o methodo qu e quer, 
e naturalmente uns são mais metbodicos que outros; mas 
chegam ao mesmo resultado. 

A segunda idéa predominante, de que o Sr. Sluys 
faz grande cabedal , é a suppressão dos nomes elas consoantes, 
substituindo-se estes pela imitação dos ruídos correspon-
dentes ás modificações, que na leitura a pronuncia dessas 
lettras produz sobre as vogaes . 

Esta parte do methodo é em Paris objecto de grande 
cuidado dos mestres, alguns dos quaes seguem processos 
phonomimiGos interessantíssimos para auxiliarem o seo 
ensino, 
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Mas, neste ponto, dovo confessá-lo com toda a sin-
ceridade, estou a in da um pou co atrasado : por mais es -
forços qu e faça, nilo ati no com a razão elo ad iamenlo qu e 
se faz, não dando log·o aos menin os a noção dos nomes 
elos diversos symbolus a lphabe ticos. Que olles eleve m ter 
nomes , pelos quaes possa m ser indicados em alta voz, é 
facto qu e so ni1o póde co ntes tar . E se não, veja mos Eu 
dito a um men ino, qne esereYe no quadro neg ro, ou na 
sua a rcl os ia, a palavra methodo, e elle escreve metodo. 

Pergun to a um elos antros: Está certo? - Não, senhor, 
r esponde- me elle. - Qne lhe falta? - A resposta sô póde 
ser muJa . E quan do se tratar ele un1 .x, de um (; bade o 
menino por- se a chiar ou a illlitar um g·ato enfurecido ; em 
todo o caso carece recorrer a carêtas ridículas, só porque os 
se nhores reform adores embirrara m co m os nomes elas con-
soantes ! 

O mais curioso em tudo isto 6 que em centenas e mi-
lha res de annos, em que se têm dado nomes ás lettras do 
alphabeto, não consta que uma só vez se desse o caso, que 
ta nto terror causa aos de um menino ler, em 
vez de pâ, pé -â, em vez de thó, téaoâó, e outros disparates, 
que para arredondarem os seos períodos, elle:::; emprestam 
aos ?"otinei?"Os. 

Do que levo dito se deprehencle que nesta questão elo 
ensino de leitura, como em tudo o mais , carece não esquecer 
a sentença que Ovidio poz na bôca de Dédalo reco rn-
menclando a rnoderacão . 

Para se melhorar o ensino adaptando -o, quanto possí-
vel (QUA:NTO POSSJYEL, repita mos bem a lto) aos preceitos ela 
modern a pedagogia , não carecemos lançar-nos na corrente 
impetuosa dessa. mania ele demo li ção ele tudo quanto é 
antigo. 

Como fará uso dos diccionarios o rnenino, que não 
conhecer as lettras na ordem alphabetica? 
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Sou, pois, de opinião q_ue, qualquer que seja o methodo 
de leitui·a adaptado, o menin o nilo deve sahir da primeira 
classe sem con hecer todas as lettras por nomes faceis de 
indicar , e na ordem a lphabeti ca. E a melhor occasiilo de 
aprender esses nomes é qua ndo appa rece o signal. 

Dir-mb-hão qu e sou velho e retrogrado, e que devo ser 
ar chivado. Não contesto essa verdade, nem me contraria 
essa solução. 

A questão dos nomes das co nsoantes não tem no ensino 
da leitura essa importanc:ia c.'l pital. qne se lhe quer attribuir . 
O que é muito importante e co nstitúe o valor pedagog·ico 
do methodo, é a substitni c,:Jo da analyse á synth se , do 
concreto ao abstracto ; porq no é o qu e provoca o gosto e o 
interesso dos meninos, o qu e . segun do Rúusseau, é condição 
de um bom methodo . Mas nenhum inconveniente ha em 
dizer aos almrmos, logo qtte entrou no exercício uma conso-
a nte, o nome qu e se dá a esse · signal g raphico, cuj o valor 
phonico elles já co nhecem . 

Vou mais aqiante. Na analyst- dos elementos da li ção 
de cada dia devem os meninos dizer em a lla voz r epetidas 
vezes os nomes das consoantes para qu e as :fiquem conhe-
cendo logo, não só co mo fó rmas, mas tambem co mo facto res 
phoneticos . O facto de conhecerem os alu mnos os nomes dos 
alg·arismos torn ados em seo valor absoluto não os impede 
de comprehender facilmente as expressões uinte, duzentos , 
t?"úzta, etc. 

Ha muito que obserFO cuidadosamente este facto na 
minha pratica. Em 1872 discuti e.ste assumpto em ar t igos , 
que publi quei na Ve1"dadeim l nst1"ucçr7:o Publica, folha por 
mim red igida. De então para cá tonho prestado muita atten-
yào ao caso, a ver se me não arrasta algum a fo rça dessas 
que sóem perturbar o effei to de estudo. 

Só tenho podido confirmar o juizo que externei na -
quella época. Ora, se uma observação, :filha de 38 annos 
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de pratica , dos quaes 30 no ensino publico , não tiver valor, 
que valor poderá ter a pretcnção dos refo rmadores, cujo 
ideal é romper com o passado, destruir tudo, para de-
pois construir coisa nova ? 

Tam bem não estou de accordo com o illustraclo pe-
dagogo belga quando exige exercícios prévios de linhas 
rectas e curvas para depois fazer as lettras . O menino eleve 
fazer logo uma lettra, a qual representa na lição ele leitura 
uma noção concreta, e não um traço, quo não passa ele uma 
abstracção. Não se eleve confundir a escripta com a calli-
graphia . Comece o menino por escrever o o e o i; e da 
combinação desses elementos resu lta m muitas outras lettras . 
E, se não fo r possivel fazer que essas lettras entrem E-m 
primeíro log·ar nos exercícios de leitura, comece pela pri -
meira que apparecer, mas não faça traços abstractos, que 
são antipodagogicos. Fique isso para a lição ele desenho . 

O que o mestre pôde e eleve fazer, é dar, co njuncta -
mente com a escripta, noçõrs de desenho, mostrando ao 
menino os elementos elo cada lettra que elle fôr fazendo . 
0 ensino SE;rá mais racional O mais de accordo com OS pre-
ceitos da peclagog·ia moderna. 

A escripta ensina - se por toda a parto com a leitura . 
O menino cop ia na sua a rd osia, ou no seu caderno, as pa-
lavras de cada lição ele leitura. Lendo começado pelas lettras, 
a que ti ver cheg·adu pela a nalyse que o mestre faz no quadro 
negro. Depois, á medida que progTide nos exercícios ele 
leitura , sempre seguidos ela copia, qu e lhe dá o conhecimento 
da orthogTaphia pratica, passa a ter lições especiaes de 
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calligTaphia, escrevendo com certa eleg'ancia e correcção as 
lettras, que elle já sabe traçar. 

O ensino desta discip lina passa actualmcnte na Eu-
ropa por grande transform ação. A cruzada contra o sys -
tema seguido até aqui , vem de Bruxell as, e tem á sua frente 
um homem extraordinario e de grande competencia, de 
um a energia inquebrantavel , ele uma actividade vertigi·· 
nosa, de uma applicação inexcedível, mas, infelizmente, 
t am bem de um exclnsi vis mo exag,eraclo. Quero falia r do 
erudito director da Escola Normal daquella cidade, o Sr. 
Alexis Sluys, repetidas vezes citado neste trabalho, aposto lo 
fanatico do ensino integral e leigo . 

Na opinião daquelle illustre pedagogo, a stenographia 
deve ser ensinada nas escolas elementares, e es tá desti-
nada a substituir o alphabeto e a suppfimir a orthogra -
phia (archaismo na sua or·iniilo). São suas palavras 
textnaes : L e p1nejuçe alphabetique et OTthogm phique dispa-
raü ?Yt avec l'oTganisation ele t'educahon integTale . (l) 

« Emquantp se espera, diz elle, por essa emancipa-
ção, que, ü1felizmente, ainda vem longe, os edu cadores -
têm um duplo dever a cumprir: B.-1.NIR a callig raphia , da 
escola popular , substituindo- a por uma escripta cursiva 
simplificada ,_ e ENSINAR a stenographia junta mente com a 
antiga orthogTaphia. n 

Depois de censm ar as exagerações da orthographia 
ety mologica, elle mostra que a call ig raphia, com as fór -
n1as co mplicadas e inuteis el as lettras ele phantas ia, impõe 
attitucl es, que defo rmam o corpo. Eis os defeitos mais 
salientes, que elle aponta na escripta ingleza e na allemã : 
a) a inclinação elas lettras; b) os grossos e os fi nos ; c) 
as differentes alturas das hastes ; cl ) a distincçi-lo · entre 
maiusculas e minusculas . 

(1) R ev-ista Pedat/ ogica Belo a, 1892, pag, 27, 
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A inclinação clat lettra.s, obrigando as crianças a in-
clinar o tronco e a cabeça, a diri g ir a vista obliquamente, 
a Yoltar a mão parA. o exteri or, conco rro para 
g-rande num ero de deform ações rachid ianas, em um a idade, 
em qn e o esqueleto é mnito maleavel. Esta exigt' ncia é na 
sua opinião, t anto ma is para desprezar, quauto ella não 
passa de um a phantasia calli g raphica , a qne não obedece-
mos seni:to por habito , e qn e ni'\o co rrespondo a nenhuma 

poclagogica. Deve -se, poi s , aJopta r a escripta 
direita ou vertical, co nhecida com o nomod eesc ripta belga, 
a qual S<;) pócle fazer com o corpo direito , escapando a toda 
a attitucl e a normal. 

Os gTossos e os finos co nstitnem um a ex ig·encia inju s-
tiflcavel, po r qu o em geral, quando se escreve cursivo, 
essa dift'E: rença clesapparece quasi completa mente, por que 
é impossi"rel com a r apid ez com qu e se el eve es- . 
crever. Os que conscnam o habito elos g rossos o fino s, são 
homens, diz elle , quo têm tempo a perder. 

Quanto á clifferença entre a altu ra elo um l e elo um l, 
ele um p e de urn q etc . , el le é do opinião quo são ver-
dadeiros disparates, ele que só se elevem occupar os que 
não tom qu e 

Sobre a clifforença ele fo rm a entre as ma iusculas e as 
minusculas, elle entende que basta distinguir essas duas 
categorias de lettras pelo tamanho . Deve -se, pois, es-
crever 1Dc7e, e não J.11c7e . « Nós não temos, diz o illustrado 
pedag·ogo, mais tempo a perder na escola fazendo traçar 
aos meninos formas puramente calligraphicas o inuteis . 
A calligTaphia teve sua época ; é tempo de desapparecer, e 
não devemos ter saudades della. >l 

Esta r eforma vai g-anhando terreno em Bruxellas, onde 
é já adoptada nas melhores escolas, se bem que conte 
muitos impugnadores. O que, porém, me causou espanto, e 
prova exuberantemente o valor da reforma neste ponto, é 
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que na Inglaterra ella acaba de ser adaptada nas escolas. 
Nas melhores escolas de Londres, que visitei por indicaçàe 
do School-Bom"d, segue-se já a escripta direita. Em um 
congresso reunido recentemente em Londres, composto. ele 
300 membros, auctoridades na materia, discutiu-se larga-
mente essa questão e foi votada por unanimidade ( rnenof' 
um nnico voto) uma moção, recomrnenclanclo a adopção da 
escripta direi ta nas escolas e condemnél nela a escri pta 
ingleza. 

A moção dava co mo provadas por um inquerito e por 
experiencias praticas, as Yan tagens hygienicas c1 o no \'O sys-
tema para evitar a ntyopia o outras onformiclados. Era pre-
ciso que militassem razões poderosas, o uma profunda con-
vicção, para que um povo altivo e orgulhoso, mas tambem 
eminentemente pratico, como o povo adaptasse outro 
systema de escripta, condemnando a lettra ingleza! 

Nesta questão, como em todas as coisas, carecemos 
buscar o meio termo. Ha, a meo ver, grande exageração, 
e até corto pont(i), perigo na reforma radical, co mo deseja o 
notavel pedagogo belga. Nas repartições publicas, nas 
casas do co mmercio, nas receitas de medicas, etc., é preciso 
que a letra seja, pelo menos, bem legível. Haja vista o quo 
se passa na Austria, em quo os medicas são obrigados a 
formular em bôa calligraphia. A consequcncia da reforma 
seria o qne já está acontecendo, isto é, que carece fazer 
milagres de hermeneutica para entender o que escrevem, 
homens de edücação apurada. 

Eu recebi durante a minha viagem uma carta, cuja 
calligraphia não pude decifrar! O mesmo aconteceu a dois 
cavalheiros muito competentes, a quem recorri. E a carta 
era escri ptÇt por um professor distincto. Sem desconhecer 
nem negar as vantagens do systema preconisado, eu não 
aconselharia senão a simplificação da escripta pela suppros-
são das exigencias calligTaphicas; mas recommcnclaria em 
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todo o caso uma lettra regular e elegante. O tempo que 
ganha quem escreve coisas, que os ontros não podAm ler, é 
lucro para um, mas rednnda em dcsg·osto e prejuízo para 
outros, em virtude do tempo qne exigem as regras de her-
meneutica. 

Nota -se em .;tlgumas repartições pnblicas na Europa 
uma lettra mais que irregnlar, qne r e,·eJa, em vez ele pro-
gresso, . gTande regresso. E', a meu vor, falsear a orien-
tação da escola popular, onJe a ed ucação deve ser tambem 
esthetica. 

Remetto um pequeno tratado, cQntendo regras para a 
escripta bAlga, cuja execnção é muito facil o tem a vantD.-
gem de não fatigar a mão como a lettra comruum . 

Desenho 

Esta disciplina é ensinada por toda a parte, gTadual-
mente, sendo ós meninos auxiliados no principio pelo papel 
quadriculado, depo is pelo papel pontilhado. e só mais tarde 
desenham em papel liso. Os meninos primeiro copiam e 
r eproduzem desenhos faceis, depois passam a fazer todo o 
desenho tirado elos proprios objectos (cl'ap1·es natw·e). 

Este methodo (official) é a inda seguido na maior parte 
das escolas da Belgica, nas ela SuiEsa, nas da Ing·laterra e 
nas da Suecia; porem contra elle manifestou-se em 
xellas forte reacção. Declarou-se que o desenho , que consiste 
em traçado ele linhas geometricas, não satisfaz as necessi-
dades da educação, que é o fim da escola primaria, porque 
não educa convenientemente os olhos e a mão. 

Crear·am-se em consequencia muitos methodos, tendo 
todos por principio o desenho cl'apres natw·e; isto é, o 
desenho do objecto, e não a copia de oütro desenho, a qual 
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foi banida da escola-modelo el e Bruxellas, qu e é o centro 
propulsor elas reformas na Belgi ca . 

O Sr. Sluys foi o primeiro qu o deu na escola 
um curso completo sobre es te met ll oclo . Elle apresentq u 
um a série de modelo:::; ele diffi culcladds g radtJaclas, corno· 
çanclo pelo grampo de cabello , P. subindo até modelos ma'.s 
complicados. Pa ra o ensino ela pe t'spectiva, emprega o St·. 
Sluys os quadros mo ve is ele Jeannency , professor"'em P a ris. 
Compõem-se elles ele um quadrado ele cartão, no qnal es ttí 
cortada uma fórma quadrada . ou reJ o nela , ou triangnl ar. 
a qual se faz girar sobre um eixo horizon tal , ou vertical. 
Com o auxilio ele tal apparclho faz -se o menino observar 
o desvio da figura , da s ua forma primiti va o real p::tra a 
fórma factic ia. · (l) 

Este methodo é o ela escola-modelo, sognido nas boas 
escolas ele A difficnlclacle qu e este otfcrece em 
achar mo delos em assaz g rand e qu a nticla do, para quo cada 
alurnn o possa ter o seo, suppre - se com a modelage m, a 
carton agorn , e 1 ultim a mente co m as fôrmas .multiplas, fo r -
necidas pelo systema Bogaerts (pliage) . 

Falta- me co mpetencia para discuti r o assum pto, mas 
parece- me qu o, por mais excellente qn e soja o methodo da 
escola modelo , elle tem o defeito ele ser exclusivo . A es-
cóla primari a não pode , ne :n eleve prL·scincli r do desenho 
geometrico . Acredito, pois , que é melhor qu e os profes-
sores primarlos se limitem a dar nas primeiras classes 
essas noções , em que pode_m ser auxiliados pela s implicidade 
elos exercicios , e deixe m o desenho mais clifficil a profes- . 
sores especiaes , dos quaes não se pode prescindi r , como 
não se prescinde em parte afguma . 

. (1 \ Tanto os desenhos dos mod elos, com o o apparelho ci tado, podem 
ser VIstos .no museo ela minha escola , onde t enho uma variada collecção 
ele desenhos elas melhores escolas ela Europa. 
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A esse respeito deve servir-nos de norma o que se 
faz na Suissa, na Snecia, na Italia, na Ing-laterra, onde o 
ensino primario es tá bem orientado: noções elementares 
pelos professores primarios nas primeiras classes; profes-
so res especiaes para as outras. Em França tambem, apezar 
elo não ser tão correcta a orientação, não se procede de 
outro modo neste ponto . 

Pode-se ver no museo ela minha escola os modelos de 
desenho das escolas da Suissa, notavelmente ele Basileia, 
que occupa o primeiro log·ar entre os cantões ela confede-
ração, pela oxcellencia de suas escolas . 

JU.nsica 

Sobre a rnusica pouco direi. Na Europa os professores 
primarios limitam-se a ensinar os meninos a cantar. Por 
toda a parte existem colleções de canções , mais ou menos 
interessantes, que os meninos aprendem de ouvido. 

Nos asylos infantis canta-se constantemente, já nos jog·os 
durante o recreio, já nas marchas e outros exercicios g·ym-
nasticos. Na:s classes primarias é uso nas escolas ele Paris, 
entrarem os alumnos para as aulas e sahirem clellas mar-
chando formados, e cantando, guiados .Pelos respectivos 
pro fcsso rcs . 

Na Belgica assisti a exercícios de g-ymnasti ca acompa-
nhados ele canto, na escola n. 1 de Saint Gilles . 

Nas classes de musi ca propria mente ditas faz-se uso 
de harmonium on p[ano na Snocia, na Allemanha, :na Suissa, 
e na Itali a . 

Em Londres o &hool bow"cl voto u em 1891 a adopção 
d ) piano. Nê!S escolas el e P:J ri s assisti a lições ele musica 
sem auxilio ele instrumento. 

18 
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Por toda a parte a musica que está a cargo do pro -
fesso r prim aria, é puramente pratica . Trata - se unicamente 
de tornar a escola alegre c· de educar co m o cxercicio, a 
voz c o ouv ido dos meninos . Tudo o mais pertence aos pro-
fessores es peciaes . 

Aqui não podem as coisas ser de outro modo. Se a 
ad mi nistração tentasse o absurdo de exig ir o ensino da 
musica el e pessoas que a não sabem, como é o caso da mór 
par te dos nossos professores, acha r- sc -h ia diante dcsto 
axioma - a.d z"?npossibiha ncmo tenctw·. 

G y n1nns t ica 

A gymnastica é o ramo mais cn ltivado ele todos os que 
far.cm par te elos progra m mas escolares. M ens sana z·n cor·pore 
sano- é uma maxima que preocupa hoje a mente de todos 
os que se duo ios cuidados da ed ucação popular. Entretanto 
o ensino da gymnastica não é dado nas escolas primarias 
com a mesma corrccção em todos os paizes . Na Italia, 
além éla classe de gymnastica, que é sempre regida por 
mest re especial , os professores .in terrompem de vez em 
qnando o exercicio ela classe (na passag·em ele uma para 
ontra li ção) c fazem alguns exr rcicios de corpo livre para 
dcst ru ir o múo effcito elas pos ições, q uc os mcn i nos são 
obrig·ados a gnarclar durante as l ições. E' o qne os italirwos 
ciJatnRm .r;ynnrrst!"ca (i·rt i brrnclá. E' uma institui ção cx-
ocl lontc e dig na do i1nitação . E lla corrcsponde perfei ta-
mente a uma nccessiel<1de pal pi ta nto elo cn,;i no elementar . 
E' a gy nmastica ve rclo eleirawe ntc peclagog ic<l . 

Nos clc lll a is paizcs, além da clttsse el e gym nast ica, 
sempre reg·ida por professor especial , ha o costume ele in-
terTo mper o oxo rcicio por meio de pausas ele l G mi nutos' 
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em que os meninos se entretêm com diversos jogos gym-
nasticos, que em Bruxellas são dirigidos pelos respectivos 
professores. 

De todos os paizes que visitei, é a Suecia que pôde ser 
tomada por modelo, como typo, não direi de perfeição, que 
a tanto não chegam instituições humanas, mas ele admi-
ravel eor recção, no ensino destã disciplina. 

Ha em Stockholm o celebre- Instituto Gymnastico, do 
qual dei noticia lio primeiro capitulo deste trabalho. 

Eu t inha Qbservado em Genova e em Turim nos insti-
t utos dos rachiticos, que g1··ande numero ele crianças alei-
jadas curam-se facilmente com a gymnastica sueca; di-
rigi-me, pois, a Stockholm ao deixar Naas, a lO ele Setem-
bro ele 1891, e demorei - me ali até 26 do mesmo mez, com 
o fim de conhecer de perto uma instituição, que tão grandes 
lJeneficios tem feito á humanidade, e ele cuja importancia 
peclagog·ica me haviam fàllado os professores italianos. 

A gymnastica sueca comprehende quatro ordens de 
exercícios : militares, pedagogicos, therapeutícos e esthe-
ticos. Daqui a ch·ifisão da gymnastica em quatro partes 
correspondentes a essas ordens de exerci cios. 

A gymnastica peclagog·íca tem por fim fazer cada ho --
mem senhor de seo proprío corpo; a militar', fazer o homom 
senhor elo corpo de seo aclversario ; a therapeutica, dar 
saúde; a esthetica, dar eleg·ancia. 

Occupemo-nos exclusivamente da gymnastica pedago-
gica, na qual entran-:. naturalmente exercícios, que tambem . . 
entram na militar, como as 'marchas. 

Entram tambem exercícios estheticos, o que não é de 
admirar, por que a educação deve tambem sor esthetica. 

A gymnastica pedag·ogica tem por fim desenvolver 
harmonicamente o organismo por meio de exercícios bem 
combinados. Bem differente é o fim da gymnastica frau-
oeza e ela allemâ, que é desenvolver as forças musculares 1 
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Regras principaes dos exercícios da gy mna t ica sueca: 
111 • A respiração deve ser livre. A razão é que todo o 

oxercicio co rporal faz produzir ac ido carbonico, que é pre-
ciso oxpellir pela respiração. (l) 

2" . Os exercícios devem sor r egulados de modo quo 
principiem sempre pelos n1ais facois, e acabem tambem 
pelos do menor esforço, ficando no meio os ma is dif:ficeis. 

3a . Todo o exerci cio exige que todo o corpo estoj a em 
boa posição, i . é, qne cada parte, cada musculo , esteja no 
seo logar. 

Dividem-se os exe rcícios em duas classes : livres, e 
dependentes el o apparelhos. Os apparelhos devem ser taes, 
qnP pPrm ittam t rabalhar o maior numero do pessoas . 

N;}o é meo intu ito dar aqni r egras para o ensino da 
g-ym nast ica, para · o qne me falta com]Jetencia ; mas só -
mente chamar a attc nção das aucto riclades do eusino o 
dos professores de boa 'lrontado pa ra a necessidade de me-
lhorar o ensino desta disciplina nas nossas esco las, a exem-
plo do quo frz em Londres, onde o Schaol-borwcl adoptou 
nas suas escolas o programma das escolas ele Stockholm, 
como se prova com os docurnentos qne com s te remetto á 
Inspectoria Geral. 

Para dar ás mesmas autoridades · uma idéa exacta el a 
natureza dos exercícios da gym nast ica sueca, pedi á Inspe-
ctoria geral licença para introdnzir na minha escola e na 
ele minha mulher um a bôa parte do programma ele Sto -
ckhol m. Obtida a permissão, organisoi uma turma mixta 
de 20 meninos de a mbos os sexos, o de todas as idades es -
colares (elas duas escolas), e fi-la funccionar com lição diaria 
de meia hora por espaço de dois mezes sob a dirocção da 
distincta professora sueca, Froken Ed,vig· Lindestrüm, 
moça que foi professora publica alg·um tempo em Sto-

(1) Carece que a respiração se Jaça pelo c não pela bocca . 

/ 
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ckholm, e que seg uiu co mmigo o segundo curso de verão 
de 189 l, em NiUls. 

No dia lO Lle Dezembro de 1892 (dia marcado pela 
Inspector.ia g·eral) fez- se urna exhibição na minha escola 
em presença das seguin tes autoridades co mpetentes : o 
Sr. Dr. Ram.iz Galvão , inspector geral ; o directur do Peela -
gogio , o director ela Escola Norm al e o inspector escolar 
elo meo districto, o qual por vezes ass is tiu aos exercícios da 
turma durante o anno lectivo. 

Mais tarde compareceu ta mbem o distincto professor 
Bokel , dircctor do curso pr.imario annAxo á Escola Nor-
mal , perante quem foram os exercícios repetidos . 

Todos esses cavalheiros me manifestaram a sua 
satisfacção pela boa escolha dos exerciclos e pela execução 
bastante reg·ular . 

.Jo;,;·os ;,;·yutna.sticos 

Com o nome de jogos gy mnasticos conhecem-se nume-
rosos exercícios corpo raes, que os meninos fazem co m o 
.fim de descançar por meio da activida ele das fadi-
gas do trabalho cerebral. São divertimentos que muito 
iDteressam aos meninos . Na escol::t primaria não devem 
t er outra applicação . Nos jardins da infaucia elles são 
co nsiderados tambe m instrumento de cultura . 

Na Belg·ica (Bruxellas) , os meninos jog·am no recreio 
e nas excursões ele férias sob a direcção dos respectivos 
professores. Nos paizes do norte (Ingla terra e Suecia), 
é nas praças publicas que elles se reunem para brin-
carem. 

A Inglaterra é o paiz dos jogos. Nos grandes collegios . 
o rapazes fo rm am sociedades, qu e dirigem seos jogos. Nas 
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escolas publicas, os professores os acompanham ás praças, 
se querem ; se não, eÍles ahi vao sós o 

Os jogos mais communs entre os meninos de Londres 
são : lo, Ci"icket e Foot ball, dois jogos que exigem grande · 
actividade, nos quaes frequentes vezes ha desastres. Rara 
é a semana, em que não ha uma perna quebrada, um pé 
destroncado, umas ventas esmurradas, etc . ; mas isso é · 
entre os inglezE)s uma coisa, que nenhum reparo pt'ovoca. 

Em segundo lagar ha o que os ing'lezes chamam 
Athletz'c sports . Nesta rubrica estão comprehendidos mui-
tos exercícios, a saber : correr, saltar, com ou sem auxilio 
de um bastão ; atirar o martello, luctar, jogar o socco, 
puxar a corda, e muitos outros . 

Em terceiro log·ar, o jogo das maçãs, e outros exer-
cícios semelhantes. 

Comprei em Londres uma obra importante, que re"7 
metto, conte.ndo a explicação, não só destes, como de todos 
os jogos usados na Inglaterra . As explicações são illustra-
das por finas . . 

O jogo das maçãs faz-se modo : collocam-se 
fiO maçãs em duas linhas parallelas de 25 cada uma. Em 
cada linha as maçãs devem ficar á distancia de um meti'O 
uma da outra. Cada um dos dois jogadores deve apanhar 
as 25 maçãs da sua linha, com uma colher, sem tocar-lhes 
com a mão, nem auxiliar-se de nada . No principio de cada 
linha está uma vasilha, destinada ao deposito das respecti -
vas maçãs, que devem ser alli conduzidas uma por uma. 
Quem primeiro depositar a ultima, ganha a partida. 

Este jogo exige muita actividade e muita agilidade. 
O jogo elo martello faz-se do modo seguinte: Um 

grande boneco; de panno ou do palha, vestido como um 
homem, com um chapéo na cabeça, é collocado á distancia 
de cerca ele l O metros, ou mais . 

Os jogadores atiram-lhe um martello , disputando sobro 

,J' 

- <, 
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quem acerta no ponto determinado. E' uma especie de 
exercício de tiro ao alvo. 

O jogo da corda é muito conhocido entre nós, e ó em-
pregado muitas vezes no recrE- io ela minha escola. Os me-
ninos formam duas turmas ele igual numero. Cada turma 
puxa a corda elo meio para uma extremidade, a YOr qual 
arrasta a outra. Os ci rcumstantes applaudom os ven-
cedores . 

O joot ball consiste em atira r uma bola de couro para o 
ar co m um pontapé. Os jogadores, que podem ser muitos, 
procuram evi tar quo a bola caia no chão . Nilo lho podem 
tocar co m a mão . A bola é maior ou menor seg-undo a idade 
elos jogadores . 

O C?"ichet é um jogo muito complicado. Os in g·lezes 
chamam crichet uma combinação de quatro páos de cerca 
do 70 centimetros, collocaclos, 3 em forma elo lyra, vérti-
calmente, e o quarto em cima elos tres. Collocam- se dois 
cJ·zckets á distancia de lO ou 12 passos, cada um g uardado 
por um jog-ador. O terceiro jogador colloca-so a igual clis-
tancia elos dois, formando os tres um triang-ulo oquilatoro. 
O jog·o consiste no esforço que o terceiro jog·aclor faz por 
derrubar qualquer elos dois crz'cket:s, o no cuidado com que 
os dois donos os guardam . Toda a sciencia está em aparar 
a bola que o inimigo ati r a contra os c1·ichets, e atirá-la bem 
long-e. 

O terceiro jog-ador (que não tem cricket) joga contra 
os dois,· que são parceiros; mas tem rnuitos pa rceiros seos, 
os q uaes :ficam collocaclos á distancia em di versas clirecções, 
parà apanharem cleprOssa a bola, e restitui-la ao jogador. 

A partida é de 100 pot1tús. Toda a voz que um cricket é 
derrubado , o terceiro jog·ador marca lO pontos;. e cada vez 
que a bola é atirada long-e, os dois parceiros aproveitam o 
tempo em quo os cr'zdwts não correm perigo e trocam entro 
s i as Cada crusamento vale 5 pontos. 
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O jogo tem algum as outras difficuldades, qu e eu não 
conheço. Tambem so jog·a fo rma nd o os jogadores dois par-
tidos ; cada r:?·icket contra o outro. 

Na Belg'ica empreg·a-se uma g rande quantidade el e 
jog'OS, mais ou menos intr:ressantes , qne constam de um 
livro importante, Les Jeux scolcti?"es pa?" Docx. E' um livro 
interessantíssim o, que e m 300 paginas de oitavo francez, 
encerra muitas explicações de jogos variados, muitos elos 
qnae são illustraclos por g ravuras. 

Muitos desse. jogos são aqui conhecidos o usados pelas 
cria nças. 

E' notavel o contraste que se nota a este respeito entre 
as escolas da Inglaterra o as elos outros paizes. Em qu a nto 
por toda a parte os jog·os são introduzidos nas escolas para 
que estas influencia sobre a sociedade, na Ingla -
terra os jogos estão nos costumes elo povo, e são como que 
impostos á escola. Nos outros paizes empregam-se os jogos 
e a gymnastica co mo .um meio de educação physica; na 
Inglaterra o povo, j á educado , impõe á escola os exercicios 
que elle não pó de dispensar. 

Scicnclas; 

O en ino das sciencias naturaes propriamente fallanclo 
não existe nas classes inferiores da escola primaria. O quo 
Jaz o mestre nestas classes, é colher no clominio dossas 
sciencias as noções mais l'aceis, que possam ser entendidas 
pelas crianças. Essas noções são ensinadas com o :fi tn d 
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habitna r os meninos a observar , a co mpara r , a re:fiectir , a 
jnlgar, e sobretu do a exp r[mir co rrccta mente seos pensa-
mentos . 

Taes lições devem ser dadas em presença dos proprios 
obj ectos, ou na falta des tes, por n1eio de imagens. 

ão basta mostrar os objectos aos meninos; carece que 
elles os tenha m em suas mãos, para que possam faze r um a 
icléa exacta dos factos rela t[ vos, que lhes são expllcaclos . 

Nas classes superiores , porem, já os mouinos estu dam 
algumas noções, tomam notas elas explicações o faze m tra -
balhos escriptos sob re ellas . Mas em todo o caso, o ens[no 
é pratico e não sc[entitico. O professor eleve fug ir ele em-
pregar certos t rm os, . que revela m monos sciencia que 
pedantismo altiloquo, improprio c inad missível na escola 
primaria . 





CAPITULO X 

A Educacão na escola 
" 

Que a escola não se deve limitar R instruir ; que a 
instrucção é considerada um meio de educaçào; que esta 
deve ser o desenvolvimento harmonico de todas as forças 
da natureza humana , é hoj e uma questão acceita e apre-
goada por todos os 

Compayré, pedag,ogista francez, na sua importantis-
sima e recente ob ra, 1-Jistorza ela Pedagogia, cita em 
apoio de sua opinião sob re a mataria, esta sentença de 
Loke, qnP, diz elle, todo o professor eleve trazer ·de cór : 
Quello che un gentiluomo eleve au!JW"W"e a suo figho, olt1"e 
alle 1"zdzezze chz" gh lasczá, é: l o, la vú·tú; 2°, la pruclenza; 
3°, le buOJze manie!"e; 4o, l'isb"uzione.. . . . L'z'stntzz"one 
e ta mzúz)na 2Xtr• te clelL'eclucnzione . (l) Cita tambem estas 

(l ) A Histo1"ia ela P eclagoq·ia ele Co mpa.y 1'é foi üa.cl uzic! a. púa. o ita-
liano em 1888. co mo íam bem o fôm o ele Pedagogia elo mesmo 
autor, por Angelo Valclarnini, p1·ofrssor n" universiclacle ele Bologna, e 

essas obras são nns es('olas norm aes it aliHnas. Eis o 
ju izo ele Valcl a i'Jliili sob re Compay 1· t' : " I/ Compayr·é non e so lnmente 
u n pro(onclo de cose pedagog'ich P, ma e inpa?"i tempo u.n filo so(o, 
un stO?"·ico, ct l"tista cicl pensim·o e clella pa?"oi la , ·un em-inente SC? "il · 
tO?"e . Gli sono q·Mindi grat'isshno cli ave?"?ni dato licenza cli t?"ctdU?"?'e 
quest'cilt?"Cl sua opeTa ·insigne . 
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pal.:tvras do Turg·ot , mini tro do t tir. XV, o qn al di sse em 
m mori a, om qti O pr: cl ia quo so ostabolecesso o r. nsino 

civico e nacional : « Vi . ·o1w metodz e z'stzluti pe1· jiJnncwe 
g om('tJ ·z', (isü:i, pittOJ'i; non ve ne ha alcww JJe?" jm·nu11"e 
i cittrutim· . '' (l) 

Este pensamento do Turgo t não es tá muito longo elo 
quo ou cli s e á pag·ina 8 da minha Mr>nw1 ·zá sob1·e a disci-
plz'na om 1875 : cc O descalab1 ·o da :;oáedade br·a:::i-
lei?·a e devido fW eJ'i'O elos (JOVC!I'nOS, que CUidaGlO ?nltito 
em (h:::e1· baeha1·eis, clescw·anclo completamente o eleve?" de 
formm· ciclad(Tos . )) 

Julio Forry, ministro ela instruc)i:o publica o presidente 
do conselho, om França, disse em 1881 aos professores Jran-
cezos : c< La Rdpubtique ne vaus demande qu'une clw e, c'est 
de fêdi·e que nos institutew·s tÚàennent eles eclucatezws . )) 

Martig, notavol pedagog-o e pedag·og·ista su1isso , d ire-
ctor da celubro escola normal elo Hofwyl, que ou tive a 
honra ele visitar em Maio de 189 1, diz á pagina 67 elo seo 
JJfanunl de Peda,r;vgia : « It mnesti"O deve ('Strnclet·e sua 
sm·ve.r;tzán.:::a auche aglz' o.r;,çetti detla scuolrt, abiti, alta 

e alta tenutrt e.rte1·irwe de,çlt scotm·i, come p ure ru 
lm·o uontegno JJ?'?:ma e dop.; ta scuolct e nez' 1·iposz·, at ttw.r;o 
de 1"ec1·ertzione, e, pm"quanto puô anche alta via che conclue e 
atla scuola . ll 

Fallando da ilscalisação feita pelos alumno , ello so 
most ra roceioso, mas acl mittiuclo-a, roco mmenda : «Quando 
z'ncw·ica qualclw scotw·o detla sm·veglian:::a, to :;m·vegtz 
alta sua vo tta e cm·chi dz' p1·evem·1·e ognz' abuso . >l (2) 

(l ) ITisi. da P!ld . ele Compayré p11g. 2 8 . 
(2) O J11anttal de Padagor;ia de i\l a t·tig, do q ua l r emctlo um cxe m-

pl M JU C mr fo i ofl'crccido po t· sco a utor, fo i ta mbem pa t'a o 
itali ano em l flO, po t' Lro n c L uc!ti. E' u111 a ob ra q ue mer eceu gt•an de acei-
t ação na lta li a, ond e se c uid a seriamenLc de JevanLat· a escol a. E i · o qu e 
diz dclla Anli ""O, sabio o t· ela univet•si dadr r! c Pad ua, r m u ma 
rarla di l'igid:t ccliLo t· da ob t·u. e m , 'ctcmbro de " ilfi <'OIIIlJincr·to 
as;·cú chc l Ula 1mblicha la 1'1·a,d u.Z"ione lic/l'ottiu10 Jllunuale r/i P alia-
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O mes mo Compayré, .iá citado, di7 no seo tratado ele 
Pedagogia á pag . 155 o srgnin to : « C1: prwe rhe z't cuo'l"e 
abMct dzi"zllo quanto la mente ad unrt cull1wa speczá le . >> 

E mais adiante : « Nfa chjfi,rlirrmo anchc dellc anz'me rwiclc , 
t?"Opo 1 ·a,r;z'onatná, che s'ispir·ruw solo rtllrr, (1·eda ?"Z/J'e::;::;z'one : 
sz· ü senti?nento non lc aiutrr, sbrr.r;licranno püt di quello che 
non si C?"cdrr,. » 

·Finalmente, á pag. 170 ello cita es tas palavras de Ves-
siot: << Si pzr,d ron epire ww so1 ·ieLà composta dl pe1 ·sone 
oneste e non istndte, ma non sz· puó concepú ·e una socz'età 
jO?"mata cli pe?"SOJW istnáte senza onesü't . >> 

1'oclos os h0111 ens qn e pensam na importancia ela escola , 
e nas co n equencias futnra. ela educação, para a soei clacle, 
vo ltam suas vjstas para c te ponto. Gu ilherme II , impe-
ralorclaAllcmanha , clis·oem 1890, em nm discurso , perante 
a co mmissiio cncarreg·acla elas rel'ormas escolares : «0 ponto 
fundam ental é que, de 1870 para cá , os philo1ogos instala-
ra m -se na instrucçiio; co nccntr::tram toda a s11 a attonção 
na matoria ensinanto, sobro o ensino, sol re o saber , em 
vez ele a concentrar .m sobro a forma .Jto elo caracter .... >> 

Henri Marion (Niouvement des úiàJs pdd.a.90!Jiques 
po .. r; . 5) diz : Un rwt1·r. ca1 ·acth ·e de noLre pé!.ia,r;oçp·c est 
cl'avozi·· dé(lnüwement compr·t·s ('etle vàiü;, et substüud de 
p{us en plus à la SU PEL-tS'l'l 'l'lON DE S PlWG-RA111Ml':::l le SOW.:z' 
eles m;ethodes et de clz'sczjJline, p1 ·enant pozw non le savozi" , 
metis la. cuttw"e . 

Aloxanclr Gavard , peclagog o p lag·og·ista Slli sso, na 
na sua interessante obra - i l Bclumçc7:o na E::;c:ola, diz á 

go[Jia rle R. Mw·rir;, D i1·euo, ·e clel/a Sr11ola Nonnala !le Ifo(I('!Jl . Conrio 
n'r,engo, come ho anche cl ichirwaro ultimamente n!JL 111 io r;o;·.,·o in rrnesw 
'U?úne?·silá. che úa Jl?'Oileri'!Mto ai biso{/ no . dti lltl i sent i 10 IJIIÍ da no i . ríi 
1m libra di resto e r/i 11na chr• socld is(t ai silo scn /lO , pel o ri/o? '<' 
'illl l ' iliSCI'(I rieUe r/OII1'il'i.C . I'OITiS)JOW/rml e ai J11'0(j'I'I'Ssi !/,·/la srf,•nz:a r• a /lc 
.es irJen:;c l'crc ele/la upplica::ionc p1 ·aticii /ICI' l.'oi'lii:w sei/IJd ice c 
nale, c pe r la ('01'111a, e sob1 ·ia e chiw ·a della· >> 
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pag . 21 C( NegligeJ" la pa?"tie cducatioe ele 
c' est nuzi"e à l'indivzdu , à la famille et à l' Etat. )) E raciocina 
deste modo: 

<<, O individuo cujas faculdades intellectu aes .não são 
equilibradas por uma cul tura moral sufficiente, cujo ·espi .. 
rito é mal dirigido, obedece á violencia de seos instinctos , 
á desordem elas paixões. A inclifferença para a virtude, 
uma grande sati sfacção de si mesmo , uma suffiCiencia pre-
tenciosa . que o leva a julg·ar de ·tudo, a apathia , a pre-
guiça, a intemperança silo os fm ctos da ed ucação falseada . )) 
Elle cita estas palavras ele Cl1aning, philosopho americano: 
<< A e·dur.ação ele um menino exige uma reflexão mais pro-
funda, elo que o governo ele um Estado . )) 

<< Nunca a icleia ele um menino mal educado , continúa 
elle , pôde no pensamento ele quem quer que seja, 
com a noção elo bom filho, do irmão dedicado , elo pai irre-
prehensivel. Os s0ntimentos ele ternura, de amor , inherentes 
ao coração humano , ficam atrophiaclos pelo egoísmo , qne 
resulta infallivelt\1ente ela ausencia , ou ela imperfeição ela 
educação . 

<< A obecliencia, a piedade fi lial , o respeito á velhice, o 
espírito ele solidariedade fraternal desapparecem para dar 
logar ao individualismo 'mais estreito , ao orgulho mais 
exagerado . 

<< A vida da família não existe para o homem privado 
de educação, porque ella suppõe um complexo ele qualidades 
affectivas , uma necessidade de abenegação, um sacri:flcio de 
si mesmo pelo bem conectivo , sentimentos esses que só se 
podem desenvolver pelo exercício simultaneo da intelligen-
cia, do coração e da vontade. 

<< Quem diz J'amili a, diz sociedade. Lêde a historia , 
es tudai o mundo actual : o exclusivis mo , as a mbições pes-
.soaes , ou par ticlarias, dist inguem, ou caracterisam as 
sociedades mal educadas, isto é aquellas, em que a vida de 
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familia é desconhecida, em que a edu cação, degenerando 
em obra mercenaria, tem um a tarifa igual á claquellas 
instituições, cujo fim é a propaganda ou a acquisição ele 
promptas riquezas. Um passo mais, e tere rnos as vistas 
mes·quinhas , e por consegnillto interess.adas, as dissensões, 
as cliscorclias civis, em que cAda uma elas Jracgões da 
sociedade tende a es magar a outra. JJ 

Estas palavras de Gavarcl s;lo . tão eloq ueutes, que eu 
me abstenho ele fazer-lhes co mmentarios. Ellas pintam com 
côres bem vivas o estado actua l ela sociedade. Dir -se-hia 
que elle pensp.va em nós quando as escreveu. 

O mesmo Gavarcl, fallanclo dos dever·es elo professor 
primaria., assim se exprime : 

cc O dever do pi'ofessor é instruir e moralisar. - E' mais 
do que um dever , é uma missão, um ministerio, considerado 
nos Estados Unidos tão importante como o elo pastor ... 
O professo r não é somente um funccionario, é um apostolo, 
um pai, o chefe ele numerosa familia. Mas, ele quantas qua-
lldades preciosas n;l:o deve elle ser cloptado para cumprir · 
essa tão penosa e tão generosa tarefa? )) 

E' justamente aqui que bate o ponto. Quando por toda 
a parte se cuida como primeiro passo nas reformas, de 
educar o professor, porque o homem sem educação, como 
muito bem diz o Dr. Otto Salomon, não pôde dar o que não 
tem, nós · assistimos indifferentes á anarchia da escola 
normal, contentando -nos com introduzir . nos programm as, 
novas disciplinas, as quaes os professores ele melhor von-
tade só poderão ensinar ele um modo mais que imperfeito, 
fazendo ao ensino mais mal do que bem . 

. Oxalá qu e 0p m a passagem da instrucção primaria nara 
a municipalidade mudemos ele 0rientação. 

Provada a necessidade elo ensino da moral na escola , 
cl nas questões importantissi m_as se apresentam, cada qual 
mais delicada, não só pelas clifficulclades praticas que offe-
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recem, como pelas consequencias que de sua solução podem 
provir. A prime ira é -,- Qual a moral que deve ser a base 
da edur;ação na e:ocola :. a moral religiosa, ou a moral du 
Bain, de Sponcer e outros materialistas? A seg·nnda é -
Qual o processo pratico a adoptCtr para o ensino desta 
disciplina. · 

A primeira destas questões inclue a cultura dos sen -
timentos religiosos. Esta materia é hoje objecto de grandes 
discússões, e pode amanhã ser causa ele g-raves con -
flictos, que a previclencia ela administração pode e deve 
evitar. 

Não é sem alguma hesitàção que entro nes te assumpto, 
para o qual sinto que não me falta competencia, nem au-
ctoridacle. Espero em Deus que me não faltará tambem a 
coragem civica para cumprir com lealdade o meo dever. 

lU.ora.l reli0;;iosa 

Não se deve, nem se póde prescindir elo sentimento 
r eligioso na educação, sem commetter u1n crime ele lesa 
nação e ele lesa humanidade. 

·Assim pensam os homens mais consp icuos, que se 
occupam da materia, inclusive aquelles mesmos que, ar -
rastados pela força elas circumstCtncias, ou levados por 
preconceitos de seita, procedem inconscientemente contra 
suas convicções, como mostrarei mais adiante. 

Apoiarei a minha opinião na auctoridade insuspeita de 
um mestre, em cuj as palavras costumam jurar os nossos 
re:tormadores . Augusto Co mte, a quem dou aqui preferemia 
muito propositalmentA, diz que a arte ela educCtção é a 
do aperfeiçoamento do home.m; que a ed ucação não deve 

.. ,., 
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desfazer o homem, mas renová-lo, conservando nelle a 
natureza humana racional, social e RELIGIOSA. (l) 

« O homem educad o .no dever , diz o mesmo philoso-
pho, a inda que não tenha sciencia, nem lettras, tem em 
si quanto basta para ser homem; o homem não educado 
no dever , ainda que seja cloutissimo e muito lettrado, 
não é nm home m, porque se ignora, e não se possue a 
si mes mo. )) (.2) 

Não percamos de vista que A. Co mte é apostolo da 
educação scientifica , e põe o dever á cima da sciencia, 
(impellido naturalmente pelo · instincto ele correcção 
logica). 

Ahi temos, pois, uma auctoridade respeitavel , , um 
eximia philosopho, que recommenda , aqui o culto elo DEVER, 

ali a conservação do sentim ento rel ig·ioso na educação ! 
E com effe ito , a educação das crianças uo atheismo 

só póde produzir bons ani1naes, que é a maior aspiração 
de S pt>ncer, mas que nilo pótle, nem deve ser a nossa. 

O sentimento relig ioso uilo prolübe ao homem feito, de 
pôr de parte aqu illo que sua razão. esclarecida julga r dis-
pensavel: elle pode rá simplificar os habitas relig iosos, 
adquiridos durante a educação, ou até dispensa-los ele 
todo; mas co nser va rá o caracter qu e lhe ti ver imprimido 
a educação . E' o que acontece com os mJtaes fundidos: 
depois ele sol idi ficados, póclo- se -lhe3 ti ra r a fo rma sem 

. quo olles perca m a fór ma adquirida ; mas ni11 g·uem lhes 
poderá faze r atfectar certas fémnas sem p'CHcl isso em preg·ar 
as formas con'e3poude ntes, as qmws só poderã.o ser retira-
das depois el e so lidiflcacla a massa. 

Além disso, a or ientação tbeJlo.;ica no pcri oLlo da 
educação é ela inLlo! e mesma do poJitiv ismo, em vi rtude ela 

(1) Co mpayre. !Ii:;l . du P ecl., p<lg . 473. 
(2) C0mpa;yre. Tnit !.L •. , Pe). , pag . 201, 

1\J 
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lei do Com te, dos tres estados; toda a criança está no estado 
theologico, e a educação deve respeitar a natureza da 
criança . 

Para cÓnfirmar a minha opinião , citarei as seguintes 
palavras de J . Elie Pécaut , prof('ssor na müversidade d e 
Lion , e filho do director. da Escola Norm al de Fontenay 
aux Roses, em Pariz: 

cc Suspencl1·e l'riducaàon au culte de l' humanzle c'est sus -
penclJ"e 1' hmnme iY lui-même, et ce n 'est pas là seulement 
lr;t plus pe1·illeuse eles tentatives, c'est la plus imp1ncâicable. 
Vo 1ts prélenclez, sans cloute, ne pas inutile;• l'âme humaine, 
lui consenJe?" toutes ses g1·ancleurs , ses forces cl'enthouszasme 
et de clevouement, sa fói aum·ai , au bien, au óeau. 11Iais le 
seul moyen d'y reusszi·, c'est de l'arJ"acher à elle-niênie. 
Si vaus la. Te/'ou(ez sw· son moi, . sz· vaus ne lui presentez 
pow" iclÚrl qu'u;, egoisme agúmcli et transfigw·e, vaus la 
glassez pow" jamais, vaus la ?·'endez pow· jamazs sté?·ile. )) 

Em outro logar diz ainda Pécaut : 
cc S 'ü est un c aTacte?"e qui distingue l' homme, un cara-

cté?·e O?"ganique \.et pow" ainsi clú'e · cl' natw·elle. c'est 
la mor·alzté . L' homn1,e est sw· la ter1•e un animal um·que: il 
a jaim et s01:t; non, comme les autres crécdiu"es, de nou?"ri-
üo'e et de b01.sson, mais ele justice et ele vé?"ité. Et sous ces 
appétits siJZ.c;ulie?"S s' en c ache un autre, qui les J"éswne : 
l'hom1ne a fciim et sai( cl'etermte. Cela est un (ait, et ce 
jait domine. et reg te toide sa natw·e et toute SOn Jústoii"e. ll 

Estas proposições são tão claras e tão palpitantes de 
verdade, q ne nenhum co mmentario lhos farei. Collogue-
mo-nos no ponto de vista elos positlvistas, arredemos desta 
questão os prejnizos de sei tas o discutamos no terreno pu-
ramebte pecla g-ogico. Voltaire disse: c< Si Dz'eu n'existait 
pas , ü fêtucln.ul l'úwenteJ" . )) Ora , para a expl icação dos 
phenomenos astronomicos, nós aclm it ti mos a existencia ·de 
circulas imag inarias, qu e só existem para as. explicações. 
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Que muito é que (ainda mesmo no caso daquelles que não 
crêm) nos accommodemos á natureza das crianças, e ad-
mittamos a existencia de um ente supremo, que tanto au-
xilia a educação 

Quando as crianças sahirem do estado theologico, pra-
ticarão por habito, virtudes que de nenhum modo contra-
riam os intuitos positivistas. Se Rousseau rccommenda 
respeitar a natnreza da criança, se Comte affirma que 
toda a criança está no estado theologico, elevemos concluir 
que a orientação theologica é a unica que convém á 
educação. 

J:<:nsino ela l\fo••al 

Tenho mostrado q uc a escola deve dar o cusioo da 
moral, isto é, que deve educar os meninos, c que essa mo-
ral deve sGr religiosa; resta-me agora dizer como póde ser 
dado esse ensino na escola. 

Ha duas opiniões sobre a questão. Uns opinam que a 
moral inspira-se, nJ:o se ensina. Estes querem que ntto 
haja no programma uma lição de moral; mas que o mes-
tre moralisc seus alumnos a propvsito de tudo o que se pas-
sar na escola, tirando partido das passagens mais impor-
tantes. Outros querem a lição especial. Esta segunda 
opinião tom ganhado muito terreno nestes ultimas tempos, 
e por toda a parte hoje os deveres elo cidadão fazem objecto 
de uma liçJ:o nas escolas primarias, sondo que em Paris a 
lição ele moral se dá duas vezes por semana, e já se deu 
quatro. 

Na minha escola houve sempre ensino ele moral, tanto 
theorica, como praticamente. E o que acabo ele observar, 
como o que tenho lido nos cscriptorcs mais 
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tudo me convence que não tenho andado errado , como vou 
provar. 

O processo pratico por mim em preg·ado consist6 em 
fazer ag·ir os menin os o mais possivol , dando-lhes occasião 
ele manifestar os defeitos ele caracter, observar attenta-
mente o co mporta mento de cada um nas diversas posições, 
e corrigir-llle os defeitos, á medida que estes se vão mani-
festando. 

O processo theorico consiste em um a a ula de moral uma 
vez por se mana . Faz- se a leitura ele uma passage m esco -: 
lhida de autor idoneo, o professo r faz com menta rios sobre 
a moralidade elos facto s conti dos nos trechos lidos , e sua 
appplicação aos escolares da se mana , com 
especificação dos inclividuos que têm os defeitos discutidos. 

Na Europa o ensino é dado sómente por explicações 
das instituições politicas. E' facil de vêr que o ensino 
theori co por explicações ele coisas que os meninos só co-
nhece m pelos livros, não tem a efficacia dos exercicios 
praticos, por discussões co nstantes, em que to -
mam parte activa e interessada os proprios educandos. 

O mco systema de educação eu o preconisei na Europa 
por meio de oito co nferencias, que fiz, a sabor : uma em 
Milão, a convite elos professores ela escola de Porta Ro-
mana; tres em Tm·im, a co nvite das a uctorid ades commu-
naes ; duas em Bruxellas, a co nvite do directnr da Escola 
Normal, e co m assistencia elo corpo docente, para isso con-
vocado por uma circular do Burgo - Mestre de Bruxellas ; 
uma em Gancl, aonde fui, a convite expresso elos professo-
res publicos; finalmente, uma em Paris, a co nvite do 
director da Escola Norm al superio r ele S. Cloucl , o Sr. Ja·· 
coulet. (I) 

(l) As co nferencias feitas em Ttuim . em Gn ncl e em vem 
tt·allscriplas em ape ncl icc no íim deste trabal l10 . outras foram 
çlisserlações oraes sobre o mesmo thema. 
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Não menciono as conversações que tive com o Dr . Otto 
Sal o mon durante o intervallo dos cursos. 

A ninguom me apresentei, como qualquer pretencioso 
vulgar, a fazer propaganda. Conversava, expunha a minha 
maneira de vê r, e só fazia conferencias quando para isso 
era convidado. 

O certo é que minhas icléas foram consideradas por 
toda a parte como muito pedagogicas, e todos so sorpren-
diam qnando eu lhes dizia que aqui sâJ consideradas ant.i-
pedagog,icas. Todas as objecções versavam sobre a prati-
CéJ.biliclade cl ellas. Em Turim e em Bruxellas, alg,uns 
professores tentam experioncias. Na Hollancla existe já 
um estabelecimento , em que taes icléas são praticadas 
com successo, segundo informações que tive de professores 
hollandezes, que seguiram com migo o curso de trabalho 
manual em Naas. 

E:ffectivamente o systema não é facil : não se conse-
gue sem muito patriotismo, muito amor, muita dedicação, 
qualidades que não elevem faltar ao e>clucaclor. 

Quanto á aula de moral uma \Tez por semana, sua aclo-
pção nas nossas escolas foi proposta á Inspectoria geral 
em o:fficio collectivo de 35 proiessores de ambos os sexos, 
em resposta a uma circular da mesma Inspectoria, 
datada elo 13 de Julho ele 187.2. Mas o relatcJl· não era sym · 
pathico ao governo de então; e o conselho diroctor, jul-
gando fazer obra grata ao governo, só pouca impor-
tancia deu á proposta, como manifestou a sua má vontade 
contra o que foi chamado naquella occasião 1Jmla ela casa , 
maltratando até com palavras pouco benevolas aos signa-
tarios da proposta. 

Tendo exposto o meo modo de r:mcarar a questão elo 
ensino de moral, resta-me transcrever o que li nos ed uca-
dores modernos de melhor nota, e que me fez crer quo 
ainda neste ponto minha orientação não é falsa. 
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M. F . Lichtenberg na sua)mportante monographia . -
L'Bduca#on morale dans les · écoles .primaires-3cita estas. 
palavras de Vessiot: cc Au lieu qu'autrefois la mbrale n'e -
xistait pas par elle même et n'avait pas de place dansjle 
programme . de l'école, aujourd'hui sa place y est marqtlée, 
et cette place est la premiêre, et c'est chose naturelle; car 
de toutes les sciences la prerpiêre et la plus importante est 
la science du bien; et le premier des arts l'art de bien 
vivre . On peut à la rigueur se pasi)er de la grammaire ou 

. de l'histoire . . . on ne peut se passer .de mo rale. )) 
Quando eu disse isso em 1872, disseram-me coisas 

feias. 
O mesmo auctor, analysando a opinião : dos que pensam 

que a moral se inspil'a, mas não se ensina, cita estas 
palavras de Semur : cc Ils entendent faire de la morale à 
propos de tout. La morale se repand1 clisent-ils, comme 

. um parfum clans la classe ; les enfants la respirent à 
pleins poumons et s'en penetrent comme cl'une essenso 
précieuse. . . Je J;JOuvais continuer la citation et transcrire 
des pages três poétiques sm; la vertu du p1;océdé; mais la 
grace de la forme ne compense pas, à mon avis, J'insuffi-

. sance clu fond . Faire de la morale à prÓpos de tout ! 
Quelle foi'tmlle commode pour se croire autorisé à n'en faire 
jamais et pouvoir échaper à tout contrôle ! C'est un abus 
de subotdonner tout l'enseigqement à l'idée mo rale qui -peut 

· en être extrait. Il faut la degager des leçons qui la coo-
tiennent et non la faire entrer dans celles qui ne lá con-
tiennent pas . Cet ensoignement par saturation tinira par 
rébuter les élêves. >> 

_Tratando elo numero de lições, elle censura o pro-
gramma das esc.olas J'raneezas, quo marca qüati'o lições por 
semana, e cita estas palavras de Meneie : cc C'est trop, 
parceque cet enseignemet se trouve mis aussi sur le mêmé 
plan queles autres _matiêres du programme; que le maitte 
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es t ame11é plus tôt à fairo eles leçons sur la morale, q u ';\ 
donner des léçons ele morale. C'est trop, parceque cet en-
seig,nement est exposé à tom ber clans les redites et la 
monotonie, à devenir superficiel et on quelque sorte evasif, 
le mÇtitre, la leçon uno fois faite, être tenté de se 
tenir quite vis à vis ele la morale. Ce n'est pas assez par ce 
que ce qui importe surtout à l'école primairé, c 'est l'édu-
cation morale, qu e cette reuvre est une CBL1Vre ele touts les 
jours , de toutes les heures, que tout y eloit conconrir. 

« Une leçon pat· semaine setait suffisaüte. Toúts les 
traits épars ele la vie morale ele l'école seraient, au jour elit, 
réunis en un faisceau et comme éclairés el ' ut e lunüere 
concentrée. L'enfant pourrait ainsi mieux s'habitLier . à 
faire eles i'etonrs sur lu i même, à se i'essaisir dans son passé 
el'hier, a prendre possession de sa couscience . . Les leçons 
elu maitre cleviendraient plus substantielles, plus vi v antes; 
moins fréquentes, elles·frapperaient cl 'avantage. )) 

Elle cita depois esta i'ecommenciação do Hazobrouck : 
cc Ce't enseignement repose, non sur eles doctrines plus ou 
moins abstraites, mais sur les faits _de la vie réelle ... 
Il échape, pour ainsi dire , à toute méthode, surtout dans les 
petites classes. Il n'exige ele la part du maitre qu'un peu 
ele tact, le respect de lui même et un granel amoür eles 

. enfants. )) 
Se essa monographia tivesse sido publicada mais cêdo, 

dir-se-hia que eti tirei deíla o meo progi'amma de ensino 
de moral. Poi·ém ella foi pnblicada em 1889, e o meo pro-
gramma data de 1858, muito antes da tninha entrada para 
o magisterio publico. Os Srs. Drs. Pirag·ibe, Drago e Aze-.. 
vedo Pinheiro, foram meos cliscipulos em 1858; os Srs . 
Drs . Antonio Angusto eM Silva Cupertiilo do Amaral, 
Antonio Francisco dos Sailtos _Bastos, Antonio P1•ancisco 
Hibeiro e outros foram mecis cliscipnlos em 1861 e 1862. 
Em 1863 - foi o progTamma introduzido na minha escola 
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publica, e tem sido sempre seg·uido até hoj e. Excuso dizer 
com qu e resultado , porque é causa ele todos conhecida. 

Devo est ar consolado dos desgostos que tenho soffrido . 
Minhas idéas eram mais pedagogicas do que se pensava 
no Rio de Janeiro . Todos os preceitos seg·uidos na minha 
escola eu os vejo aqui recommendados : lição especial de 
moral, analyse dos factos da vida real durante a semana, 
e uma só li ção por semana. 

Digamos agora duas palavras sobre o 'ensino da reli-
gião , que em França e na Belgica tem causado graves em -
baraçús á escola primaria, ao passo qu e na Suissa e· na 
Suecia é uma grande fo rça auxiliar, que dá em resultado a 
educação mais perfeita de que ha exemplo no mundo, 
como veremos em outro capitulo , quando eu tiver de ex-
ternar o meo juizo comparativo sobre as escolas européas. 

Não faltará quem, lendo estas linhas, me supponha 
apologista do ensino confissional. Nunca o fui , como vou 
provar. O que sempre desejei (e acabo de confirmar nesta 
viagem de insü·ucção, que estava com a verdade) , foi a 
escola neutra e tolerante ; mas respirando uma atmos-
phera relig iosa; porque o atheismo na escola é um crime 
de lesa nação e de lesa humanidade . Ensine o professor 
uma moral christã, e deixe aos sacerdotes e ás familias o 
ensino do cathecismo . 

Para provar que esta foi sempre a minha orientação, 
transcreverei um trecho , que se lê no volume da 8a confe-
rencia pedagogica de 22 de Abril de 1884, pag·ina 49 : 

« Finalmente , deixo em ultimo log·ar a educação 
religiosa, não por que a julgue a ultima, mas porque 
entendo que o Estado não tem que ingerir-se nesta questão 
senão muito de leve , aconselhando o respeito pelas crenças 
religiosas de todos, e o temor de Deos, qualquer que seja 
a seita religiosa, a que possa pertencer o individuo. O mais 
pertence á familia e ao sacerdote. >> 
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Vê-se, pois, qn c sempre desejei a escola neutra, acco -
sivel a todas as crenças, como nos paizes livres (Su issa, 
Estados Unidos, d•J.) Disse que a questão religio".:t tem 
causado granues e1u bar aços á escola na Belg·ica e em 
França, ao passo qn e na Snissa essa importante força 
auxiliar tem sido aproveitacla na educação e tom produzido 
resultados admiravois. 

Com cffeito , os unicos paizcs , em que vi costumes 
honestos, co rn mercio com pro hiclade, amor e dedicação ao 
dever, habitas de asseio, escrupuloso cumprimento da 
palaYra, e outras virtudes, que constituem a felicidade 
social, foram aq uelles em que é acatado e cultivado o 
sentimento relig·ioso . 

A mais completa anarchia moral observei nos paizes 
em que a sociedade está mais trabalhada pelas idéas 
philosophicas, onde o atheisn1o tem cavado a ruina ela 
moralidade publica. 

Ora, sendo o nosso intuito imitar os bons exemplos; 
sendo o fim da escola educar, e. não per verter a nação, 
parece q ne a orientação que uos convem, é a ela Suissa, o nele 
o ensino é neutro, rnas não ímpio. 

Taes são os votos que faço como educador e como 
cidadão. 





CAPITULO XI 

Escolas norn1aes e profissionaes 

De todas as necessidades da reforma do ensino, ne-
nhuma se impõe de modo tão palpitante, como a co nsti-
tuição de boas escolas normaes. 

Todos os educadores são ele iwoorclo que é preferível 
não ensinar certas disciplinas a ensiná- las n:ial. E clisci-
plinas ha que, sendo mal ensinadas, fazem maior mal do 
que bem a quem aprencleJ, produzindo muitas vezes males 
irreparaveis . 

. Em consequencia, a reforma principia sempre, por toda 
a parte, pela escola normal , pela elo professor. 
Entre nós, porém, tem -se consentido que na escola normal 
nenhuma attenção se dê á educação do futuro professor. 
Quando muito se exige Úma som ma de conhecimentos, maior 
talvez elo que seria necessario. 

Na rtalia, na Suissa, na Suecia, na Inglaterra, na Bel-
gica, em França as escolas normaes são, primeiro que tudo, 
casas de educação. Não se limitam alli a dar 6 ensino elas 
disciplinas elo prog-ran1ma; dos jovens candidatos 
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uma sério de exercicios praticos, em que elles revelem certas 
virtudes inclispcnsaveis ao professor, sob a vigilancia de 
homC'ns compete11tes, não só pelo seo saber, como pela sua 
respeitabilidade, aos q uaes os moços prestam verdadeira 
obediencia durante todo o curso . 

Entendo-se, e entende-se muito bem, que só sabe 
mandar quem soube obedecer; que niuguem pode ensinar 
o que não sabe, nem inculcar virtudes que não tem. Só pode 
ser diplomado o candidato que, durante o tempo do apren-
dizado, obteve notas su:fficientes ele aptidão, não só in-
tellcctual, como moral, como de tino pratico pedag,og'ico . 

. As escolas normaes, com excopção elas ela Italia e da 
de Bruxellas (para o sexo masculino) são internatos (se-
mioarios). Entende-se que, tratando-se ele um a profissão, 
para a qual se requer certa som ma de qualidades ou ele 
virtud es, devem os candidatos estar affastados do contacto 
immediato . elas distracçõos quotidianas, para terem teli1po 
de adquirir habitas indispensaveis a tal ministerio. Alem 
disso, devem ter 1tempo e occasião do provar suas disposições 
para que sejam diplomados . 

Tem-se allegado contra os internatos os inconvenientes 
da vida monastica. Nada tem ele monastica a viela elos 
internatos que vis itei. Os candidatos têm liberdade de 
sahir aos domingos, e então podem g'ozar, não só das delicias 
da familia, como de muitas outras distracções . Mas durante 
a semana elles cnidam ·exclusiva mente da sua ed ucação . 

Onde as escolas normaes são dirigidas com mais rigor, 
é na Suissa e em Paris. Visitei a escola normal de Hofwyl 
em Berna, que é uma das melhores da Suissa. O director é 
o Sr. Martig, homem de gTancle competencia e energia, 
autor de um pequeno traiaclo ele Pcclag·ogia, já citado em 
outros capítulos deste (l) 

(1) Desta escola já dei noticia no primeiro capitL1lo. 
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Ouçamo- lo sobro a edu cação o o procedimento elo pro-
fessor . 

A' pag·ina ·173 c1 iz olle : << Con tutto áô lrt patente di 
maestro non basta a r;rwantz1·e che l'inser;nmnento sia JI?'O -

fi cuo . Da un vero in.c;e,r;nante sz ?'ichier.le uhe egli pw·e alla 
sua volta szá strtto bene eclucato, e che lrtcO?'i indefessamente 
alla ecl al pei'fe.::ionamento di se stesso) che eglz 
sappzá pad?·oneggzà?'Sz ed assog.r;ettarsi aU'rtbne.r;a.::ione; che 
pieno di vao amO? ·e, dz pc,.::ien.::rt, ch e fedettà 
concluca in scuola e (uo1·i una vüa esem]Jlrt?·mentc ?JW? 'rtle 
e ?"elzj;z.osrt, e sia modelto coscien.:;ioso e :::ela;tte pc?' ·tutto 
cz'ô che v'lw. di ucro e di notaúite ; che egli medzánte le sue 
belle qwt.lüà, le sue bane e seiJCJ'e maniae si acquistz" la 
stinw e l'amO?·e dei suoi albó;i, ed rmche nellrt sua vzlrt pn·-
vata la stima de.çli adulti. )) Mais adianto, á pag·ina l7Ci diz: 

In questiom· civite ó polztiche, it maestro ?'estz· jcdele 
alle sue opim·oni, mà si gurti'Ch brne dallascün ·si transcinm·e 
nelle lotte cli }J(I} ·tito; pensi in rece che egLi e eclucato?·e ctz 
fancútlli rlz' qualwzque pet?"tito e clz q ualwzque opinione. 

Compayré, iL pag ina "1G7, cita: estas pabvras de Saler, 
podagogista allern ão: << Diventrtle miglw1·i, ed anclte lrt ju -
ventú dwe1Tâ mi[Jliore .)) 

Como se vê, tanto Martig·, Co mpayré cxclúem 
como perniciosas ao ensino e sas qLlaliclades neg-at ivas pro-
prias elas .intrigas lJOliticas, as qnaes deprimem o caracter 
do mestre, fazendo clelle um instrumentQ mais propr.io para 
a cl estruiçü:o, do quo para a elo povo, quo é o 
fim nobre da esr..ola primaria. 

O Dr. Otto Salomon diz qnc o mestre poclc cli zor co m 
mais orgulho elo que Luiz XIV : cc L'ecole c'est moi)) e 
conclúe: << Se queremos escóla, eduquemos o mcstre.n 

Alexandre Gavarcl , na pag·ina 27 elo sua importante 
obra A NlllcncrTo na rscolrt, citacl .:t no capitnlo IO o, conclno 
a sua dissertação sobre a missão elo mest re dosto modo: 
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,, Mas, do quantas 1irtudes, ele qQantas qualidades pre-
ciosas uão deYe ello ser ·cloptado para cumprir essa tão 
penosa e tão generosa tarefa. ? ! )) 

Como fazer para dar ao professorfnturo essa orientação 
rocommenclacla. pelos pcdagog·istas?-Este é o grande pro-
blema a resolver nas escolas normaos. 

Vi nas escolas elo Londres um costume muito salutar. 
Para entrar para a escola normal, o candidato principia 
por fazer um aprendüado pratico do dois annos como ad-
junto na escola em quo conclniu soos estudos primarias: 
é um monitor, quo serve ele auxiliar ao professor. O pro-
fessor o propõe, o inspector o approva. Sú pode ser pro-
posto o alumno clistincto . Se durante os dois annos de 
pratica, o rapaz, ou a rapariga (de )5 a 17 annos) não dá 
provas de aptidãv e de disposições especiaes, não se pode 
matricular na escola normal. Isto é serio. Mas um professor 
formado por uma escola normal de Londres é um professor. 

Existiu entre nós uma instituição semelhante, que foi 
abol ida; era u n1a sabia disposição do reg·ulamento ele 17 
do Fevereiro de 1854, que autorisava a nomear adjuntos 
os alumnos approvados com distincção nas escolas prima-
rias. Esses adjuntos faziam seo aprendizado pratico nas 
escolas durante trPs annos, prestavam exame theorico pe-
rante a Inspectoria Geral no fim de cada anno de pratica, e 
só depois elo 3o anuo e do seo oxa me final, eram nomeados 
professores. 

Não ha lei bôa quando a execução é má. A instituição 
deu máos resultados pela sua má execução . Mas, em vez 
de ser corrigida, foi abolida . . A correcção era simples. Ern 
vez de exames na Inspectoria, era fazê-los matricular na 
Escola Normal, verificada que fosse pelos inspectores sua 
aptidão pratica e suas disposições moraes, o teríamos a 
mesma instituição, que tão. bons resultados produz nas es-
colas do Londres. 
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Com a crcaçJ:o da actu a l Escola Normal, que pelo seo 
foi appellicl ada com jnsti ss irna raúio el o anormal, 

snpprimiu-so a classe dos ad juntos naturacs , qu e ·ão os 
filhos das proprias escolas . fica ndo elles snbstituiclos por 
pessoal es tra nho ás escolas . pessoas mttiüts vezes fa ltas das 
mais preciosas qu alidades indispc n.:aveis ao educador, como 
sejam modestia , conJura. e tc . 

O restabelecimento daqnolla insti tuição seria de grande 
utilidade . QLlO cada prof'L'ssor f'ortne seos auxiliares! 

Naqnellcs bcllos tctnpos cu ti ve a t'clicidaüo el o dar ás 
escolas a lguns acljnntos . C'ntro os quaes dois, que fazem hoj e 
honra ao professo rado, pelas virtudes de qu e são doptaclos, 
e pelo zC'lo com que cutuprem religiosamente seos devores 
de ed ucado res , J1sé Alves da VisitaçJ:o e Carlos Antonio 
Coimbra ele Gouvêa . Cito estes dois nomes porque olles me 
fi carat11 gravados no coração. Foram, durante a vida esco -
lar , meninos elo nrn comportamento irreprchensivel c de 
um a applicaçJ:o cxtraorclioaria; co mo adjuntos, foram sem-
pre zelosos e esc rupulosos no cumprimento de seos deveres; 
finalmente, co mo professores, é notorio que edifica m a seos 
discípulos co m os exe mplos mais dig nos, ele 
hon estos, prestimosos o modestos. São as virtudes elo 
educador. 

Nilo transcreverei aqui os reg·ulamcntos, nem os pro-
gTammas das numerosas esco las nonnaes qn c visitei, como 
consta elo primeiro cap itulo. Remctto, porém, todos os do-
cumentos, em quo se enco ntra m info nnações muito mi-
nuciosas. 

Farei, entretanto, alg·umas co nsiderações sobre praticás, 
quo cl esC'jaria ver aqui acloptadas. 

Em parte algum a vi escola normal funccionando á 
noite, nem froqucntacla por indivieluos quo têm as horas 
do estudo tomadas por outras occupações. Em toda a 
parte, os alumnos elas escolas normaes fazem lições nas 
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classes annexas sob a :flscalisação do professor de Peda -
gog·ia, o qual, depois de terminada a liçfl:o, assisto .á 
critica da liçi=lo, feita pelos collog·as do candidato, e 
corrige as faltas ela lição de um e as ela cri tica elos outros. 
Assisti a ma's de uma dessas cxhibicões. 

Como é possível que um moço, e sobre tudo uma 
pobre moça, possa resistir ao trabalho de 5 e 6 horas nas 
escolas, e vá depois ass ist ir ás aulas na Escola No rmal? 
Em que horas prepara as li ções que dá na escola, e aprende 
as qu e torna na Escola Di ga mos sem rc:b nço a 
verdade, isso não pócle continuar , isso não é serio l 

Diz-se que os alumnos da Escola Normal são adjuntos, 
que não têm ootra renda senão a que tiram elo exorcicio 
de sua funcçi'ío, e que se ella passasse a funccio na r el e di a, 
:ficaria m pri vados ele c9ntinuar ·scos cs tllClos. 

Não contesto isso, mas affirmo qu e é justamente nisso 
quo consiste o absnrdo. Ainda não co nsidcrám os a questão 
n1ais importante. Quando co mem esses alumr ros e quando 
fazem a digestão? N:::1o é uma qn estão secun daria. Spencer 
recommencl a primeiro o an imal, e nós quere mos prepa rar 
professo res puramente espirituaes? l 

Partamos do principio que a escola não é um a insti:-
tuição de caridade, é nma instituição peclagogica. Por 
consequencia ella nada tem que ver co m as vantagens ou 
com os interesses individuaes nella co mpromcttidos . O 
qne a MnnicipaJiclacle ou o Estado poder:l faze r para evitar 
a in iquiclo.de resnltante da refo rma in evi tavd , é errar na 
Escola No rm al cu rsos noctnrnos, exclusivD.rnonte destinados 
aos actnaos acl jnntos, on (o qn e dá no mes mo) co nservar 
os cursos actuaes nocturnos, c só acl rnittir á matricula 
nas aulas ela escola os que so quizerem sug;eitar á nova 
lei. Deste modo :ficam salvos os direitos adquiridos; 
ningnem se pod erc't qncixar ele iniquiclade, e a reforma 
entra em execução . 
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P eço licença para lembrar duas medidas de grande 
alcance para o resultado qu o se pretende da Escola Normal. 
Se queremos fazer coisa seria, se não visa mos só encher 
papel com palavras, qne seja m admiradas no es trangeiro, é 
nec<;ssario : 

a) que os sE- xos sejam completamente separados; 
b) que os alumnos seja m obri gados a estudar 3 horas , 

pelo monos, em salas de estudo, na escola ; visto que a idéa 
de in terna to não é aqui sympathica. 

A primeira medida é ind1spensavel para que uns e 
<?U tros possam cuidar em se os estudos se m serem .distrahidos 
constantemente com idéas perturbadoras , que a cada mo-
mento os vêm assaltar. Isso so faz mesmo nos paizes em 
que a coeducação dos sexos é muito proco nisada . A idade 
dos moços elos 18 aos 25 é tão de taes 
distracções , que entre nós pelo monos , a Escola Normal 
nun ca será um a co isa séria sem es ta medida . 

Além da razão geral , accrescc outra, qu e es tá muito 
nos nossos costu mes. Os alu mnos do sexo masculino não 
se a nimam a co nco rrer co m o outro sexo, porque dize m 
que o prejuízo é certo , á vista elo pendor na tural dos 
professores para a benevolencia para com o sexo ama-
vel. E om muitos casos elles não deixa m do ter razão 
Separados, cessa a causa do descontentamento e da pre-
v.ençào, justa ou injusta . 

A segund a medida evita rá quo os .alúmnos, om vez 
de aproveitarem o tompe> adqtúrindo conhecimentos , que 
lhes são indispensaveis, depois do repott so nccessario, vão 
ompreg·á- lo, nns em lições pa rt icul a res , com detrimento 
dos inte resses ele sua educação pedilgog ica, o11tros , etu 
dissipações proprias da idade . Em um a palavra, a EscoL1. 
Normal deve ex(Tcc r. po r este, on por out ro tltoio, qn o po r 
ventu ra possa parecer melho r , u ma :fiscalisaçâo rig·orosa 
so bre os habitos qno constituem a educação do professor. 

20 
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Só assim ella · terá uma orientação pedagogica, e poderá 
cumprir a J;nissão que lhe co mpete. 

Se não tivermos a coragem ele vencer os preconceitos 
e a cruzada dos interesses individua.es, mais ou menos con-
trariados , con tinuaremos a ser ainda por muito tomp9 o que 
temos sido até hoj e . 

Sobr e ensino profissional pouco posso dizer. Elle não 
pertence ao ensino primaria propriamente dito, e está fó.ra 
da cornmissão que me foi incumbida. Não obstante, visitei 
diversos estabelecimentos profissionaes, tanto na Ital ia, 
como na Suissa, na Belg ica e em França. 

Em Paris é que me pareceu mais bem organisaclo o 
ensino profissional ; tambem em Paris é que lho prestei 

. tt - I mms a ençao. 
Antes ele 1880, o ensino t echnico em França, isto é, 

aquelle que tem por objecto a pratica elas artes uteis e a 
applicação dos conl1ecimentos scientificos e artisticos dos 
'di1rerr-os ramos. da agricultura, ela inclustria, e do commer-
cio, só tinha uma organisação official incompleta. Só havia 
escolas de ensino technico secundaria e superior. 

A l l ele Dezembro ·ele 1880 publicou so a lei, que creou 
as escolas manuaes ele aprendizado com o duplo fim, não só 
de fo r ma r , em escolas especiacs, operaria." completamente 
iniciados no trabalho ele sua proíissao, para serem clen·a-
rnados na inclnstria , co:no tambern ele clara clextreza da mão 
c os cvnhecimentos technicos necessarios a moços, que pu-
dessem entrar depois nas escolas especiacs elo gráo 'secun-
daria . 
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Por decreto de 9 de Julho de 1881, foi fundada a pri-
meira _escola. nacional profissional em Vierzon; a 10 de 
.Ma'l:ço e 26 de Julho de 1882 foram fundadas mais duas : a 
de Armentiêres e a de Voiron . Cada uma devia compre-
hender uma escola maternal, uma escola primaria elementar 
e uma escola primaria superior, nas quaes o ensino theorico 
e technico fosse dado progressivamente. 

Estas tres escolas foram fundadas para servirem de 
modelo ou typo a outros estabelecimentos da mesma na-
tureza. 

O desenvolvimento e a organisação dessas escolas e 
todos os esclarecimentos relativos encontram- se no tomo II 
do Recueil des Jlfonogmphz'es P éclagogiques, que remetto. 

Em Paris existem escolas profissionaes muito impor-
tantes, que visitei, e onde assisti a fazer trabalhos delica-
dos. Entre ellas notarei a escola Estíenne, que se occupa 
das industrias relativas ao livro , a escola Did8l'ot, (I) que 
cultiva diversos ramos ele trabalhos em madeira e em ferro; 
a de moveis, e ele Applicaçâo das Bellas Artes á Industria . 
Nessas escolas, o curso é de tres annos·. No primeiro anno 
os alumnos trabalham successivamente nas diversas offi-
cinas, a ver qual é o ramo para o qual mostram mais gosto 
e aptidao; no segundo anno e no terceiro, trabalham só no 
rawo preferido por elles e approvado pelos respectivos pais . 
É admiravel o gráo de perfeição, a que são levadas as indus-
trias nestas escolas. Remetto uma eolleeção de trabalhos 
primorosos, feitos, alguns á minha vista; na escola Estienne. 

Para mais informações vejam-se os respectivos regu · 
lamentos e programmas, que remetto . 

Em outro capitulo já externei o meo pensamento sobre 
o ensino profissional, dado conjunctamente com o ensino 

· (1) Esta escola existia já antes ela lei de ll de Dezembro de 1880 
(foi fundada pela municipalidade em 18'73) , 
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primaria, e atfirmei qu e elle não póde produzir o bem qu e 
se tem em vista . Com e:ffeito, a profissão elo home!n não. 
tem só por fim fornecer - lhe meios para não morrer ·de 
fome; carece qu e lhe facilito tambem meios de felieidade. 
Ora a unica fonte de verdadeira felicidade é o trabalho . 
Se o homem não encon trar no trabalho de sua profissão a 
alegr ia, q11 e constitue a felicidade, elle irá buscá -la nas 
distracções do vicio ; e adeos familia ! 

O ensino profissio nal , por tanto, não póde, não deve 
principiar antes dos 14 annos , quando os meninos tiverem 
recebido na escola prin1 q.ria o ensino pedag·ogico ou edu -
cativo, em uma palavra, depois de educado. Querer fazer 
profissionaes sem educação é querer engrossar o numero 
dos desgraçados. 

E' este o gTande defeito do ensino profissional seguido 
nos estabelecimentos dos Reveds . Pacls. Salesianos, que 
visitei detid amente, quer em Gonova, quer em Turim , quer 
em Florença, qu er em H,oma. Os meninos devem escolher 
sua profissão qm uma idade em que , ainda privados de 
educaçãq e de criterio , não têm elementos para se deci-
direm na escolha. 

Não é que eu seja adversario da instituição. Ao con-
trario, sou um dos mais fervorosos apologistas dessa obra 
meritoria, a que os Salesianos se applícam com grande 
denodo, virtude e inco ntestavel competencia. Mas o seo 
plano carece ser modificado . 

Elles devem, a meo vor, transformar o ensino profis -
sional em ensino podagogico, o qn al deve ser geral , isto é 
para· todos, até os l-1 annos . Só cl rpo is dessa id ade, é qu e se 
devem aclmittir candidatos ás diversas profl ssõcs, divi -
dindo-se então os alumnos em estudantes e artistas. 
A divisão por elles feita, desde o principio, não é correcta. 

Esta ideia ru j ú tive occasião ele a· comm nnicar ao 
Revel . Padre Rotta, muito dig·no cliroctor elo Colleg·io do 
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Santa Rosa, em Nictheroy, e faço votos para que ella seja 
·meditada e posta em pratica. 

Então os estabelecimentos dos Salesianos se consti-
tuirão om es tado de prestar a este paiz beneficios incal-
culaveis . 

A ed ucação até aqui dada pelos Salesianos é incom-
pleta. Carece diminuir um pouco os exercícios relig·iosos, 
substituindo parte clelles por exercícios physicos, de g·ym-
nastica e esgrima . 

Dest'arte ficará estabelecida a harmonia, que eleve 
reinar no desenvolvimento elas fô rças na educação . Sou 
apologista ela educação moral, e r econheço a utilidade, e 
até a necessidade ela cultura elos sentimentos rel ig·iosos, 
como mais de uma vez, tenho dito no decurso deste tra-
balho. Mais ele uma vez tenho dito que a educação dada . 
pelos Salesianos é a melhor que temos, não porque seja 
perfeita ; mas por que a elos outros é peior. Com effeito, 
entre a nenhuma educação e uma educação imperfeita, 
porém bem orientada, a escolha não é clifficil. 

Mas, será isso UtTia razão para não tentar um aper -
feiçoamento reclamado pelas necessidades incleclinaveis ela 
euucação? Nioguem ele boa fé o dirá . 

Faço votos para que os discípulos elo immortal D. Boscó 
entrem na icleia elo fazer á instituição o aperfeiçoamento 
indicado, que a tomará digna elos applausos elos contem-
poraneos e elas bençãos ela posteridade.· 





CAPITULO XH 

Instituicões auxiliares da escola 
o -

Classas de guarda. Classes de lerias. Excursões de alumnos. Colonias de ferias 
Sopas escolares: Banhos. Caixas 

Nas grandes cldades da Europa a escola não é .somente 
·o logar, em que os meliiuos vão i'ecebur Instrucção . Factor 
importante, essebcial, se não unlco ela• educação popu lar , a 
escola é · urh asy lo, o ti ele as críai1ças ei'icobtraín, ou cleveln 
encontrar; de[esa contl'a a mlsetia, coútra o frio , ccmh"a a 
fome , coiitl'a a faltá ou âba!idoho dá . faill ilia, finàltbente 
contra ás tentações do vicio . 

Qüaiitas vt>zes um nieiüno, que :vBm pata a esêóla sem 
aliiioçctr , porquê a pobre mãi hada llie podia dai' , não fica 
impossibilitado de comprehender a. l ição, porque teni fome i 
Q1ümtátl vt>zBs, ao sahii' da escola; não achàm ct>Hos me-
ninos a porta fechada, pOrque o pai está no trabalho, a niai, 
q ti e é ern pregactá ; âinda üão VC:Jltou ! Onde fica m esses 
desgraçados? Yão vagàt·; até que seja hoi'a cl t> t>nttat eli1 

' . 
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casa! Para onde irão? que irão fazer ? com quem acom-
panharão? 

Eis ahi questões do mais alto alcance para o futuro da 
patria. 

Na Europa ülteira estes problemas são hoje estudados 
cuidadosamente, o um movimento febr il se nota no seio da 
socied$(de . em favor das crianças . Nas grandes escolas de 
Stockholm ha já banheiros vastos e gra ndes .refeitorios 
para <IUe os meninos pobres encontrem banhos e alimentos 
na escola. Na Inglaterra, na Suissa, na Italia, na Belgica, 
em França , a instituição das sopas escolares cresce e des -
envolve-se rapidamente, tendo começado em Paris, onde a 
administração tem cheg·ado a organisar um systema, que , 
se não é perfeito, é pelo menos, o mais adiantado. Por toda 
a parte as excursões dos alumnos, as colonias de ferias 
contribuem para a felicidade e para a saude das crianças. 

A cidade elo Paris organisou classes de guarda, in -
cumbidas de velar os meninos, cujos pa is estão ausentes 
durante o dia . Essas classes funccionam depois de co u-
cluidos os trabalhos da tarde, e nas quintas-feiras . 

Durante as fé rias, essa necessidade se faz sentir com 
maior razão para os abandonados ela fortuna. Fora m, 
pois, organisadas classes ele férias . Encarreg·am-se desse 
serviço os professo res que voluntariamente o aceitam, me-
diante retribuição especial. 

As instrucções da administração do ensino a res-
peito são : 

cc A guarda elos meninos, quer nas classes, quer nos 
passeios, não deve ser confiada, por nenhum pretexto, a 
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pessoasostra nhas ás que :fig,uram na lista das professo ras e 
professores ligados á escola. 

c< A-entrada e a sahi.da dos alu mnos serão ficalisadas 
com a mesma regularidade que no tem po loctivo. 

cu\ classe da ma nhã começará ás 9 horas, e acabará ás 
11 l /2 , e será dividida em duas pa rtes, separadas por 
meia hora do recreio. 

c< Esta classe será co nsa.gracla a exorcicios, que possam 
intcrcssa.r aos alumnos das differentos divisões reunidas . Os 
exercícios podem ser : dictaclos de orthogTaphia, calculos, 
leituras historicas ou goog-raplücas, lições de coisas. 

c< Nas escolas em quo ha officinas, os exe rcicios ele tra-
balho manual começarão ás 8 horas da manhã, e termi-
narão ás ll l /2, co m intorvallo de meia hora ele recreio. 
Os alnmnos escolhidos pelo professor para frequentarem o 
trabalho manual serão divididos em duas turmas, qurc, 
trabalharão alternadamente . 

. c< De tarde, a entrada é a 1 hora, e a sahida ás 4 horas, 
duas horas de trabalho, separadas por uma hora de re-
creio, quando não for possi vel sahir a passeio. 

c< Os exercícios da rnanhã serão, sempre que o tempo o 
permittir, passeios aos jardins publicos e aos museos. Os 
da tarde, qua ndo não for possível sahir, serão : leituras 
instructivas, desenho linear, co nfecção de cartas geogra-
phicas, e costura para as meninas .)) 

As classes de férias foram estabBlecidas el e 24 ele 
Agosto a 19 de Setembro. Ellas não são , nem deviam ser, 
tão rigorosas como as e lassesordinarias (elo tempo lectivo), 
e, a meo vêr, ainda podiam ser de mais divertimento. 
Trata-se el e forrrocer ás crianças um entretenimento para 

mpregar o tempo do descanço, para salvá-los de grandes 
perigos . 

Como ficaram dois intervallos : de 5 a 14 de Agosto, 
o de 19 de Setembro a l de Outubro, em que os meninos 
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desampatados estava\11 expostos ás mesmas ·desgraças e 
aos perigos , Mme. Kergomard , inspecto ra: geral , 
teve a idéa de estender esse beneficio ào periocló 
das férias. A idéa foi bem acolhida pelo 1'11/lire do 13o 
thcto (a}"!"onclz"ssenr;,ent) d!é Pa:ris, qu:e é . o que mais necessi-
tava ela providencia. Qqatro escolas de .. meninos e qqatro · 
de meninas g·ozam já desse beneficio . 

') Mme . Kergoh1ard dirigiu""se 0 pessoas generosas. Os 
meninos tiveram brinquedos , as meninas tiveram bonecá,s, 
que ellas mesmas aprenderam a vestir : 

A l de Novemb ro . de 1891 fez -se a distribuição dos 
premias e de cadernetas ela Caixa Economica ás Cl'ranças 
que frequentaram as classes de férias. 

Quanta nob reza de sentimento não . ha .heste esforço ! 
Como são dignos de imitação exemplós tão edificantes .! 

Eil:: c tü•êi<Ôie® e <!ilc :féi!'•ia§ 

Por to da a parte está inüoduziclo o costü i11e das ex-. \ 
çursões dos alu rn nos com o fim de desenvolí>ê,r -lhes os I'B"' 

cúrsos intellectuaos soccor-renclo-se elo anxilio ela Natu-
r·eza ou ela Arte. Assim fazem - se visitas aos museos, aos 
monumentos publicas, ás fabricas, · a estabelecimentos TU-' 

raes, ás florestas, etc . 
Os professo res fazem .a sua lição ele historia ; ou ele 

geographia, ou de historia natural , ou de botan ica, etc. ; 
diailte de objectos que fallari1 á intni ção elos Até 
lições ele desenho êu vi dar ao ar livre fazendo os menit1os 
copiar ela propria natureza paisagens, depois dil <'xpli éa -
ção elo mestre sobre os effditos da luz e da perspectiva . 

Este é , o systema sog;ui do constanter:nente no Oi'phe- · 
linato Prévost, ,onde as pruprias lições theoricas são clâdas 
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ao ar livre, sempre que o tempo permitte, como verifiquei 
durante quatro dias consecutivos em quo me demorei 
naquelle celebre estabelecimento de educação integTal, para 
estudá-lo. 

Em Stockholm os meninos de uma classe vão, clirigiclo<J 
pelo respectivo mestre, ao celebre l\1useo Zoologico, onde 
aprendem a historia natural á vista das ricas collecções 
daguelle estabelecimento. Vão tambem ao Museo Histol'ico, 
onde aprendem os factos ela historia da Suecia, relativos 
ás diversas épocas historicas, (idade da pedra, do bronze, 
do ferro, etc.) Vão igualmente ao Musoo Ethnographico, 
onde encontram documentos dos costumes das diversas 
épocas da historia. 

No outomno fazem excursões aos bairros de Stockholrn 
e ás florestas, com o fim ele estudar botanica. 

Vão ao palacio de D1"ottningholm (ilha da Rainha) 
ás margens do lag'O Malar, ao palacio Vl1"iksdal (vallo de 
Ulrik,) ao bollo parque 1-Ia,r;a, ver as ruinas do grande e 
celebre palacio, principiado, mas não acabado, por Gus -
tavo III. 

Em Bruxellas, visitando os museos em companhia do 
Sr. Sluys, clirector da ec,cola normal daquclla capital, v 
lá alumnos, quo faziam estudos. Em Paris assisti á visita 
de uma classe á Igreja dos lnYaliJos. 

Na Suissa, na Italia, na Inglaterra são essas excursões 
muito communs. 

Em o Dr. Salomc,n dá suas lições theoricas, sempre 
quo o tempo é bom, em nm parque á sombra das arvores . 

As colonias de férias foram instituídas com o fim de 
robustecer os meninos !llait:> fracos. Silo escolhidos para 
compà-las de preferoncia os polm;s. Na. Suecia só podem 
ser escolhidos os do bom Cimportamcnto . 

Constituem a colonia cerca Jo 23. ou 30 alumnos ele 
ambos os sexos elo todas as idades escolares, dirigidos por 
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um professor e uma professora (q uando são consortes) ou, 
em geral, por duas professoras . Uma cozinheira acompanha 
a colonia, e é auxiliada em todos os trabalhos pelas me 
ninas. 

Prefere -se logar em quo os meninos possam •tomar 
banhos de mar, em algum ponto do archipelag·o deStokholm. 
Alug·a-se uma casa espaçosa, so não se obtém alg uma ce-
dida generosamente . 

As despezas são feitas á custa de recursos obtidos pelos 
professores por diversos meios, como sejam concertos, ba-

e dona ti vos de pessoas particulares . 
Ha em Stockholm um jornal , que so occupa especial -

mente de coisa.s que interessam ao sexo feminino, e publica 
as biographias de mulheres que se distinguem . Chama-se 
Idun (nome da deusa ela mocidade na Mythologia sueca) . 
O I dzm sustenta uma colonia de ferias . 

As colonias de ferias duram em Stockholm de 15 de 
Junho a 15 de Agosto , ou a 1 de Setembro . Os meninos 
fazem todo o stlrviço da casa, no qual se revesam. Elle 
é dividido entre os mesmos, conforme a sua natureza e 
as aptidões de cada um. 

Tomam banho de mar todos os dias, cantam, con-
vorsa n) , faw m excursões ás fiorostas, jogos gymnasticos, 
etc . Só não abrem livro. Sempre que o tempo permitte, 
passam o dia inteiro ao a r livre. 

Os meninos pobres recebem um fornec imento de roupa 
e de calçado a ntes da partida . 

Na vospera da p<trtida e no dia immediato ao da 
cheg·ada, o medico da escola examina todos os meninos, 
tomando nota do peso, da altura, da largura do peito, etc ., 
para constatar a vantag·em que cada um t irou do passeio. 

O primeiro cuidado da proi6lssora, logo que cheg·a com 
a colonia ao campo, é cortar o cabello ás meninas para 
facilitar- lhes o asseio da cabeça. 
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A nutrição que se dá ás crianças , é abundante : peixe 
com fadura, carne , leite á discrição. A' noite tom a m 
ming·áos. Pouco café tomam. 

Os p rofessores fazem todo o serviço de iospecçJ:o e 
direcç.:J:o das colonias voluntar ia e gratuitamente, por bem 
entendido patriotismo. Tambem nenhuma dospeza fazem. 

Na Belg·ica as colonias de feri as silo de mais curta 
duração. e os sexos são separados , sendo os menin os di-
rigidos por homens, e as meninas por mulheres . Assim 
em 1890, as escolas de Bruxellas organisara m oito colo-
nias do seguinte modo: 

De 1 a 15 de Agosto, um a de :30 meninos co m dois 
professores ; uma de 32 meninas e tres professoras; uma 
de 25 meninas com tres professoras. Total 3 colonias, 30 
m ninos,. 57 meninas , 2 professore·s, G_'professoras ; 

De 3 a -18 de i\g·osto, uma de 30 meninos com tres 
professoras; de 15 a 30 de Agosto. uma de. 30 rneninas 
com duas professoras; de 16 a 30 de Ag·osto, uma de 
30 meninos com dois professores e uma de 32 meninas 
com tres professoras; total 2 colonias , 30 meninos, :32 
meninas, 2 professores, 3 professoras ; 

De 18 de Agosto a 1 de Setembro, 1 do 30 meninos 
com .2 professores . 

Resumo : 8 colonias, 90 meninos, 149 meninas, G 
professores, 1t1 professoras. 

Esta instituição , que se póde dize1: ainda no prlnc1p10 
de seu desenvolvimento, tem tomado grande incremento, 
notavelmente na Italia , pr in cipalmente em Turim; DA. 

Suissa , principalmenté em Zürich; em França , na Ingla -
tena, emfim ern toda a partE· onde se trata seriamente do 
futuro da nação. 

Onde, porém, taes excursões se fazem de modo 
admiravel , é no Orphclinato P révost de Cempuis d'O i.·c, 
estabelecimento do qual me occupei rio capitulo 8 ° . 
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O Sr. Sluys, director da escola normal de Bruxellas, 
que acompanhou uma dessas colonias, faz clella uma · 
clescripção interessantissima, que se pócle ler na Revista 
Peclagogica ele Bruxellas elo Novembro de 1892. 

O S1·. Van Kalken, professor ela escola normal ele 
Bruxellas, na Revista Pedagogica belg·a de 15 de De-
zembro, declara que não partilha o énthusiasmo do Sr. 
Sluys, quando indica como typo as excursões dos orphãos 
de Cempuis, porque as viag·ens, como as daquelle estabe-
lecimento, são feitas por meninos ele uma saúde perfeita 
e de constituiçito sol icla, ao passo que as colonias ele ferias 
têm por fim restabelecer a saúde das crianças fracas , 
devendo ser consideradas como uma instituição ele l}yg·iene 
preventiva. 

Porém o erucli to pedag·ogo (_Sluys) explica o seo 
pensamento na mesma Hevista de 15 ele Dezembro, e diz 
que o titulo-,- Colonia ele ferias- deve clesapparecer e ser 
substituído, conforme o caso, pelo ele colomás escolcwes 
ou colomás sanl'tarzás. 

Partindo elo principio que todos os meninos, sem cl is-
tincção alguma, têm ignal direito a uma educação integral, 
elle quer que todos os meninos tenham durante as ferias 
esta parte addicional da eclücação physica, moral e intel-. 
lectual. Ouçamo-lo: 

c< Or, faire voyag0r les enfants bien constitués pour 
d:evelopper leur int<?lligence, leur energie corporelle et mo-
rale, est un pi;océdé pédagogique, clont la haute valeur est 
pratiquement clémontrée et qui doit entror de plus en plus 
dans le systême d'éducation. 

c< Il atfecte cliverses formes: a) la simple EXCURSION 
scoLAIRE elo quelques heures dans les environs immediats 
de l'école, pour visiter un musée, un monument, une manu-
farhn·e, pour herboriser, etc. ; b) LE vOYAGE scoLAlRE cl'un 
ou de plusieurs jours, fait pedestrement on partiellement en 
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chemin de fer: on parcourt une rég ion , plns on moins eloi-
gnée, que l 'on 6tuclie i diYr rs poill ts ele vue ; c) LA cOLONm 
scoLAIRE , sójon r plns on tn oi ns prolongé dt·s eufa nts clans 
un autre mi lieu que !em tni li f' u l;ab ituC' l. cenx eles villes 
al la nt a la campag ne avcc lent·s écl ueatcurs, ceux ele la 
campag·ne se :fi xant momc: ;tÜtllé tn ent cl a ns les v illes . Le 
t emps est ll1ÍS a profi t pO li I' PXCl'08 l' ]' intclli gE' DC8 par l 'obser-
vation ele la naturo ct cln tt·ên·a il de l'homm c, sous toutes 
ses formes : industrielleP, a rt istiq ucs . etc. ; pour devolop -
per les forces corporelles pa r eles exercices physiques appro -
priés : marches , ·conrses, jeux , ; pour assnrer l'éduca -
tlon morale par la vio cn commun , sons une sage discipline. 

« Ces trois for 1ues : e,xcursio ns, voyages et colonies 
scolaires , convien mont à tons los , enfa nts bien constitués. 

cc Il faut los organiser partout , pour que l 'éclucation 
soit róellement complete et efficace . Elles relevent elo la 
péclagog ie·. 

cc Quant aux onfa nts chetifs, malingres, les impotents, 
les infl rmos, tous ceux qui so nt t arés, par l 'effet ele l 'hére-
dité on el es mauvaises conclitions dans los quelles ils vivent , 
ces enfants Oltt besoin ele soins spéciau :x: r elevant ele l'hyg iene 
et ele la méd icine, ot pour beauco up cl'entre eux, un séjour 
à la campagne ou au bo rcl de la mor peut être utilement 
prescrit. 
. cc Uu semblahle groupe cl 'onfants constitue Lm e colonie 
sanitaire , non une colonie scola ire ou une colonie ele va -
cances. )) 

Não se pôde ser , nem mais claro, nem mais perfeita -
mente orientado pedagog- icamente. O Sr. Sluys, rocommen-
danclo para as colonias . ele fé rias o typo das ele Cempuis, 
quer a separação das especies ; mas não a exclusão ele um a 
dellas . E não se pôde negar que elle tem razão. 

Co m effeito , us alumnos fracos, doentios , que qonstit uem 
as colonias sanitarias, elevem ser sujeitos a um regimen 
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especial, e não podem comportar as fadigas ele uma longa 
marcha, nem as intempories da estação. 

Mas, será isso motivo para que n JS esqueçamos, por 
um sentimenta!i'smo exagerado , elos alLlmnos normacs , aos 
guaes é do interesse da sociedade assegurar a eclucaçüo 
mais completa possível por meio elas colonias ele ferias?. 

Se queremos exercer a caridade RObre os que clPlla 
necessitam, · façamo-lo; mas não de modo a prejudicar 
áqudles que felizmente não precisam della , mas que têm 
direito aos cuidados ela sociedade , tanto mais quanto sJo 
elles que constituem a força e o futuro dos grupos sociaes , 
como muito bem diz o illustre peêlagogo belga . 

Mas infelizmente, tal separação não existe aind a ; 
por toda a parte as. colo nias de férias sào organisadas com 
o fim ele melhorar as condições sanitarias de muitos alum-
nos fracos, que são sempre os preferidos , embora possam 
tambem ir dos outros . E . é por isso que o Sr. Yan Kalkcm 
mui judiciosamente impugna a regra seguida em Cempnis, 
onde a pedagogica é mais adiantada e não se 
confunde a pedagogia com a caridade. 

E' esta uma instituição elo maior alcance para o bem 
estar das crianças pobres e para o futuro da naçfío. Como 
é notorio , em todos os paizes, uma g rande parte (talvez a 
maior) dos meninos, que frequentam as escolas populares , 
são filhos de pessoas destituídas ele recursos . Como formar 
um cidadão util, ele uma criança triste, abatida, opprimida 
pela fon1 e (,! 

Este imporbntissimo problema pedagog ico e social 
acha-se actualrnente em via de solução . A caridade par-
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ticular, solicitada por com missões benemeritas, encarre-
gadas de promover essa providencia, tem fo rnecido recursos 
para a limentar as crianças mal alimentadas; as communas 
têm auxili ado a ob ra com subvenções; as caixas escolares 
concorrem com o seu conting·ente, e ass im se tem tornado 
geral a idéa de fornecer alimento ás crianças que o não 
têm na familia . 

A instituição das sopas escolares é ainda mui to recente. 
Suppõe-se ter começado em França, de 14 annos a esta 
parte; na Suissa e na Suecia, nestes 10 ultimos annos; na 
Belgica, Ing-laterra, Allemanha e Austria, ha 6 annos . Na 
Italia ella não existe ainda nas escolas primarias . Só a ví 
nos asylos infantis. 

Onde ella está mais generalisada, é na Suecia e na 
Suissa Neste ultimo paiz ella existe, não só nas grandes 
cidades, como até nos logarejos de minima irnportancia. 
Mas, á grande capital da Republica franceza cabe o primeiro 
1ogar quanto á organisação. 

Paris tem hoje uma organisação muito ad iantada . Em 
cada um dos districtos (w·1·ondz'ssements) ha sociedades , 
subsidiadas pela municipalidade, que se encarregam desse 
mister . Em todas as escolas que vis itei, vi as chamadas 
Canünes scolazi·es. 

Na escola, em uma pequena cozinha prepara-se· o ali -
mento, que cada dia var ia; ás ll 1/2 horas, os meninos 
desig·nados cheg·arn ao local proprio, munidos do uma senha 
(jeton) qu e trocam pela comida. Um dos professores pre-
side ao refeito rio. 

As senhas são distribnidas pelo di rector, a uns g ra -
tuiLarnollto, a ·outros . mediante lO centimos . Os alumuos 
que levalll sou alimento, poJorn faze-lo aq uecor, 
mente. 

Termino.da a refoiçi'to , os alumnos vão para o pateo de 
recreio, ao nde concorrem depois os outros alumnos . á me-

21 
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dida que vão chegando de casa para a sessão da tarde, que 
começa á l hora. 

A turma dos alumnos, que em cada escola participam 
das refeições, é formada : 

a) Dos alnmnos pobres designados pelos professores 
e verificados pela commissão dentre os que requerem ; 

b) De alguns alumnos que, por morarem mais dis-
tante, ou por commodidade da família, pedem ser admit -
tidos . 

Os primeiros são g ratuito3, os segundos pagam lO cen-
timos. 

Para dar idéa approximada da organisação deste 
serviço em Paris, transcreverei o que se lê em um rela -
torio do 18° anYjnclz"ssement sobre as cantinas dessa 
circumscripção. 

« Le service comprend 15 cantines , qui occupent 41 
cantiniêres et aide -cantinieres de trois classes distinctes . 

<< Ces 15 cantines alimentent 39 écoles, 28 primaires, 
lO maternelles 8f une école enfantine, qui reçoivent 13.000 
enfants environ. 

<< Chaque cantine est sous la surveillance directe d'une 
dame déléguée, qui determine le menu (composé toujours 
de sou pe, viande et légume), veille aux achats et appro-
visionements, contrôle les menues dépenses des canti-
niêres, l'exactitude et la qualité dC's livraisons particuliêres, 
goute les ali ments, vérifie, concnremment avec les di -
rcctC'urs et les directrlces, le compte des portions servies, 
g ratuitos ou payées; cnfin, à l'expiration de chaque mois, 
vise les rclevés des fournisseurs et établit la recapitulation 
du service su r des états imprimés à cet effect, etc., etc . >> 

Como so vê, Paris tom já este serviço organisado de-
talhadamonte . AC'crcscentemos a isso que a municipalidade 
c!c"lpcnclo 500.000 rrancos com elle, e naturalmente nJ:o 
ficará nisso . 
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Só no m·ronclz"ssement de Montrnartre distribuíram-se : 
no anno de 1884- 85, b82.246 rações pagas e 123.490 gra-
tuitas; em 1885-86, 736.526 pag·as e374.301 gratuitas; em 
1888, 923.783 pagas e 660 .360 gratuitas. 

Por esses algarismos se vê como progride a instituição. 
Das cidades que visitei, só Genebra tem uma organi-:-

sação semelhante á de Paris. Todas as mais seguem outro 
caminho. A administração auxilia, recommenda, anima, 
contribue mesmo, mas não administra; deixa esse cuidado 
ás sociedades, que vivem de contrilmições philanthropicas. 
Na Suissa a caridade individual concorre em larga escala: 
todo o mundo contribue de bôa vontade para essa obra 
meritoria, que encontra o apoio e a approvação da nação 
intfüra. 

No regulamento de Zürich, o art. 53 recommenda á 
commissão encarregada de :fiscalisar as classes, o cuidado 
de prover á alimentação das crianças pobres maltratadas 
em casa. 

Em Stockholm, cinco associações se encarregam de 
manter a instituição. A adminístração só concorre com 
o local. 

O conselho municipal de Paris, porém, diz expressa-
mente: cc Il nous appartient avant tout, de songer aux in-
térêts des enfants de nos écoles. )) 

Na Belgica, o primeiro que teve a idéia de distribuir 
alimento ás crianças nas escolas, foi o ph.ilanthropo Bischo-
fsheim, que deu uma grande somma para esse :fim. A ideia, 
porém, não teve execução, porque os professores se oppu-
zeram. Mais tarde tÚ11a associação de caridade ( Asyle 
d'Hospitahte) distribuiu durante alguns annos, sopa aos 
pobres, da qual participaram tambem os alumnos das es -
colas. Formou-se depois em 1887 a sociedade- L'ceuvre 
de la Soupe Scolai·re com o :fim de distribuir gratuitamente 
sopa aos meninos pobres das escolas. 
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Desta vez, os professores , mais bem orientados, c 
movidos pelo exemplo di gno, dos collegas da Suissa, da 
Suecia , da Austria, da Allemanha e dn Fran ça, entraram 
na idoia, e a dist ri bniçào de sopas tem tomado grande in -
cremento. A distribuição e faz de Novembro a Março. 

De 17 de Novembro a 21 de Março de 1890 fo ram dis-
tribuídas em Bruxellas 289.385 rações , a saber: 130.774 
nas escolas de meninos ; 97 . G07 nas de meninas ; 61 . 002 
nas materoaes. Assisti na escola n. 2 da communa de 
Saint Gilles á distribuição de sopa e tomei parte nella . 
Posso affirmar que era excellente . 

Até 8 de Fevereiro a sopa era dada só nos dias de 
escola . Dessa data em diante, deu-se tambem ás quintas-
feiras e aos domingos. As de domingo são mai s abundantes . 

A tabella seguinte mostra o progresso da instituição : 

ANNOS RAÇÕES DESPEZAS 

1888 ......... 110 .661 4. 059,40 francos 
1889 ....... \ .. 185 .640 10.944,38 francos 
1890 . ... . . .. . 289 .385 16 . 100,27 francos 

Em 3 annbs ... 585 .686 31 .103,95 francos 

Para o exercício de 1891 a 92 pediu a sociedade o au -
xilio do Conselho Communa1 , allegauclo que para 17.000 fr. 
qn e teria de despender , ella só dispunha ele 11.000 francos. 

Eis as palavras co m que ella termina a sua supplica : 
« Nous sommes convaincus que, pl?ttót que de laisse1" 

somb?"e?" une wuvre quz, de l'aveu de tout le pe?"sonnel ensei-
gnant, a maintenu et même augmentd dans les ecoles de la 
vilte la fi·equentab'on scolctz're et qui a exe1·ce si salulm're 
infiuence sw· la sante de 3.000 enjants paum·es, vous n'he-
S1'tere::: pas à nous voter un subside . qm· nous pennetle ele 
contz'nuer nos distributz'ons journalz'eres de so?tpes . >> 
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Nainglaterra organisaram-se em muitas cidades, com -
missões, que faziam distribuir sopas· aos meninos necessi-
tados das escolas. No principio foÍ o serviço feito de um 
modo isolado e sporadico, sem principio geral, nem regra 
estabelE;cida; era como podia ser . Em alguns casos, prepa-
rava-se a sopa na escola; em outros, era remettida de fóra. 
Outras vezes , eram os meninos conduzidos a algum esta-
belecimento, onde lhes era servida a refeição. 

Em 1884 fez -se um esforço para reunir os diversos 
agentes encarregados desse mister, e organisou-se The 
·central councü jó1·' pi"Omoting selfsupp01"hng Penny Dmne?"S . 
Esta sociedade, se bem que formas:::e diversas sociedades 
sobre o principio -ele selfsupporting, as quaes distribuíram 
sopas ,· não crear um systema geral para toda a 
cidade ele Londres. 

Em 1889, porem, o School Boarcl jo1" Lonclon , pará 
regularisar a distribuição elas sopas, fundou Tl2e Lonclon 
8chools Dz'nner Assocz'atwn. Nesta se fundiram muitas das 
ptecedentes ·sociedades, guardando outras sua indepen-
dencia. 

É a Lonclon Schools Dinner A ssociatz'on que dirige o 
serviço naquella capital. Apenas formada a sociedade, o 
barão Henry Peck offereceu -ihe 120 f para constituir tres 
premios: urn· de 60 f, outro de 40, e outro de 20, para os 
tres ·primeiros trabalhos, que se publicassem, á 
sociedàde informações completas e exa.ctas sobre as sopas 
escolares, nos paizes estrangeiros . 

A sociedade convidou conci.lrrentes e publicou as con-
dições do concürso. 

Appareceram tres memorias excellentes : a primeira de 
Frederick Allen, intitulada - Foocl-Aiclecl Educahon; a se-
gunda por P. César, intitulada - Soup-Iútchens in schools; 
a terceira por Mrs. Mary E. Huddy, intitulada - Thz's 
is the way we eat our Foocl. 
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Os juizes acharam-se embaraçados na classificação dos 
concurrentes, e acabaram por dividir igualmente, as 120 f:, 
dando 40 E a cada um . 

Essas tres memorias foram reunidas em um só volume 
de 250 paginas em 8° francez, por um dos juizes, o Sr . 
. William Bonsfield, em 3 ele Outubro ele 1890, com o titulo 

· Prize B'ssays on Feedz'ng School Clúld?"en. 
E' um repositorio precioso ele informaçõe:s minuciosas, 

cuj a leitura me foi reco mrnendada pelo erudito director 
da Escola No r mal de Bruxellas, o Sr. Sluys. 

Ali são b0m elucidadas as questões mais importantes, 
relativas ao assumpto, como sejam: 

a) A conveniencia e a necessiuacle de fornecer aos 
meninos necessitados o aliimmto, ele que elles não podem 
prescendir ; 

b) O modo de a distribuição, ficando bem 
.discriminado o J?apel das autoridades, dos professores e 
dos particulares que exercem a caridade; 

c) A questãt> do local ; 
d) A gratuidade ; 
e) O modo pratico de clisting·uir e designar os alumnos 

que devem ter o alimento gratis ; 
/) Os resultados observados pela experiencia e confes-

sados pelos homens mais competentes. 
Sinto não poder transcrever aqui aquellas paginas 

eloquentissimas, capazes de levar a convicção ao éoração 
mais endurecido. Remetto, porém, · á Inspectoria Geral o 
referido volunw .-

Dois sã.o os fin s pr·incipaes que tornam recommend.a-
veis as sopas escolares, como instituição pedagogica au-
xiliar: 

a) Soccorrer as crianças pobres que a escola recolhe, 
e que não têm em casa de seos pais alimento su:fficiente, 
nem na qualidade, nem na quantidade; 
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b) Obter por este meio uma frequencia mais regular, 
afim de que o ensino possa produzir os seos cffeitos ; 

c) Desenvolver a saúde publ ica, formar uma geração 
mais bem preparada para a missão laboriosa quo a so -
ciedade ac tual nos impõe. 

Ainda ma is, se a escola publica deve fazc:r nascer 
ideias de frate rnidade pela educação om comlllum, neces -
sariamente, para as relaç1ies prese ntes o futnras , as sopas 
escolares co m mais forte razão produz irÃo essas ide ias ele 
Jraternidade e de solidariedade com a refeição em co mmum. 
Aprendo- se forçosamente: a lli a lg·uma coi sa , que escaparia 
ao espirito de qu em ali não fosso, e é que, no mundo ha um 
sentimento elevado, larg·o, desinteressado, que cuida das 
crianças pobres, nutre-as , veste-as, dá-lhes os meios elo se 
instr'lirom . Ora, todo o senti meu to drste genero acaba 
sempre por se man ifestar, por se impor. O menino o com-
prehende bem depressa ; isso desperta o seo senso moral, e 
o elle se reconhece como um membro de uma nova família, 
maior , a fa mil ia huma na , que o acolhe co m sympathia. (l ) 

Quanto ao modo de pra ticar, ha muita variedade. 
Em Pariz e em Genebra, os alimentos são preparados nas 
cozinhas das escolas, e distribuídos, tanto g-ratuita mente aos 
indigentes, como mediante r etribui ção aos que podem re-
tribuir . 

· Na Belgica, são os alimentos preparados em locaes es-
peciaes fóra das escolas, e para ellas co_nduzidos em grandes 
caldeirões, á hora da dis tribuição, co rno tiv8 occasião de 
verificar na escola n . 2 de St. Gilles de Bruxellas . Alem 
disso, na Belg·ica as sopas só são dadas aos necessitados, 
gratuitamente. 

Na Austria, na Allemanha , em quasi toda a .Suissa, 
na Suecia faz - stJ como el11 Bruxellas. 

(l) Essays on Feeding School Children, pag. 164. 
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Por falta de local nas escolas, nem sempre as sopas são 
distribuídas ali; mas os professores conduzem os alumnos 
a onde possam tomar o alimento. Porém por toda a parte, 
nas escolas novas, destinam-se lo0aes para essa provi -
dencia, geralmente constderada de grande auxilio para a 
escola, como observei nas bellas escolas de Stockholm 

Quanto ao resultado que a instituição tem produzido, 
transcreverei algumas linhas das pessoas mais compet<'ntes . 

Ets o que diz o Sr. César na sua memoria já citada, 
que faz parte do Przze Essays on F eeding School Chitd?"en : 

((A tout seig·neur, tout honneur! Com me cuisines 
scolaires ont été spécialement instltuées pour les enfants 
pauvres, nons allons maintenant essayer de noter leurs 
e:ffets sur les petits écoliers qui y prennent part. Les ex-
périçmces que l'on a déja faites, que j'ai faites moi - même 
ne se 1rouvent pas consignáes dans de três nornbreux 
rapports; cependant l 'un ou l'autre consacrent quelques 
ligues à ce sujet . 

« Les renseignernents qui nous sont arrivés, établissent 
d'une maniêre générale l'heureuse influence eles soupes 
scolaires. En France, en Allemagne et en Suisse, surtout 
dans ce deruier pays, nul ne conteste plus le caractere 
populaire de· cette institution. Les com missions d'école, qui 
peuvent le mieux juger ded services que rendent ces dis-
tributions d'aliments, sont unanimes pour en reco mmander 
l'organisation . L'opinion publique les admet aussi com me 
l'une des reuvres les plus excellentes, créées pendant ces 
derniêres aonées . Quand une innovation éveille ainsi la 
sympathie de tous, qu ' elle s'inspire de besoins sérieux et 
intére sants et qu' elle coopere au bien-être de l'humanité, 
toutes qualités des soupes scolaires, cette innovation est 
bonne et les e:ffets en sont salutaires . >> 

O auctor passa a transcrever as informações que re-
cebeu de diversas pessoas, como seja do director do . 
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ensino primaria do departamento do Sena do de 
Bruxellas, do director do Cantão de Berna, etc, , infor-
mações que confirmam o seu asserto . Dispenso- me de as 
transcrever aqui para não allongar demasiadamente este 
trabalho. Ellas p'ódeni ler- se a pags. 158·, 159 e 160 da 
obra citada, da qUal remetto um oxemplar. 

Uma das questões irr.portantes a resolver na distri-
das sopas escolares é distinguir e designar os alum-

nos que devem receber o alimento gratuitamente. Por toda 
a parte são os professores os encarregados desse n:lister, o , 
que é muito bem entendido, por que elles são os que melhor 
conhecem as condições çlos seos alur:nnos. 

São sempre preferidos os mais pobres e fracof', e na 
Suecia são escolhidos entre estes os de melhor éompor-
tamento. 

Sobre banhos nada direi. Sua utilidade é tão geral-
mente reconhecida; sua necessidade em paiz intertro-
pical é tão intuitiva, que seria ocioso recomrnendá-los. 
Só direi que nos paizes em que a escola ·primaria tem 
caracter ed ucativo, as casas de escolas tem uma repartição 

, de ba:nhos. Em Stockholm as novas escolas têm -banheiros; 
em Londres trata-se de fazê - los nas es.:olas que se estão 
edificando, e. de adaptá-los ás que se estão transformando. 
Em Bruxellas, em Londres, os meninos são conduzidos . a 
locaes, em que se banhem e aprendam a nadar. 

Que far8mos nós diante deste movimento vertiginoso? 
Deixaremos todas essas pi·oviclencias á margem , quando 
tratarmos de edificar os preclios escolares? 

Não o creio. Confio muito no bom senso da adminis-
ttação ; os grandes melhoramentos moraes e materiaes; 
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que reclamam as . nossas escolas, nilo d0ixarão de ser 
attendidos. 

De todas as modernas instituições escolares reclamadas 
pela educação, nenhuma se cornpa1a á Caixa Economica . 
Além do alcance pratico, que tem na educação civica como 
exercicio de economia, qn e é a virtude excellencia do 
proletario, ella é u rna iristituiç<1o summamente delicada e · 
até peri gosa , que, no estado actual das nossas coisas , a 
administração, não só nilo eleve our igar, mas até não deve 
confiar senão a quem tlver J aJo bôa copia de si. 

Esta instituição eu a con heço de rierto, tive-a na minha 
escola durant0 oito ann os . 0 11 dr; deu excellente resultado. (l) 
Na minha viagem enco ntrei a por toda a parte; na Bel-
gica, em na Suecia , na Inglaterra. Estudei -a deti -
damente para me t ira r de certas duvidas S1Jbre o seu func -
cio namento . 

Posso atri rmar, bão sem algum cl esvanecih1ento, qi.w as 
icleias que eu slisteutei aqu i em 1883, e que não foram aceitàs 
no me) paiz ,' talvez por h.âo serem estrangeirás, eu as vi 
empregadas e rn Bruxellas o em Par is. 

Co m etfeito, em 188 1 eu tinha sido incumbido pelo 
miu ist0rio do im perio de organ isar um reg·ulame.ntd pai-a 
as caixas economicas escolares, que se iam crear . 

O projecto de regu lamento por mim apresentado foi 
approvado 1:Jelo conselho dii·ector e pelo ministro do itnperio 
de então. 

(l} Não t en •lo a ideia s id rl fl.•!eita ontros p r·nfesso r es e t endo e u 
completado 25 annos de serviç•1 , nà<J qniz deixar· embaraços a meo 
cessor, caso me r·etirasse rJ ,, ser· viço, cor.rro me pa recia prova vel, e tratei 
fle liquidar a caixa, o q ne fui feito sem nenllllma reclamação. 
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O referido reg;ularnento foi considerad.o pelas capaci-
dades que o discutiram, como muit? pesado: exigia -se o 
systema de Malarce, seguido nas escolas da Europa. 

Em uma memoria que escrevi em 1883, a convite do 
ministro elo imperio, para ser apresentada ao Congi·esso de 
Instrucção (que se malogrou), memoria que consta do vo-
Jume impres8o dos trabalhos daquelle Congresso sob n. 11, 
Bu analysei os systemas seguidos na Europa, moí'trei seos 
defeitos e jLmti:fiquei a preferencia que dava ao seguido na 
minha escola, o qual foi por mim organisado e serviu de 
norma ao que fôra approvado pelo g·overno . 

Dizia eu naquelle documento : 
a} Que o systerna ele ,Malarce não satisfaz ás necessi-

dades de uma :fiscalisação completa por parte da auctori-
dade , condição essencial de moralidade desta, como de 
qualquer outra instituição escolar , mas sobretudo desta; 

b) Que a folha dada ao menino como recibo facilmente 
se deteriora; 

c) Que os sellos, adaptados como meio expedito para 
simplificaraescripturação, são inadmissíveis na escola, por -
que, se o menino perder a folha com os sellos, perde tam-
bem suas economias. 

Pelo que, aconselhei : 
a.) Escript,uração de entradas, sahidas, contas cor -

rentes e caixa ; 
b) Livretos para os recibos ad instar das cadernetas 

da caixa do Estado ; 
c) Rejeição do systema ele sellos . 
Acabo de verificar que os professores são levados a 

fazer a escripturação por mim recommendada, em cader-
nos particulares. 

Interroguei - os sobre o modo pratico ele conhecer em 
um momento dado o estado da caixa, quando a escriptu-
ração me parecia tão deficiente. Responderam- me que o 
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meio era uma escripturação particular, que elles fazem PARA 

SEO GOVERNO. 

Expuz-lhes o meo modo de pensar sobre a escr.iptu-
ração; respo nderam -me que isso é inclispensavel para se 
poder ter conta das operações da caixa. 

Raciocinemos : Se uma escripturação adclicio nal é 
indispensavel para a bôa direcção de uma caixa eco no mica, 
porque a escr.ipturação elo systema de Malarce não basta, 
não é melhor que essa escripturação seja feita em limpo, 
em um livro, elo que em borrão, em cadernos, que nenhum 
valor tem, nem pó de inspirar confiança? 

Nas escolas em que vi a caixa economica, adopta- se 
como recibo, em vez de uma folha semelhante á do livro 
de contas correntes, uma caderneta de pequeno formato, 
onde estão marcadas as casas para sellos . Porém em vez 
ele collar nella os propr.ios sellos, marcam com um 
cunho o valor do sello. 

Perg'untei ao clirector da escola Communal du Pont 
du Locli, em Paris, a razão dessa substitnição. Respon-
deu-me que, se collasse o proprio sello, o menino que 
perdesse sua pequena caderneta, teria perdido suas eco -
no mias. 

Co nfronte-se esta resposta c:om o seguinte trecho da 
minha memoria ele 1883, pag. 7 : 

cc Para o individuo, não ha nada mais perfeito; mas 
para as co rporações como as nossas escolas, em poder de 
quem devem ficar esses cartões? Dos alumnos; e não pócle 
ser de outro rnodo. 

Mas então, aq nelle que perder o seo cartão, tom perdido 
suas ecouornias. Ganha o Estado, que vendeu os sellos; 
mas perde o individuo, que pensou econo misar . Para 
crianças é o systema Í11aclmissivol. >> 

Do que levo dito se conclúe qne o systema de Malarce, 
quo serviu de guia ás caixal3 economicas escolares na Eu-
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ropa, e que eu não quiz aceitar, quando introduzi na minha 
escola tão importante instituição, tem sido modificado no 
sentido dás minhas indicações. Não só se faz a e:::criptn-
ração que eu aconselhei como necessaria, embora a façam 
em cadernos particulares, o que rião diminúe, antes com-
plica o tt;abalho, co mo se distribúem aos a lu nmos li v retos, 
em vez de g-randes folhas. Finalmente os sellos não são 
collados nos livretos. 

Posso, pois, repetir aqui o que disse em 1883. ecO sys-
tema brasileiro é o que co nsulta melhor os verdadeiros 
interesses da instituição e dos interessados.)) 

Queixam-se os professores belgas; e tambem os fran-
cezes, que os meninos não. fazem economias, são apenas 
os portadores das dos pais, · os quaes podem retirá-las 
quando dellas necessitam . Ora, se em alguns ou em muitos 
ca.sos essa providencia é de grande auxilio ás familÍas dos . 
operarios, não poucas vezes vai a pequena economia, que 
devia moralisar o menino, augmentar a desmo1;alisação do 
pai preguiçoso, que só deixa a taverna quando ·tem esgo -
tado o ultimo recurso. 

Em consequencia já os professores belgas se pronun-
ciaram contra a caixa economica no Congresso da Fede-
ração, reunido ern Bruxellas a 2 e 3 de Setembro de 1891. 
Foi votad·a uma moção para a suppressão da caixa eco -
nomicà, por 11 9 votos contra 87. 

Nove foram as razões alleg·adas coritra a instituição. 
·· 1. a Sua inefficacia contra os effeitos desastrosos das 

doenças, dos accidentes, etc. ; 
2 . a A economia não desenvolve senão sentimentos de 

egoísmo; 
3 . a O serviço relativo é do domínio de empregados 

de outra orde m, e não do professor ; 
4 . a o é apenas o bailq ueiro do pai ; 
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5. a o menino é incapaz de poupar : quando traz o 
dinheiro, é apenas o portador; 

6. a Os pais só poupam por ostentação ; 
7. a As economias dos meninos de mais recursos exci-

tam a inveja dos pobres; 
8. a O serviço da caixa é complicado, e toma tempo ao 

ensino; 
9. a Em 25 annos de experiencia a instituição não tem 

dado resultario. 
Vejamos que valor têm estp..s allegações, e se os profes-

sores da maioria do congresso deram prova de grande 
sagacidade e de uma orientação pedagogica na altura do 
conceito, que no estrangeiro se faz da sua competencia. 

Em primeiro logar, o .Manuel, em artigos edi-
ctoriaes, procura justificá-los dizendo que elles não votaram 
contra a instituição, mas que seo :fim foi protestar contra 
·o modo por que ella é executada . 

Estou de accordo neste ponto com a maioria do Con-
gresso : a .contli.nuar a instituição mal executada, é melhor 
supprimi...:la. Mas as alleg·ações que :fizeram , e com que 
justificaram a votação, são tão cornpromettedoras dos cre· 
ditos do professorado belga, que só por si bastariam para 
mostrar que sua orientação está muito abaixo do nível da 
pedagogia moderna. Com aquella confissão ingenua, os 119 
professores da maioria do Congresso subscreveram o dipli.Jma 
de sua incapacidade moral. 

Felizment(J, para honra do magisterio, elle teve o pro-
testo da minoria em numero de 87 l O que causa admi?'a-
ção, é como houve um numero tão avultado, que sustentasse 
quand-même a instituição, por dignidade da escola e do 
paiz. Jussieu dizia que no mundo o numero dos elephantes 
é muito diminuto á vista do das formigas . . 

Não ha entre as allegações , uma sequer, que mereça as 
honras de uma discussão. Umas são simplesmente banaes; 
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outras são altamente compromettedoras da capacidade dos 
que se animam a defendê-las. 

A primeira mostra a a11sencia c·)mpleta do conheci-
mento da significação e Llo valor pedagogico da insti -
tuição. Admittido qu e sejA. vrrdadc, quid inde? E' por 
ventura. para fazer peculio ao 1u eui no que na escola se en-
sina a economisar? 

A segunda é simplesmente uma parvoíce. A experien -
cia mostra que só os honl C' IIS cconom icos é que têm com 
que soccorrer aos que proci sa.m elo soccorro. N i.Io são os 
descuidados e os perdnlarios . Esses vêm a ped ir; não 
podem dar. 

A terceira, causa last ima qno fosse formulada. Haverá 
nada mais digno do educador, do que ser o depositaria de 
centenas de meninos e de seos pais, que lhe vêm entregar, 
confiantes , as suas exíguas economias ? 

A setima é, como a segunda, uma parvoice. So o sen-
timento ele inveja se desenvolYesse na Belgica, seria isso 
uma prova do pouco cuidado dos educadores ! Mas, feliz-
mente, elle se desenvolve com mais força na cabeça dos que 
i maginam esse perigo para se liberta.rem do trabalho. 

A oitava encerra duas· accusações : complicação do 
t rabalho e perda de tempo. Ambas estas allegações são 
d8stituidas de fundamento . De um lado o serviço se pó de 
fazer nenhuma complicação ; de outro lado, o tempo 
exig'ido é relativamente diminuto. Custa. menos a fazer a 
operação diaria da caixa, do que a ensinar uma conta de 
dividir. A qu estão é QUERER. 

A nona dá logar a esta explicação : Se não tem dado 
resultado sério, é por qne tem sido mal executada . O 
tado da instituiçãe tem sido muito sério por toda a parte . 
E' pena que a maioria do Congresso não tivesse definido o 
qu e entende por sério , e quaes são e para quem são, os 
resultados que ella queria. Para os alumnos é a educação, 
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a qual depende do educador; para o educador , honra e 
gloria e'll troca de mu ito trabalho o muita dedicação . 
Se isto não é sério, nada ha que o seja. 

Deixei de proposito para o fim as tres questões (-1", i)a 

e Ga) que são as que explicam a má vontade dos profes -
sores contra os pais elos meninos . Prouvera a Deos que o 
professor pudesse ser o banqueiro elos pais! Co mo são 
estreitas as vistas da maioria do Congresso! A escola é uma 
instituição eminentemente Sua marcha rogt tlar, 
sua vida depende da intimidade com as famílias. 

Como se explica que se alleguo como defeito de ·uma 
instituição escolar o facto de ella aproveitar directamente 
aos pais elos alumnos? Isso seria, a meo ver, mais uma razão 
para sustenta r a instituição. 

Sobre o assumpto conversei com o Sr . Slnys, a qncm 
communiquei a minha opinião, e elle concordou commigo. 

A razão é que, em virtude da organisação escolar , os 
professores não estão em communicação com os pais, que 
só se commupic:<m com os directores, e por isso não lhes 
querem prestar um serviço. 

Quanto a ser o menino só portador elo dinheiro, isso 
não significa que elle é incapaz do economisar. So elle 
fosse capaz ele economisar, quem seria. o portador das eco -
nomias? A questão da ostrntação dos pais não tem mais 
valor que as outras . 

Seria melhor que o Congresso allegasse pura e simplels -
mente a má orientação da escola belga, a posição precaria 
em que se collocou o professo rado em virtnde da par-
ticipação nas luctas politicas, elo quo defeitos de u ma inst i -. 
tuição quo nenhuma cnlpa tem dos desgostos, que o profes-
sorado não tem sabido evitar. 

O que muito oscaudalisa os professores belgas, e parece 
que elles têm razão, é qne havendo nm director que se 
encarrega ela administração geral , e que não tem classe, 
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não seja este o encarregado do recolher as economias dos 
alumnos, obrigando a faze r a collecta pelos professores em 
suas classes . 

Com effeito, desd'.'l que ha uma r eclamação por parte de 
um alumno , o director :fica embaraçado sem saber se foi o 
professor que se enganou, ou o alumno que o quiz enganar . 
A questão torna-se difficil. 

A esse o governo de Inglaterra dirig·iu aos 
directores das escolas, uma circular a 12 de Outubro de 1891, 
recommendando -lhes as caixas economicas. Diz - lhes que 
se encarreguem pessoalmente de ir pelas classes uma ou 
duas vez<"s por semana, receber os depositos, e que escru -
pulisem eni. sob.recarregar os professores com mais esse 
onus. 

A caixa economica não é obrig·atoria na Inglaterra; 
mas vai-se divulgando co mo uma instituição de grande 
utilidade. Em l SSO havia caixa economica em 1087 escolas 
inglezas. E111 1890, em 2!98 . E 1h lO annos fundaram-se 
141 l caixas novas. 

Na Suecia a instituiç:'i:o está n1uito divulgada, e ninguem 
se queixa dos máos effeitos, nem faz o serviço de má 
vontade. 

· Na Belgica, de 622.929 meninos das escolas primarias, 
171.589 fazem economias , as quaes . montam a* 2 .930.359 
francos. 

Na Communa de Bruxellas (não em toda a cidade), 
de 5.633 meninos, que frequentaram as ·escolas commun.aes 
em 1890- 1891, 2.583 rlepositai-am 50.815 francos. 

Dentre os 2,583 depositantes, já 2,397 têm caderneta, e 
só 186 n::Lo a têm. 

De 4.926 meninas, 2.429 depositaram 59 .006 francos" 
Deilas, 2,285 têm caderneta, e_l44 não têm. 

De 1.414 ad ultos, 198 depositaram l.574_francos. Delles, 
190 têm caderneta e 8 não têm. 

22 
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De 1.163 adultas, 182depositaram 1.260 francos. Dollas, 
165 têm caderneta, e 17 não têm . 

RESUMO. 

Frequentaram as escolas primarias: . .. '! . . .. . .... c:l3.136 
Ec1nomisararrí ................. . ......... . . .. 5.392 
Têm caderneta ..................... . ·. . . . . . . . . 5 . 037 
Não têm cade1;neta . ... . . . .. . ....... . . . ... . .. . . 355 

Total dos depositos do anilO 112.657 frai1cos . . 

Na Suissa, a necessidade da caixa eco.nomica escolar 
é muito contestada, não só porque os habitos de economia 
são bem accel1tuados em todo o povo, o que diminúe yonsi-
deravelmente o valor peelagogico ela dita instituição, pois 
a escola não preeisa fazer ó que a famllia faz; como porqne 
os pais acham mais nat11ral depositar as economias dos 
:filhos nos numero13os estabelecimentos, que por toda a parte 
estão 'á sua disposição , onde começam a render juros imrne-
diatamente, do que remettê -las á escola, para ele lá serem 
remettidas aos ditos estabelecimentos . Em corisequencia, a 
marcha da instituição não é tão consideravd como parece 
que devia ser em um paiz classico de educação. 

Das estatísticas do anno de 1889 consta que ha em 
Zürich 13 caixas economicas escolares, que têm recolhido 
168.522 francos, selido 19.816 francos recolhíclos naquelle 
ultimo anno (1889). Contam 1.984 depositantes, elos quaes 
só 786 fizeram depositas no dito anno. 

Cumpre notar yue a intimidade da família com a escola 
é-tal na Suissa, que algumas caixas économicas escolares 
têm--se transformado em communs, de sorte que a 
populA.çi'io recorre a ellas para depositar suas economias . 
Isso acontece notavelmente no districto de Winterthur em 
Zürich. Este facto vem confirmar a minha sobre o 
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caracter popular das instituições escolares, que tanto des-
agradou á maioria do Congresso dos professores belgas. 

Em Paris a instituição conta grande numero de adhe- . 
rentes. Em 1887 havia caixa economica em 197 escolas, o 
numero,. de cadernetas subia a 31.596, e a somma depo-
sitada era de 433.876 francos. Hoje esses algarismos são 
muito superiores. Nas escolas em que vi caixa economica 
nenhuma má vontade notei da parte dos professores. 
A direcção e todo o serviço pertence ao director, como 
deve ser. 

O systenia seguido por toda a parte é o de Malarce 
com algumas modificações. Ha, entretanto, um ponto em 
que vi conservado um defeito do systema de Malarce, e 
que me parece capital. Todos recebem os depositos dos 
meninos em dias determinados, o que tira á instituição uma 
bôa parte de sua utilidade e augmenta consideravel.mente 
as difficuldades praticas. 

Com effeito, para que a caixa economica possa produzii' 
. seo effeito educativo, é necessario que a qualquer momento 
que o menino adquira qualquer pequena somma, possa 
positá-la. Se um menino recebe um vintem ou dois na 
sexta-feira, é quasi impossível que chegue com elles até a 
quinta-feira da outra semana, unico dia em qne a escola 
recebe. E se o dia for outro, o argu!Jlento procede do 
mesmo modo. 

Por outro lado, os pais dão aos :filhos no dia determi-
nado o dinheiro que elles devem levar. Nesse dia acumu-
lam-se os depositantes, avoluma-se o trabalho, ao passo 
que estando a caixa sempre accessivel, esse trabalho se faz 
mais suavemente e os meninos tomam parte mais directa 
na operação. 

Peço licença para copiar aqui o que a respeito escrevi· 
na memoria já referida destinada ao Congresso de in:, 
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«O nosso r eg·ulamento, portanto, consultou melhor a 
indole da instituição . Por elle, sempre que o menino tem 
o seu vintem, pode trazê- lo; e o professor deve recebê- lo . 
Se o professor não puder escripturar os depositas em certo 
dia, guarda o trabalho para o dia seguinte, como faz com 
qualquer outro processo.>> 

Depois de demonstrar com algarismos as vantagens 
do systema seguido na minha escola e na de minha mulher, 
eu accrescentei: 

« De tudo isso o que mais interessante é, e que cons-
titue o meu orgulho, é que não temos empregado meio 
artificial. Não ha propaganda, nem discursos preparados 
para o professor fazer a seos discípulos . O professor, 
em linguagem chã e familiar, diz a discípulos que 
é util para a sua educação que se habituem á economia; 
elles acreditam e vêm depositar e confiar á sua guarda 
o seo vintem. E' assim que nós procedemos, porque jul-
gamos que assim a instituição se desenvolve natural -
mente.)) 

Pela estatística de pagina 11 da referida memoria, 
vê-se que, sendo a minha escola de pouco mais de 100 
alumnos, logo no primeiro anno a caixa teve 70 depo-
sitantes; os depositas subiram a 384$300. No segundo 
anno, o numero de depositantes era de 83, e as quantias 
depositadas subiam a 557$880. No terceiro, o dos depo-
sitantes subiu a 94, e os depositas, a 935$480 . No quarto, 
o dos depositantes era 101 , e os depositas 1:148$640. 
No quinto havia 114 depositantes e 1:280$820 deposi-
tados. 

Por esses algarismos se vê que os nossos meninos são 
faceis de educar; que as instituições escolares podem-se 
adaptar com a maior facilidade ás nossas escolas; que a 
indolo de nosso povo é admiravel. Tudo depende da edu-
cação do professor . 
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Oh serv açiio 

Se um dia a administração quizer tentar a introducção 
da caixa economica na escola , pode ·se ap roveita r de Ma-
larce o systema de escriptu raç'i.o de contas cor rentes, que 
é de uma simplicidade ad mi ravel , mas não deve limitar - se 
a isso, porque as operaçêes da ca ixa precisam ser verifi -
cadas , e a verificação sem uma csc ripturação de diario e de 
caixa, tom a-se di:fficilima e co nso me mui to temp o. 

Na memoria que a respeito escrevi, encontra m-se es-
clarecimentos sobre a facilidade da escripturação por mim 
empregada . 





TOPOGRAPE IA DE NAAS 

O Cast ello de Naas Slojdlarareseminarium 

'1-.ABELL A EXPLICATIVA 

1 Cas tello de Nii1ls e suas dependencias. 
2 Casa do jardineiro. 
3 Ponte so bre o lago StirvJangen. 
4 Casa do .Taco ll . 
5 Bn.bPI (morada dos estndan tes) . 
6 Senlinarin de Naiis . 
7 P;t lace te do Directo r 
8 Hotel e salão de r<1Uniào. 
9 Casa para morada das senhoras . 

10 lden1 . 
21 Estação de B' loda . 

ll Casa de particular . 
l 2 Idem . 
13 Escola da parocl1ia. 
14 Casa de particular. 
.15 Idem. 
16 Idem. 
17 Id em. 
18 Idem. 
19 Igreja parochial de Skallsjo. 
20 Povoação de Floda. 





'·· 

CA PlTULO XIH 

O Trabalho Manual 

Este capit11lo consta de trcs partos: na primeira , eu-
dou noticia circunstanciada o minuciosa da Escola Normal de 
Náàs (Slojdlànrresemz"nm"Útm) ; na analyso 0s 
principias pedagog-icos >pelos quaes se reg·e ·ern Naàs o E?n:-
sino do trabalho manual educativo (Sló)'cl); na terceira, 
trato elo trabalho manual ern geral, elo modo por que elle 
é ensinado nos diversos paizes que visitei, e da influencia 
que sobre elles têm exercido os princípios pedagogicos pro-
fessados em Nààs . 

PRIMEJRA PAR TE 

A ESCOLA NORMAL DE TRABALHO MANUAL EM NAAS 

Em um canto ela Suecia, na província de Vester,çotland, 
jaz a pequena e linda povoaç:ilo ele Nâiis, que faz parte da 
parochia ele Skallsjo, e fica a pouco mais ele tres kilometros 

;J 

··'; 



344 O TRABALH O MANUAL 

de Flocla. Flocla é uma pequena povoação , onde ha uma 
estação da liuha ferrea, que conduz de Gótebo?"g a Sto -
ckholm, a trinta kilometros da primeira cidade, e a qua-
trocentos e setenta da segunda . 

·O terreno de Naas, qne em tempos anteriores era 
muito extenso, está hoj e r ecl nzido a um a arca el o cerca de 
oitocentos hectareos. B' alto sen1 ser montanhoso , o apre-
senta ondulações g-raciosas, que lhe dão o aspectc, de urn 
grande jardim. E' todo coberto de florestas de pinho, 
carvalho e abedul , · interrompidas aqui e ali por terrenos 
cultivados . 

O rio Séifvelangen, affiuente do Gotta, divide-o om 
du as parttJs , formando entre ellas um lindo lago, que tem 
o seo nome (Sdfvelangen). 

A parte mais alta é chamadaStom-Nâds (gTande Niiàs): 
é uma península, rodeada pelo lago. Dahi o 00111e : 
Nããs significa península. 

A outra ligada á primeira por uma pontA, 
chamd-se Lüla- Nàâ":s (pequena N<'iüs). 

Na península está situado o castello Llo rico e uuico pro-
prietario de Nttàs, o Sr. Augusto Abrahan1son, importante 
negociante de Goteborg, fundador e protector elo Seminario. 

Na segunda parte está situado o Senlinario ou Escola 
Normal ele trabalho manual, Slôjâléircwesemzúariwn, esta-
belec imento muito afamado na Europa, aonde os profes-
sores de todas as partes do mundo correm a bel.Jor os 
sãos princípios peclag·og·icos do sabio pedag·ogista flnlamlez 
(Cyg·neus), estudados cuidaclosan1ente pelo Dr. Otto Sa-
omon, director do Seminario de Naàs, e por elle gene-
rosamente expostos, com a maior simplicidade, modestia 
e amor, a todos quantos se aprosentam para ouvirem suas 
sabias prrlccçõ(:'S. 

Aqui e ali vêo m- se por entro as florestas, pitorescas 
casinhas de madeira, de aspecto encantador, destinadas 
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á morada dos estrangeiros, que vão frequentar o Se-
minaria. 

Para termos uma noticia completa desta ünportante 
i:J.stituição, analysemos o desenvolvimento da icléa alta-
mente patriotica e humanitaria, quo presidiu á t'undação 
elo Seminario, e Y<'jamos como esto estabelecimento se 
transformou em uma instituiçi1o elo. caracter internacional. 

Em 1522 foi o donlinio ele Joado por Gustavo 
Vasa, rei d.:t Suecia, a um seo vassallo Joen Smasven. 

Nenhuma noti cia se conhece de anterior áquella 
data. 

O que era N i:üts naq uelle tempo, as modificações 
porque passaram esses desde Smasveu até 
Abrahamson, os nomes de seus successivos possuidores, e 
alg·uns Jactas que so prendem a épocas anteriores ao Se-
minaria, tudo il:'so são coisas, quo nenhum interesse podem 
ter para n:ós, e por isso clellas nJo me occuparei. 

Em 1868 o Sr. Abrahamson comprou aquella pro-
priedade, e foz logo plantar arvores, que ag·ora formam 
bellas flores tas. Fez ta m bem restaurar as casas ele seos 
arrendatarios, os quaes , por sua extrema pobreza, não 
podiam ter morada confortavel. 

Homem de grande coração, Abrahamson notou que, 
por doficiencia ele meios, a parochia não ministrava ás 
crianças pobres a t.clucação corivon iente. Propoz-se logo a 
concorrer com aniltacla somma para qne se fundassom em 
Nàas, escolas. onde, além de outras disciplinas, se minis-
trasse o enstno do· trabalho manual, qu e habilitasse os 
futuros cidadãos a ser utei.s a si o a sua patria. 

Em l8í2 começou a Junccionar a primeira escola, a 
qual foi inaugurada a :30 de .iunho com dezeseis alnmnos. 
Nesse dia o SL Al>rahamson deu vinte e CÍllCO mil coroas 
para a manutenção da escola. O prin1eiro mostro de trabalho 
li1anual foi o Sr. Alfredo Johanson, o mesmo que é hoje o 
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chefe corpo docente · do · se'nrinarlo -( prii{1:eiro , '··: 
homem de caracter illibado, de coração generoso e de.inex-
ced,ivel con1petencia. 

O director da escola e a alma da instituição, então 
nascente, era o Dr . . Otto Salomon, filho dr; üma il;mã do -
Sr. Abrahamson. O Dr. Otto Salomon, homem instruido em 
mathematicas e scieneias naturaes, tem gosto decjdido e 
até paixão pelos estudos pedagogicos, que se aceommodam 
facilmente á i'nclole natural do seo coração angelico. Elle . 
havia feito. além disso, estudos especiaes ele agTonomia, e 
era o director e administ rador da propriedade ele sco na 
qual havia já introduzido' melhot·amentos modernos para 
a cultura elas terras. 

O regulamento ela escol-a mareava dez horas de trabalho 
diario durante ciucoenb. semanas por anno, sendo sete horas 
destinadas ao trabalho ru aunaL e tres ás outras disciplinas, 
das quaes eram as priucip;:u's: o desenho e as mathe -
matieas. 

Notando -se principio g rande hesitação, e por con-
seguinte, poüca frequencia, foi e3tabelecido que cada alunmo 
receberia diariamente quarenta ô";"e. ( O;"e é a centesima 
parte de uma corôà, a qual vale approximacfamente seis -
centos réis da nossa moeda . ) Dava, portanto, Abrahamson 
cerca ele 240 rs. diarios a cada alumno, isto é pag·ava para 
que fossem aprender gratuitamer}te! E' o que entre nós se 
chamaria um cumulo/ 

Essa quantia podia ser augmentada ou diminüida, 
segundo o compo rtamento e a applicação elo alumno. 

A vinte e cinco ele Março de 1874, anniversario nata -
lício ela virtuosa co nsorte de Ab rahamson (fallecida) , foi 
inaugurada outra escola para o sexo feminino· (de 12 a 16 
annos). Cada menina deviá receber cliariarneóte vinte e 
cinco O? 'e ( l :) 0 rs.) 

Nessa escola ensinavam- se especialmente as prendas 
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dome;Ücas (concertar roupa usada, lavar, engommar, co -
zinhar, etc. ) 

As quantias destinadas aos alumnos eram divididas em 
duas partes : uma lhes era entreg·ue aos sabbados ; a outra 
era recolhida a uma caixa economica , para fazer um patri-
monio a cada um. 

Não é di:tficil imaginar como , corll. o correr do tempo, 
se tornaram populares e estimados esses dois homens, que 
assim se devotavam ao serviço de sua patria e da huma-
nidade; um, gastando sem pena uma bôa parte de sua 
fortuna, adq uirida com a maior honestidade (l) no com-
rnercio de importação; outro, em pregando as forças de sua 
intelligencia robusta e esclarecida,e os inexhauriveis recursos 
de seo coração mag·nanimo para realisar um pensamento 
de tão grande valor humanitarlo ! 

Nesse mes mo anno de 1874 foi reformado o plano de 
estudos, introduzindo-se nelle novas disciplinas. Foi então 
que nasceu a idéa da fundação do Seminario, o qual co-
meçou a funccionar em 1875, como veremos adiante. 

1 o Religião, 2° ling·ua nacional, 2o arithmetica, 4° g·eo-
graphia-, 5° historia, 6° calligraphia, 7o desenho, 8° mu-
sica, 9o historia natural, lOo gymnastica, ll o esgrima, 
l2o. SlOfd (trabalho manual.) 

(l) Devo aqui declaral' que; quando ilfgo-com a nwio?'" honestidade-. 
não quero 0mpregar uma fol'ma và de mero elogio, · frequentemente 
11 sacla 8nt1·e nós; nào, t nho certezet dA c!L\H uma verdade: a honestidade 
Lio commercio na Suecia é proverbial. Durante qn atl'o mezes, que vivi na 
Suécia, tive mais ele uma oc,·as iàn de ohset·var ele perto os costumes 
desse povo generoso e hospitaleit·o, e pnsso asseverar que o seo. co mmerc io 
e o mais honesto que se póüe desPjar. Não c1·eio que haj a outro 
que o exceda. 
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Antes de passar adiante, devo dar aqui uma explica-
ção, que não é sem alguma importancia. Os suecos chamam 
SlOjâ o trabalho manual, que, não tendo caracter de offi-
cio, exige, todavia, certa dextreza de mãos. Slôjâ é uma 
palavra de orig·em sueca, vem do adjectivo sWg, que sig·ni-
fica dextro, habil. As outras línguas não possuem palavra 
que possa exprimir com precisão essa idéa. Recorrem a lo-
cuções, mais ou menos extensas. Em consequencia, tem sido 
a palavra Slójâ aceita em diversos paizes : na Italia, na 
Russia , na America .do Norte, nas republicas platinas, e o 
que mais admira, na altiva Inglaterra. Não seria, portanto, 
grande desacerto empreg·á-la em vez da expressão tmbalho 
manual, que não tem uma significação precisa, pois sig·ni-
fica tudo quanto se faz com as mãos, com, ou sem caracter 
de officio . 

' 
Em 1877, sendo as escolas bem frequentadas, não mi-

·mando já a razão que determinára a distribuição de di -
nheiro pelos alumnos, quando todos estavam convencidos da 
utilidade real das escolas de Nàas, cessou o Sr. Abraham-
son de dar dinheiro aos alumnos, contentando -se com a 
educação gratuita que lhes fornecia. Mas, nem por isso as 
escolas foram menos frequentadas. 

Applicou, porém, o illustre philanthropo esse dinheiro, 
que assim deixava de despender com as escolas, á consoli-
daÇão do Seminario, que desde 1874 estava fundado, e a 
cujo desenvolvimento deviam se é mais tarde sacri:fkadas as 
;pro;prias escolas; como vamos vêr; 
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Em 1886 foram as duas escolas reunidas em uma escola 
mixta, a qual foi depois supprimida (1888) por se precisar 
do local para o Seminario, que tomára grande incremento, 
e para que o clirector pudesse concentrar toda a sua atten -
ção, e consagrar a sua actividacle a essa de en-

pedagogico, já então de caracter internacional. 
A suppressão da escola, entretanto, nenhum trasiorno 

causou á população de Nããs, porque nessa época já a pa-
rochia tinha sufficientes escolas, em que era ministrada 
educação conveniente. 

A ideia de crear-se uma escola para os mestres se 
instruirem no ensino metnodico do slojcl, afim de poderem 
ensiná-lo com vantagem nas escolas publicas, quando esse 
ensino fosse nellas adaptado, appareceu, como vimos, em 
1874. Nesse anno preparou- se o plano primitivo do ensino 
do Seminario. ( Seminario é o nome que na Allemanha, na 
Suissa e na Suecia se dá ás escolas normaes.) Prepararam-se 
os modelos , e fez -se a primeira exposição. COmeçou-se 
então a fallar dos modelos ele Nããs. 

Seg·undo o plano de 1874, para frequentar o Seminario 
era necessario : 

l. o Ser maior de 18 annos; 
2. o Ter já praticado o slô}"cl; 

- 3. o Ter frequentado uma escola publica; 
.4. o Ter attestado de bom comportamento. 

E' bom que se saiba que na Suecia, onde estas coisas 
são serias, ter um attestado de bom con1portamento significa 
ser realmente bem comportado. 
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Cada curso começava a l de Outubro, e terminava a 
31 de Maio, em que começavarn os exames. O trabalho era 
de dez horas por dia, das 6 da manhã ás 6 da tarde, com 
duas horas de recreio. Exceptuavam-se os domingos e as 
ferias do Natal e da Paschoa. 

HORARIO 

Das 6 horas da manhã ás 8, slô}d; 
Das 8 l/2 ás lO, instrucçâo theorica ; 
Das lO l/2 ás 12, slõfd; 
De 1 hora da tarde ás 3 1/2, desenho; 
Das 4 ás 6, instrucção theorica. 

Apenas posto em pratica, foi logo modificado o plano. 
A duração do curso foi prolongada a um armo ; a pedagogia 
e a methodologia foram introduzidas no ensino. 

Em 1882 supprimiu-se o curso annual, e formaram-se 
cursos mais curtos. O primeiro plano foi de 8 cursos de 
15 alumnos cada um. Em 1883 foram os cursos reduzidos 
a 6; em 1884, a 5; em)886, a 4. E assim ficou até 
hoje. 

Antes de 1882 era o seminario frequentado só por 
pessoas do sexo masculíno, e só por suecos. Nesse anno appa-
receu o primeiro estrangeiro (l noruego) e compareceu 
tambem uma mulher. Nos seguintes foi crescendo 
gradualmente o numero de estudantes do sexo feminino, 
de sorte que em 1885 já frequentaram 10; e em 1889 o seo 
numero chegou a 117 ! De 1889. para cá, o numero tem di-
minuído de novo : 
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Quanto á frequencia de estrangeiros, essa tomou pro-
porções taes, quo o directur teve ele destinar-lhe dois 
cursos especiaes. 

Cumpre aqui mencionar clesuc j.:i um facto summa-
mente honroso para o Seminario, e quo prova o alto ápreço 
que lhe dá o governo ela Suecia. Em todas as estradas 
de ferro elo g'overno, concede-se passagem ele segunda e 
terceira classe por metade do preço ela tabella, aos que 
se retiram ele Niias, tendo freq uentaclo um curso do Semi-
nario, ·qualquer que seja a distancia a percorrer. Para 
isso basta mostrar na no acto de comprar a pas-
sagem, um cartão elo Seminario com a rubrica elo Di-
rector. Aproveitei desse favor na minha viagem a Sto-
ckholm . 

E' tarnbern notorio que o Setr,it1ario de Naas é o unico 
estabelecimento, que na Suecia gosa ele tal privilegio . 

Além desse favor, concedido aos alumnos pelo governo 
por intervenção do virtuoso clirector, não se descuida este -
prestimoso cidadão ele empregar todo o prestig·io ele sua 
pessoa e do seo estabelecin1ento em beneficio daquelles que 
ahi vão aprender gratuitamente, e a quem elle trata com 
tanto carinho, que todos são seos amigos: Durante o se-
gundo curso ele 1891, por exemplo , estando aberta em 
Goteborg uma importante exposição industrial e agrícola, 
propoz-se elle a obter-nos entrada na exposição, quantas 
vezes q uizessemos, por rtJetade do preço. E assi.m o fez. 

Em 1889 foi estabelecida uma regra, qne ainda vigora , 
e é a seguinte : 

Os dois cursos de inverno são exclusivamente desti-
nados aos suecos, e os sexos são separados : o primeiro 
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cu rso é só para 20 mulheres , ni'io se admittem homens ; o 
se,gundo é para 50 home ns, niio se adrnit te m mulhere:s . 
Os dois cursos d"l verão silo franqueados aos es trang-e iros 
de todas as nações, mas sem exclusão elos snecos. que suo 
sempre em maior m:mero, e têm certa preferencia . 
O ensino é co mpletamente mixto, e o numero de a1u mnos 

·é cem de ambos os sexos, e1T1 cada curso . 
O primeiro curso de ve riio elo 1891 (de 27 ele Mato a . 

8 de Julho) foi frequentado po r 101 alumnos, d istriiJt ti üos 
do seguinte modo : 

Nacionaliclacle Homens i\-Inl heres Som ma 

Suecia ..... . .. .. .. 63 22 85 
Noruega • o •••• • •• o l l 
Finlandia . ... ...... l l 
Dinamarca .. ...... . 2 2 
Allemanha .. . .. : . . . l l 
Ing·laterr.lt .. ." ...... l l 2 
Hollanda . .... . .... l l 
Russia . . ..... ... .. l 3 4 
Ail1erica do Norte .. l 2 ' 3 
Brazil. . ... ... . . ... l 1 

Total. .. . ... . . 72 29 101 

Ao todo 85 nacio naes e 16 estrang·eiros; 72 homenE? e 
29 mu1h(')res. 

O seg-undo cnrso do mesmo armo (de verão, 15en1 en -
tendido, de 29 de Julho a 8 de se'tembro) foi frequentado 
por 105 alumnos, sendo 42 nacioriaes e 63 estrangeiros . 
Ent re os nacionaes 34 homens e 8 entre os es -
trang-eiros, 33 homens e 30 mulheres. 
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Eis a distribuição : 
Nacionalidade Homens l\1nllleres Som ma 

Suecia ............ 34 8 42 
Noruega ........... 3 1 4 
Finlandia ... ....... 1 1 2 
Dina marca .. . . .... 2 2 
Ing-laterra ......... lL1 8 22 
Escossia ...... . . . .. 2 2 4 
Allemanha ... . . ... . 3 0 
Hollancla ........ . . o 5 ll 
Austria ....... .. . .. 1 1 
Ungria .. . .. . ...... 2 1 3 
America do Norte .. 1 9 lO 
Brazil ... ... ... .... 1 1 

Total . . ... ... . 67 38 105 

P ode parecer estranho que, sendo o nu mero limitado a 
cem, o prime iro curso tenha tido 101 e o segundo 105. 
A expli cação é facil. As salas de trabalho contêm sómente 
100 bancos, de accordo co m o regula mento . Acontece, 
porém, que, depois de encerrada a inscripção elos cem, 
apparece alg·um, ou alguns pedidos com instancia . O di -
r ector , para não desgostar aos adrnitte alguns 
extranumerarios, com a co ndição ·de não terem bancos 
especiaes , trabalhando em bancos de outros. E', portanto, 
uma medida de excepção, que não inval ida a r egTa. 

Para se faze r idéa clara da marcha, a princ ipio lent a, 
desta iustituição, e ao mes mo tempo, da perseYeranca do 

23 . 
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seo digno director, darei aqui uma estatística curiosa da 
frequencia que teve o Seminario desde sua fundação até 
hoje, anno por anno: 

ANNO ALUM. 

1875 . ... .. ... . .. .. . 4 
1876. .. .. . ..... ... . 9 
1877 .. ...... . .. . .. . ll 
1878.. .. . . . . .... . . . 14 
1879. . ... .. .... .. .. 19 
1880... . .. .. ... . . . 27 
1881...... . . ..... . . 29 
1882...... ... ... . . . . 102 
1883.... . ... . .. . ... 114 
1884 . . .. .. . . ....... 114 
1885 . .. . ..... . . . . . 149 
1886 . .............. 162 
\887. .. . ... . .. . .... 219 
1888 . . . ....... . . . . . 249 
1889....... . . . . . . . . 277 
1890.......... . .... 276 
1891 ...... . .... . : .. 276 

Total ........ 2051 

Estes algarismos nos dizem que o Seminario de Nããs, 
pTincipiando com quatro alumnos, foi sempre crescendo, 
até que, ·dA 1889 para cá, tem tido sempre mais alumnos 
do que o maximo da su3: lotação, que é de 270. a saber: 
200 nos dois cursos de verão ( l 00 + l 00) ; e 70 nos dois 
curso8 de inverno (20 + 50). 

Sobre esses mesmos algarismos podem-se fazer consi-
derações importantes , que não cabem nos limites deste 
trabalho . 
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Dos 2,051 alumnos, que têm frequentado o Seminario, 
I, 177 são suecos, e 87 4 são estrangeiros pertencentes aos 
seguintes paizes: 

I. Noruega. 13. Austria. 
2. Dinamarca. 14. Ungria. 
3. Finlandia. 15. Islandia. 
4. Allemanha. 16. Italia. 
5. Russia. 17. Hespanha. 
6. Suissa. 18. Abyssinia. 
7. França. 19. Japão. 
8. Belgica. 20. Repub. Argentina. 
9. Hollanda. 21. Uruguay. 

10. Inglaterra (propria) 22 . Chile. 
ll. Escossia. 23. Canadá. 
12. Irlanda. 24. E.U. da A. do Norte. 

25. Estados Unidos do Brazil. 

Assim vemos que a Nããs . têm ido estudar professores 
dos mais importantes paizes e nações do mundo . Têm ido 
os da Europa, os da Asia, os da Africa e os da America. 
Só da Oceania ainda não foram professores a 

· E da Europa, só Portug-al e a Turquia, e os Prin-
cipados do Oriente não mandaram lá seos professores. 

E' tambem um facto notorio que paizes mais 
adiantados, como Allemanha, Suissa, França, Belgica, 
etc:, os homens que se occupam desse movimento do mundo 
escolar, foram assistir aos cursos de Nâãs para regularem a 
sua orientação pedagogica, e todos manifestam o maior 
respeito pelo digno director do Seminario. Entre elles 
posso citar alguns, que conheço pessoalmente, e que me 
têm honrado com sua amisade. Rudin, director e presi-
dente da sociedade propagadora dos trabalhos manuaes, 
em Basiléa; Dr. Goetze, director do curso de trabalhos ma-..., 
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nuaes , em Leipzig; Guiseppe Borg-na, director ela escola 
Boncompagni, em Turim ; finalmente, A. Sluys, director ela 
escola normal e da escola modelo em Bruxellas. 

Todos esses homens reconhecem a alta competencia do 
Dr. Otto Salomon e sua admiravel orientação pedagogica. 

A inscripçâo para esses cursos eleve ser solicitada com 
muita antecedencia (de mezes). O director, depois de re-
ceber os pedidos, faz a inscripção ; depois, responde a uns 
que vão, e a outros, que e::;;perem. Em 1890 foi preciso 
recusar 253 pedidos de inscripção ! 

Em 1891 houve tambem muitas recusas, cujo numero 
"ignoro , por que os dados estatísticos que possúo, vão só 
até 1890. ' 

Quando cresceu o numero de alumnos, edificou-se o 
predio especial para o Seminario, o qual foi inaugurado a 13 

' ' 
de Junho de 1890. Por occasião dessa festa o Sr. Atira-
hamso n fez cloaçi]o ao Seminario, de uma porção de terreno 
na pequena Niiüs, e fez separar ele sua propriedade o ter-

reno cloa.do. Consignou tambem uma som ma avultada para 
manter a instituição, que hoj e vive de seo propri'<;» patrimonio. 

As casas Mellan - Nàiis e Kéillnâéis, que ficaram 
prehendidas na area doada, foram logo restauradas á custa 
do Seminario. 

O Seminario tem os seguintes predios : 
1 Seminariet ou Slójdléirareseminarz'um. 
2 Bjo?"kenéiiis. 
3 Véinhem (casa dos amig-os) . 
4 Kâllnéiéis . 
5 Mellan- Néiâs. 
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I-SEMINARIET OU SLOJDLÃRARESEMINARIUM 

Este é o edi:ficio principal. No pavimento inferior 
(assobradado) ha um vasto cor redor, fo rmando angulo rectn 
com o vestíbulo, que lhe :fica no centro. Nas paredes desse 
corredor ha quadros, contendo em sueco e em inglez, as 
diversas regras disciplinares, que são reco mmencladas aos 
alu mnos. Ha tambem cabides, onde os alumnos deixam 
suas capas e seos chapeos , quando entram para as salas de 
trabalho. Contíguas e parallelas ao corredor para o fundo 
do preclio, ha tres salas : uma, destinada ás sessões do 
jury, de que tratarei mais adiante; as outras duas , a de -
positas ele modelos. 

A' direita elo corredor e das salas mencionadas, ha 
duas outras salas, destinadas ao trabalho, e munidas dos 
arranjos necessarios para 50 pessoas, repartidamente entre 
as duas (15+35). 

A' esquerda do corredor e das salas de modelos, ha 
um vasto salão em fórma de angulo recto, em cujo vertice 
está collocada a mesa elo clirector, ficando os estudantes 
distribuídos pelos dois lados do angulo (duas salas). Esse 
salão é destinado ás lições theoricas, que o Director modes-
tamente appellida suas lezluras. Nelle se fazem as sessões 
solemnes de abertura e en0erramento dos cursos . E' a sala 
do honra. Em suas paredes estão os retratos do fundador 
e do director do Seminario, e mais uns quarenta e poucos 
retratos de pessoas illustres, a quem o director quer honrar. 

No pavimento:superior ha um gabinete de physica, um 
deposito de objectos de g·ymnastica e de armas para a 
esgrima . Ha tambem vastos salões para.· clorrnitorios dos 
professores suecos, q n8, sendo pobres, são dispensados de 
pagar alojamento durante o tempo do curso. 
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As regras disciplinares recommendadas aos estudantes 
são as seguintes : 

Os estudantes devem €lsforçar-se por tirar o maior pro-
veito possível da instrucção aqui ministrada ; 

Não devem faltar ás lições nem ás salas de trabalho 
(slOjclroorns) sem causa justa, que devem communicar ao 
Director. 

Pede-se-lhes : 
I. o Tenham todo o cuidado com os objectos perten-

centes ao Seminario; · 
2. o Não fumem dentro do edificio do Estabelecimento ; 
3. o Dêm ao somno tempo sufficiente, afim de que ó 

trabalho se possa effectuar sem esforço excessivo ; 
4. o Consultem ao Director antes de combinarem corri 

os companheiros qualquer divertimento; 
5. o Não permittam entrar no Estabelecimento pessôa 

estranha, sem consentimento do Director; 
6. o Não façam trabalho manual fóra das salas respe-

ctivas; 
7. o Recolha1ln-se a seos aposentos ás lO l/2 horas da 

noite; depois c).essa hora devem-se fechar os portões. 
8. o Apaguem suas velas ou lampeões ás ll horas o 

mais tardar. Desde essa hora até ás 6 da manhã, devem 
evitar todo o barulho desnecessario, e tambem conversas. 

II-BJÓRKENÁAS 

E' um lindo palacete, em que mora o director com 
sua farrâlia. Fica ao lado do Semina?"iet, a 40 metros de 
distancia. 

III-VÃNHEM 

E' um predio muito espaçoso. No pavimento inferior 
(assobradado) tem um grand€1 salão , que é o ponto de 
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reumao de todos os estudantes do SemiQario. Ali lê- se, 
conversa -se, toca-se, joga-se a bag·atella, as dam as , o 
xadrez; representa-m-se scenas espirituosas ; fazem -se 
.:liversos jog·os e divertimentos innocentes . (E' prohibido 
fumar, dansar e jog·arcartas). No centro ha uma mesa espa -
çosa, r odeada de cadei ras, contendo livros, jornaes, rovist.as 
e m diversas linguas, tudo destinado á .leitura dos estu-
dantes, além da bibliotheca d_o Seminario, que está franca 
tambem aos estudantes . 

Ao lado esquerdo do vestibulo, estão as salas do r efei-
torio; á direita, as ac0ommodações do hotel, que a -todos 
fornece alimento nas horas marcadas no horario do Se-
minaria. 

No pavürwnto superior ha vastas accomrnodações, qu e 
estão sempre promptas para nellas se hospedarem os visi-
tantes , que deYam permanecer por alguns dias. 

Em um dos commodos mora o secretario do Seminario, 
que é encarregado de velar a observancia de diversas 
regras . 

A hospedaria não pertence ao hotel; é do Seminario ; 
e por ella os hospedes nada pagam , qu alquer que seja o 
numero de dias. 

IV-ILÜLNAAS 

Este predio contém no pavimento (assobra-
dado) um vastíssimo salão de trabalho , munido de todo o 
necessario para 50 pessoas, e duas salas para modelos. No 
sobrado ha quartos para: morada exclusiva das pessoas do 
sexo feminino. 

V -

E' um edificio só destinado á morada das pessoas do 
sexo feminino, e fica á pequena distancia de Kallnéíé{s , 
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Além dessas casas do Seminari o, ba muitas outras de 
um particular , a qu em o Seminario concede permissão de 
alugar quartos mobiliados; aos estrang·eiros, durante os cur-
sos, fornecendo -lhes tambem o serviço necessario , com a 
condição de sujeitar- se a um preço modico , determinado 
pelo Seminario, de sorte que se torna impossivcl qualquer 
especulação, ou exploração . Para isso elle uão paga o 
a rrendamento ela terra ao Seminario. 

Observação 

A flscali sação escrLlpulosa do Seminario sobre a regü-
laridad e de proced er para com os estrangriros é admiravel. 

A dona elo hotel , por exe mplo, tem a casa elo graça, 
cJm a condição ele fornecer aos estud antes todo o neces -
sario pelos preços el o uma tabella regulada pelo Semi-
nar io (preços minirnos). 

Entend e o g\3neroso director que, sendo em geral pobres 
os professores primarias, porque são por toda a parte mal 
r etribu idos, e sendo os governos ponco g·enerosos com essa 
classe de funcc ionar ios, o Seminario eleve favorecê -los . Peço 
licença para consiguar aqu i nm voto el e agrad ecimento em 
nome do professorado bras ileiro, a tão conspicuo amigo dos 
profrsso res . 

Cada estnclante pa !:ta qu::trcnta e cinco coroas pela ali-
mentaçilo, 0 qn in zo pelo q11 arlo e ser viço, clnranto as seis 
soma nas do Cllrso. 

Não l1a exemplo em pa rto alg·nma do mnn do, ele um 
tratamr nto decrnte por tão ponco dinheiro. 

Ha algnns cxtraord inarios , que mod ifica m urn pouco o 
cnk111o fund ad o ern ta l base . Mas, em todo ·o caso, taes 
despl'zas seri a m feitas elo mes mo modo, . e o tratamento 
fosso nwis 
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O trabalho do Seminario começa por uma sessão de 
abertura, na qual o director dirige aos estud antes reunidos, 
um discurso analogo ao acto. Distribúe depois uma cader -
neta a cada um, contendo : 

l . o O numero do seo logar nas lições theoricas (os 
lagares não numerados); 

2. o O numero de seo banco de trabalho (o numero do 
banco é o mesmo das ferramentas de cada um); 

3 . o A hora de cada um dos seus trabalhos, em cada 
dia da semana (horario individual); 

4 . o As regras disciplinares, que todos devem observar 
para a bôa ordem do estabelecimento .. 

Essas regras são as mesmas que se acham expostas em 
quadros no corredor do Seminari.o, como yimos em outro 
logar . 

Além disso, contém a caderneta a topographia de 
Wlas e a tabella que regula a chegada e a partida do trens 
de Floda, par::t governo de cada um . 

Feita a distribu ição das cadernetas, cada um tira á 
sorte iun numero, que só elle deve conhecer; é o seu numero 
secreto. Os nu meros são apresentados enrolados . 

O Director recornmenda a todos o maior sig·illo sobre 
o seo numero secreto. :-Esse numero serve para com elle 
serem marcados os modelos de cada um, afim de que os 
juizes não saibam a quem pertencem, como veremos adiante. 
Terminada a c0remonia da distribuição das cadernetas e 
dos numeras secretos, seguem os alumnos para as salas de 
trabalho , e cada um trata de cumprir as prescripções do 
seo horario. 

. .... 
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Para o trabalho pratico, nenhuma separação se faz 
entre os alumnos, nem quanto a sexos, nem quanto a na-
cionalidades ; em todas as salas ha de tudo. 

Para as lições theoricas, porém, os alumnos são divi-
didos em tres türmas, podendo qualquer preferir a turma 
que quizer. A primeira turma é a dos suecos, á qual 
pertencem tambem os noruegos, os dinamarquezes e os 
finlandezes. A segunda turma é a dos inglezes; a terceira 
é a dos allemães . 

Nessa divisão attende-se mais á lingua do que á na-
cionalidade. Assim, os que comprehendem o sueco, pre-
ferem a l a turma, por qu e o director falla a sua lingua , e 
naturalmente a fallará melhor que qualquer outra. Os que 
comprehendem melhor o inglez, preferem a 2a turma. 
E os que comprehenclem melhor o allemão, preferem a 
terceira. 

Os que não comprehendem nenhuma das tres linguas, 
pedem que lhes traduzam o que lhes diz o diredor. (l) 

O director fiá todos os dias tres lições theoricas de 
uma hora, uma a cada turma, na respectiva lingua. 

O trabalho começa ás oito horas e acaba ás quatro e 
meia, com a maior pontualidade. Aos . sabbados, poréi'B, 
acaba ao meio-dia. 

Durante o periodo do trabalho (das 8 ás 4 l/2) ha uma 
hora. de interrupção, dividida do seguinte modo : As lO 
horas, 5 minutos de recreio; ás ll, lO minutos de gym-
nastica; ás 1:2, l/2 hora para comer. A's 2, lO minutos de 
gymnastica; ás 3 l/2. 5 minutos de recreio. (5 + 10 +:.30 
+ I0+5=60= l hora .) 

(l) O dire.ctor não dá lições em francez , pot· que não tem o habito 
ele fallar essa Jmgua , na qual ell e só se exprime nos seos discursos so -
lemnes, quando t em de a alguem, que presume que en-
tendera melhor o francez, E um acto de delicadeza, para o qual elle 
um esforço. .. 



O TRABALHO MANUAL 363 

As horas do dia são assim:;distribuidas no horario 
geral: 

A's 7 l /2 horas da manhã, l o almoço ; 
.A's 8, trabalho; 
A's 12, lunch ( 2° almoço); 
A's 12 1/2 ( l /2 hora da tarde) trabalho ; 
A's 4 1/2, jantar ; 
A's 8 horas da noute, chá ; 
A's 1 O 1/2, recolher. 
As lições theoricas são dístribuidas de modo que, em 

uns dias cahem -nas horas do trabalho e o interrompem; 
em outros; no intervallo do jantar ao chá. 

O trabalho nas salas é dirigido por mAstres de aptidão 
reconhecida, e sob a fiscalisação, ou direcção geral do 
Sr. Alfredo Johanson. Os mestres são na razão de um 
para 15 alu amos. O ensino é completamente individual. 

Os mestres só ensinam ; nada tem que ver com a 
disciplina, ordem, asseio das salas . 

Para cuidar dessas coisas, ha em ,cada sala um elos 
estudantes, o qual é o responsavel. a quem todos obedecem . 
Faz-se uma eleição em cada sala sob a presidencia do 
director . O eleito por maioria absoluta é proclamado, e 
exerce uma certa auctoridade, por todos reconhecida. 
Ninguem se inculca, nem cabala. 

Os chefes das salas são chamados - os homens da 
ordem-, o que não impede que possam tambem mu-
lheres . Elles conferenciam com o director todos os dias a 
uma certa hera, communicam-lhe as occurrencias, se asha, 
recebem as ordens que devem ser transmittidas á commu-
nidade; em uma palavra, são os intermediaria:;: para as 
commuuicações o:tficiaes. 

O director marca tambem uma hora, em que está no 
seo escriptorio, promp 'o para receber qualquer dos es-
tudantes, que o queira cunsultat·. Além dis o, está fre-
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quentemente entre os alumnos ouvindo a todos, e a todos 
dirigindo palavras animadoras. 

Obse1•vação 

E' preciso dizer que o dircctor é de uma amabilidade 
encantadora; mas é tambem de uma energ·ia e de uma 
firmeza tal, que ninguem se a desobedecer aos seos 
conselhos paternaes, que são sempre considerados como 
ordens absolutas. 

Todos os sabbados são designados, em cada sala, tres 
estudantes para varre-la e remover os fragmentos de nia-
deira, resultantes do trabalho da semana . Ninguem escapa 
a esse serviço . A designação é feita pelos homens da ordem,. 
E tudo se faz de bôa vontade, sem murmuração. 

1\'lot.lelos 

No principio, havia uma só sorie de modelos, com cem 
numeros. Em 1880 foram elles divididos em duas series : 
a fundamental e a de repetição. Em 1887 formaram -se quatro 
series independentes : a primeira, destinada ás escolas 
niraes, é a serie tundameutal; a segunda, destinada ás 
escolas urbanas; a terceira, ás escolas superiores; a quarta, 
fi·nalmente, destinada ás escolas de meninas. Cada uma 
das tres primeiras tinha cincoenta a quarta tinha 
trinta. Actualmente só existem as tres primeiras. A quarta 
foi supprimida. 

Cumpre notar que das tres series existentes, muitos 
modelos são communs ás tres series, outros são communs 
a, duas. Daqui resulta que, sendo tres as series, e cincoenta 
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o numero de modelos de cada uma, o numero total de mo-
delos é muito inferior a cento e cincoenta; é apenas de 66, 
como veremos adiante . 

Todo o modelo tem um desenho, e muitos têm tambern 
construcção . O alumno recebe, quando vai fazer um tra -
balho, não só o desenho, co mo a co nstru cção, como ta m-
bem um modelo para imitar. 

Os modelos feitos pelos alumnos são marcados com os 
respectivos numeras secretos, c são clep,ositados na sala do 
jury, para serem analysados, criticados e julgados. 

Heune-so o jury todos os dias uteis, sempre qu e ha 
modelos a jnlg·ar. Compôe-so o jury das seguintes pes -
soas : 

O dircctor; 
O primeiro mestre; 
O secretario ; 
Seis alumnos. 
Todos os alumnos faze m parte do jury. 
Cada dia são cles ig·naclos os seis que d!'Vem entrar de 

serviço . O serviço elo jmy du ra duas e mais horas . 
O secretario só asssiste para escrever no livro do rc-

g·istro a nota qu e cada modelo recebe. 
O livro do registro não tom nome de ning uom; S11 as 

folhas são num0radas; seus nu meros são os quo corrcs -
pondem aos alumnos (os nu meros secretos) . Cada um co -
nhece o seo, e pode ver no livro suas nGtas, na folha que 
lhe corresponde; mas , ninguem conhece o numero elos 
outros. 

As notas são dadas e lançadas no livro segundo os 
numeros , com que estão marcados os modelos . Só no fim 
do curso é que se vem a saber a quem pertencem as notas, 
como veremos adiante. 

Cada modelo é examinado minuciosamontc c criticado 
por todos os membros do jury. Depois que passa pelas 
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mãos de todos, vai ás do director e do primeiro mestre, os 
quaes o examinam por sua vez com todo o cuidado, e decla-
ram a nota que merece, e fazem as observações correspon-
dentes á sua perfeição, ou ás suas imperfeições. E tudo isso 
é escripto pelo secretario no livro do registro, na folha cor-
respondente ao numero com que está marcado o modelo. 

Todo o modelo deve trazer dois numeras : o numero 
secreto de seo dono, e o que lhe corresponde na ordem 
da serie. Por exetnplo, um alumno que tem por numero 
secreto 431, e faz o modelo n. :20, marca-o deste modo 
n. 20 -431. 

Se elle se descuida de marcar o numero da serie, tem 
por castigo a diminuição de um gráo na nota; e se se des-
cuida do numero secreto, perde o modelo, porque este, não 
tendo numero de procedencia, não é do ninguem, e ning·uem 
tem o direito de o reclamar. Vai para um deposito especial 
e reservado, e depois. tem o destino que merece. 

E' notavel que todas estas coisas ali são sérias, e nin-
guem se anima' a 1pô-las em duvida. 

Os mestres não fazem parte do jury, porque natural-
conheceriam os modelos de seos alumnos e poderiam 

influir no julgamento. 
As notas que recebem os modelos, são : O, l, 2, 3, 

4, 5. No fim do curso sommam-se todas as notas, e 
toma-se a média, que é a que vai lançada no diploma. 

Quando um modelo não póde obter a marca o:fficial 
por defeito irreparavel, recebe uma má nota e é rejeitado. 
Se o defeito é reparavel, recebe nota má, ou soffrivel, 
conforme o caso, e é depositado em logar especial, aonde 
o dono vai depois buscá-lo e corrige o defeito, segundo 
as observações escriptas a respEJito, e submette-o a novo 
julgamento. 

O que, porém, é singular, e a mais de urrt tem parecido 
demasiadamente rigoroso, é que os modelos assim corri-
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gidos, embora fiquem depois muito perfeitos, e recebam a 
marca do Seminario, não adqui rem por isso direito a me- . 
lhor nota, prevalece a primitiva. 

Quer o director, com esse procedimento rig·oroso, 
obrigar os alumnos a uma attençJo séria, habito que o 
mestre deve fazer adquirir ás crianças. E diz o director 
que; como ningucm dá o que não tem, quem o úão tiver 
deve adquiri-lo, se quizer ensinar. 

Além dessa nota correspondente á perfeição dos tra-
balhos, ha tambem a nota chamada de independencia, 
cujo maximo é 4. Essa nota, que é muito relativa, não é, 
nem podia ser secreta. E' proposta pelos mestres, e acceita 
pelo director. 

O livro do registro está sempre franco na sala do 
jury, para que cada um. possa saber o estado de suas 
notas. 

' No fim do curso o director pede a cada um que lhe 
entregue o seu numero secreto, afim de poderem as notas 
ser transferidas para o livro de matricula, e lançadas nos 
nomes respectivos, para se extrahirem os diplomas. 

Eis o que é o Seminario ou Escóla Normal de trabalho 
manual · de Naâs, onde frequentei os dois cursos de verão 
do anuo de 1891, e obtive as notas, que censtam dos meos 
diplomas. 

Devo aqui declarar em abono da verdade, que guardo 
saudosas recordações desses mezes passados em uma socie-
dade, a mais pura e innocente que se póde imaginar; onde 
se respira como que um ambiente impreg·nado dos mais 
suaves sentimentos de fraternidade, benevolencia, modes-
tia, desinteresse e dedicação generosa, que só tenho visto 
naquelle canto da terra, verdadeiro Eden no seculo das 
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ambições pessoaes, desordenadas e pretenciosas, e não 
poucas vezes ridículas ! 

Darei agora uma noticia de algumas formalidades elos 
actos solemnes do Seminario, e bem assim, de algumas 
festas, que se celebram em N aas por o ocasião dos c11 rsos, 

Começa o acto, como todos os actos importantes entre 
os suécos, por müa ceremoniá, _relig'iosa muito tocante, que 
dá a esse povo um caracter de sinceridade, que o iorna 
summamente respeitavel. Os alumnos entôam um hymno, 
acompanhado ao harmonium. Segue-se o d'i scurso do Di-
redor, que, depois de saudar a todos dirigindo-lhes pa-
lavras affectuosas, recommencla..:lhes a o.bservancia elas re-
gras disciplinares e a applicação ao . trabalho; falla-lhes da 
natureza elo e dos exereicios que vão fazer, e da 
,mportancia da sua missão na sociedade, Depois lê a dis-
tribuição dos alumnos em turmas, designa a cada um a 

Séila de trabalho e apresenta-lhe7
0 mestre, que O ha 

dp djrigir. Entrega depois à cada um a sua caderneta e 
fa-lo tirar o S8L1 numero secreto. 

Depois do hymno cantado , pelos alumnos, o director 
faz a sua clespeclída, agradecendo a todos o procedimento 
correcto. Dirige-se depois a cada grupo da mesma nacio-
nalidade em termos polidos, modestos e summarúente li-
sonjeiros. 
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Seg·ue-se a distribuição dos diplo mas . Os alumnos 
fazem depois os seos discursos de agradecimento. Em geral, 
falia um de cada nacionalidade . Quando caJa um acaba o 
seo discurso, toca -se ao piano o r espectivo hymno n.1cional. 
Durante essas ceremonias, estão as bandeiras de todas as 
nações a li representadas, hasteadas no Seminario, m 
torno da band eira da Suecia . 

E' escusado dizer que a todas essas solemnidades 
assiste som pre o Sr. Abrahamson e a fami lia do director . 

. Terminada a sessão do encerra mento, o Sr. Abra-
hamson convida a todos os alumnos a um ja ntar de des -
pedida no sno Castello . 

No meio el e cada cnrso ha s8mpre um jantar no 
Castello, para o qu a l é crmvidado um do cada naciona-
lidade , co mpetindo ao director cl esi g·nar o que deve receber 
essa honra . 

Por occasião desses jantares, tanto o Sr. Abraha mson, 
como o generoso e modes to clirector , procnra m honrar 
aos seos hospedes corri a maior a mabilidade e cortezia , 
fazendo-lhes brindes sig nificativos· e muitas vezes com -
moventes. 

O Braúl recebeu por quatro vezes, manifes taç5es ae 
sympathia e de d istin ção com que o honrara m na minha 
pessoa . Ag radeci, corno pude , em nom e do meo paiz. 

O Snl ela anci.a n aii;e 

E' costume na Snecia festnjar na noite elo S. Jo:'i:o 
(23 de Jiinho) o so l da 111 eia noito Nesse di rt ro, nos todo.; 
convidados pa ra essa festa uo Castello do Sr. Abra lw.mso n. 
Estava a ta rde linda . Nilo cli go a noite, por qu 0 uesso 
dia nJo houve noite. A's ll 1/2 horas co meço u a luz a 

24 
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enfraquecer; porém reanimou-se á meia noite. Era o sol do 
dia 2'1, que vinha substituir o de 23 ! Não é que o sol 
desponte a essa hora; não, elle só se apresenta ás horas . 
Porém a sua luz se faz sentir horas antes . 

Em vez ele um salão, hvemos um parque ao ar livre, 
nas florestas do Castello . Para ali nos di rigimos encor · 
parados, conduz. indo as nossas ban<.leiras. 

Celebrámos primeiro uma sessão litteraria, em que 
tomaram parte todas as nações ali representadas . (E' o que 
se chama urna academia) . Seguiram-se danças e jogos 
campestres, em que tomaram parte muito activa, tanto o 
clirector, como sua senhora. 

A's ll horas fomos obsequiados pelo Sr. Abrahamson 
com esplendida Cbia, em que não faltaram vinhos e 
finos, e no yual se trocaram diversos brindes . A festa 
terminou á meia noite . 

Deixo ·de mencionar outras diversões, organisadas 
pelos alumnos, como concertos, jogos, representações, etc., 
festas para as quaes é sempre convidado o Sr . Abrahamson, 
e tambem o director com sua família; e elles nunca deixam 
de comparecer. 

Eis a noticia que posso da r de Nàas . Sinto não dispor 
de recursos para poder descrever as maravilhas da-
quelle mimoso ja rdim de fadas. A minha narração, prosaica , 
fica muito á quem da realidade . H a ali encantos que se 
não descrevem . 
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SEGUNDA PAR.TE 

O SLOJD EDUCATIVO EM NAAS 

Para dar idéia exacta da orientação pedagogica do 
Seminario de Naas, do modo porque é ali considerado 
e Glnsinado o SlOjd, preciso analysar detalhada e minucio-
samente as lições do douto director daquelle 
estabelecimento, o Dr. Otto Salomon . 

Para isso me servirei das notas tomadas nos . cursos de 
verão de 1891, a que assisti . 

Nesta parte , pois, pôde-se dizer que o trabalho não é 
meo, nús do mestre, cujos conselhos ouvi , e cujas regTas 
vou expor ci.ngindo-me, quanto possível, 'á lettra das suas 
lições, que escrevi cuidadosamente cada dia nos meos ca-
dernos, e ajuntando de vez em quando algumas reflexões 
que o caso exigir. 

Fazendo essa espec.ie de compilação das interessantís-
simas lições daquelle notavel pedagogo, · creio satisfazer 
cabalmente a tarefa , que voluntariamente aceitei, de dar 
informações minuciosas sobre aguelle celebre estabeleci-
mento de educação pedagogica. 

Com0ça o etuciHo pl'ofessot' pot expiicar a natureza elo 
estabelecimento, em que se v:ü aprender a ensinai' o SlóJ"d;. 



372 O TRABALHO i\IANUAL 

e logo depois es tabelece as condições ou requisitos de um 
mestre dessa disciplina, os quaes i:iãO qu a tro. 

l o As d isposições de espírito , que devem ter os profes -
sores d ignos deste nome, corno se so tra tasse de qua lquer 
outra disciplina. 

Aqui faz ello profundas e eclificantes cons iderações 
sobre a alta funcção, que na sociedade exerce m os profes-
sores . To teach, diz elle, z"s the highrJsl anel holiest work 
a man can elo. Ensinar é o ma is alto e o ma is importao te 
trabalho, que um homem pode faze r. 

2 . o O mestre eleve co nhecer o fim a que se propõe 
com tal ensino , e compenetrar -se clelle . 

3 . o Dev e conhecer o meio ele cheg·ar a esso fim. 
4. o Deve tor uma certa dose do dextreza tech nica . 
Est.a ultima condi ção, que a muitos pod erá parecer 

a primeira, o Dr . Salomon a co nsidera a menos impor-
tante, se bem que não a onsidore sem irnportancia . Diz elle 
quo o ens ino do Sli1jd :-;ó dá r esultado quando feito por 
um mestre , clotaJo elas ontras trcs qn aliclados, co m tanto 
qL\0 touha alg·uns co nheci moHtos (úut small hnowteclge), e 
não póde ser bom qu a nd o Je ito por nm a rtista, por mais 
hab il que seja, porém pril'aclo dos outros requisitos. 

Elle insiste sobre a noceo:;siclade do só confiar o ensino 
do Stôfcl a homens, qu e tenh am recebido ed ucação pocla -
g·og·ica . Mostra que o dado por pessoa incompetente 
póüe fazer mais mal elo q110 bem. 

O que recommencla o Stdjcl nas escolas não é a sua 
utilidade pratica , mas o sou caracter educativo. Se co n-
si,leramos essa d isc iplina sob o ponto elo 'vista economico, 
é eviclento que o trabalho de fazer, por exemplo, um a. 
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colher não é co mpensado pelo valor qu e esta tem no 
mercado. Mas é preciso considera r , não o valor da colher, 
mas a somma de beneficios, qu e resulta m para a ed ucação ,· 
em virtude do exercicio de forças iotellectu aes, moraes e 
physicas . qu e são occessarias pa r.::t a fiel exccucão elas 
re5 ras peuagog icas . Se o trabalho fo r acabado co m o 
asseio, a elegancia , a exactidão , etc. , que se requerem, o 
alumno não fica só mente habilitado para fazer uma colh er 
de tantos cen Limetros, mas a empregar ea1 tudo o que 
tiver de faze r, as q ua:tidades, a que se ti ver habituado . 

on tcudcncia.s do Slc\jd 

São cinco os fins geraes, a que Dr . Salomon chama 
tendencias (tendencies), para cuja obtenção elle estabelece 
r egras importantes : 

1. o Prepara r d irectam ent6 para a vida, ensina ndo 
ramos de certos o:fficios, e fazendo adquirir dextreza ele 
mãos ; 

2 . o Dar dextreza technica especial ; 
0. o Desenvolver as faculdades mentaes, e dar ao 

mesmo tempo conhecimentos posit iv os ; 
4.° Fazer mais in tensa a intuiçao ; 
5 . o Dar uma formal. 

I - PREPARAR PARA A VIDA 

Não acompanh arei o illustrado professor na loüga 
dissertação, que faz para explicar a sig'nificação das pa -
lav ras 'l/ida , pTepaNzçào, escola, pois, diz olle, nada é mais 
commum do que esta expressão -A escola devo prepa rar 
para a vida. Entretanto, gTande pa rte dos que a em-
pregam, não comprehendem a sua significação.] 
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O receio ele ser muito prolixo obriga-m(a dar só a 
regra com que elle termina o seu interessante arrasoado . 

Piua preparar para a vida, o Süjjd não deve ser · 
ensinado como officio, 'porque : 

l. o O menino não sabe qúe officio deve escolher, e 
quasi sempre o officio que elle aprende na escola , não é 
o que elle aclopta na viela, como se verificou em 
durante os 13 annos em que o trabalho manual foi ali 
ensinado com caracter de officio . 

2. o E' impossível ensinar todos 9s officios na escola, 
e como saber qual, ou quaes os que elevem ser 

3. o E' impossível ensinar um officio no pouco tempo 
que a escola póde destinar ao trabalho manual. 

E a consequencia desse erro seria desastrosa; porque 
um homem ignorante, que presume saber, por ter recebido 
algumas noções, é mais prejudicial á sociedade, do que o 
que não sabe. 

Elle cita estas palavras ele Rousseau : (( Ignonmce is 
neve?' lmt zl is more harmjul jm· a pe?·son to 
thz'nh he knows a tlúng when he does nol, than not to hnow 
the tlúng at all. A ignorancia é sempre perigosa; porém 
é mais prejudicial a um homem pensar que sabe uma coisa 
quando a não sabe, do que ignorá-la de todo.>> 

O que convém , diz concluindo o illustre pedagogo, é 
preparar o menino, desenvolver-lhe as faculdades por meio 
de uma aptidão geral , na gual depois como yue 
enxertar-se os cmihecimentos especiaes relativos á profissão 
que elle acloptar , seja qual fôr. 

II-DEXTREZA TECI-INICA ESPECIAL 

Por dextreza technica entende-se uma certa aptidão 
para empregar as fe rramentas , e para produzir obJectos 
exactos . Pode-se saber empregar um instrumento, o não 
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fa r.ê -lo co nvenienteme nte. ha, que têm longa 
pra tica de escrever, e cuja letra é illegivel. por fa lta de dex:-
trer.a technica. Entretanto, não se deve ter em vis ta só a 
dextroL:a technica, a qu al , apozar de importante, não ó o 

. fim principal elo S tiycl . 

III- DESEN\ rO LVER AS FACULDADES MENTAES, E DAR AO n-IES YI O 

TE:11. P O P ORITIVOS 

O pensamento de Frrebel e ele sua escola é q no o mo-
nin o deve ser desenvolvido em sua actividado, antes el o se 
lho desenvolverem as faculd ades intellectuaes . A hi sto ria 
el a humanidade nos mostra os homens, na primeira idade, 
ac tivos, e só mais ta rde, pensadores . A vida das nações 
repete-se na de cada individuv. 

IV- FAZER MAI S I NTENSA A INTUIÇÃO 

Mostrando o g rande auxilio, qüe o Slôjcl presta á intui-
ç:to, o Dr. Salomon analysa o systema de Johann Fredrich 
Herba rt (l 77G-l8 H ) professor em Konigsberg·, fa moso, 
não só como philoso pho, mas ta mb to m como fundador da 
sciencia da educação ; I'Ompara - o co m P estalozzi e mostra 
q ne as pretençõos de Herbart na applicação que faz do tra -
balho manual, são inacceitaveis. 

Não o acom panharei nessa dissertação, que julgo aqui 
descabida para o nosso ilm. 

V - DAR UMA E DUCAÇÃO F ORMAL 

Po r educação for mal entende-se o desvolvimento das 
forças ou faculdades mentaes e physicas. Ella se distingue 
da educação material , a qual consisto nos conhecimentos . 
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No ensino de qualquer materia pode-se bem distin guir a 
parte material da parto formal. No estudo da historia, por 
exemplo, as datas, os nomes constituem o material; o 
amor do bem, do justo, do h onesto, o ari.1or da patria, e 
outros sentimentos nobres, qu e tal estudo inspira, con-
stituem a parte formal. 

No ensino da religião, os dog·mas e preceitos co nst ituem 
a partn material; a cultura do sentimento reli gioso con-
stitne a parte formal. 

Se bem que a parte formal não se possa de todo separar 
da material , nota-se, todavia, que a parte material se 
desenvohe primeiro que a formal. E os educadores con-
stituem [como qu e dois partidos : um, dos chamados ma-
terialistas; outro, dos formal istas . Os primeiros querem 
que os meninos adquiram conhecimentus e habilidade, que 
é do que elles mais precisa m ua vida . Os scg·undos querem 
desenvolver as faculdades dos meninos , de modo que elles 
tenham indepen1dencia, confiança e m si, de sorte que os 
conhecimentos venham a ser nelles o producto de suas 
proprias forças. 

Ambos estão na verdade em principio; porém ambos 
se affastam cl ella 1)elo exclusivismo. A verdade está na 
combinação dos dois, que é o qne o Dr. Salomon chama 
the Tealistl"c school. Com cffeito , deYe-se dar muita impor-
hncia ao ensi no form al, porém cumpre quA elle seja dado 
por mnio de objectos matcriaes, que possam ser usados . 

O Slétfd pôde ser usado como meio de educação fo rmal, 
isto é, para desenvolver 011 as physicas o as mentaes, 
pois qne . convcnientrnwnte ensinado , elle dá os 
resultados, provados pela experienc ia: 

a) Inspi ra aos meninos gosto e amor prlo trabalho; 
b) Dá-l hes uma especie de respeito pelo trabalho n1de 

ou grosseiro; 
o) Desenvolve- lhes a independencia e a confiança ; 
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dj Dá-lhes habitos de ordem, de exactidilo , elo asseio 
e de elegancia ; 

e) Acostuma-os á attenciTo : 
f) Acostuma- os tambem á indnstria e á perseverança; 
g) Educa-lh es a vis ta e dá -lhes o sentido da fórma; 
h) D0senvolv c-lh es a for ça physica; 
i) Dá-lhes doxtreza de mãos; 
j) Dá directa mer,te dextreza no uso das ferra mentas e 

na execucJo de trabalho exacto. 
O Dr . Salomilo faz, a proposito el e cada um a drstas 

iheses , larg.:l d issertação o considerações profundas e muito 
sensatas, qu e eu Iolg·aria de transcrever . Farei, entretanto, 
dellas um ligeiro resumo apenas . 

I-GOSTO E AMOR PELO TRABALHO 

( To instil a taste ;m· anel love o(labow· m ,r;eneml) 

O hom em nasceu para o t rabalho, isto é, com a con-
di(';:"to el e ganh ar o pão co m o suor do seu r osto . A Provi-
dencia faz qn o o home m se sinta fe liz no trabalho. Nenhuma 
felicidade é co mparaYel á do home m lalJori oso . O pregui-
coso nun ca é fel iz. 

Em co nsequ cnc.:ia , inspirar este sentimento aos meninos, 
é faze r-lh es um g-ra nde beilL é constitLli-los capazes de ser 
feli zrs. 

Analysanclo depois a natureza elas cri anças e a do 
8UUcl, elle mostra quo a cri a nça gosta el e oJovimeoto, elo 
actividade, o enco ntra neste gr nero do trabalho. um a oc-
cu pação qu o lh e: dá prazer. 

Diz quo outras di sc iplinas, é preciso obri g·ar, e 
muitasvezos casti gar os menin os para que estudem; ao passo 
qne no Slójd, o Ci:lstigo collsiste em prohibi-los de trabalhar. 
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A cxperirncia das escolas da Suecia mostra que me-
nin os preg-uiçosos tornaram-se ap pli cados, para obtere m ser 
atlmittidos nas classes de trabaho manual ; e os de fre-
qu encia muito irreg-ular tornara m- se assiduos, porque os 
professo res fizeram da ass iduidade e ela applicação, condi ção 
para a aclm i::;sJ:o na classe dé> Slõfcl, 

Final mente, dos rela torios dos inspec tores consb. qu e 
as escolas melhorara m muito de frequencia, co m o StOid, o 
que se não tinha podido obter por meios coercitivos (na 
Suecia a instrucção é ohrigatoria), 

JI- RESPEITO PELO TRABALHO RUDE OU GROSSEIRO 

(To inspzi"e ?"espect jm· ?"ough honest boclily labour) 

O insigne pedagog-o a nalysao preconceito que dominava 
as sociedades a ntig-as, em quo um homem, que não tr·aba-
lhava, por não precisar_ era co nsiderado nobre; ao passo 
que o trabalhador era coasiderado um homem inferior, 
sobre tudo. o qn e se occnpava de trabalho rnde . Diz que 
esse proco nccito proveniente de serem taes trabalhos 
feitos por esc ravos, qn c nJ:o tinham tempo ele cultiva r 
suas fa-:: uldades mais albs . 

Diz que j á se vai notando muita clifl\) rença nos senti-
mentos da sociedade moclcrna, e m que n1nita gente ha qne 
considera o homem trabalh ado r superior ao ocioso . Nota 
que e::sa mudan ça existe mais entre as mulheres que entre 
os homens. Muitas sep.ho ras de bôa sociedade procuram al-
guma cousa para se occupa rem . Sobre tudo nos Estados 
Unidos da America do tem essa idéa caminhado 
muito. 

Elle refere a seguinte anccdota: cc Um inglez (gentleman) 
em visita nos Estados Un idos, co nversando co m o presi-
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dente. da U niilo, deixou escapar os ta asserção : << U rn inglez 
não iria limpar suas botas.>> Ao que o presidente replicou: 
« Whose boat; does he clean then? >> Que botas limpa ell e 
então?! 

Combate a opinião erronea dos qüe pensam que a intro-
ducção do Slofd nas escolas é uma desvantag·em para os 
artesãos. A sociedade é composta de classes altas e classes 
baixas : a felicidade social só existirá quando uns apre-
ciarem o trabalho ele OL1tros. Os homens ele certa classe 
suppõem que fazer uma mesa não é co isa que se possa 
comparar com a resolução de um problema, ou com a re -
dacção de uma minuta ; mas, se elles na escola tivessem 
tido occasião de fazer uma mesa; veriam praticamente que 
esse trabalho exige uma certa capacidade, e que não é 
tão facil como elles pensam. Dahi viria o appreço pelos que 
se occupam de trabalhos rudes. 

Refere que uma associação de professores do sul da 
Allemanha, ha cerca de 8 annos , decidiu declarar indigno 
de pertencer a ella aquolle elos collegas que annuisse 
a occupar-se de trabalho manual , mostra, diz e1le, 
qLle nem sempre os professores olham para as cousas pelo 
verdadeiro prisma. Se mostre. accrescenta elle ainda, 
não aprecia toda a sorte de trabalho co rporal, não pode ser 
u rn bom educador . (I f a teache1' does not apreciate all kinds 
o f bodily labour, h e c a nnot be a goocl eclucator). 

Quando o trabalho manual na escola não tivesse outra 
vantagem, bastaria esta el e fazer os mestres comprehender 
e a preciar essa especie de trabalho, e mostrar aos meninos 
que a escola o não despi·esa. 

Uno Cygneus (1 810-1888 ), o fundador elas escolas da 
Finlandia , estabeleceu que o trabalho fosse ensinado só-
mente pelos professores . 

Na Finlandia, os mestres de Sõjd têm o mes mo titulo 
que os demais professores. Pois que os homens de uma 
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educação puramente th eoric.:t ju lg·am-se superio res, é pre-
ciso que toao o homern aprenda a lg um traballllo manu a 
para a democratisação da sociedade. 

Um homem que possue só co nhecimentos aprendidos 
em livros, é tão mal educ.:tdo, como o artesão analphabeto 
( A man who only possesses book - J:mowleclge is as boclly 
eclucalecl as the one who only possesses a certain amount o( 
clexte1·ity). 

Donde conclue o Dr. Salomon - Stójd o1· sorne other 
làncl oj'manual wm·k, musl tlw1·ejo?·e jÚm a 1wcessary 
pnrt oj a man's education. O S /ójcl, ou qualquer outra es -

1 
pecie de t rabalho manual, deve necessariamente fazer parte 
da educação do homem . 

III A INDEPENDENC IA E A CONFI ANÇA . ( To develop z'nclepen-

clence anel self ?'ehance) 

Muitas ha que possuem conhecimentos e dex-
treza, porém não sãCJ capazes de fazer uso de suas apt idões; 
não pódem appl icar o quo aprendem: não são praticos. 
Se indagarmos a causa de tal irregularidade, vemos que 
lhes fa lta simplesmente confiança em si, e indepcndencia . 
A escola deve esforçar-se por fazer os meninos adquirir 
essas du;1S qualidades, indispensaveis á felic idade social. 
E o melhor meio é o do t rabalho, que os meninos devem 
fazer por si mes mos. 

Grande numero de pais, que não comprehendem a in -
fluencia da escola na educação, nem a im por tancia futura 
elos esl'orços elos filhos, procuram dar -lhes aux il ios para os 
trabalhos, que os professores passam para serem feitos em 
casa. Uns ensinam o que o menino devia fazer sózinho ; 
outros pag'a Jn a explicaclores, qu e os ajudem na preparação 
das lições. E os mestres; sobre tu do soa aula fô r numerosaj 



O TRABri LI-IO MANUAL 381 

nem sempre podem conhecer quando o menino trabalhou, 
ou quando copion o que lhe ensinara m. 

Daqui. se conclue que os trabalhos de livros nJo se 
pres tam ao :fim educativo de dar aos meninos ha bitos de 
indepenclencia e co nfia nça. 

O Dr . Salomon estudou e discu tiu esta qunstão, e diz 
que até nos processos feitos á vista elo mestre, os tu eninos 
invoutam meios de o illucl ir . 

Ellc refere o que viu e m um a. escola ele meninas , em 
quo estas se comrnunic<:tvam á vista elo mestre por uma 
t cleg- raphia sui genens : calla uma fazia. o sig-nal co nven-
cion"clo, com os proprios cabellos . E ésempreo desejo ele 
ter boas notas o que leva os meninos á improbidade. 

Com o traballlo ma nu a l , quando ensiuaclo seguudo as 
' r egras peclag-og icas, nilo póclo aco ntece r o mes mo. Todo o 
traballlo é fo ito á vista do mest re, qne o pócle verificar . 
E o Dr. Salomon asseve ra, com a exper.iencia das esco las 
ela Snecia, que os meninos, em g·era l, nilo llesejam se r élt tx i-
liaclos no seu trabalho. Ello refere um facto curioso , dado 
na a ula ele uma clistincta p rofessora , F roken Vera Hjett, 
que lcccionou no Se min a rio ele Ni:tiis, e que depoi s presto u 
g ra ndes serviços ao ensino na Finla uclia . 

Um dia teve ella necessidade ele ausentar- se por um 
momen to ela a ula, e viu pela ja nella, que um elos seos a lum-
nos pedia auxilio a outro, o qual e es tava disposto 
a prestar - lh'o, q uanclo o prim eiro, r efl.ectinclo , dispenso u- o 
dizendo -lhe : «Depois eu não poderei d i;.-;er que fui eu mes mo 
que :fiz . >> 

Cha mo a attenção elos homeus competentes para a bella 
or ientação, revelada por este facto, na ed ucação , naquelles 
paizes. 

Diz o Dr. Salomon que jsto basta para mostra r qnr o 
sLdjct é um bom rneio de clcsouvolver a co nfia nça: Tlds 
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ought to be sutficient to show that manual wodr, z's a goocl 
rnecm oj cleveloping self reliance . 

rv - HABITOS DE ORDEM, EXACTIDÃO, ASSEIO E ELEGANCIA 

(To in habits o f orcler , exactness, cleanliness anel 
neatness) 

Estes habitas sã:o de immensa importancia na vida ; 
cumpre fazê-los adquirir aos a lu mnos. Além das van-
tagens praticas na execução dos trabalhos, elles constituem 
a base mais sol ida da educação esthetica . Exactidão e onlem 
são ideias distinctas. 

Um trabalho pó de ser feito com uma ordem admiravel, 
e não ser exacto, sem prejudicar o fim a que se destina o 
objecto. Uma mesa, por exemplo, que tivesse meio CE)nti -
metro de menos no comprimento, não deixaria por isso de 
ser muito perfeit<l , e a sua inexactidão a ning·uem preju-
dicaria. Mas, se em voz de uma mesa, se tratasse de um 
par de botinas, bastaria essa inexactidão para ficar perdido. 

E como ha trabalhos, para os quaes se requer exacti-
dão, é conveniente, e até necessario acostumar os meninos a 
tudo fazer com exactidão. 

Quanto ao asseio e á eleg·ancia, nada preciso dizer, 
porque é intuitivo o valor de taos habitos; e o Slojcl é 
um meio poderoso para fazê-los adquirir. 

V-HABITOS DE ATTENÇÃO 

( To traz·n the habz"ts o t attenlion) 

Ninguem ignora a importancia da attençâo, 'incon· 
testavelmente o primeiro entre os habitos intellectuaes, 
nem a difficuldade pratica de prender a attenção dos 
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meninos. O meio mais efficaz, qut; a pedagogia conhece, 
é dar o ensino de modo que interesse aos alumnos. 

CLlmpre aqui distinguir duas especies de interesse : o 
verdadeiro e o especioso. Tem interesse verdadeiro o 
alumno que trabalha porque deseja adquirir os conhéci-
mentos, que lhe são transntittidos pelo mestre; tem inte-
res.se especioso o que trabalha para adquirir bôas notas, 
para fazer exame, para se r mais bem classi:ficado, etc. 
O primeiro é o unico pedagog ico. Nas disciplinas ordina-
rias, embora possa o mestre conseguir que o alumno fique 
em certa posi ção, olhe para ollo, ou para um ponto de-
terminado, o alumno não SPnte a necessidade immediata 
da attonção. Mas no trabalho manual, olle é obrigado a 
prestar attençkto, não só ao mestre, cotno á sua propria 
pessôa, co mo ao o bjecto em que trabalha: ao mestre, para 
saber executar o trabalho; a si, para não se cortar com 
a ferramenta; ao objecto em que trabalha, para o não 
estragar, e não ter de começar outro. (l) 

Ora, sendo a attenção solicitada no trabalho manual 
por estes tres motivos, cada qual mais importante, com-
prehende-se quo essa disciplina seja um meio poderoso 
para habituar os meninos a ser attentos . 

Além disso, nas escolas da Sueci '1. os professores têm 
observado que meninos muito desattentos têm-se tornado 
muito melhores com o trabalho manual, não só nesta, 
como nas outras disciplinas. 

VI - INDUS'l'RIA E PERSEVERANÇA 

(To t?"ain lhe habit of and perseverance) 

A humanidade nenhum progresso faz sem industria. 

(1) O Dr. Salomon tem notado que as pessoas g1·andcs cortam-se mais 
frequentemente tio que os men inos, o que aliús e muito natural, porque 
os cuidados são maiores, e concorrem para desviar-lhes a atten\ãO. 
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E' de g rande importa ncia co mprehender aos alumnos 
a intim a relação que h a entre a industria e o progresso. 

Não é ra ro o caso de homens trab alharlores .esforçados , 
que, entretanto , não tira n} rosu l ta elo de se os es forços. Mui ta 
gente conclúe deste fac to que é indifferonte tra ba l!Iar .uu 
nã0, e que o resultado depende ela fortuna. Mas a razi:iu é 
que não basta ser trabalhador esfo rçado, carece ser ta tu bem 
indust rioso . Deve mos, pois , ens ina r aos menin os qn e a 
inclustria é necessaria. 

As disciplinas ordinarias el a escola (orclúwJ"Y schoo l 
subjects) não se pres ta m a est e fi m educat ivo . Vimos em 
outro lugar que o mes tre não pôde ve rificar se os me tti11 os 
fizer a m por si mes mos o tra balho esc ripto. E tt as li c:tks 
oraes não é menor o seo emba raço. Faz o mes Lre uma per-
gunta , a que um menino responde promptam onte. Pó rlc ·tie 
asseverar qu e elle es tudou bem a li ção, co:no a respos ta 
parece indicar ? A's vezesé um facto ue memor ia, a co inci-
dencia feli z com uma questão por elle j á sabicb , qu o J oter-
mina . esse at;a.so, o qu al ve m motivar um juizo fa lso . 
Todos os que se occnpa m do ens ino , co nhece m pot· ex pe-
riencia que h a meninos que respondem com muita fac ili-
dade ás perg·untas, quasi se m es tudare m; ao passo qu e 
outros faze m g randes es forços , e nunca dã o uma r <"sposta 
qu e preste. 

Ora, sendo o mestre indu z; id o a juizos falsos , não pódem 
seos co nselhos produ zir o effoito deseja do, qu a ndo os me-
ninos es tão vendo a cada passo que o co mpa nheiro , (jll c! não 
se applicou, t eve um elog io pelo qu e não fez, e o que se 
esforçou , foi injusta mente reprehendido. 

O trabalho pra tico não resolve esta questão t ão per-
feita mente co mo seri a para deseja r; pon \m é ele g ra nd e 
aux ilio, porque o menin o sente a necessi dade elo traba lh a r 
pa ra que apparcça o ros ulbclo. O progtliÇOtiO, por ma is 
habil e intolli t;onte que seja, nilo co nseg uirá acaba r um 
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objecto, em quo não tenha feito todo o trabalho. Em resumo, 
o r esultado não depende tanto elo talento, como nas outras 
clisci plinas . 

. Meninos ha que sentem gnande di:fficuldade, quasi 
impossibilidade em apprender o trabalho; porém esfor-
çandG-se por muito tempo , acaba m por adquirir certa 
clextreza. Esses com prehendem com facilidade a connexão 
que h a entre a inclustria e o prog-resso. Incidentemente elles 
adquirem o habito, e comprehenclem o valor da perseve-
rança. 

Um argumento muito importante, que o Dr. Salomon 
emprega em favor do trabalho mànual, é o seguinte : 

Ha grande diversid ade entre os alumnos no que respeita 
a r ecursos intellectuaes. Ha grandes capacidades , ha me-
díocres, e ha tambem estupidos . Estes ultimos são infeli-
císsimos. Os pais não sabem que fazer delles, e elles mesmos 
se consideram inferiores . Pois bem, muitas vozes esses 
meninos faze m bonitos trabalhos, e ficam consolados de sua 
inferioridadA, pela superioridade quA lhes cabe na nova 
classe . Este facto parece justificai· a definição espirituosa 
dada a certos trabalhos.-Lo sáence des imbécites . Mas a 
verdade é que deste modo a educação é mais co mpleta . 

VII - E DUCAR OS OLHOS E DESENVOLVER O SENTIDO DA FÓRMA 

(To tmin the eye and cleL'elop lhe sen"se o( fonn) 

Co mo vimos aci ma , @ uecessario dar aos meninos uma 
ed ucação es tl-wtica, e es ta devo basear se em cer tos princí-
pios: a) habitos de ordem e o.s:actidão ; b) habitos de asseio 
e eleg·ancia; c) ed i.1caç::to da ·vista e do se ntido da fórma . 

Mu itas vezes olhamos para as coisas CO ittO que mecha -
nica monte , so m que possa mos dar ideia exacta do quo 

25 
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vimos. Olhamos, por exemplo , para uma esphera sem 
reparar que ella é symetrica. 

Carece ensinar aos meninos ·a observar, para desenvolver 
o sentido da fórma. 

Ora fazendo modelos symetricos, os meninos têm O'Cca-
sião de cultivar essa faculdade. 

O desenho não basta, porque só tem linhas. 
Os corpos plasticos é que otferecem á educação da vista 

meio mais seguro. 

VIII - DESENVOLVIMENTO DAS FORÇAS PHYSICAS 

(To ]J?"Omote the development ofthe physical powe?"S) 

O Dr.Salomon cita este dicto de Montaig·ne: <(0 homem 
não consta só he alma, mas tambem de corpon, e diz qu e 
muitos professores parecem não saber que os meninos têm 
tambem corpo; entretanto tudo nos leva a crer que em 
.futuro n:l:o muito remoto, a educação physica ha de mar-
char ao lado ela mental, merecendo dos educadores os 
-mesmos cuidados que esta ultima. São suas palavras: 
1\lfany teaclie1"S se em to k1W'W ve1·y litlle about people having 
boclt'es. Ther·c are howeve1·, signs o( a time coming, when 
physwal t;·aúúng wilt go hand in hancl 1mih mental ms-
tructz'on, 

Ora o trabalho manual , por si só, não dá todo o desen-
volvimento physico que se deve desejar; porém é, em totlo 
o caso, um poderoso factor; de sorte que, se tivessomos de 
escolher entre a gymnastica e os jogos de um lado , e o tra-
balho manual ele outro, preferiríamos a g·ymnastica e os 
jo.:sos . Mas na ela obsta a que tiremos partido deste novo 
meio auxiliar. 
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IX-DEXTREZA GERAL DAS MÃOS 

(To gzve r;eneral dexterzty o( hand) 

E' preciso distinguir entre a dextreza, que precisa ter 
um artesão, e a que deve ter qualquer homem. A educação 
da mão não é a mesma para o ferreiro, para o relojoeiro e 
para o alfaiate. Todos elles precisam de educação especial 
ou profissional. Mas o que cada homem precisa, pertence 
á educação geral, é o que se deve entender por dextreza 
geral. das mãos. O Slojcl só póde ser um meio de educação 
geral, e é só da educação geral das mãos, que nos vamos 
occupar. 

Em nossa mão, possuímos :o instrumento mais com-
plexo que existe. 

Carlos o Bello dizia: «A mão é o dom de Deos, que 
distingue o homem dos outros animaes; e todos devem 
aprender a fazer bom uso de suas mãos. )) 

Muitas vezes vemos um homem metter o martello nos 
dedos, querendo pregar um prego. Não é porque seja muito 
difficil pregar um prego; mas porque elle não sabe fazer 
o uso quer de suas mãos. Não é raro ver moços, aliás 
bem educados, ou pelo menos bem instruidos, que não 
sabem aparar um lapis;"porque os mestres, que em geral 
não são educadores, preferem aparar os lapis de sua classe 
a dar-se ao trabalho de ensinar tão simples operação a 
seos discípulos. 

Eu conheci professora formada em uma Escola 
Normal, que não sabia ensinar a suas alumnas como se 
enfia a lã em uma agulha. 

Acredito, diz o Dr. Salomon, que qualquer de nós, que 
precisou e desejou usar de suas mãos, e achou-se incapaz 
de o fazer, comprehenderá a grande lacuna que ha na 
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educação. I lhz'nk eve;·y OJZe o( us u:ho to use 
(ozt he1·) hands anel has found Mmself z'ncapable oj 

doz'ng so, musl have (owzd tlvtl z'l z's a wanl z'n ow· edu -
caüon . 

Elle cita estas palavras de C. G. Salzmann: «Um 
homem que não póda fazer uso rle suas mãos, é sómento 
meio h o mom. )) Donde conclúe o illustre peclag·ogo : «E', 
portanto, muito nocess.:trio ensinar aos meninos a fazer uso 
de suas mãos. )) 

X DEXTREZA ESPECIAL PARA US.I.R DOS INSTRUMENTOS OU FER-

RAMENTAS, PARA I<'AZEg TRABALHO EXAC'l'O 

(Dz'rectty to gz've de.xterity z'n usz'ng tools, ani z'n executz'ng 
exact wo?·'k) 

(lá vin1os que a educação não pócle ser só forn1al ; 
tem uma parto material, e que esta consisto nos co -
nhecimentos e na clextroza. A educação material que 
o Slüjd dá, co nsisto om ensinar aos mo'ninos a fazer 
uso das ferramentas, e a executar com ellas trahé!Jho 
exacto . 

Não se pode ensinar aos meninos a ter habi.tos 
de attonçil.o, se!TI ao mesmo te mpo dar-lilcs unta certa 
. omma de co nhecimentos ·olJro o uso dos intrumentos, e 
sobre a conveniente applicação e preferoncia de cada um 
dollos. 

Recapitul ando o qne fica exposto nos lO pontos dC'sen-
volvidos .:icima, accrescentarei as seguintes considerações elo 
Dr. Salomon, que eu faço minhas. 

Se dizemos quo o Stôjd eleve ser principo.lmente um meio 
do educação formal, é porque dosoja lllos, primeiro quo tudo, 
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chamar a attenção para o desenvol-..imento das forças men-
taos o dDs physicas, e não para os conhecimentos e para a 
d xtrcza no uso dos instrumentos e na producção de objectos 
uteis, o que constitue uma parte secundaria, se bem que 
importa nte tan1bem. 

P orém ha muita gente, que, não estudando a mater.ia, 
e não comprehenclenuo, por tanto. o seo valo r , colloca. 
Rempre em primeiro log·ar as v.1nbgons materiaes e não dà 

ás vanta3·ens. Tenho ouvido a mais de 
um <<O SüJjcl é uma instrucçã0 estupicla ; elle oecupa 
um mrnino muitas horas a fawr um objecto, que se póde 
compra r por uma bagatolla. E' um a asneira empregar tanto 
tempo em um trabalho que rende tão pouco.)) E' que o pu-
blico só sabe considerar o Slôjd sob o ponto de vista 
economico . 

Porém não será di:fficil provar a essa gente, que, até 
sob este ponto ele vista, o Slôjd não é a monos util das 
disciplin.1s ensinadas na escola. E se não, vejamos. Um 
menino, que fa3 por exemplo uma colher, t ransforma um 

do madeira em um objecto ntil. A madeira, depois 
do trabalhada, :ficou valendo mais do que valia. E quando 
um menino tem ench ido de exercícios um caderno de papel, 
o papel, em q iw elle fez os exercícios , vale agora o mes mo 
que valia antes, ou vale menos? Pois, se nos exercícios es -
criptos elle aptencleu muita cousa, naquelle pedaço ele páo, 
qne ag·ora é um objecto util, o rpenino aprendeu tambem a 
respeitar o trabalho, a usar de suas mãos, e muitas outras 
coisas, que constituem a preparação para a vida. Elle ganhou 
o que o dinheiro lhe não podia dar. 

Essa é a grande di:tferença entre o slOjd educativo e o 
slOjd cconomico. Deixemos o lado economico aos eco -
nomistas. Nós só nos devemo!?. occupar do slbjd como meio 
de educação. 
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PORQUE MEIOS PODEREMOS CONSEGUIR QUE O SLOJD SEJA 

EDUCATI_YO , ISTO É , COMO SE DEVE ENSINAR O SLOJD PARA 

QUE ELLE DÊ OS RESULTADOS DESEJADOS . 

(By what means can we these aàns) 

Esta parte da nossa analyse, não é menos importante 
do que a primeira ,. pois nada pode chegar a seos :fins sem 
ser dirigido convenientemente. E' muito conhecido o pro-
verbio - Todos os caminhos vão te?" a R oma . 

Começamos por fazer profissão de não crer em tal pro -
verbio , um dos que maior mal têm feito á humanidade. 
Elle é o ideal daquelles que não se querem incommodar. 

Não carece grande esforço para comprehender que elle 
é falso, ele qualquer modo que o queiramos considerar, até 
mesmo no sentido litteral. Para que qualquer caminho vá 
ter a Roma , é preciso que tenha uma certa direcção. Do 
mesmo modo não poderemos attingir o nosso ideal sem que 
observemos certas condições . 

Nosso intuito não é analysar qual é o, unico:caminho 
que nos pode conduzir ao nosso fim , mas qual é a direcção 
do caminho que lá conduz . 

Nesta ana1yse carecemos diante de nós os]clifferentos 
:fins que queremos attingir, e ver como poderemos alcançá-
los por meio do sloycl . 

1 . o Para o Slbjd inspirar amor pelo trabalho , carece 
a) Que o trabalho seja de utilidade ; 
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b) Qne não contenha exercicios abstractos ou prepa-
ratorios; 

c) Quo otfereça -variedade; 
d) Que seja tal, que os meninos o possam fazer sem 

auxilio; 
e) Que seja real e não brinquedo. 
f) Que os objectos feitos sejam propriedade de quem os 

tiver executado; 
g) Qne o trabalho seja volu ntario, tanto para o mestre, 

como para o discipulo. 
Examinemos separadamente cada uma destaP regras. 

Utilidade 

Utilidade é aqui tomada em seutido relativo, pois não 
basta que o trabalho seja um objecto util; é necessario que 
elle possa ser empregado para uso dos alumnos, ou de suas 
famílias. Sem esta condição, os meninos não tomarão inte-
resse, não terão gosto pelo trabalho. 

Os meninos consideram a utilidade elas coisas em 
relação ás suas aspirações, e os adultos fazem o mesmo. 
Se mandarmos fazer um remo em um logar que não tenha 
lago, nem rio, nem mar, todos dirão que o remo é coisa 
sem ütilidade. Devem-se, pois, introduzir na serie de mo-
delos sómente objectos que possam seryir aos alumnos ou 
ás famílias. Deste modo 0s meninos terão maior estima 
pelo trabalho, e tomarão grande interesse por elle. 

O effeito sobre os pais será tambem muito salutar, 
porque em geral elles não são competentes para apreciar o 
yalor das materias ensinadas na escola , e mostram-se in-
differentes . Não ass im quando vêem os filhos levar para a 
casa o que seo mestre lhes ensinou a fazer, e que lhes pode 
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aproveitar. Alguns camponezes da Snecia disseram ao 
Dr. Salomou que, antes da introducçâo do SlOjd nas es-
colas, elles nunca souberam que os professores ensinassem 
nada ntil. 

Todo o procesr,o pedagogico deve ser dirig ido do .con-
creto para o abstracto . Ora os exercicios preparatorios são 
abstractos; começar por elles é violar o peda-
gogico. 

Consideremos, porém, a questão sob o ponto de vista 
pratico. Theoricamente pode ser muito bom fazer primeiro 
exercicios preparatorios, e depois applicá-los ao objecto 
que se tiver de fazer. Mas é certo que o que faz os me-
ninos trabalhat1com gosto, é o interesse que elles tomam 
pelo trabalho, e os exercicios abstractos não os podem 
interessar. Se dermos a um menino um pedaço de taboa 
para elle lhe fazer oito córtes com a serra, a theoria diz 
que o segundo có rte deve ser melhor do qne o primeiro, o 
terceiro melhor do que o segundo, e assim por diante ; a 
perfeição do exercicio é na razão da pratica . Porém não é 
isso o que acontece . As experiencias feitas na Suecia, na 
Norueg,a e em Paris mostram que, as mais das vezes, 
apenas o seg'undo é melhor do que o primeiro; do terceiro 
em diante, os exerci cios vão peiorando . E a razão é facil: 
o interesse diminúe com a repeti ção. Isso acontece com o 
desenho , e com qualquer trabalho muito repetido. Diz o 
Dr . Salomon, que, quem quizer sabor, em uma po rção de 
exercícios repetidos, qual foi o feito por ultimo, não tem 
mais do que pe(?;ar no 
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Além d!sso, q tt ando um meni no faz ttm exercício om 
um peda,ço elo mo.ue ira , que só lhe ha de ser vir para o 
exercicio , não pódo empregar a mesma attenção, o mesmo 
cuidado, qn e empregaria se tivesse de tra nsfo rm á -lo om um 
objecto de di mensões dadas ; porque então, qualquer ch's-
cuido poderia fazê-lo perder o t ra balho fei to. 

Outra consideração conco rro para condem nar os exer-
cícios preparatorios, e é que, quem sabe fazer bem um 
exercicio abstractamente, quasi sempre o faz mal , quando 
tem de applicá-lo. E' o qu e acontece com a lettra . 

Exporimenta·se a mão e a ponn a em um pedaço do 
papel , sahe uma lett ra muito bo ni ta; vae -se faze r a mesma 
lettra no logar desti nado, sahe mui to poior. Melhor seria 
t ê- la feito cl irectamentu sem exercicio pr ev io . 

A regr.:t, pois, a seg uir é que cada exorcicio seja fei to 
á medida quo ello fo r reclamado na exocnção elo trabalho ; 
e , se alg um ma is üiffic il exigir mais esforço, dê- se ao 
menino um pedaço do madeira, um pouco mais grosso, de 
sorte que olle possa faze r um exercicio mais p rolong·ado, 
mas não repetido, nem abstracto . · 

Um unico exercício faz excepção a est a regTa; e o ab rir 
um ori.ficio com a púa . 

Em Niias, ou antes no systema de Núas, as repetições 
são em geral prohib idas . Faz um menino u m modelo, quo 
não se pócle aprovei ta r ; tem de fazé -lo seg·unda vez. 
Se a inda não acerta, poderá fazê-lo vez; e não 
mais. So da te rceira ainda não acerta, vai fazer o mo -
delo seg·uinte, o só depois poderá tentar de novo o modelo 
deixado . 

E' facto co nhecido por todos os que ensinam . Temos 
de achar o erro em uma conta, qno sabemos que está 
errada; fazemo - la t res o qnatro \'Ozes sem dar com o erro. 
Po mo-la de parte . Mais ta rde, volta ndo a ella, desco -
brimos o erro . 
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Até quando procura.mos com mnito empenho um 
objecto ele uso, o não o encontramos logo, manda a 
prudencia adiar o processo para não perder tempo. 

Va••icdac:le 

E', preciso que os mE)ninos achem prazer no t rabalho. 
Para isso é necessario que nelle haja variedade . A idade 
e :n qno os meninos gostam mais de variedade, é a de 12 
annos. As crianças , em geral. g·ostam ele repetir o mesmo 
canto, ouvir a mes ma hi storia . Mas, á medida que vão 
crescendo, o amor da variedade cresce com elles. Dos doze 
annos em diante, porém , passa a diminuir, de sor te que as 
pessôas grandes já não sJ:o tão arrastadas pela variedade . 

Cumpre, pois, arranjar o trabalho de modo que elle 
offereça variedade nos cxc rcicios e nos modelos. 

O n.hunno1«.Icve razct• o t••abalho JlOI• si Jncsn1.o 

O menino só tem prazer no trabalho, quando o faz 
sem auxilio de ninguem. Se alguem o auxilia fazendo a 
parto mais difficil, e elle tem ele dizer que o fez só, sua 
cousciencia o accusa. e seo prazer não é completo. 

Ni:Io se deve, portanto, dar a um menino, trabalho, 
que não possa ser executado por elle. 

TI•abalbo real e não bi•intJnedo 

Se se dá a um menino como trabalho um brinquedo, 
o menino, em vez de tomar interesse pelo trabalho, toma-o 
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pel o brinquedo . Carece que não sejam misturadas estas 
duas ideias, divertimento e trabalho. Se nas primeiras 
idades se pó de dizer que o trabalho do menino é brincar, 
na idade de trabalhar pôde-se dizer que o divertimento é o 
trabalho. 

O objecto Ceito de-ve }lertence•• a «:fnent o Cez 

Difficilmente pôde haver duas opiniões a este respeito . 
O Dr . Salomon, para nos conwncor, fez-nos esta per -

gunta: «Que diriam os senhores se cu estabelecesse aqui a 
regra de pertencerem ao Seminario os trabalhos que cada 
um fizesse? Trabalhariam com o mesmo gosto, com o 
mesmo interesse? 

«Com que pena não deixariam após si os seos tra-
balhos! Entretanto todos os que aqui vêm, não são 
attrahidos pelo prazer de fazer alguns m 1delos ; soo fim 
é muito mais alto. Quanto mais doloroso não será a uma 
criança supportar o que a um homAm já parece duro ! >> 

Outra questão se prende a esta: quem devo for-
necer a materia prima ? Deverá a escola forn ecer só aos 
pobres, ou a todos ? O Dr. Salomon é de opinião que a es-
cola devo forn ecer a toclos , o deixar que c?.da um seja dono 
do seo trabalho. E' o p remio mais directo que se lhe 
póde dar. 

O trabalho não c:Jeye se1• ol:n•is·atorio 

Esta questão de considerada 
em relação ao profess/Jr, e em relação aos alunmos . 

No pri meiro caso, é essencial que o professor seja fa-
voravel ao ensino para que este possa 'ler vantajoso . 
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Esta disciplina , bem como a gy mnastica, se for ensinada . 
por pessôa incompetente, só pôde fazer mal. 

Eis suas palavras textua8s- If this conctüion is not 
fulfiUecl , ü woulcl be betle?" not to introduce it al all. The 
same may be said of Gymnastics ; zj they a?"e taught by an 
incompetent teacheT, they may be lvrnnjul w thP chitclren 
instead oj being beneficz'al. · 

O Dr. Salomon c:ta o exemplo da:_Finlandia, em que 
o trabalho manual foi declarado obrigatorio desde 1866, 
e ficou no papel durante 20 armos antes que fosse real-
mente introduzido. Melhor seria , diz elle, que não tivesse 
sido decretado. Em França tambem foi decretado em 
1882 ; e ainda hoje (lO armos depois) não está intro-
duzido em todas as escolas. E diz o Dr. Salomon que na 
Exposição ele 1889, a maior quantidade de trabalhos das 
escolas francezas eram de jardins ele infancia; de trabalho 
manual propriamente dito pouco havia. 

São estes os · dois unicos pai.zes, em que o trabalho 
manual é obr\gatorio . Não visitei a Finlanclia; mas da 
França posso dizer que é onde o trabaiho manual é mais 
inal ensinado. 

Na Suecia, em que · elle não é obrigatorio, é notavel 
o progresso que tem feito. Na Belgica elle vai fazendo um 
progresso espantoso. 

Não devemos ter medo da opposição que lhe for feita 
por alguns professores. Na Allemanha os profeEísores ni.a-
nifestaram -se; de um modo ter ri vel contra a ide ia (v. pag .379) 
Até houve um, que publicou uma obra, em que procurou 
provar queo trabalho manual na escola teria ]JOr effeito 
fazer elos alumnos , ladrões; por que elles teriam ele furtar 
a madeira no domingo! Entretanto é notavel o progresso 
que tem feito o trabaLho manual naquelle paiz, onde não é 
obrigatorio. 

Por toda a parte se t2rr1 notado que, com a educação 
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·do professor, ganha terreno o trabalho ma nual ; pois é 
difficil encontrar um edu cador (o qu e quer dizer um homem 
bem educado) qu e. s eja contra rio ao trabalho manual. O que 
alg·uns professores co mbaten1, não é o trabalho manu al , 
é a obrigat(n·iedade, que a todos se fi g·ura , e realn1ente 
8, Ul11 absurdo ! 

No segundo caso, isto é, a obriga toriedade e m relação 
ao alumno, o absurdo ainda seria maior . 

Com effeito , obrig·ar alguem a fazer o qu e elle de-
seja, é diminuir ele antemão o effeito âa medida. 

A obrigação em si é desagracl avel a todo o caracter 
independente . O Dr. Salomon diz que não se eleve obrigar 
o menino a brincar nem a comer doce . 

Este ponto é um elos mais discutidos pelo illustre pe-
dagogo , o qual conclue que , quer púa o mestre, quer para 
o discipulo, o slój cl eleve ser voluntario. 

As sete regras á cima explicadas são destinadas á 
obtenção elo primeiro :fim especial do slcn·cl , que é fazer os 
alumnos amar o trabalho. 

O segundo fi m, como vimos é ü1spirar-lhes respeito 
pelo trabalho ruelA ou gTosse iro. 

Para isso ha só uma regra , que é excluir da serie de 
modelos tudo o que for obra fina . 

6 terceiro :fiq.1 é dar-lhes independencia e confianca. 
Para isso temos duas regras : 
I o· O trabalho eleve cOJ"J"esponder ci capacidade e âs 

/OJ"ças elos meninos, isto é, não elevo ser, nem muito fac il, 
nem muito clifficil ; nem muito leve , nem muito pGeado. 
Se elle fo r muito cli :fficil , os meninos não o poderào fazer , 
e não poderão desenvolvei· a inclep0ndenc ia nem a con-
fi ança . Se for muito facil, elles não terão occasião de . 
e x:e rcor essas mesmas qualid ades, as qn aos ex ige m como _ 
condição o esforço. 
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2. a O mestré eleve dirigir, fiscalz'sa?", verzficar o tra -
balho, mas nunca ajudar o alwnno na execuçào. 

É este o ponto fraco na pratica, diz o illustre mestre. 
Nem sempre, ou autos raras vezes, os mestres sabem até 
onde lhes é permittido ir. Muitos, em vez de dirigir em 
o trabalho, fazem -no no ponto em que o alumno encontra 
difficuldade. Em consequencia, pouca confiança se devé 
ter em trabalhos de certa ordem. feitos nas escolas . 

Perg·uuta-sc . diz o Dr. Salomon , a um mestre se o 
trabalho a foi feito pelo alumno. - Sim, responde elle, 
eu só :fiz o desenho, e cortei taes e taes peças; elle fez 
tudo o mais. O que o mestre diz ter feito, é tudo quanto 
havia de importante, capaz de provocar o esforço do 
alumno. E o menino perdeu completamente o tempo; o 
mestre não comprehendeu sua missão. 

Taes mestres, diz elle, fazem maior mal do que bem á 
educação . 

Não é raro villr um menino parado, á espera do mestre, 
diante de uma difficuldade insignificante, que elle venceria 
com um pouco de esforço . Melhor seria que elle estrag·asse 
o <trabalho com a sua ousadia. 

O Dr. Salomon diz que no Slojd o melhor mestre é o 
que menos ensina, e que os mestres mais babeis como · 
trabalhadores, são os peiores mestres, por que preferem 
sempre fazer o trabalho a explicá -lo. 

Diz ainda o illustre pedagogo que a missão do mestre 
é mais difficil diante de adultos , do que diante de meni.-
nos; porque é mais facil resistir a estes do que áquelles, 
cujos habitos estão já formados, e a docilidade é muito 
menor. 

Em conclusão, como é muito difficil ao mestre conhe-
cer a linl1a que não deve ultrapassar no auxilio a dar 
aos alumnos, a regra deve ser absoluta : O mest?·e ncl:o 
deve pôr as mãos no trabalho elo alumno. Se lhe for ne-
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cessaria fazer um exercício, para ensiná-lo ao alumno, 
faça-o em uma peça separada. para depois o alumno fazê-lo 
no seu modelo. 

O quarto fim é acostumar os meninos á exactidão, ao 
asseio e á elegancia. 

E' necessario que o tr.:tbalho sr preste a uma execução 
exacta, e que essa oxactiu:l.o possa se r verificada 
mestre. Todo o trabalho qtw tl.LO se prestar a essa veri -
ficação, não tem valor educativo; fazer cestos, por exemplo, 
é um trabalho muito difficil de fazer com exactidão. 

Neste ponto o Illustre euucador recommenda aos 
professores todo o criterio, pois depende muito elo tino 
do educador (eelucatz'onal tact) o saber até onde pode ir 
a sua exigencia. Não se deve exigir de mais, nem de 
menos. A benevolencia do mestre acoroçôa máos habites, 
que acompanharão depois o homem em toda a sua vida; o 
demasiado rigor pode trazer o desanimo aos meninos 
menos habeis. « j\'ct:o se pode e.?.;z/;ir ele um menino, diz o 
Dr. Salutnon, a mesmrt pe1"/ez'çc7:o ·nos trabalhos, que eH 
e.x'fjo aqui dos p1"ofessm"es. 

Cumpre tomar em consideração as aptidões ele cctcla 
individuo, e exigir ele cada um o que estiver ao alcance ele 
sua'il forças. O que não pode o professor deixar ele fazer, 
é exami.nar o trabalho elo alumoo. Do contrario, nada vale 
recommemlar ordem e exacticlão. The teacher must control 
the worh, othe1"1m"se zl is o( no use trying to teach arder 
anel exactness . 

Queixa-se o ill.ustre educador que uem todos os mestres 
tôm o que elle chama eelucaü'onal tact. Mas não se admira 
disso, porque ha muita gente que, sem ter o que elle chama 
muszcal z'nstz'nct, não obstante· toca e canta. Mas considera 
e'ilsa lacuna no mestre um desastre, pois os mestres são 
os artistas elo ensino (the a?"Lzsts oj the teacliing )J?"O-
(ession). 
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Blle r ecommenda ai nda aos mestre& que tome m muito 
e m consideração o temperam ento de cada alumno, para 
saberem o que podem exigi r delle . Até as disposições pas -
sag-eiras devem ser atte ndidas. Lembra - lhes o qn e nos 

a todos. Ha d ias, e m que nossen·tim.os sem apt idão 
para certo trabalho, que aliás faze mos habitualmente 
bem . Porque não reconhecer no menino u ma naturEza 
ig·ual á nossa? Se um menino nilo es tá disposto para o 
trabalh o em um momento dado, não · o devemos obrigar. 
Il a chilcl z"'s not clisposecl to wor·k at a certain moment, it 
ought not be jm"ced . E' então que tom g ra nde importancia 
o t acto do educador . In tlús point again the eclucrrtional 
tact oj the teac!le1" z's of (J1"eat impo1·tance. 

Sobre o asseio ha duas opiniões. Uns qn erem quo os 
meninos se acos tumem a ser assei.aclos trabalh a ndo e tn 
obras que por sua natureza n;1o o permittem, como pinbr, 
caiar, forjar, etc . Outros querem que a natureza elo tra -
balho facilite aos alnnmos a acqttisição de taes habitos. 

O Dr . Safo mon aclopta a segunda. opinião, e diz que na 
pratica é imposs ivel que um pintor se conser ve llmpo , por 
mais cuiclél,closo que seja. Elle quer que o l:abito de asseio 
seja auxiliado, e não embaraçado pela na tureza elo tra -
balho . 

O quinto fim é dar o habito da attenção. 
Para facilitar esse habito eleve o trabalho exigir urna 

certa habilidade, não eleve ser mechanico. Nas fab ricas o 
trabalho é mechanico e · pouca attonçJ:o exig·e ela parte elo 
operaria , a ponto ele haver exe mplos ele alg nns, que se 
instruiram com leituras feitas durante o tempo elo tra-
balho. 

Quanto á inclustria a á perseverança, quo const itL1em 
o sexto fim , essas qualidades emanam naturalmente do 
amor ao trabalho. Se o meni no gosta elo f:eo trabalho, 
procura fazê-lo bem, e esforça se para. isso. 
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O setimo fim é educar a vista e desenvolver o sentido 
da form a . 

Para chegar a este resultado, carece que os meninos 
façam modelos estheticos . Nos modelos de Nabis ha uns 

· r ectaogula res e outros redondos. Os primeiros podem ser 
verificados por meio de instrumentos ; os segundos exigem 
uma vista bem educada . Elles estão na mesma relação 
que o desenho geometrico e o desenho á mão livre. Para 
desenvolver o sentido da forma pela educação da vista, são 
do grande valor os modelos redondos. 

O oitavo fim é o desenvolvimento das forças physicas. 
Por forças physicas não E.e d·eve aqui entender sómente 

o que diz respeito á robustez do co rpo, mas a aptidão g·eral 
do homem no qu e diz respeito ao seo physico, sobretudo a 
saúde, que é condição essencial do bem estar ela humani-
dade . 

E', pois, este ponto um elos mais complexos , e merece 
por isso uma analyse mais minuciosa . 

Quatro são as questões a elucidar : 

I. A natureza elo trabalho ; 
II. As posições a g uar dar durante o trabalho ; 

lii. O desenvolvimento harmonico do corpo; 
IV. As ferramentas a em preg·ar. 

Natureza do tt•nbalho 

Não eleve mos perder de vista que nom tod os os tra-
b 1lhos corporaes são sauclaveis . O trabalhador de forj a, o 
de minas ele carvão, por exemplo, têm, om geral, a vida 
cur ta . Deve mos, pois, escolher trabalho quo pormitta res -
pirar uma a tmosphera sã, e ao mesmo tempo exij a, ou 

26 
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pelo menos, não prohiba os movimentos e as mudanças ele 
posição para não prejudicar à saúde. 

E' esta a razão, porque não se elevo adaptar a escn1-
ptura , aqual exigedo trabalhaclor,que fique sempre no mes mo 
logar e na mesma posição. 

Aqui carecemos distinguir as posições bôas para o 
trabalho e as bôas para o trabalhador. 

on ideraudo a questão sob o ponto ele vísta do pro-
prio t rabalho, as primeiras devem ser attenclidas; mas, ·sób 
o ponto de vista do trabalhador , que é o nosso caso na 
ed.u .ação do meninos , as segundas é que devem merecer 
n'la.ior lt teu çuo . 

A posição deve er saudavel para o trabalhador, e ao 
mc"ITH) tempo }b8J.'mittir -lhe um trabaiho regular . 

:\Iuit..'l. g·ente ha que pensa que a posição é coisa intei-
ramente instin t i v a que o trabalhador acha naturalmente a 
a po::;iç,tl:o melhor para si e para o seu trabalho. Mas essa 
' não ó verdadeira. E , se não, vejamos o que acon-
tece a um m nino que começa a escrever , ou que aprende 
a montar a avallo · as instinctivas são detestaveis. 
Os alfaiatrs têm o hab ito do coser assentados em cima de 
urna me <1., o qu não passa de um máo costume, costume 
que aN co nao têm, porque su a. educação fo i mais 
cnida.da neste ponto . 

O lojd · uma o-ymnastica applicada, porém gymnas-
tica ujeita á:; xrgenci das ferramentas e do materiaL 

N;1.o é possiv l dar renTas ab olutas para as posições 
do trabalhador; mas ha pr-ceito .. tple se devem observar 

: 11prc g_ne o permittir m e..-üo· n ias d t rabalho. 



--- O TRABALHO MANUAL 403 

O .trabalhador deve trazer a cabeça levantada o m:ais 
que lhe fôr possiveJ. Esta posição é muito recommendada, 
não só para poupar as forças que seriam empregadas para 
supportar o peso da cabeça, como para não embaraçar a 
circulação do sangue ·pelo estreitamento do canal das 
arterias . . 

O tronco, deve , quanto possível, approximar-se da 
posição · vertical, de sorte que o peito fique bem atirado 
para a frente e os hombros para traz . 

Este preceito é de grande importancia pará que os 
puln1ões e o coração possam funccionar livremente, o que 
não acoiltecerá estando o corpo curvado. · 

Os pés devem estar separados a uma distancia regular , 
e formando angulo recto, ou pelo menos, um angulo maior 
de 60 graos. 

E, como ha exercícios, que não permittem· guardar 
fielmente esses preceitos, ha em Naãs o costume de inter-
romper o trabalho para fazer alguns exercícios ele gymnas-
tica sueca, para desfazer o rnáo effeito das posições, con-
selho que se não deve despresar. 

Tratando da necessidade de desenv-olver harmonica-
mente as duas partes do corpo, direita e esquerda , o 

· Dr. Salomon observa que nenhuma ditliculdade anatomica 
se oppõe a isso, e que a sciencia ainda não disse a respeito 
a ultima palavra . Diz que o facto ele termos mais geito de 
t rabalhar com a mão direità , é devido ao costume do só. 
exercitar essa mão, deixando a outra· sem. exercício directo . 

Cita a supplica de Benjamin Franklin aos educadores 
em favor cia mão esquerda, e diz que por falta de exer-
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cicio har monico, ha muita gente aleijada por ter todo 
o lado di rei to mais desenvolvido do que o esquerdo . 

Na gymnastica nós desenvolvemos ambas as partes ; 
mas poderemos trabalhar no sló)d com ambas as 

Por que não ? Se os carpinteiros o não fazem, é por 
que respeitam o prejniso da sociedade, qu e cha ma canhôto 
ao que t rabalha com a mão esq nerda . Muitos serviços e 
exercícios ha, que se fazem tão bem co m a mão esquerda 
como com a direita . sem provocar reparo , como falqueja r , 
remar, sachar, amassar (o pão), nadar, andar em velocí-
pede, etc. E no exercicio ele equitação, é á mão esq uercla 
que compete dirig·ir o cavallo pelas recleas . 

O mestre conclue a sua dissertação co m esta regra : 
« Trabalhem o mais g ue puderem com a mão esquerda·. >> 

( TYo1 ·k wüh the lefl hand as much as possible in Slôicl . ) 
Alóm das razões alleg·adas, accrescentarei uma consi - · 

deraçao , que não é para desprezar. Nào é raro vêr ho-
mens que, ou por mo lest ia, ou por clesastn:J, :ficam pri\'ados 
ela mão direita . \ Se a mão esquerda ti v esse sido exercitada 
na idade conveniente, não ser iam tão infelizes. Porém mais 
ele um exemplo ha de acostumarem -se a tudo fazer com 
a mão esquerda, já em idade avançada. Ha , pois, aqui 
u ma lacuna, que carece corrigir na edu cação . 

Devo ainda accrescentar que a criança, antes do ser 
aleijada pelo preconceito da educação falsa, mostra espon-
taneamente tanta aptidão na mão esquerda como na direita . 

As ferramentas não devem ser especiaes, isto é, pequenas 
e leves, por serem para meninos; elevem se r as ordina r.i::ts, 
empreg·adas pelos carpinteiros. Basta que seja m de ta-



O TRABALHO MA:N:UAL 405 

manho moderado, não muito grandes (que tambern as ha). 
Em geral se pensa que os meninos não têm força para ma-
nejar as ferramentas ordinarias , e no principio usou - se ele 
ferramentas especiaes ; mas observou -se que os meninos 
preferiam . as orclinarias. 

Coll1 effeito, um homem não escreve com um lapis, ou 
caneta, ele maior comprimento ou gTossura elo que um me-
nino de 12 annos; porque ha ele o menino ele 12 annos 
cortar com um form ão mais curto? 

Ha até um inconveniente e!n acostumar os meninos 
com ferramentas especiaes, e é que depois de habituados, 
custam mais a trabalhar com as outras . 

Além disso, as ferramentas ordinarias têm ci peso ne-
cessario para auxiliar o trabalho. 

O uso elas ferramentas ensina -se praticamente, não faz 
parte do ensino _theorico. Ha , porém duas, para as quaes 
se estabelecem preceitos, são a plaina e a serra. 

Para empregar a plaina com a mão direita , colloca-se 
o pé esquerdo na frente em posição paralfela ao banco, e 
o direito atras, a um passo de distancia, em ang:ulo recto; 
a mão direita na parte superior do cepo da plaina , e a 
esquerda, na anterior . 

Não se deve fazer fo rça no sentido vertical. O peso 
do instrumento. au x:il ia do pelo do corpo do trabalhador, 
é sufficiente para o trabalho regnlar. Toda a• força do 
trabalhador deve ser empregada no sentido horizon-
tal. (Fig. l) 

Querendo-se empregar o instrumento com a mão es -
querda , invertem-se as posições, tanto das mãos, como 
dos pés. 

A mesma regra deve-se seguir no emprego ela serra. 
(Fig·. 2). 

O trabalhador deve mover o corpo acompanhando 
com elle o movimento do instrumento, para que o peso 
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do corpo forneça a força necessaria ao trabalho , e elle fique 
dispensado de despender outra força. 

Além das. feáamentas communs ao officio de car,-
pinteiro, eniprega o slOjd a faca, que é o instrumento 
base. Com a faca faz-se o trabalho mais importante, e só 
se deve empregar outro instrumento , onde a faca-não puder 
ser e1npregada . . -=-

Os carpinteiros usam sempre do formão, e dizem g_ue 
com faca não se póde fazer trabalho perfeito ·. Mas a razão 
é que elles não sabem trabalhar com faca. Alguns carpin-
teiros suecos, que foram aprender o slojd em Niias, con-
Jessarn isso , e preferem a faca ao formão em mu.itoscasos. · 

A faca é ·cóiisiderada em Nààs como .a caracteristi_ca . 
da slo)'d, de sorte que .o Dr. Salomon diz sempre: Wühout 
a knife, no SlOjd,-sem faca , não ha slíJjd . 

Além da faca comnium, eriiprega-se tambem a faca 
americana e uma faca curva de dois gumes, que se asse-
melha a uma colher: é o que os inglezes chamam spoon z·?"on , 
e· os skeci1Jéi?"n. Esta ultima é destinada a limpar 
as SLlperficies concavas delicadas. O é em -
pregado para substituir a enchó (fig. 3). 

O nono fim do sló)'d e o decimo , que ambos se re-
ferem á dextreza, uma geral e outra especial , obtêm-se 

· com a pratica do trabalho por Í11eio de exercíCios variados, 
eni que se· empregam as furramfmtas . , 

Cur;rtpt;e no.tar ·aqui uma differenca . importante entre 
,: .. - '. :til;: . .q.,.l - ' ' ' ' . . ' v . ' .' . 

cr:trabalho · de officib. Emqüarito neste, procura-
- .... -... -· ·. . - : . · .. . . 

.,,,:,;;: se ':empreg;ar ··. o menor numero possiyel de Eix:ercicios e 
de férramentas, rw su?jjd é o contt·ario ; procui·a.,.se fazer 
múitos exercidOs e empregar rnuitas .ferrametltàs, To · 

' . acqui?"e general dea:;ter·ity oj hand, the vhüd?"en . must 1'tse 
as 1rwny tóols ctnd do . as 1nany .difte?"ent 1nanzpuladons as 
possible . 

" 
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Temos até aqui-analysado os fins geraes e os especiaes 
do slôjd, e os meios de conseguir por elle esses fins; 
resta-nos dizer alguma cousâ sobre a. organisáção sj"ste-
matica das series de modelos, a distribuição dos 
pelos divei'sos modeíos, a idade dos meninos e as quali-
dades que devem ornar o edncador, para que possa · erh'-
pregar COm efficacia Ulll importante factor ela edu-
cação popular, e finalmente sobi'e ãlgumas regras . ou 
disposições geraes pàra o ensino desta disciplina 

Começaremos esta ilova s Ji'ie de corisiderações por 
duas questões preliminares. 

l." Considerando o trabalho manual (sto)"d) como meio 
de ecliJcação,e nãocomo objecto de ensino profissional , qual e 
a opinião que deve prevalecer: deve-se empregar na escola 
uma só especie de trabalho, ou muitas simultaneamente? 

2. a Dado que se adopte uma ," =qual o criterio para 
decidir da preferencia ? 

Pàra maior clareza na exposição, cumpre dizer o que 
se clev.e e11tender por ma terias· simultaneas. Não se deve .. 
entei1clá pÜi' úiaterias sii11ultaneas os ramos eles- . , : 
ti nados ás c1 i versas idades, pois que ' o ensiüó de taes 
'mâterias é feito successivameilte . 

.._, Os íi1eninos do _ctü'sci . podem fazer, P?I' 
. trabalhos de dobrado, de marca, detrancado etc, 

' '. . . ' . v . .. -

Os do cutso medio fazem trabalhos d_e cútonagetn, e qs do 
curso sqperior de de fert;o etc . Trabalhos · 
si multaneos são os á mestTJa classe; de sorte que 

. uns dias os. meninos trabalhem .e-ti1 üma . especie, outros, 
em outra. 

Se usarmos do slOid com o fim de instruir os meniilos. . . . 
em diversas especies d6 trabalho, i.sto é, se a escola. devEr 
por se a serviço do trabalho manual, é inilegavelque qpanto 

.· n1aioT nütilerci do rcmws, melhm· . . ·Mas se é o trabalho 
nual que deve pôr à sei'viço çla esGqlaj ministrando-lhe" 
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um meio pratico de educação, então é evid ente qu e o me-
lhor é adaptar o menor numero possível. 

E se houver um, que reúna os requisitos educativos, 
adaptar só esse. 

Contra a pluralidade de ramos simultaneos militam 
razões importantíssimas. 

l. a Nós temos já materi as rle sobra no programma 
da escola primaria . Por toda· a parte a objecção mais 
forte contl'a o trabalho manual é a escassez do tempo, e 
a difficuldade de introduzir no horario mais uma disci-
plina; como introduzir em vez ele uma, duas ou tres? 

2·a E' exigir muito dos mostres. Se para induzi -los a 
conhecer um ramo e ensiná-lo, a opposição é enorme, 
elles se queixam que não são encyclopedicos, como ex1g1r 
que ensinem, não um, mas tres ou quatro? Que porção 
ficará cada um sabendo de cada ramo? 

O Dr. Salomon di? ter visto um certificado na Dina-
marca, de 14 ramos de Slqfd, aprendidos em cinco sema-
nas ! Mas elle acarescenta, não sem malicia, que só viu o 
cer tificado; não se certificou do que sabia o portado r , em 
cada um dos 14 ramos. 

A opinião, pois, do gJucador do Naâs é, e não podia 
deixar de ser , que o professor deve concentrar a sua 
attenção em u rn só ramo . Esta é a conclusão racional. 
Vejamos se ella encontra obstaculos na pratica, isto é, 
se ha um ramo que reúna todos os requisitos do Slô}cl 
educativo. 

Para resolver esta segunda qu estão, o Dr. Salomon 
analysa 13 ramos de slojd, submettend o cada un1 dell es a 
um iuterrog·atorio, constante das lO perguntas 

1 . a Está elle ao nlcance da capacidade dos meninos? 
(Is zt z"n aco?·dance wüh the cMlclren's capnbzlüz"es ?) 

2a Excita o interesse e sustenta-o? (Does ü excite · anel 
suStcdn z"?zte1·est ?) 
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· .3. a São os objectos feítos, proprios para o uso? (A?"e 
the objects ma ele useful ?) 

4a. Inspira respeito pelo trabalho rude? (Does it qive 
a ?"espect for ?"ough wo?"k ?) 

5. a Exercita os habitas de ordem e exactidão? (Does 
d tTain thé habits o( o;"der· anel ex actness ?) 

6. a Pr;rrnitte habito de asseio e de elegancia? (Does 
ü allow cleanléness aud neatness ?) 

7. a Cultiva o sentido da forma? (Does it cultivate the 
sense ofthe (onn ?) 

8. a E' benefico sob o ponto de vista hygienico? (ls it 
benefiáal tnwn an hygienic point ot z:iew ?) 

9. a Permitte uma disposição (Does it alloto 
methoclical arrangement ?) 

lO. a Ensina a destreza geral de mãos ? (Does it te a c h 
genemt clexte?"ity o( hancl ?) 

As materias sujeitas a esta)nvestigação, a este concurso 
rigoroso, são : 

l. a Trabalho em ferro (frio). 
2. a Trabalho de forja . 
3 . a Fazer cestos. 
4. a Fazer vassouras. 
5. a Trançado de palha . 
6. a Pintura de ;brocha. 
7 · a Recorte .. 
8. a Encadernação. 
g. a Cartonagem. 
lO. Trabalho de" carpintaria e marcenaria (slojd r:m"-

pentJ"y). 
11. Torno. 
12. Esculptura em madeira. 
13. Mode1agm em terra . , 
Coiltando as respostas -'à:il:i;v.is de 

d b d '" 1 os o;;f. ca a uma, ou que em aca a ·:unHJ.I•,·' stJ'?'.]Jnâo ·:®:§ 
. "'..=> \ G)l .. .J.'ó ô')"" 

\\ r., 1Ã 
'· d{i . 

·, ' ·<, •• 





Para do trabalho temos · às segéiintês •. 
l ." )\,. serie c,(eve IBal"char tacilpara o di:tficil, do 

s.itn ples ; ·· . · · · · . · . · · 
2. a Q deve otrerecer variedade; . 
3, os rnocteios tlev,em sei" facefs c 

.. do dei-J9is os outros'exigin·4i:i rrfais te!lflpo e 
;r.Qa±S . .. · · '" . 

· 4. Nós pr-imeiros mo·delos devem""se 
, R1'\:1l118'rQ des±a.s graG\.ualtn.énte 
6ow o nl1}'Dero de .. . . 

: 5.a Q,ááUi J'nodeló _<ieve 'pccupar na 
o I;lleh1no com e;c'êlctictãO, auxiho do . 

·mestre ; .. . .· . 
. ô.' a' Ô· a.rtir1;no não deve faze1; o motlEllo · .s6meúte de 
mGdo pos§a que seja copia liel .epxacta; 

7 .• A. fa6w eleve éAr a: 'feúamerita · fq bd2úilen:tal., 
empregada frequGmtementesob retudo nq_phncipio ;. 

;; S. a: lJG J>ÚHCipio :aão se\ieve e•inpr®gõ'tr 1nadeira; rnp1·e; 
9." Deve-se uso tnilito n1oderado ·do · pap,el de 

'k ta . 
. . ,As sedes siTo tres.; 

.. ei:ercioios s.uo 8.8, . 
dâls 
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MODELOS SERIES 

6 
6 
7 
8 
g 

A. B .... .• 
c ........ .. 
A. B. C . . . 
A. B. C . . . 
A . . .... . ..• 

9 B. C . . .. .. . 
lO A . ..•.. .... 
lO B. C . . . ... . 
ll A. B. C .. . 
12 (a) A ........ . . 
12 (b) A ......... . 

12 (b) B . r: ..... . .. 
13 A. B. C ... 
14 A. B . C ... 

5, 
5, 
5, 
5, 
5, 

O TRABALHO MANUAL 

EXERC!CIOS 

l , ll, 
l, ll, 
7, 12, 
7, 12, 
7, 8, 

6, 2, 13 
6, í', 13 
8, 9, lO , 11, 6, 
8, 9, 14, lO, 15, 
9, lO, 17, 18, 6, 

2, 13, 3 
l, 6, 16, 13 
2, 13 

5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 6, 2, 13 
5, 28, l, 19, 16, 11, 2, 6, 19 
5, 28 , 8, 9, lO, 19, l, 2, 18, 13 
5, 7, 12 , 8, 9, 10, 20, 16, 6, 21, 13, 22 
5, 7, 12 , 8, 9, 10, 23, 24, l, 2, 3, 4, 13, 22 
5, 7, 12, 8, 9, 10, 23, 15, 24, 14, 6, 2, 4, 13, 

22 
5, 7, 12, 8, 9, lO, 23, 24, 14 , 13, 22 
5, 7, 12, 8, 9, 10, 15, 24, 13, 26, 25, 6, 22 
5, 7, 12., 8, 9, 20, 29, 4, 30, 2, 13, 22 

15 A. B . . .... ·5; 28, 12, 8, 9, 10, 31, -20, 25, 14, 15, 24, 13, 26, 

15 
16 
n 
18 

6, 16, l, 2.2 
C . . . . . ..... 5, 7, 12 , 8, 9, lO, 22, 24, 13, 18, 33 
A . B. C ... 5, 12, 8, 9, 10, H , 15, 24, 34, 13, 33, 22 
A. B. C .. . 
A ..... ... . . 

5, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 6, 13,- 35 
5, 7, 12, 8, 9, lO, 23, 29 , 20, 30, 16, 6, 2, 3, 

13, 22 36 , 
18 B. C ....... 5\ 7, 12, 8, 9, lO, 23, 29 , 15, 16, l, 6, 2, 4, 

19 A. B. C ... 

13, 22 
5, 28, 12, 

6, 16, 
9, 14, .7, 15 , 24, 31, 32, 25, 26, 13, 18 , 
2, 22 

20 A. B. C ... 5, 7, 12, 8, 9, 10, 14, 15, 24, 13, ' 38, 4, 2, 6, 
37 , 25 , 33, 39, 41, 22 

21 A. B. C ... 5, 7, 12, 8, 9, lO , 34, 19, 24, l, 2, 13, 42, 43, 
33 

22 A. B ...... 5, 28, 12, S, 9, lO , 7, 15, 44, 18, 30, 32, 16, 4, 
13, 

22 c .......... 5, 7, 12, 9, 10, 14, 17, 18, 24, 13, 22, 8, 15, 45, 
32 , ll 

23 A . B. C... 5, 7, 12, 8, 9, lO, 34, 15, 45, 31, 25, 14 , 13 , 33 , 

24 A .. . .. .- .... 

21 B. C . .. . , .. 

25 A. B. C ... 

5, 12, 46 , 
27 ' 18, 

5, 12 , 8, 
18, 13, 

5, 7, 12, 

9, 39 , 47, 10 , 50, 29, 30, '13, 7, 15, 24, 
1, 4, 11 , 22, 51 . 
9, 47, 39, 10, 34, 19, 24, 1, 15, 27, . 2, -
4, 22, ll, 51 
8, 9, 10 , 59, 42, 43, 33, 22 
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MODELOS SER IES EXERClCIO S 

26 A. B. C . . . 5, 28, 12, 
30, l, 

o, 10, 31, 15, 25, 14, 2±, 26, 20, 52 , 
6, 16, 13, 22 

27 A. B .. . . . . 5, 28, 12, -!6, 9, 30, 20, .J.7, 14, 10, 20, 16, 6, 53, 
54, 30, 18, 22 

27 c.. 5, 28, 12, 46, 30, 9, 47, 15, 10, 20, 53, 54, 33, 22, 

28 
28 

29 
30 

31 

32 

33 

3± 
35 

3ô 
37 

37 
38 
39 

40 
41 

41 

42 

A . B ... . . . 
c .... . .... . 

A. B . C .. . 
A. B . C . . . 

A. B . C ... 

A. 13 . C ... 

A . B. C .. . 

A. 13. C .. . 
A. B . C .. . 

A . B . C . .. 
A . . . ......• 

B. C .. . .. .. 
A. B. C .. . 
A. B. C ... 

A . B. C .. . 
A . B . ..... . 

c ........ .. 

A . B. C . .. 

51 
5, Z8, 12, 
5, 7, 12 , 

13, 22, 
5, 7, 12, 
5, 7, 12, 

30, 16, 

9, 10, 15, 55, 33, 16, 
8, o, 10, 15, 55 , 33, 

41 

6. 34 , 30 , 13, 22 
2, 6' J.l ' ll , 30' 

8, (), 10, l -l, li' 56, 38, 
9, 31, 15, 10, 29, 27, 
2, 13, 22 

2, 13, 22 
8, 
6, 

57, 39 , 3J, 32, 

5, 7, 12, 8, 
u , 40, 39, 

5, 7, 12, 8, 
1::l, 22 

o, 10 , 59, 58, 15, 16, 
42, 43, 33, 22 

O, 15, 29, 24, GO, lO, 

1, 

(i 
' 

5, 7, 12, 8, O, 10, 5U, 58, 62 , 39, 
2, 1, 13, 46 . 33, 18, 42, i3 , 22 

5, 20, 12, 10. 20, .J..J., 30, 18, 13, 22, 36 
7, 12, 8, o, 10, 56, 14, 16, 1, 2, 

58, 6G, 42, 40, 22 
5, 

5, 
5, 

7, 12, 9, 10, 63, 17, 18, 
7, 8, 9, 10, 32, 6±, 1±, 

22 

6, 13, :a 
2, 25, 24, 

6, 2, 13, 

1, 40, 61, 

20, 6, 16, 

6, 13, 59, 

J. , 6 , 13, 

3, 7, 12, S, 9, lO, 56, 3'l, 59, l.J., 31, o'J, 22 
5, 7, 12, 8, 9, 10 , 59, 58, 65, G6 , 5G, 2, 33, 22 
5, 7, 12, 8, 46, 9, 39, 10, 34, 32, 14, 15, ô, 13, 

ô8, 67, 20, 16, 1, 24, .J.2, 3, 4, 43, 33, 22 
5, 7, 12, 8, 9, 10, 59, G9, 66, 14, 33, 22, 36 
5, 7, 12, 8, 9, 10, 59, 70, 15, 29, 45, 1, 10, 3, 

2, 33, 39, 42, 42, 43, 71, 25, 3±, 14, 31, 32, 24, 
18, 48, 40, 61, 22 

5, 

5 ' 

7, 12, 
71, 25, 
7, 12, . 

22, 40 

8, 9, 46, 39, 10, 59, 70, 47, 31, 32, 33 , 
40, 42, 24, 1, 51, 22 
8, 9, lO , 72, 24 , 33, 2, 1, 6, 18, 13, 

43 A. B .•... . 5, 15, 12, 33, 9, 29, 24, 31, 32, 14, l , lO, 72, 4, 

43 c . ...... .. . 

A. B. C ... 

16, 2, 11 , 13, 22 
5, 7, 12, R, O, 46, 30 , lO, 3-! , 15. 2.J., 

81, 33, 16, l , 4, 72, 6-!, 1.J., 42, 75. 
5, 7, 1:2, S, 9, JO, 59, 13, :w, 3:3, 7J , 

75, H, 10, :2-1, :2, 3, 13, :22 

45, 
2') -· .J.6, 

13, 22, 
41 
5G , 25, 
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MODELO S EXERCI CIOS. 

45 A. B . C.. . 5, 7., 19 ,_I 8, 46r 9, 39, 10, 59, 5.8 , 14, 15 , 23, H\; , 
6; 2'; 1, 13, 76 ; 42, 32 , 24, 18, 43 , 33_, 22 

46 c... . . .. ... 5, 7, 12, 8, 9, 10 , 46, 39, 31, 32, '79, 14 , 24 , 15, 
l , 6, 16, 13, 33·, 18, 40, 42, 43, 22 

46 A. B ...... . 5, 7, 12,· o .o, 9, 10,- 31, 32, 79, 33 , 39, 46 , so, 56, 
G, l , 13 , 18 , 42, 43, 22 

47 A . B. C .. . . 5, 7, 12, 8 , 9, l O, 59, 15, 24, 29, 16 , 6, 2, 13, 
22 , 81, 33, 18 , 39 

48 A, B. C. . . 5, 31, 32, 82, lO, 28, 18, 12, 50 , 3, 29, 83 , 40, 84 , 
15, 16 , 4, 34 , 13 , 22 

49 A. B . C. .. 5, 88 , 12, 4B , 39 , 8, 9, 10 , 34, 76, 65, 42, 38, 71, 
·43, 33, 72, 77, 78 , 22 

50 A . B. C . . . 5, 88 , 12, 9, 10, 8, 85 , 32 , 49, 13, 33, 39 , 46, 66, 
86 , 24 , 34, 87, 22 

As lAttras A· B C representam as tres series de mo-
delos. A é a serie fundamental, a qual é destinad.a ás 
escolas rüraes; 1B é . a serie destinada ás escolas urbanas; 
C é a destinada ás escolas superiores. 

Nesta · tabella vemos que os primeiros mpdelos de cada 
serie · t êm muito poucos exercícios . O numero e as di:ffl.-
culdades dos exercícios vão crescendo graduàlmente. 

Nota-se tambem que grande numero de modelos são 
communs ás tres series ; muitos são communs a duas 
series ; donde resulta que, sendo cada serie de 50 modelos, 
a:o tres ser.ies, em voz· c!!. e terem 150 modelos , têm 
66, como se demonstra pela ta.bella seguinte: 

Modelos communs ás tres series . .... 35 35 
)) )) ás series A e B . . . , 9 44 
)) )) )) B e C . . . . 6 50· 
)) exclusivÓs da serie A . . . . . . .. 7 57 
)) )). )) c . .. ..... g 66 
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Deve-se ainda notar que o n. I pertence a dois modelos, 
ambos . communs ás tres series; um é marcado com o 
n. I (a) o outro com o n. l (b); 

O mesmo acontece com o n. 1:2 , commum ás series 
A e B, e o mesmo !numero da serie C. Esta circumstancia 
ainda faz crescer de 3 o numero de modelos. Se não hou-
vesse esses numeros ignaes para dois modelos , seria o 
total de modelos das tres series 63 em virtude dos modelos 
communs. 

Para os nomes e a explicação, tanto elos modelos, como 
dos 88 exercicios nelles en;pregaclos, veja· se o Manual de 
slôjcl para os mestres (Teache?"S Hancl-book oj Slõfd), escripto 
pelo Dr. Salomon, do_qnal remetto á Inspectoria Geral um 
exemplar . 

Ahi estão os principaes exercícios illustraclos por finís-
simas gravuras. 

Na mesma obra se encontram gravuras representando 
todas as ferramentas , e tambem illustrações elas regras 
peclagogicas relativas ao emprego ele algunjas dellas. (l) 

O sWjd de carpintaria é destinado aos meninos ele ll 
minos em diante. A's vezes excepcionalmente já aos lO . 
annos elles podem ser aclmittidos, guando., já têm bastante 
força. 

Uma das objecções, que se têm feito a esta especie de 
trabalho , é nào se poder applicar a meninos de menor idade. 

(l ) Este precioso l ivro foi escripto em sueco, de accordo com as 
condições que prevalecem nas escolas da Suecia. Porém os inglezes 
fizencm urna traducção, e acldkionaram-lhe alguns paragi·a.phos, suppri-
minclo outros. A tra.clucçào foi 1·evista pelo Dr. Salomon, e as modi-
ficações foram feitas ele accorclo com elle. 
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Mas o Dr. Salomon defende- se dessa injusta censura di-
zendo que aco ntece com esta disciplina o mesmo que com 
qualquer outra. Ning·uem dirá que um livro, destiuado 
ás classes adiantaàas, não presta , porque as crianças 
não pódem us ;:,r delle. O trabalho organisado em Nüas é 
destinado a dar uma som ma de conhecimentos e de habitos, 
que devem perdurar. Uns e outros prec isam de uma bl ou 
qual madureza nos meninos, pa ra que possam conscie!lte-
mente receber essa educação. 

Porém nada obsta a que outros org·anisem t rabalhos 
para. outras idades. 

Yisitei em Gôteborg um estabelecimento interessante, 
em que se ensina o trabalho manual <?m madeira, a crianças 
de cinco annos. Chamára minha attm"çiio para elle o 
Dr. Goetze; director elo curso de trabulhos manuaes de 
Leipzig, o qual me deu uma para Mlle. Rhocles, di-
r ectora elo estabelecimento. E' dig no ele ver- se aq uellas 
crianças, munidas de ferramentas microscopicas, apare-
lhando pedaQinhos de madeira e fazendo trabalhinhos inte-
r essantes. Eu trouxe uma collecção completa dos modelos 
desse estabelecimento, que pó de ser vista no museo da . 
minha escola. 

Os 

Não ha duas opiniões, diz o Dr. Ott. Salomon, sobre a 
influencia decisiva do mestre na educação dos meninos . 
Ninguem dá o qu e não tem, diz elle, e diz Se o mestre 
é bom, o ensino é bom e a escola é bôa; se o mestre não 
presta , o ensino e a escola têm a mesma sorte . Se 
Luiz XIV disse : ccL 'etat c'estmoi, o mestre com mu ito mais 
razão pôde dizer: L 'ecole c'est moz . 
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Não se trata, continúa elle, de ensinar aos mehinos o 
üso de uma ferramenta, para dar -lhes. certa porção do 
dextreza, trata - se de coisa mais elevada, trata-se de 
EDUCA' -Los , o que só pócle ser fe ito por um educador. Ci-
temos suas proprias palavras: (( It is not a questz.on oj 
clàn.c; the chüclren to. hanclle tools and to [J?"ve them a ce?"tciin 
anwunt_o(' clexteJ•ity, it is a question oj eclucating them, anel 
z't must be dane by an eclucatO?". )) 

Elle insiste de novo na ideia de não entregar o ensino 
do slóicl aos artesãos, e falia com experiencia. Na Suecia, 
no principio,· foi o slàjcl ensinado por artesãos, que fo ram 
depois substitu ídos por toda a parte por mestres educados 
pedagogicamente. Apenas em Gotoborg cunservaram-se os 
mestres antigos, porque as aucto ridades do ensino não os 
quizeram apear da posição, para não fazê - ros infel izes; pois 
esses homeiis haviam ja perdido no ensi no, os ha)Jitos de sua 
profissão. O mesmo facto se élá em França, como verifiqu ei 
em algumas escolas de Paris, eri1 que o ensi no desta disci-
plina é muito irregular. 

Não se deve inferir claqni que não haja entre os art istas, 
bons mestres; mas os que o são , não o são por serem ar-
ti stas, e sim a despeito de o serem, porque o amor de seo 
officio os arrasta insensivel mente a dar ao ensino ca-
racter diverso do que se pretende dar ao ensino educativo . 

Alem disso, quando um homem aceita um cargo g_11e o 
affasta de sua profissão, é porque a não ama, ou porqu e não 
é bastante feliz ndla . E', pois, muito diffici l haver nm bom 
mestre, tirado dos artistas. 

O Dr . Salomon a:ffirma que Goteborg é a cidade ela 
Suecia em que o en:::.ino elo slôjcl é ptüor , e qu e era muito 
m áo por toda a parte antes de ser dado por mestres ed ucados. 

Finalmente elle é de opinião quo para o ensino dest a 
disciplina, cx.igem -so mais qualidades no mestre , elo que 
para o de qualquer outra. 

27 
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O exemplo de Goteborg deve -nos servir de lição para 
nâo termos de adiar para as kalendas gregas o trabalho ma-
nual educativo, unico da competencia da escola primaria. 

O nos cumpre é não fazê-lo obrigatorio; facilitar 
aos que se quizerem habilitar , os meios mais convenientes de 
o.fazer ,e animar aos que têm a coragem e a generosidade de 
uma dedicação pela patria. Nada de premios, nem de dis-
tincções, que só servem para estimular a vaidade de uns, e 
provocar a inveja de outros. Por tod a a parte têm os premios 
servido para abater o caracter, em vez ele elevá - lo. A aclmi -
nistração não deve ir além ele remunerar os serviços de 

· todos os que os quizerem prestar . Não carece distinguir a 
ninguem ; deixe que cada um se distinga como puder. Na 
Suecia e lia Suissa não ha premios nem distincções, e o pro -
fessorado dá o exemplo de uma dedicação á 
causa da edu cação . 

O professorado do Rio de Janeiro não lhe é inferior em 
talento , nem f lll illustração; o qu e lhe falta, é querer ; e a 
dignidade propria o fará querer, desde que esteja conven-
cido de que esse é o caminho do dever e da honra . 

O que se não pode deixar de fazer já e já, é introduzir 
no plano da escola norn1al essa disciplina ,para qu-e os futuros 
professores não possam allegar a sua incompetencia. 

Não é para obrigá-los a ensinar so elles não quizerom; 
· mas para facilitar-lhes o cumprimento de um dever , que 

por honra do nosso paiz , eu ouso affirmar que nei1hum dei-
xará de cumprir. 

O cnsiino :ü ndivãdnal e o ensino poi• classe 

Um dos pontos em que o Di i'ector do Seminario de 
Nàas não admitte transacção, é o ensino individual. Elle 
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não admitte o ensino simultaneo . Elle chama de caricatura 
de classe á classe de Sld;'d. 

Carece que nos expliquemos sobre o sentido em que é 
tomada a palavra classe . O ensino por classe, que elle con-
demna, é aquelle em que todos os ahúrmos da mesma classe 
fazem o mesmo trabalho , devendo os mais habeis esperar 
pelos mais aca:ç1hados, como se faz em Paris; e não a reunião 
de muitos alumnos em uma mesma sala ou classe , sendo 

. ensinados pelo mesmo mestre. 
Nesta segunda accepção, elle recommenda as classes e 

dá as regras para as dirigir . 
l . a Cada professor só deve ensinar de 12 a 15 alumnos; 

e rio maximo 20. sendo muito habil ; 
2. '' Cada alumno deve ter sua ferramenta, pela qual é 

responsavel , a qual deve ser marcada com o numero do 
dono ; 

3. a Pó de haver tambem certo numero de ferramentas 
para uso commum , como serras , púas, martellos, etc.; 

4 . a Cada alumno deve aguçar a ferramenta do seo uso.; 
5. a A sala de trabalho deve ser arranjada e varrida 

todos os dias pelos proprios alurrmos, que se revesarão 
nesse serviço ; 

6. a Os alumnos não devem com ·ferramenta 
céga ; 

7.a Cada alunmo deve trabalhar em seo banco, e sendo 
o banco dnplo, poderão trabalhar dois em cada banco; 

8. 11 Ao terminar o trabalho, deve o mestre verificar 
que , tanto as ferramentas , co mo os trabalhos , ficaram devi -
damente guardados e a rnmiaclos; 

9. a As lições não elevem ser maiores , nem menores de 
duas horas : sendo maiores, os meninos ficam fatigados, e 
perdem o interesse, e com elle a habilidade; sendo menores, 
pouco te mpo fica para uma lição proveitosa , em virtude elo 
tempo que se gasta na installação e no encerramento , 

• · M 
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Salas c:le tJ.•abalbo, bancos e armaJ.•ios 

As salas de trabalho devem ser munidas de armarias, 
ou de armações especiaes, em que as ferramentas possam 
ser arrumadas methodicamente. A disposição dos bancos 
depende da natureza destes . 

Se os bancos são duplos , devem ser dispostos no centro 
da sala, em filas parallelas ao lado menor do rectangulo da 
sala (fig. 4). Se os bancos são -singelos, podem ter a mesma 
disposição, ou podem ficar encostados ás paredes ela sala com 
a cabeceira em que trabalha o alu mno, voltada para o centro, 
onde ficará um larg·o corredor. 

Além de armarias para a ferramenta, carece haver 
tambem outroy corn compartimentos distinctos,· onrle cada 
alumno possa guardar os seus modelos . 

. Os bancos podem ser singelos, isto é, ele uma só cabe-
ceira destinada ao trabalho, ou duplo, isto é, com ambas as 
cabeceiras convenienteinente pre1)aradas. Os primeiros são 
destinados a um só tra!Jalhador, e são considerados os me-
lhores. (Fig·. 5.) Os seg·undos são destinados a dois trabalha-
dores. Ambos têm uma cavidade no sentido longitudinal, 
para deposito das ferramentas, ele qu e o trabalhador pócle 
precisar durante o trabalho do dia. E' o que se chama 
gamella. Nos bancos singelos a gamella fica na extremidade 
do banco, á direita do trabalhador. Nos ba ncos duplos a 
gamella fica na linha do centro; el e modo que cada traba-
lhador dispõe da metade, e tem-na á sua direita . 

Remetti á Inspectoria Geral bancos de ambos os mode-
los, e tenho no museo da minha escola i110delos em minia-
tura, q ne pódem ser examinados pelos curiosos. 
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Os armarias de ferra mentas deve m ser envidraçadcs 
el e modu quo ele fó ra se possa ver a di sposição elas ditas. 
Os destinados aos modelos dos alumnos elevem ter os com-
partimentos numerados , e cada alumno eleve receber o 
mesmo número elo seo compartimento. 

TER._CEIRA PARTE 

O TRABALHO MANUAL EM GERAL 

O trabalho manual, como condição essencial na edu-
cação ela mocidade, não é coisa nova ; é uma institui-

são tão a ntiga como a propria civilisação . Entre os 
povos antigos, os egypcios occupavam o log·ar ele honra por 
sua alta cultura . Pois t em, já entr·e os egypcios o trabalho 
manual era muito hot}r'a cl o . . Todo o moço, embora ele fa -
mília opulenta, devia aprender um o:fficio ; por que, se 
aco nteeesse cahir om miseri a por uma dessas alterna tivas 
ela sol'te, tão v-a r ia e quiçá tão caprichosa , elle se acharia 
prevenido co ntra seos g·olpes : sa lJi a fazer alguma coisa . 

Moclerna mente os educadores têm la nçado mão elo tra -
balho manual co mo meio aux ili ar , pa ra facilitar a formação 
do caracter. (( Toda a moral , cliz AI ex . Gavard, es tá encer-
rada nestas dnas p ala,r ras- 01·a, et labo?"a - Religião e 
traba lho. Quem a ma o trabalho , a ma a virtude . >> E, de 
fa cto, o homem el e sentimentos relig iosos e trabalhador 
não póclo doi:s:ar ele ser . virtuoso . 

Estas du as co ndições ni'io devem estar separadas na 
educação. Se a religião sem o trabalho conduz ao asce-
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tisi110, que é um sentimento inutil á socie-
dade, o trabalho sem a religião conduz ao egoísmo e a 
todos os excessos provenientes dessa lepra, que tanto vai 
corroendo o corpo social, á medida que: os sentimentos re-
ligiosos enfraquecem. 

Ponhamos de parte os sentimentos religiosos: dos quaes 
me occupo em outro capitulo, e consideremos aqui só a 
influencia do trabalho manual como. meio educativo. 

O :fim do trabalho manual, como muito bem o 
Sr. Sluys, é transformar a mão em um servídor obediente 
do cerebro. 

Para isso é preciso exercitá-la methodicamente em· 
transformar uma mater.ia prima por meio ele ferramentas 
appropriaclas, de maneira a realisar um projecto prévia-
mente concebido e pensado. E' este o principio fundamental 
da pedag·ogia do trabalho manual , como de todo o trabalho 
humano. Na natureza nós só encontramos materiaes em 
estado bruto, cuja fórma temos de mudar para os utilisar. 

O trabalho manual assim comprehencliclo é um meio 
poderoso de deJenvolvimento .intellectual: elle não se pa-
rece em nada com o trabalho embrutececlor elo operaria, 
que faz mechanicamente, clul'ante horas interminaveis, os 
mesmos movimentos, sem se preoccupar elo Último :fim. 
A industria moderna, levando ao ultimo extremo a divisão 
do trabalho, reduziu ao es tado de machina a maior parte 
dos trabalhadores das fabricas, das usinas, das manufa -
ctm:as, e destruiu nelles todo o espírito de iniciativa . 

O trabalho manual escolar nilo póde ser esse trabalho 
e rotinei ro. Elle deve colloca·r o alumno em uma 

situação completamente differente. 
Um exemplo fDri melhor comprehender o que queremos 

explicar. 
Se dissermos a um menino: «Eis ahi madeira e ferra-

mentas, tendes de fazer LW1 banco coJTio este; como · o 
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farois? O menino deve pri mciro analysar o objecto, r eco-
nhecer-lhe as diversas partes , suas formas, suas dimensões, 
a maneira porgne 0llas estão ligadas . Eis um trabalho 
intellectual do g ra nd e valor, utilisanclo e firm a ndo os 
conh ecimentos em metrolog ia e em geometria pratica. Do-
pois é preciso gue elle prepare sua materia prima , qn e a 
apparelhe segundo os traços elo modelo, qu e serro, que 
aplaine, que furo, qu e junte, etc ., r aciocinando sobre cada 
uma dessas operações pa ra realisar o seu proj octo do modo 
mais correcto e economico possível. 

E' preci so ter passado por taes exercícios para com-
prehender toda a importancia do um bom methoclo do 
trabalho mann a l con1o meio de desenvolvim ento integral 
das faculdad es ; elle torna perfeita mente lL1 cidas as noções 
ele forma , de grand eza ; ensina a raciocinar sobro as 
acçõos associadas entre s i e dirig id as pa ra um fim bem 
co nsciente ; elle dá ao menino esse espirito pra tico, esse 
senso das realidades , que o estudo thoorico ela gra mmatica 
ou de qualqu er sciencia é incapaz el e desenvolver, e que , 
entretanto , é elo mais alto va lor. 

A hab ilidade manual é um resultado de exerc.icios 
desta ordem ; mas não é o principal , como se vê : nesses 
exercícios , é o cerebro , o orgão do pensamento , que re-
present!;t o papel principal; é o espírito que concebe e 
manda; a mão obedece co mo um servidor habil e fiel. 

EsLas considerações eu as extrahi de um artigo do 
eminente pedag'ogo belga , tantas vezes citado neste tra-
balho, o eruclicb diretor da escola normal ele Bruxellas , 
o Sr. A. Lluys. E tlas são de uma clareza inexcedível e ele 
uma verdade incon testa vel. 

Quem, lendo estas linhas , não reconhece logo a in-
flncncia dos pri ncipios pedagog,icos da escola ele N aas? 

cc O Dr . Otto Salomou , diz o Sr. Sluys ,. depois de 
varias experiencias , achou que a carpintaria (sloj d cw·-
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p ent?"Y) comprehende as manipulações que melhor corres-
pondem ás. condições de um ensino primario de trabalhos 
manuaes . Elle creou séries de modelos em madeira , qu e 
são confeccionados por meninos de l O a 15 annos . Este 
trabalho deve ser ensinado pelo proprio mestre , para que 
sejam respeitadas as regras pedagogicas . 

« Cada modelo da serie é um objecto util, e torna-se 
propriedade de quem o fez . 

<<E' principio inquebranta:vel, que o alumno comece e 
acabe sósinho seo trabalho, que o mestre não faça delle a 
minl.ma parte . 

<<Se um trabalho é mal feito , deve ser feito de novo . O 
professor ensina cada operação, mostra como se manejam 
as ferramentas, analysa os modelos , dá conselhos , direc-
ções, aprecia os resultados, mas, em caso nenhu rn , inter -

• vêm no trabalho . 
<< E' um principio excellente : elle habitua o alumno a 

tl'abalhar por iniciativa propria, a só contar comsig-o, des -
envolve· nelle à zelo , a perseverança, o espírito de ordem, 
a attenção voluntaria. 

« Em:fim, os t rabalhos da escola de Náãs exercem uma 
influencia feliz sob're a saúde dos meninos ; elles constituem 
uma bôa gyrnnastica dos musculos, se o mestre te111 cui -
dado , desde o principio, de acostumar os meninos a con-
servar durante o trabalho attitudes correctas , e a trabalhar 
com ambas as mãos . )) 

Eis os princípios pedagogicos da escola de Nâi:is, j ui--
gados por auctoridade competente. 

Vejamos agora _co mo são elles praticados nos diversos 
paizes que visitei . 
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A Suecia é, sem co ntestação, o ben.:o do trabalho manual 
educativo; se não quizermos considerá - lo desde Frooliel. 
Foi na SuAcia que elle se propagou mais rapidamente. Foi 
inicíaclor desta refo r ma o pedagogo finlanclez, Uno Cygnoous, 
que em 1858 visito u diversos es tados ela Europa em missão 
pedagogica. 

Aceitando os principias ele Froobel , Cygnoous escolheu 
uma ser i e ele trabalhos pro prios para cl ispertar o sentimento 

. elo bello, ' desenvolver a aptidão manual , dar aos meninos · 
uma habilidade geral, appllcavel a todos os officios: a mar-
cenaria, o torno, o trabalho ele ferro, etc. Elle não· consi-
clerava nenhuma destas occupações como um a preparação 
directa para um officio determin ado, porém unicamente 
como meio ele desenvolvimento geral. 

Qnanclo elle quiz introduzir o trabalho manual nas es -
colas primarias, encontrou grande opposição da parte elos 
velhos mestres, que levantavam os homb ros dizendo que 
elle ia sobrecarregar inutilmente os programmas de futili-
dades, que farictrn perder aos alumnos um tempo precioso, 
e rebaixariam os professores ao papel de operarias! O go -
verno finlandez ' fez -se surdo a esse clamor , e decretou o 
ensino manual. 

O exemplo ela Finland ia exerceu gTande influencia 
sobre a Suecia, onde o gosto pelo trabalho manual se eles -
envolveu espontaneamente. Essa especie ele trabalho exis-
tia já nos costumes elos camponezes suecos desde tempos 
immemoriaes. Durante as longas noites ele inverno, cada 
casa se transformava em uma pequena officina; todos os 
membros ela família collaboravam na confecção ele nume-
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rosos objectos de uso domestico, que em parte eram ven-
didos. 

E' facil de comprehencler a influencia n:loralisaclora 
dos habitos de trabalho domestico sobre a felicid<tde elas 
fam ilias. 

Esses habitas diminuíram consideravelmente na pri-
metade deste seculo, cedendo á ac9ão de 

diversas causas. De um lado, o emprego do vapor nas fa-
bricas fez diminuir o preço claq uelles artigos; ele outro lado, 
o fabrico do alcool occupava a maior parte dos. campo -
nezes; além disso, o progTesso das escolas introduziu nas 
íamilias o gosto da lei tu r a. 

De 1855 , porém, em diante, com a lei que restrin -
giu a liberdade da fabricacão elo alcool, um gTande melho -. "' . 
r amento se operou nos costumes: o estado sanitario me-
lhorou , diminuiu a criminalidade motivada pelo abuso do 
alcool, e pouco a pouco so restabeleceram os habitos labo -
riosos, que se associaram ao da leitura. 

j 

O g,overno sueco votou orn 1872 um subsidio ele 2500 
corôas para encbrajar as com munas e os professores a intro-
duzir nas escholas primarias o trabalho manual. Esse sub -
s idio foi crescendo anno a anno, de modo quo em 1877 era 
de 15.000 corôas, e em 1882, ele 25.850. 

Conwçou o ensino na Snecia encarreg,anclo -se clelle os 
artesãos, que ni'i:o tinham, nem podiam ter , a clariviclencia 
que exige a delicada missão do educador. 

Mas o Dr. Salomon foi á Finlanclia conferenciar com 
Cy,r;neus, para informar -se da orientação claq uelle notavel 
pedagogo, e iniciou o ensino peclagogico em Naas, de onde 
têm sabido milhares ele professores, que espalham por toda 
a parte a sã doutriila. 

Em outros paizes, porém, o desejo de não parecer 
atrazado tem concorrido para que o ensino seja mal diri-
gido, e a pretenção de ser muito adiantado tem inutilisado 
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t ão bella instituição pela violação de preceito& pedagogicos 
importantes. 

E' assim, por. exemplo , que vi em üma escola de 
Bruxellas os meninos trabalhar com ferramentas detes-
taveis (cegas) p_or não saberem aguçá-las , Que indepen -
dencia pode ter o operaria que não sabe amolar a sua 
ferramenta? 

A mesma falta de orientação observei nas escolas de 
Paris, onde os meninos adcptam posições instinctivas e más, 
Conversei com o director de uma das escolas, chamei sua 
attenção para a violação das regras peclag-ogicas. Respon-
deu-me que todos estão convencidos ele que esse ensino 
é mal dado e que vai ser reformado . 

Além disso, em Paris aclopta- se um methodo, que 
não é peclagogico: fazem-se exercícios abstractos, que 
são conclemnaclos pela escola ele Naas. 

E' que em Paris, é a escola que está a serviço do 
trabalho manual , quando os ed ucadores querem o trabalho 
manual a serviço da escola. 

Ainda mais, pela mesma razão, em J?aris, os meninos 
aprendem simultaneamente tres ramos de trabalho manual 
e ficam sabendo um bocado de cada cp usa . 

Os bancos adaptados em Paris, como em toda a França) 
são os peiores . Conversei corn o professor de trabalho ele 
marcenaria na escola Salicis, ela rua Tournefort, n1ostrei-
lhe os inconvenientes elos bancos de seus alu rrmos e expli-
pliquei -lhe as vantag-ens elos de Naas. Respondeu- me que 
conhecia os bancos de que lhe fallei , e que em sua casa 
tinha um para o seo trabalho e que era muito superior, 
mas que os fo rnecidos pela municipalidade e1:am aquelles, e 
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elle não podia recusá-los. - Mas póde influir para que sejam 
melhorados, rep iquei-lhe eu. 

Na Belgica tem o systema de Naas exercido influencia 
preponderante . Na escola normal de Bruxcllas o operoso 
Director procura preparar os futuros professores inculcan-
do -lhes aquelles sãos princípios. 

Tendo seguido em Nàiis o curso de verão de 1883, veiu 
encantado da · excellencia do systema, e logo em 1884 
começou a introduzi-lo na Escola Normal , onde procura 
aperfeiçoá -lo . 

Duas modificações fez o Sr. Sluys nos bancos de Naàs: 
substitu iu as esperas de feno por esperas de madeira, e 
addicionou no centro a peça de ferro, usada nos bancos 
francezes. (Rig·. 6). Assim modificados, ficaram os bancos 
excellentes. Além ela obra da escola normal , grande movi -
mento se opm a na Belgica, devido á com petencia ele Calozet, 
que faz numerosos cursos. 

Na Inglaterra tem- se propagado o systema de Nàas de 
um modo extraor'dina rio. Todos os annos vão a Naâs turmas 
numerosas ele professores , que já sabem o trabalho, mas 
que querem aperfeiçoar -se seguindo aquelle antig·o rifão: 
c'é SG" queres agua limpa, t ira-a da fonte.,) 

Na Suis.;;a multiplicam-se cu rsos, em que se preparam 
os professores, em Basiléa, em Zürich e outras cidades. A 
alma desse movimento é o Sr. Ruclin, que eu co nheci em 
Basi leia, pres idente da Sociedade Prapagadora do Trabalho 
Manual na Suissa, o qual seguiu o curso de Nâãs em 1883, 
tendo seg·uido no mes mo anno o de Dresde, d3 Clauson 
Klass. · 
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ltaiia 

Na Italia, é Consorte, um dos professores que em 1887 
foram a Naas, que dirig-e cursos em Ripatransone. Eis a 
circular que elle dirigiu aos professores italianos em 6 de 
Julho . de 1891 : 

« Com a approvação e auctoris.1ção 'do Sr. mini stro da 
instrucção publica , t erá log·ar em R ipatranso ne o terceiro 
curso de trabalho manual educativo de 21J de Ag-osto a 20 
de Setembro proxirno . 

Os professores e professoras das escolas publicas e 
particulares, as tlos jarcJins ela infancia , e bem assim o 
pessoal docente de . outros estabeleci mentos ele ed L1cação 
poderão ser admittidos nesse curso. 

As lições serão dadas por tt·es professores e uma clire -
ctora de jardim ele infa ncia conforme o programma dos 
cursos anteriores, dividido do modo seguinte : 

a) Exercícios e applicações elo systema Frmbel; 
b) Cartonagem; 
c) Trabalho em fio de fe rro; 
cl) Modelagem; 
e) Trabalho de madeira: 

· Os pedidos ele insci'ipção, acompanhados ele um man..: 
dado postal ele 20 liras, serão dirigidos ao clirector ela 
Escola Normal ele trabalho manual educativo , em Ripa-
hansone, até 2.3 elo corrente. 

Os objectos feitos serão propriedad e de seos autores . >)' 

A respeito escola e · desses cursos o ministro da 
instrucção _publica el a Italia, em circular ele 14 de De-
zembro el A 1891, diz o seg-uinte: 
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<<Como as inspecções têm demonstrado que os methodos 
seg·uidos na os cola especial do professor Ernygdio Con-
sorte em Ripatransone, foram bem estudados e dão bons 
resultados. t enho resolvido conceder um subsidio de 150 
liras por cabeça a :?O professores das escolas ele applicação, 
annexas ás escholas normaes do Estado, que desejem 
aprender ou aperfeiçoar-se no novo ramo de ensino. Os 
professores serão designados pelo prefeito, e deverão fre-
quentar o curso q'ue se dará durante um mez em Ripa-
transone neste verão. )J 

O professor Fraseara , de Genova, que tambem foi a 
Naâs em 1887 , foi em Agosto ele 1890 a Nivelle, onde segtüu 
na escola especial ele trabalho manual, um curso ele carto-
nagem com Calozet, de Bruxellas. 

Chegando a Genova, publicou um ·relatorio sobre o 
curso que tinha seguido. Ficou logo estabelecido que em 
Janeiro de 1891, 400 alumnos elas escholas municipaes e 
20 professores 1aprenderia rn essa disciplina em cursos por 
elle dirigidos . 

O da Belgica, ela Suissa, da Italia, da Ingla-
terra deve servir-nos ele lição. E' um absurdo querer que os 
professores ensinem o que não sabem. Traternos, primeiro 
que tudo, da preparação dos mestres. Elles farão o resto. 

Nos cursos de trabalho manual, quer da Suissa, quer 
da Ita1ia, quer da Allemaüha, quer ela Belgica, ha plura-
lídade ele ramos ele trabalho. Dúei, pois, uma noticia 
succinta da origem e propagação dos outros ramos de 
trabalho manual, visto que até aqui só me tenho occupado 
do slojcl ele Ni:itts, o qual t eve sua orig·ern na Finlanelia, 8 -

pode-se personificar em Uno Cygnens e Otto Salomon. 
Em quanto em Nâas progredia o estudo do slôjcl, que , 

como vimos, come9ou em 1872 (v. pag. 345) um capiHo 
reformado do exercito dina rnarquez, Klauson Klass, fo 
para a Allemanha e dedicou--se á educação ele seos filhos; 
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pelos annos de 1880. Sentiu logo a necessidade de dar al-
g uma coisa a f.:tze e aos menin os em segnida aos tt·al.lalhos 
frCBb elianos. Começou a fali ar ele suas ide ias e a fazer 
propaganda. 

Foi convidado a ir a Burlim, ouJe fez conferencias. 
De lá foi a Leipzig·, e depois a Dresde. Oild.o estabeleceu u m 
curso (lH82- l883). Foram seus cl'iscipulos Th . Calozet, de 
Bruxellas , e Ruclin , ele 13as ilcia. 

Klanson Klass dirigia. dava a orientaçã.o; homens ele 
officio ensinavam a execução pratica .. 

O programma era variado , constava de t rabalhos ele 
papel, ele cartão, ele madeira (incllünclo a esculptura) , tran-
çados diversos ele vegetaes, trabalhos em ferro etc . 

Klauson Klass, era antes philanthropo que pedagogo. 
Seo :fim era utilitario, e não peclagogico : faltava - ll1e o 
methodo. 

EJl.e conseguiu introduzir em Drescle e em outras ci-
dades ela chamada Suissa Saxonica, uma pequena in -
dustria nova , em que se occupou depois a população pobre , 
fazendo diYersos objectos , quo constituíram curiosidades 
daquellas cidades . 

Kunath, clirector ela escola primaria n. lO, de 
tomou a iniciativa ele dar á idoia de Klauson Klass uma 
direcção peclagogica, auxiliado por Kummer, professor na 
mesma escola. 

Foram em seguida esses trabalhos introduzidos em 
outras escolas. Em 1888 cteou-se uma escola especial para 
adultos e para os meninos que já não frequentavam as · 
escolas primarias. . 

Formaram-se logo sociedades diversas com o :fim de 
propagar essa clisci plina por toda a Allemanha: 

O Dr. Goetze , director da escola normal de trabalhos 
manuaes ele LAipzig, em uma conferencia que fez em Berlim 
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em 1891, deu as seguintes inl'ormações sobre o est ado do 
ensino manual na Allemanl1a . 

<< A propaganda é feita pela Associaçc7:o allemc7: pmocr o. 
trabalho manwxl ele ?"apazes . As despezas elas officinas 
aber tas aos alumnos são feitas pelas municipalidades, por 
sociedades e por particulares . A principio, o Impr ri o CO Jl-

cedeLl um a sub venç,ão a nnual el e 5.000 marcos. Em 1890 fui 
a subvenção reduzida a 2.500 marcos . A P rn ssia e a Sa:xonia 
tem nos seos orçamentos um a verba ele 14.000 marcos . R ,tde 
incluiu na sua lei escolar a nova disciplina como facultativa. 

«A sociedade all omã tem foito gr ande progresso . Coub 
hoje rnais de 800 membros, representando cerca do 200 ci · 
dados, estabelecim entos ele instrucçüo e sociedades peda-
gogicas. )) 

A escola normal de Loipzi g é ele grande activiclaclo. 
Ella t em quatro cursos annuaes; doi s para ·a cidade e dois 
para o Campo. 

Esses trabalhos vari ados estão introduzidos por toda a 
parte. Nas classes elementares usa m-se os trabalhos 'frmbe -
li anos ; nas m1édias, m·odelagem, fios de ferro , cartonagem; 
nas superiores, trabalho el e madeira e ele fe rro . Na BeÍgica 
introduziram -se ultimamente as fô rmas geomotricas pelo 
systema de Bogaerts, 

No illeio desta vari edade de tr abalhos, carece escolher 
para cada gráo um só trabalho, ficando a escolh a ad li-
bitum do profAssor. 

Só assim se co nsegnir.i dar ao ensino des ta di sciplina 
um caracter pedag·ogico. 



CAPITULO XIV 

Juizo co1nparativo 

Depois de haver expencliclo o meo modo de pensar 
sobre as diversas questões que se prende m á organisação 
elo ensino nos paizes que visitei, parece nat ural ê1ue me 
perguntem quaes são as melhores escolas. 

Não é esta u-Ó.1a questão tão faci l como póde parecer. 
·P ara chegar a conclusão segura cu mpre estabelecer as 

;; . 
bases ela .comparação. As escolas podem ser consicle- '" · 
r adas sob dois pontos de vista geraes, dando logar cada um 
dellcs a diversas particularidades. Os pontos ele vista ge-
raes são : adianta mento elo ensino, orlentac_;ão pedag,o-

Qu a nto ao primeiro ponto . é d i:tlicil julga r da supe-
rio!·idaclc, qu au clo por toda a pa rt0 se vê o :ncsmo pro-
gramma, a tnrsma feb re de aperreit,:oamento, o mesm1) 
cuidado Da in struc:çilo e ed ucação uos p r·oféssorcs, por meio 
de escolas uonnaes, o rnes; no zr·lo na escolha dos liv ros, 
em uma palavra, um concurso act ivo ele todas as fo rcas da 

• 2s 
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intelligencia hnmana; e com um resultado tão approxi-
mado, que cada um dos concuáentes parece ser 'O pri-
meiro. 

O observador :fica em duvida, por que eftectivarpente 
cada um se destaca pouco dos outros em alguma particula-
ridade, sem que :fique muito distanciado nas outras, de 
sorte que não é facil achar a materia em que cada um 
está mais atrazado. E' o caso de dizer que todos- são me-
lhores. 

O mesmo, porém., não se póde dizer da orientação 
pedagogica, em que se nota facilmente grande distancia, 
podendo-se em consequencia fazer uma classificação .· 

Mas, que é orientação pedagogica? E qual deverá ser 
o criterium de um a boa orientação? Não sei·á este um 
daquelles. palavrões, que Horacio chamava sesquz)Jedalia 
ve1·ba, que servem para arredondar períodos e encher as 
bochechas dos pedantes? 

Analysemos eRte ponto. 
Todos os educadores são de accordo que o problema 

que a Pedagokia tem de resolver, é o da educação. Ora 
educar quer dizer elevar, alevantar, elever, dizem os fran-
cezes. Educar é aperfeicoar a natureza humana. cc Para que 
o ensino dado educacão, diz o illL{strado Dr. Otto 
Salomon, é necessario que elle seja dirigido no sentido 

- do bem. Quem ensinasse um menino a furtar, não ed u-
caria, porque lhe abaixaria, em vez de elevar -lhe o ca-
racter. Do mesmo modo, o menino desasseiado, grosseiro, 
desattencioso não se póde dizer educado. E' necessario que 
todas as forças da natureza humana sejam desenvolvidas 
de um modo harmonico, para que a educação seja perfeita.>> 

Tal é o criteriüm que serve de norma ás escolas pri-
marias dos paizes_do norte da Europa (Norueg:a, Suecia e 
Dinamarca), paizes em que a instrucção publica está muito 
adiantada. A Suissa tem a mesma orientação . E' tambem 
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por elle que procurarei fazer uma classificação das escolas 
que visitei. 

Não basta desenvolver as forças physicas e as forças 
intellectÍ.taes ; carece, primeiro que tudo, desenvolver as 
forças moraes, quer activas , quer passivas. Aquelles que 
comprehencl em assim a. educação, têm a meo ver, uma 
boa orientação peclagogica, porque conhecem, visam o ver-
dadeiro ponto, a que se eleve tender pelos processos edu-
cativos. Os que, porém, só cuidam de desenvolver certos 
systemas de forças, deixando sem exercício outras forças 
importantes, que f.'ão essenciaes para o aperfeiçoamento 
moral, têm uma falsa orientação. 

Assim consideradas, as escolas da Europa podem ser 
divididas em dous grupos . No primeiro estão as escolas 
da Suecia, da Suissa e da Italia . No segundo, as da In-
glaterra, as da França e as da Belgica. 

Que a Suissa e a Suecia occupam os primeiros logares é 
cousa que se não póde duvidar, porque nesses paizes cui-
da-se com o maior esmero da educação moral, procura-se 
formar o caracter e o coração dos meninos, fazendo-os 
11dquirir e conservar uma· série de habitos, que, amadure-
cidos depois com a idade, constituem uma nova natureza, 
sem que por isso se cuide menos da educação physica, nem 
da intellectual. Póde-se até a:ffirmar que mesmo neste ter-
reno, as outras nações não estão mais adiantadas. De sorte 
que o que se despende com a educação moral, não é á custa 
da intellectual, nem da physica. 

Se fosse preciso qual das duas deve ter o pri-
meiro logar, o meo embaraço seria grande : cada qual é 
excellente segundo a índole de suas instituições políticas, 
segundo o meio em que tem de agir. Porém ambas obtêm 
ele suas escolas um resultado que provoca a adn:iiração de 
todo o estrangeiro, isto é, uma grande honestidade em 
todas as classes sociaes, ao lado da intelligencia, da saúde 
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e da força. O sueco, como o é em geral, forte, 
intelligente, instruido, e SObretudo HONESTO , HONESTISSIMO. 
Em nE' nhum outro paiz vi resultados tão completos! E' 
que em ambos esses paizes a escola inspira- se no senti-
mento religioso, considerado como força auxiliar, indispen-
S"l.vel na educação. 

Ha, entretanto, uma differença entre a Suecia e a Suissa 
no modo ele cultivar o sentimento r eligioso. Ao passo que 
as escolas da Suecia são contissionaes, e todo o ensino é 
dado sob a influencia ela igreja lutherana, g·uarclanclo-se a 
devida tolerancia e respeito para com inclivicluos de outras 
crenças, as éscolas ela Suissa são, em bôa parte, neutras. 
Mas na Suissa, neutralidade não quer dizer impieda de. A 
moral religiosa é ensinada aos rneninos, g·uarclando-se coüi-
pleta neutralidade quanto á parte clogmatica. A tolerancia 
religiosa é co.mpleta: respeita-se o sentimento religioso ele 
todos , porque é opinião corre li te entre os pedagogos suissos, 
que o sentimento religioso é o factor mais efficiente de 
todos, na obra da educação. 

O systema1 educativo das escolas suissas torna-se no-
tavel por certos NADAS, que escapam á attenção dos que não 
se preoccupam muito com a missão mais , importante ela 
escola. Na Suissa, o menino .eleve ir limpo para a escola, 
e eleve levar comsigo um lençc; e pode ser reenviado á casa 
para satisfazer a essas condições. Além disso os professeres 
têm sobre seos discípulos uma a uctoridade igual á dos pais, 
o' que muito concorre para os resultados praticas na edu-
C1Ção. 

As escolas italianas inspiram-se já nos mesmos prin-
cípios, e, se bem que não estejam ainda t âo adiantadas 
como as da Suissa, tudo nos leva a crer que en1 breve as 
igualarão; tal é a actividade , o bom senso, a bôa vontade 
que se nota, quer ela parte da administração, quer do corpo 
docente, cuja dedicação excede a nossa adtniração. 
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·Na Inglaterra, predomina o desenvolvimento das forças 
physicas e das forças intellectuaes , sem que seja de todo 
descurado o das forças moraes. Mas esse desequilibrio não 
produz tão grande mal como em França e na Belgica, por-
que á índole do povo supre a deficiencia da escola . Mas 
em França e na Belgica o caso é muito diverso. A edu-
cação elo povo é má , a ela escola é mais que deficiente. As 
conseq uencias funestas ele tal situação não se farão esperar. 

A posição do professor primaria em P aris é difficilima, 
porque não tem auctoridade nem im portancia social , não 
podendo, sequer , fazer o bem que deseja. Em Bruxellas ella 
é affiictiva. 

A razão elo estado d()ploravel da educação nesses dois 
paizes tão adiantados , tão heroicos , tãO dignos de melhor 

· sorte, é a luta que se estabeleceu entre os partidos por occa-
sião de decretar- se a neutralidade ela escola . O clero im-
pugnou a medida , receianclo qu e a neutralidade degenerasse 
em impiedade, o que de facto tem acontecido . Essa luta 
torna-se cada vez mais encarniçada e terrível , sobretudo 
na Belg;ica; e a victima principal é a escola . Ora , quem 
diz escola, diz edu cação popular . 

Os po ntos principaes em que as escolas da Belgica 
deixam . muito a desejar , são : 

l. o Os meninos não silo sufficientemente fiscalisados , 
para que não adquiram ha1litos de desasseio. Toda a fi scali-
sação fica limítada á regularidade dos_ trabalhos esco-
lares , aquillo que diz respeito á parte intellectual da 
educação . Desde q LlG o menino possa apresentar o seo 
caderno limpo, sem emendas, ninguem se incommoda se 
elle adquire ou conserva outros habitos incorrectos, q'ue são 
de muito maior importancia para o homem, na sociedade , do 
que uma interlinha ou uma emenda em um caderno. 

2 . o A pressão das auctoridades sobre os professores é 
muitas vezes inconveniente , e até injusta; pois a pretexto 
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de educar as crianças na liberdade, dão-lhes certa ousadia• 
gue compromette a força moral dos professores , cuja po -
sição torna-se ás vezes desesperada . Quando os pedagogos 
suissos querem que o professor tenha auctoridade paterna, 
na Belgica o ideal é destitui- lo de toda a auctoridade . 

3. o O ensino , chamado leigo ou neutro, tem o cunh_o 
da impiedade, porque mais de uma vez empregam-se meios 
para afastar do espirito das crianças toda a idéa religiosa, 
que ali é considerada crrchaz"smo! 

Trata-se, como se vê , dessa eterna questão do 
milzeu, que tão importantes instituições tem destruido ! 
Quasi sempre, para fugirmos ás consequencias ele um vicio, 
lançamo-nos no extremo opposto, cuj os inconvenientes são 
ainda peiores. Brevis esse labo?'O, obscw·us fio. 

As escolas francezas incorrem nos mesmos defeitos. 
A disciplina não é melhor; os habitos ele desasseio elos 
alumnos são mais accentu;;tdos. 

Conversei1 com o clirector ele uma das mais importantes 
escolas ele Paris , e chamei sua attenção para o caso. 
Respondeu- me que nada se póde fazgr aos meninos desas-
seiados; pois, se os fizesse voltar á casa para se asseiarem, 
os pais se offenderiarn e os levariam para as escolas 
christãs. 

E' pois ; a questão religiosa o duende que traz a admi -
nistracão em sobresalto. E' melhor fi car sem eclucacão do 

o o ' 

que ter uma educação religiosa! 
E assim se sacrifica o futuro da nação a um interesse 

partidario mal entendi elo. 
Trata-se só mente de tornar as crianças felizes e con-

tentes, e de não desgostar os pais . Quanto aos professores, 
ensinem e ensillem muito , e submettam-se. Quanto aos 
resultados futuros da educação, os vindouros que se arran-
jem como puderem ! 
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E chama-se a isso adiantamento, progresso, e até 
patriotismo ! Deus de Misericordia ! Afastemos os olhos de 
um quadro tão desolador! 

Não sentem esses homens que, á força de lisonjea.r 
esses pais, já por sua má educação muito desrespeitosos e 
gTosseiros, acabarão por torná-los insolentes e insuppor -
taveis? ! Não vêm qu e, longe de os deixar arrastar os filho s 
a engrossarem as fileiras anarchistas, o seo dever é 
afastar a nação futura da influencia perniciosa de alg·unil 
pais indignos (que os ha), e incutir no animo das crianças 
icléas de ordem, ele respoito , para' tndo quanto é respei-
tavel?! 

Não posso furtar - me ao desejo ele transcrever aqui 
algumas palavras ele Carnpayré, tantas vezes citado neste 
trabalho. Ellas vem confirmar a minha opinião, já muitas 
vezes externada desde 1869. O citado auctor mostra que 
para educar é preciso contrariar os meninos. Ouçamo-lo. 

« Il clolore non vuol essere deliberatamente 'alonta nato 
dall'eclucazione; esso sveglia nella mente idee nuo ve, con-
duce l'animo a penetrare certe cose, appena immaginate 
avanti il dolore. 

cc Per liberare la personalità umana dal velo che lei 
ravolge, nulla serve piu del dolore. L'uomo e un princi-
piante; il clolore é il suo maestro. >> 

Minha opinião a esse respeito é já conhecida. Eu a 
externei em trabalho que escrevi em 1873, em resposta 
a uma· consulta da Inspectoria Geral, ao qual mt: referi 
em 1883, no trabalho que li na ?a conferencia peda. 
gog·ica, e do qual transcrevi alguns trechos no capitulo 3o 
pag. 105. 

Não é que eu conqemne o proposito de fazer ai'J crianças 
felizes, e ele contentar-lhes os pais. Mas é preciso achãr um _ 
meio de satisfazer a esse duplo fim, sem comprometter a 
educação. O que eu condemno não é o fim, são os falsos 
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meios , que, parecendo satisfazer a uma necessidade momen-
tanea, não produzem senão males con:;;icleraveis para o 
futuro! Felici dade ! Haverá alg'uma que sp, cornpme á que 
nos vem da consciencia elo dever ? ! 

Eis, a meo ver, a orientação melhor que se eleve dar 
á educação na escola; e a escola é o factor mais importante , 
senão o unico, ela educação nacional. 

Concluirei este capitulo transcrevendo alguns trechos 
de um relatorio publicado em Bruxellas em Dezembro 
de 18(1 1. Seo auctor , C. Pinart, dá co nta do mo do de 
pensar de uma associação de professores belgas - Unzón 
projessionelte eles l i&stituteurs et I nstitut?"ZÚS, ele l' A.çglome -
ration br'uxelloz"se - Por essa citação se verá que não é in-
justa a minha apreciação. 

c< L'éducation et la protection de l'enfance sont actuel -
lement et plus que jamais à l'ordre duj ou r. Elles relêguent 
au second planl'instruction. 

c< Tout le monde s'en préoccupe : parents, écri vains, péda-
gogues, juriscohsultes, et legislateurs . Ce conco urs unanime 
de toutes les fclrces intellectuelles et morales dérnontre elo -
quemment que la questio n d'édncation est cl'une impor-
tance sociale telle, que tons ont intérêt moral à la v o ir 
r esolue le plus tôt possible au profit du bien général. 

« L'Union professionnelle pouvait , moins qu e toute autre 
association, res ter indiíférente à ce mouveme.ntgénéreux. 
Voilà porquoi ello a mis à l' étude cevaste et ardnproblême 
de l'éclucation. Cette étuüe complete d'ailleurs l' ense mble 
de ses nombreux travaux pédagogiques sur l'amélioration 
eles cla:>ses déshéri tées . 

<< C'est en vain qu 'on chercherait à se dissimuler la si-
cuation regrettable de l'éclucation. Les plaintes sont nniver-
selles. Tout le monde est d'accord pour déclarer que le 
niveau. de l'éducation est resté bien au dessous de celui de 
l'instruction. 
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ccL'inspection scolaire, quoiqu'entrainée par l'effet eles 
nouveautés pédagogiques , qui transforment mais n'améliorent 
pas toujours, s'est auss i émuc de cette situation fàcheuse, et 
dans ces derniers temps, la plupart eles questions théoriques 
qu'elle a données à clévelopper, se rapportent à l'éducatio n. )) 

. Analysa depois o aucto r o estado desgraçado da edu-
cação dos meninos, considerando -a pa família, i1a escola e 
na rua . Sinto não poder transcrever integralmente as bem 
inspiradas paginas em que elle descreve o estado ela familia 
ua Belg·ica, a qual não pôde dar senão uma má educação. 
Pararei diante do que elle relativamente á escola, que é 
o que mais nos interessa . 

Ouçamo-lo: cc Est.'ce que l'école procluit tout ce qu'elle 
clevrait procluire en 1n atiere d'éclucation ? Non, lo.in ele là. 
L'école tient le mil ieu ent re la í'arnille et l'Etat. Pour rem-

' 
plir la mission qu'on lui destine, l'école clevralt être le 
éentre ele gravité ele la·famille et ele l 'Eta t; au lien d'être 
ce pivot équiliurant, elle n'est actuellement entre la famille 
et l'Etat , comrne qui clirait entre l'enclutne et le marteau. 
Son iufiLl0nce, qui devrait être décisive sur la vie morale 
clu peuplc, est presque nulle à cause ele la guerre incessante 
qu'on lui fait. 

c< On assume à l'école toutes les respo nsahilités, touts 
les clevoirs, mais on ne lui accor cle aucuue infiuence, aucun 
droit, aucune sanction ... )) 

Depois de mostrar a autoriclacle ela policia sobre os 
vagabundos, que ella pode prender, etc., diz elle : 

e<Voilà qui est bien. i\ll a is , pourquoil'instituteur ne peut-il 
faire autant? L'élév-e ru échant exploite tellement cette si-
tuation précaire et impuissante ele l' iustituteur, cette inertle 
imposée, qu'il ne manque aucuue occasion pour lui donner 
le :;oup ele piecll'à ne . Nous avons entencl u eles éleves insulter 
l'instituteur avec lcs ep ithetes les plus g-rossieres , les plus 
graveleuses, nous avons vu eles instituteurs recevoir à la 
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tête eles projectiles de en) égitime cléfense , 
et se trouver arrêtés naturel par 
les entraves eles ::c;ent ,:Í)instituteur á la 
merci de tons . L'autorité , , .:a{re .. ,e st; paralysée pú 
ces multiples entraves . O r , ·était revêtu d'une 
auctorité suffisante , il parviendriüt aisément à as_sttrer d·ans 
et hors l 'école , l'ordre et le respect. Conférer dans l'école 
l'autorité paternelle à l'instituteur , c'est y établir en réalité 

- une discipline morale préventive. )) 
E mais adiante : 
cc Les lois scolaires de Belgique ont été imparfaites, la 

loi de 1884 notamment est une faute morale en ce sens 
qu 'elle a dêconsidéré lcs princtpaux appuis de la mor:alité 
publique. D'ailleurs, la g uerTo scola ire es t une eles princi-
pales causes de dérnoralisation. 

ccAjoutons à ce sombre tableau, queles examens d'ins -
tituteurs dans certaines écoles norrn ales n 'offrent aujourd'hui 
plus aucune garantie ; le rec r11tement se ba:oe, non sur la 
valeur· morale, inte1lec tu ell e et phys ique, mais sur les ser-
vices poli tiqu es rencl us; les nomina tions sont viciées , quel-
quefo is mises au rab:üs . )) 

Eis ahi o quad ro do es tado da escola primaria na 
l3elgica . Eu nilo ousaria dizer t anto ; mas não posso des -
meutir as assr rsões do auto r , embota pareça m exageradas , 
a julg,ar pelo que vi , por in fo rmaçõGs que colhi durante 
alguns mezes que residi em Bruxellas, e pelos factos que 
se deram em Gand na occas ião da minha visita áquella im-
portante cidade. 

O que se pode em to do o caso affirrn ar , é que ali , como 
em toda a parte, nem tud o é o qu e nos parece de longe . 



CAPITULO XV 

Considerações geraes. Conclusões 

ultimo capitulo farei alg·nmas considerações 
sobro assumptos quo me parecem importantes, o darei sob 
a fórma de conclusões, o transnlllpto das impressões que 
me ficaram da minha long·a p0rl'grinação por paizes civi-
li zados, e m qne a escola primaria é objocto dos mais 
sérios cuidados da A.clministraçilo, po rqno todos a consi-
deram o facto r priu cipal, SC:' JJ iio unico . da educação popu lar. 

Tratando -se do reformar o estando a inda por 
fazer a ccli.fic:tção dos prod ios escolares, parece-me de bom 
conselho chamar a attençilo elas <.wcto ridacl es competentes 
para as necessidades mais urg(" ntcs do ser viço escolar, que 
nos paizes mais adiantados estão ha muito attenclidas . Os 
predios escolares não pódem prescindi r d0 quatro providen-
cias essenciaes, além do on t:·as: morada pa ra o professor 
clirector, bacia do natação o de banhos, privadas e mi-
ctorios em numero sufficiente e lavatorio::;. 
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A questão da morada elo professor· cliÍ·ector tem sido 
aqui apreciada tomando--se em consideração só a commo-, 
didacle do funccionario, e a opinião que prevaleceu foi 
contraria á verdadeira dou1;rina, porque se argumentou , ele 
um lado, com o abuso que se tAm feito della, e de outro, 
com a incuria das aucloriclades. 

Analysemos esta questão á luz da razão e qo bom 
senso, pondo ele parte idéas preco11ceb idas. E m prim!3iro 
logar , estabeleçamos corno principio, que os abusos e a 
impunidade delles, se por Yentura existem, não são argu-
mentos que possam aproveitar a ning'uem. Qual será o 
alvi tre, de que se não possa abusar ? 

' Em segundo logar, se é verdade (o que não creio), 
qu e se tenha abusado ela morada na escola, a política ele 
Heroclcs, se bem que a mais com mocla para auctoridades 
dest ituídas ele respei tabilidade, não é a que eleve ser se-
guida entre nós. 

A instih\içil:o é excellente, é imprescendivel, como vou 
provar. 

Se as auctoriclades cumprirem o seu dever inquirindo 
sobre ab usos, se os houver, e punindo-os devidamente, 
nenhum inconveniente haverá. Mas se quizer mos remediar 
os abusos, abolindo todas as instihüções de que se possa 
abusar, acabaremos por supprimir tambem as escolas . 

A morada do educador no predio da escola é uma 
w-:cessidade. Muit.a gente ha, que manda as crianças para 
a escola entre sete e oito horas. Se não honver no predio 
qu em possa providenciar para que os meninos sejam re -
colllidos e devidamente fiscalizados, amontôam -se elles á 
porta da escola até que, á hora regimental. cheg ue quem 
lhes abra a porta. E se chove, onde se recolhem essas 
crianças? E, se o professor adoece, ou falta por qualquer 
motivo, . como_ :ficam esses meninos? quem responde pelos 
inconvenientes de soo desabrigo, ou pelos desatinos 
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elles pódem praticar ? Não podemos obrigar o professor a 
estar a essa hora na sua repartição ! Entretanto, mo-
rando elle na escola, facilmente achará meio de obviar a 
esses e outros inconvenientes, se fo r ed ucador. Ainda 
mais ; se, durante o trabalho um menino tem um atLaque 
repentino desses que exigem um repouso immediato, como 
acon tece a cada passo . ou no cas0 de qualquer outro 
accidente, como poderá o professor prestar o devido soe-
corro ao seo discipulo, se não tem ·recursos á mão ? Não es -
queçamos, que o professor primario é um pai ele n·umerosa 
famili a, a cujos membr'os elle fornece em certos casos, até 
alimento, corno mais de uma vez nos tem acontecido. 

Não devemos esquecer tambem que ha muitas occa-
siões em que, não sendo permitticlo sabi.r ele casa, póde-se, 
todavia, providenciar sobre muitas coisas. 

Assim, pois, quer as conveniencias elo serviço, qu er as 
exigencias ela educação, quer a caridade para com as 
crianças, tudo exig'e que o professor tenha morada no es -
tabelecimento que elle dirige . Ag·ora, tratando-se sómente 
do ensino , não ha inco nveniente que o professo r more fóra, 
contanto que seja ponctual. E' então qnestão ele mer<1 com-
modidade ; e a hygiene aconselha que more fó ra. · 

A bacia ele natação, ou pelo memos de banhos é me-
lhoramen to reconhecido como indispensavel, e por toda a 
parte se trata de estal)elecê-lo. Ora neste paiz, a necessi-
dade dos banhos é indeclinavel. 

Quanto ás privadas, é indescriptivel a desordem que 
vai pelas nossas escolas, por falta de privadas e ele micto -
rios. Constantemente se estão dando factos desagrada v eis 
de meninos , quo não podem supportar necessidades adiadas 
por muitas ho ras, por que a privada é mu, para centenas 
ele meninos! As privadas não pódem ser em !11eno r numero 
do que 1 para 20 crianças, sem contar us rn icto rios, que 
deve m ser muitos. 
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Os lavatorios são tambem de grande necessidade para 
que os meninos se possam acostumar ao asseio. Nas escolas 
da Suissa e da Suecia elles nunca faltam . Ontra providencia 
que não póde ser adiada, é um pateo espaçoso, onde os me-
ninos possam recrear, afim de que se possam estabelecer os 
jogos escolares, que tanto auxiliam a educação physica e 
moral das crianças. 

uma outra, que tambem não deve ser adiada, é a 
creação de asylos correc:cionaes, onde sejam educados os 
meninos incorrigíveis. Expelli - los das escolas, e deixá-los 
sem educação é uma crueldade; conservá-los em compa-
nhia dos outros é um crime; por que fica impossível a 
disciplina, sem a qual não ha educação . 

Não deixarei de dizer duas palavras sobre a questão 
dos professores especiaes, que tanto se tem discutido, mas 
sem frisar o verdadeiro ponto da questão. 

Tem-se alleg·ado que os actuaes professores, tendo sido 
nomeados quando certas disciplinas não eram ensinadas, 
não se habil\taram nellas e não as podem, portanto, en-
sinar. Para este facto eu chamei a attenção das auctori-
dades elo ensino na 7 a conferencia pedagogica em 1883. 
Os professores meos collegas levaram muito a mal as mi-
nhas declarações, que elles julgaram offensivas; mas em 
1891, os mesmos que negaram as minhas asserções, confir -
maram-nas em uma representação que fizeram ao governo. 
Porém, deixando de parte este ponto, em que estamos agora 
todos de accordo, encaremos a questão por outro lado. 
Quantas horas de trabalho deve ter diariamente o professor 
primario? 

Se todos os professores soubessem todas as disciplinas, 
deveriam ellas ser ensinadas pelo mesmo professor, de 
modo que ell e tivesse. nem um minuto para respirar? 
E, quando corrige elle os trabalhos escriptos de grande 
numero de alumnos? Então, em um paiz, em que tanto se 
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falla de igualdade, dão-se so mm as enormes a empregados 
que tem duas horas , quando muito, de um trabalho suave, 
e exig·e.-se que o professor prima ria, qu e trabalha sem 
pestanejar das 9 ás 3 horas . que sahe da sua repartição 
mais morto do que vivo. ' 'i corrigir á noite, nas horas 
do seu descanso , trabal hos Jllllll erosos, qne ex igem delle 
g-rande esforço de attenç0o?, Nüo, isso é iniquo, isso não é 
pratico. 

Em conclusão, si é necessario qne os numerosos tra -
balhos escriptos sejam corrig·idos pelo professor, é neces -
sario que este tenha dura nte o tempo lectivo, alg·uns inter-
vallos destinados a esse serviço.. Se o tempo não chegar, 
o profe.ssvr não du vidará sacrificar uma parte do tempo 
destinado ao seu repouso para co mpletar o seu trabalho, 
como faz todo o funccionario zeloso. Mas fazer um trabalho 
long·o e fatigante, para o qual a administração não lhe dá 
tAmpo, é impossível. E, qual será o tempo destinado á 
correcção dos trabalhos esc ri ptos? Aquelle em que func-
cionam as classes especiaes. Emqnanto o professor de mu-
sica entretem seus alumnos nos respectivos exercicios , o 
professor pri mario corrige uma parte dos trabalhos escri-
ptos. A outra fica para a hora dos trabalhes manuaes. En·-
tretanto , se alg·nm professor primaria, mais robusto , ou 
mais amb.icioso, quer se encarregar de algum desses ramos, 
fará o trabalho, que assi m sacrifica, nas heras do seo re-
pouso, corno acontece na Italia. 

Ora, se por toda a parte são ensinadas por professores 
especiaes as novas disciplinas (g-ymnastica, musica, tra-
balhos manuaes) como' se explica que se pretenda exigir 
aqui tal ensino dos professores primar.ios? Na Suecia, 
é verdade, o trabalho manual é ensinado, em geral, pelos 
mesmos professores, mas é porque ell es o querem, para 
ganharem a gratificação cor.respondente; não purq ue sejam 
a isso obrigados. Além disso, o trabalbo orclinario da es-
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cola acaba á l hora da tardo, e o trabalho manual é ás 
5 horas. 

Outro ponto quo não quero deixar sem discussão é, 
uma fo r mula de que se tem abusado muito modoroatrwnte : 
«0 ensino deve Rer dado sem livro; o menino não deve ter 
manual; o livro é mero auxiliar.)) A maio r parte dos que 
entre nós repetem esta formu la, não comprehendem o que 
ella significa. Antig·amente o ensino er'a decorado uos li vros . 
Os mestres nada ensinavam, a tomar a li ção 
de cór. Forte reacção se pronunciou contra tal absul'l: o , 
e para obrig·ar os mestres a ensinar, tomo11 -se a provi -
dencia extrema e absurda elesupprimi r os manuaes. M<:<S 
a consequencia de tal clesp ropo ito foi, de urn lado, g raude 
diminuição nos conbecirnentos dos alum nos , ele outro lado 
o aniquillamento dos professores. 

Por toda a parte se tem reconhecido a necAssiclacle de 
modificar na pratica essa ex igencia extrema elos regula-
mentos, e por toda a parte se faz uso ele manuaes,como pude 
ver ificar em todas o.s escolas qu e visitei. 

O que se exig·e é que o mestre explique minuciosa-
mente o que o menino encontra no livro; mas prohibir 
que o menino tenha um manual, para recb rdar o que lhe 
explicou o rn estre , seria uma par voíce, de que só se lem-

hoje quem não tivesse a mais succinta noção de 
pedag-ogia. 

E, com effeito, basta o simples bom' senso para 
comprehender que, se o livro deve se r meio auxi liar, elle 
não . poderá ser esse auxili ar, t ranca_do no armario da 
escola, mas sim na mão do menino. V0ja-se o que a 
respeito eu disse no capitulo III (O ensino na Suissa.) 

E' tão falsa a orientaç:J:o pedagogica rnt re nós, que, 
qu ando por toda a parte os meninos fazem trabalhos em 
casa, que os. mestres lhes marc.:t'm, para verificarem se elles 
comprehenderam e aprenderam as lições explicada::; na 
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escola, tem-se querido prohibir aos professores de dar 
trabalhos aos alumoos para faz erem em casa! E' o incon-
veniente da inspecção incompetente. Uma das necessidades 
vitaes daiostrucção é uma inSp8CÇãO COMPETENTE, RESPEITO.SA 
E RESPEITAVEL, unica que nes te seculo póde ser respeitada. 

E' ta m bem circumstancia digna de attenção a regencia 
das classes . O desgraçado professor que tem na sua escola 
duas ou tres classes, vive torturado, se m saber o qne fazer 
para adquirir o dom da ubíquidade. E' indispensavel que 
elle tenha de onde tirar substitutos para reger as classeg 
quP estão a cargo de seos auxiliares, sempre qu e estes fal -
ta m, o que acontece frequentemente. As ex igencias dos 
programmas actuaes nãop ermittem ao professor reger duas 
e tres classes, nem responder pelo progresso dell as . 

A nossa mobilia eschola r é tambem objecto de séria re-
flexão . Nós temos a honrade pos 'lnir a peior mobilia escola r 
que se imag·ioar. E' a meo ver , a primeira necessi-
dade, a que eleve mos dar prompta solu ção . A carteira sem 
assento, mas fo rnecendo assento á que lhe fica na frente, é a 
originalidade mais insensata qu e pod ia occorrer a um cere -
bro enfermo ou extravag-ante ! Na lJrat ica essa mobilia tem 
demonstrado o desacerto de sua adopção . Urge que seja 
qu anto antes suhstituida. 

De todas as mob ilias, a qne mais me agradou foi a que 
vi nas escolas da Suissa e da Suecia. Toda de madeira, com 
o banco por detraz e não na frente da carteira. A carteira 
contém uma especie de secrEtária, em que caua menino 
guarda o qne lh8 pertenee . Na Suec ia(cm Stockholm) vi em 
prat ica uma icléa or ig inal, qne nJo vi e rn mais parte a l-
gnma: as cartei ras, em vez de serem a doi s . crJII ocados um 
ao lado do outro, são a qua tro, porém dispostos um na 
frente do ontro. de so r te qn e cada a lumn o es ta isolado e 
póde entrar e sahi r do seo log·ar po r qualqu er dos lados, 
sem incommodar o visinho . E' o que ha de ma is perfeito. 

29 
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No museo pedagogico de Bruxellas ví tambem um 
specimen interessante de rarteira no genbro dos da Suissa . 
E' um modelo da escola normal de Mons. P óde a meza 
tornar-·se horisontal por meio de uma sirnples cunha, que 
gyra sobre dobradiças para servir de calço. P óde tambem 
tornar- se vertical por meio de uma ald.raba. E' preferível 
á. de Mauchain por sua simplicidade. 

Uma providencia que a administração não póde deixar 
de tomar, é dai- permissão a que se retirem da escola 
ás quintas -feiras á l hora, para irem ao cathecismo os 
alumnos que o requererem. Em Bruxellas dá-se feriado 
para esse fi m ; em Paris, foi concedida a quinta-feira. para 
o ensino religioso , e não querendo o clero suj eitar-se a.o 
dia marcado, é o serviço interrompido com a. retirada 
para o catechismo em outros dias ; e nem por isso se 
retirou o feriado. Nós não temos que receiar do nosso clero , 
que sempre fo i ordeiro ; mas não devemos abusar da sua 
sensatez . 

Sua reclamação é justa. Além do Catechismo aos do-
mingos, os parochos pedem a tarde de quinta -feira. Ora 
o governo, as autoridades, tendo o direito, e o dever de 

em materia de crença, retirando o ensino reli-
gioso das escolas, se não consentirem que os pais mandem 
seos filhos receber instrucção religiosa , quando o clero 
lh'a póde ministrar , co mmettem grande erro, que póde 
provocar g raves desintelligencias, tornando as escolas pu-
blicas antipathicas ao povo, cuj a liLerdade religiosa é 
garantida pela constituição. 

Estas considerações, e outras que tive àccasião de fazer 
nos di Yersos capítulos deste relato rio, levam- me a offerecer, 
ou antes a lemhrar á administração as seguintes con-
clusões : 

l. a Que nos predios escolares seja attendid a a morada 
do profe:ssor director ; 
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2.a Que seja tambem attendida a bacia para natação, 
e os banheiros ; 

3. a Que sejam feitas privadas e mictorios em numero 
correspondente aos preceitos recommendados pelos educa-
dores modernos; 

4." Que haja em cada escola uma sala especial com 
lavaiorios, onde os meninos se possam asseiar, caso venham 
desasseiados, ou quando por qualquer circumstancia pl'e-
cisem de tal recurso; 

5. a Que se fundem asylos correccionaes ad z'nstar dos 
de Londres, onde os meninos rebeldes ou incorrig·iveis 
possam receber uma educação conveniente; 

G.a Que as matPrias especiaes, musica, gymnastica, 
trabalhos manuae!'1, sejam ensinadas por professores espe-
ciaes, mas nunca por artistas, por mais habeis que sejam. 

7 .a Que os meninos das escolas possam ter manuaes, 
ad do que se passa em toda a parte do mundo; 

8." Que se providencie para que cada classe seja 
regida por um professor (cathedratico, ou adjunto); 

9." Que se adapte um systema de mobilia escolar 
menos incommoda, segundo os modelos da Suissa ou da 
Suecia. 

lO.a Que para a mesa do professor, se adapte o sys-
tema da Italia, que é tambem o seguido. na Suissa, na 
Inglaterra e em França; 

ll! Que cada professor tenha um diario de classe, 
que possa orientar, não só ao inspector nas suas inspecções, 
como aos substitutos em caso de molestia do professor, 
como ao proprio professor no preparo de suas licções. 

12. Que ás quintas-feiras , possam ir ao Catechismd os 
meninos que o pedirem, de l hora da tarde em diante. 

13. Que os professores tenham, como os da Suissa, toda. 
a auctoridade sobre os alumnos para educá-los i 
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14. Que o trabalho manual seja voluntario ou faculta -
tivo, tanto para os mestres, como para os discípulos; 

15 . Que as escolas normaes :ru rrccionem de dia. e que 
os sexos sejam separados; 

16. Que se adopte o systema de monitores, seguido em 
Londres; 

17. Que para a inspecção das escolas, se busquem 
homens que, além de outras qualidades indispensaveis, 
conheçam o ensino, de modo que possam tirar o professor 
de qualquer embaraço pratico; 

18 . Que seja abolido das escolas o systema de Herodes; 
19. Que se recommerrde aos professores a observancia 

de regras disciplinares , relativas a habitos de asseio e de 
attitude respeitosa dos meninos, dando-lhes elles o exemplo; 

20. Que lhes seja igualmente recommendada uma 
disciplina externa, que evite diversos desvios dos alumnos; 

21. Que seja prohibido aos inspectores desautorar os 
Professores fazendo-lhes observacões á vista dos alumnos; 

I • 
22. Que seja organisada uma collecção de canticos 

escolares; 
23. Que seja adoptada nas escolas a gymnastica sueca, 

unica que consulta as necessidades da hygiene das crianças; 
24 . Que se mande buscar a Stockholm um professor de 

gymnastica e esgrima para preparar os nossos professores; 
25. Que aos professores seja concedida liberdade para 

poder incutir no seo ensino o cunho de sua individualidade; 
26. Que nas escolas de meninos se Ílh.klduza o ensino 

da esgrima e nas de meninas o das prendas domesticas; 
27. Que se adopte a escripta belga, que tem grande 

superioridade sobre a lettra ingleza; 
28 . Que na edificação dos predios se adopte o systema 

dos grupos escolares, seguido em Pariz, segundo os planos 
que remetti. 

Se esses melhoramentos, que acabo de lembrar, forem 



CONSIDERAÇÕES GER:A,ES. CONCLUSÕES 453 

aceitos pela administração, no todo ou em parte, dar-me-hei 
por bem pago dos esforços e sacri:ficios que, durante 30 annos, 
tenho feito pela causa da eclucaçR:o. que é o que f:d ta 
completamente neste paiz, seja dito se rri offectsa J e u.Jl t,'ll<c' tll. 

E devo accrescentar (o que faço com profunda convicção). 
E' a falta desse elemento cardeal da sociedade que nos t em 

·arrastado ao abysmo da anarchia , d0 que infelizmente já 
não estamos muito longe. 

Resta-me a consolação de haver sempre') chamado a 
attenção dequem devia e poJia provide nciar, para coujnntc 
uma: crise, que todos previam , mas qüe ninguem provid Prrcit)n 
para evitar .· Ora, a educação de um po vo uào é tal'efc< Ll ll e 
possa ser desempenhada por um individuo; ella exige uma 
somma -consideravel de esforços conectivos . E a unica 
instituição humana capaz de salvar-nos do perigo que 
estamos, é a escola, mas a escola educativa. Para a 
pois, devem hoje convergir toda a attenção, toda a activi-' 
dade, toda a energia, todos os esforços dos' verda.deir os 
patriotas. 

São estes os votos que' faço como cídadão e como 
educador. 

FIM 

- > 
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CONFERENCIAS 

Dando aqui á estampa as conferencias que fiz em 
Turim, Gand e Paris sobre o importantissimo assumpto da 
educação cívica intuitiva, preciso dar aos meos leitores uma 
explicação prévia, que os faça comprchender a minha si-
tuação, afim de que não produzam effeito desagradavel 
alg·umas repetições, que se encontram em umas, de factos e 
argumentos já empregados em outras. 

Com effeito, quando fiz essas conferencias, não ten-
cionava publicá-las juntas n'este trabalho. Além d'isso di -
rigindo-se ellas a auditorias differentes e versando sobre o 
mesmo assumpto, o auctor nenhuma razão tinha para pres-
cindir aqui, de argumentos já alli empregados, quando 
elles lhe pareciam importantes, e até necessarios para o 
effeito. 

Quanto á conYenieucia e opportunidade das conferen-
cias, ninguem deixará de me dar razão . Desde 1875 que eu 
discuto esta questão . Diversas vezes so pronunciaram ener -
gicamente contra minhas idéas alguns professores, que as 
declararam antepedag·ogicas. Eu protesto i sempre contra uma 
condemnação quo me parecia infundada. Era natural que 
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aproveitasse a occasião para appellar da opinião delles para 
a de homens mais competentes. Foi o que flz . 

Estou satisfeito do resultado. Todos una voce sustentam 
que .as idéas são muito pedagogicas; toda a difficuldade 
está na pratica. 

Não devo cançar a attenção dos meos leitor6s com a re-
producção de artigos laudatorios da imprensa européa . Seria 
uma jactancia impropria do meo ca racter. O que levo dito 
é sufficientee para esclarecimento das pessoas sensatas . 

I 

Turim, 5 de Abril de 1891. 

Signore e veduto ed osservato i grandi 
progressi che avete fatto nelle vostre scuole ; e confesso che 
in questa importante missione, di cui il mio Governo mi ha 
incaricato, non sarei riuscito, se non fosse quest'accoglienza 
generosa che ho ricevuto da Voi. 

Vorrei essere eloquente, o Signori, per dirigervi in 
questo momento alcune parole, che potessero esprimere i 
sensi del mio cuore, sia Vtrso le Autorità, che mi hanno ac-
colto e diretto con som ma gentilezza, distinzione ed ami . 
cizia ; sia verso i Professori di tutte le categorie, che mi 
hanno prestata l'opera loro con fare tutto fraterno ; sia 
verso questa rispettabile Società, che mi ê larga di onori, i 
quali mi sento di non meritare. 

Ma che potro io .dirvi che sia degno di V oi? Qualche 
volta il silenzio ê piu espressivo de( grandi discorsi. Sz'len-
tium verbz's facundius. · 
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Ebbene, poichê non ho altrv mezzo di esprimervi Ia 
mia riconoscenza, mi co ntenterõ di confessa rlo, e voi do-
vete esser tanto piu soddisfatti della coscienza della genero -
sità vostra, in quanto che non la dimenticheró mai. 

Incoraggiato dalla vostra simpatia, io vi ho invitato a 
questa riunione, nella quale vi parler6 di una questione 
importante, che merita di essere studiata da voi, i quali 
avete già fatto tanto per la educazione . 

Forse io abuso della vostra condiscendenza : perdo-
natemi. lo amo con vero trasporto questa professione di 
Educatore, a cui ho dedicato la mia vita tutta intera, e per 
cui ho fatto il piú grande dei sacri:fizi che un uomo possa 
fare, poichê ho lasciato per due anui la mia povera moglie 
e i miei poveri :figli per recarmi tra voi e in altri paesi piú 
avanzati del mio, acl osservarne i progressi. E tutto ció per-
chê io considero questa professione come la piú importante 
missione che un uomo possa esercitare nella società, come 
un vero sacerclozio , pel quale si richiecle la vocazione. 

lo non vengo a farvi un discorso ; vengo a tenervi una 
conferenza. Conferenza significa con versazione ; e perciõ 
desideto parlarvi da amico, da collega, e mi ritengo come 
in famiglia, essendo in mezzo a persone che conoscono come 
me tutte le tristezze di q nesta vi ta del maestro di scuola. 

In questo momento tutte le cla.ssi della società si a.gi -
tano e vanno innanzi ; tutte le industrie cercano di svol-
gersi e di perfezionarsi; tütti i rami dell'attività umana 
s'ispirano a questa idea grandiosa, che si chiama pro-
gresso. 

Quindi anche nella scuola tutti i giorni si fauno cam -
biamenti piú o meno radicali , col :fine di migliorare i sis-
temi educativi. Ed io vengo appunto a parlarvi de un 
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sistema d'insegnamento, di un sistema, che, una volta 
accolto e messo in atto, cambierà la faccia della peda-
gog·ia, rendendo la scuola capace di risolvere il grau pro -
blema della educazione del popolo, che ê ilnobilissimo ed 
unico fine a cui mira la società d'oggi. 

Non ci ê bisogno di discutere se alla' famiglia o alla 
scuola appartiene la educazione della gioventu. La peda-
gogia moderna ê già arrivata a questa conclusione : Che 
la famiglia non puõ far altro se non iniziare la educazione 
ed aiutare efficacemente la scuola, quando ella puõ farlo . 
Allorchê dunque essa non lo fa, come accade sovente, piu 
difficile diviene la missione della scuola ; ma anche nella 
migliore ipotesi, una educazione completa non vi ê che la 
scuola che possa dar la. 

La scuola moderna rappresenta dunque il solo fattore 
della educazione del popolo ; ecl appunto perchê non lo ê 
stata :fin qui, noi vediamo la società assalita da tutte le 
parti da quel fl.ag·ello terribile, che cresce di giorno in 
gim·no, minacdiando di tutto devastare e distruggere, e 
che si chiama Socialz'smo. 

Che cosa ê il socialismo? Il socialismo non ê che una 
fazione formata di uomini che sono entrati nella società 
senza conoscerla, cioê senza aver ricevuto una educazione 
completa. E al giorno d'oggi il socialismo tende a crescere 
con una forza assai piu formidabile che per lo passato, 
perchê si é infranto da tutte le parti il solo ostacolo che lo 
raffrenava : la Religione. 

H socialismo ha la c;;ua origine nella incredulità, e 
quanto piu la religione s'indebolisce, tanto piu il socialismo 
clivien forte e spaventoso. Ora, la sola istituzione umana 
capace de salvare la società da un cataclisma ê la scuola, 
ma la scuola educatrice. 

Perchê sia possibile l'intenderci, cominciamo dallo sta-
bilire un principio. Che cosa ê cio che si chiama educa-
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Che cosa vuol dire educare un fanciullo? Vuol 
dire prendere questo fanciullo nello stato di natwYt , cioê 
nell'ignoranza, e condurlo insino al punto da farne uo citta-
dino, cioê insino a che egli possa provvedere da se st sso a 
ttltti i suoi bisogni, sia :fisici, sia morall, sia intellettuali, sia 
sociali. 

Educazione viene da due parole la tine cluce?"e , condurre, 
e il pre:fisso e, che significa separazione, scarto. E cio vuol 
dire che per mezzo della educazione, si conduce l'uomo, 
allontanandolo da uno stato, in cui non deve restare, cioê 
dall'ignoranza. 

Or bene, la famiglia anche piú perfetta, potrà dare una 
educazione completa? No , Signori , perchê l'educazione 
della famiglia sarà sempre una educazione famigli are o 
domestica, ma non mai una educazione sociale. Eppure il 
fanciullo deve essere allevato anche per la società , e non 
solo per la famig'lia ! 

Figuriamoci un uomo di ottima. educazione nol seno 
della sua famiglia. Serà un eccellente capo di casa , un 
uomo onesto insino allo scrupolo e nel vero senso della 
parola. Ma cio basterà forse per essere un buon eittadino 
No, Signori; l 'esperienza ci dimostra che la mag,g ior parte 
di quegli uomini che non si sono mai separati dal seno dolla 
famig'lia , Í'estano sempre al di qua di quello che potrebbero 
fare se fossero stati allontanati da essa per completare la 
loro educazione. 

La scuola rappresenta il primo contatto del fanciullo 
con la società . Nella egli non ha che individui da 
amare e da rispettare ; il padre, la madre, il fratello , la 
sorella, g'li altri cong,iunLi , ed anche i servi , che in man-
canza di altri meriti, hanno almeno q uello di cssere piú 
avanzati negli anni. Nella scuola, al contrario , vi sarà qual-
cheduno fra i suoi compani , al guale non potrà v o ler bene ; 
si troverà in mezzo ad una coro na di fanciulli , tra c ui potrà 
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farsi degli amici, ma potrà anche farsi dei nemici. Non si 
puó negare, o Signori; e una verità conosciuta e prova ta 
oram ai ; e perció nella scuola egli potrà imparare dal suo 
maestro, come bisogna trattare gli amici, e ·come i nemici. 

Ora, se la scuola deve dare un'educazione completa, la 
scuola attuale ê essa foggiata in modo da sciogliere questo 
problema? No, Signo ri, perchê i pedagogisti hanno 
trascurato la parte piu di:fficile o piú importante della edu-
cazione, cioê l'educazione sociale. Essi hanno lasciato che 
rimanesse compresa nella educaúone morale, ed hauno 
avuto torto, perchê l'educazione sociale ê cosa tutto affatto 
differente della educazione morale. 

Tutte le virtú che s'insegnano nella scuola in proposito 
della educazione mo rale, non sono che virtú passive o nega-
tive. Che cosa sono il silenzio, la quiete, la bontà, la 
modestia e l'obbedienza? Bastano forse a fare dei citta- . 
dini? No, Signori; bisogna insegnare ai ragazzi le virtu 
attive, l'energia, l'indipendenza, !'economia, la responsabi-
li tà, e molte altre cose, di cu i parlerõ piú ta r di. 

E doYe potranno imparare tutte queste cose i poveri 
figli del popolo, se non alia scuola? Mi si dirà forse che 
queste virtu passive sono di una grande comodità, ed io 
non vorrõ certamente negarlo: non vi ê nulla di piú como do 
che insegnare a ragazzi che stanno fermi e in silenz io. Ma 
abbiamo noi forse il diritto di sacrificare la generazione 
futura ai comodi nostri? Non dobbiamo studiare i - mezzi 
di render tale la scuola che dia a questi poveri fanciulli un 
insegnamento completo di tutto cio che devono sapere per 
trarsi d'imbarazzo in qualunque contingenza della vita? Si 
ê forse creata la scuola per la comodità dei maesiri? · 

No, Signori: questa ragione ê sí vergognosa, che 
nessuno oserà formular la: e se la formulo i o, si ê perchê 
voglio farla sparire dalla nostra discussione come un'ipotesi 
indegna di tutti gli uomini che rispettano la loro 
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personale. Non si tratterà dunque mai della nostra como-
dità nella discussione che vi propongo . 

lVli si potrebbe dire che vi sono dei buoni libri, dove 
tutte queste idee pratiche so no ottirnamente esposte, e che i 
maestri possono spiegare ai fanciulli. Sí, ê vero: vale 
molto meglio spiegar loro t11tto ció, che non farlo; ma non 
basta. Quando volete far intendere ai fanciulli come si fa 
il pane dal grano, non vi contentate di fare che essi ne 
leggano il procedimento nel libro, m:t fate vedere il grano 
ai fanciulli, prendete nel museo scolastico alcune macchi-
nette ed altl'i stromenti, e fate vedere, quanto piú pratica-
mente vi ê possibile, le divel'se tl'asfonnazioni a cui va 
soggetto il grano insin che esso arriva allo stato di pane. 
E quanto alle altre idee pratiche tenete il metodo stesso. 

Ecco cio che la Pedagogia moderna chiama metodo 
intuitivo. 

Ebbene, bisogna nel modo stesso applicare questo me-
todo intuitivo per far aprendere ai raggazzi un gran numero 
d'idee pratiche della vita civile, di quelle idee che costituis-
cono la educazione cívica, vale adiro la educazione política 
e sociale, parte, la quale manca nella divizione imperfetta 
che i pedagog·isti hanno fatto della educazione . E questa 
parte non puà e non deve lasciarsi da banda in una età di 
progresso c'ome la nostra. Possiamo esser certi che, se noi 
non lo facciamo, lo faranno altri, e noi resteremo indietro; 
chê queste sono le idee della pedagogia futura, le quali co-
mincianb già ad agitarsi nelle menti piú avanzate. 

Io non vi parlo di una utopia ; vi parlo di um sistema 
che ho praticato io stesso per uno spazio di trent'anni e con 
ottimo successo. E poichê son convinto della sua eccellenza, 
desidero di farlo conoscere anche avoi, perchê sia discusso , e 
perchê voi mi facciate le obbiezioni che vi piacerà di pro-
pormi. Son prepara to a respondervi; non già per autorità 
mia, ma per quella della pratica, che oggi vi parla per la 
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mia bocca . Poichà voi mi dite si cord ialmente cio cl1e fato ; 
poichê mi accogliete con tanto affetto . con tanta generosità 
ed amorevolezza; po icho mi permettdu di ossm·yarc i Yostri 
progressi pedagog ici , io dal canto n1i0 vi pag·hero questa 
generosità dicendovi anch' io quello chc faccio. Iu q ne,:;t0 
modo noi far·emo quello scambio d'idce chc e como il seg no 

.distintivo clella fratellanza dei popoli. 
Io vi faro unriassunto clello itleE principali cho ho reso 

familiari ai miei alunni; di piu vi tliró i mozzi pratici d i Ct1i 
mi son servito nella scuola per a iT i,·<.u·e a qnosto risnltato; 
o vi faro pure la st(Jria della o d lla lotta. che 
ho sostenuto contro i nemici delmio sistema di eclucaz ionc 
cívica, persecuzione che ha co ntribnito ad a umnntaru la 
mia fedo, percho il seg·no piú evid ente che una isl.it11zione 
vale qualcho cosa, d i e sere pcrseguitata. 

Numerosi e di somma importauza, o Signo ri. so no i 
frutti della civica nollo scuolo ; ma io JIOll v i 
espon·o cho i piú dogni di nota. 

1. o Gli si acl esercita ro il potoro co n 
giustizia, se nz'ab usaro delta snporiorità e 
senza imporTe umiliazioni a quelli che denlllo obhed irli; 

2. o Si avvezzano puro acl obbediro ai loro ngnali, che 
salgono a un grado di autorità . e cio senza co nfondore il 
rispetto che si àeve ai uperiori col sentimento triviale 
doll'adulazione; 

3. 0 Imparano il clowro di probitü cho ha il funzionario 
di cledicarsi al servizio de i pnbblico ; 

4. o Comprendono pure il dov0ro clello R tato di pro-
teggere chi si dedica al suo scrvizio; 

5. o Conosco no praticamente i c!a n1l i cho nasco no 
dall'ignoraro i do ver i inercnti alle carichc, cio chc il Codice 
criminale chiama negligonza; 

6. o Acquistano chiaro il concetto del doYcre o della 
responsabilità, idoo a mbeclue importantissime; 
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7. o Si esercitano nella pratica della moralità , dell'eco-
nomia e clellavoro, trinità santa che ê la base della società; 

S. o Iruparano (sempre pra ticamente) a clistinguere 
l 'energia co n cui il cittadino deve difendere i suoi diritti, 
dalla insolenza che offende sempre quelli che comandano, e 
che impediscono pure di far giustizia ; 

9. o Si avvezzano a resistere agli ordini, che son con-
trari alla legge ; 

lO. Giung·õno a conoscere le operazioni elementari del 
credido co'suoi pericoli e co'suoi vantaggi ; 

ll. Colloro capitale scolastico possono co mprare oggetti 
di necessità, e si avvezzano alia independenza per mezzo 
del lavoro; 

12. Il :fiscalismo che gli uni esercitano sugli altri reci-
procamente, e molto piú efficace di q uello dei maestri, che 
riesce sempre limitato ; 

13 . Se sono costretti a provvedere da sê a un gran 
numero di bisogni. divengo no cittadioi attivi ed energici, e 
non macchioe di obbedienza interamente passiva, che si 
vendicheranno piú tardi rivoltandosi contro la società col 
nome di socialisti ; 

14. Finalmente nell 'esercizio di tutte queste idee e 
di molte altre che si svolg·ono durante la vita scolastica , la 
quale coo questo metodo diviene operosa oltre ogoi clire, i 
fanciulli hanno l'occasione di correg·gersi da un gran nu-
mero di di:ffetti di carattere, perchê il maestro deve appro-
:fittare di tutte lo occasioni per edificare i suo i alu nni con 
l'infiuenza e col prestig·io della siJa parola, sempre auto-
revole. 

Ecco, o Sigoori , un buon numero d'idee pratiche, che 
ogni cittadino deve avere. Ma come insegnare tutto cio 
nella scuola? Ecco il problema. 

A risolvere la quistione, io mi sono immaginato di 
fare della scuola un piccolo Stato costi tuzionale rappresen-

30 
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tativo; il cui governo s'ispira alla pubblica opinione. I sei 
primi alunni di ogni classe por ordini di classi:ficazione, a 
norma del metito, costituiscono ogni mese il Parlamento 
scolastico, che rappresenta la opinione piu autorevole della 
scuola, e che ê incaricato di sindacare la condotta dei 
Ministero. 

Questo Ministero consta di tre rami: I:;;truzione, Disci-
plina e Finanze. I Ministri sono nominati dai Maer-tro, che 
li -deve scegliere dai membri del Parlamento, quando cio 
non sia impos!'libile. 

Il Ministro delle Finanze amministra il tesoro, che· egli 
conserva sotto la sua responsabilità. 

Quello della Disciplina sorveglia la condotta degli 
alunni, si a nella scuola, sia fuori. Sorveglia pure la pulizia 
degli scolari e quella della scuola. 

Il Ministro dellq. Istruzione sorveglia la distribuzione 
di tutto il materiale scolastico. 

. I Ministri sono capi di altrettante ripartizioni che 
hai:mo tutte i loro 1 impiegati subordinati, i quali vengono 
nominati o destituiti dal Maestro, secando le indicazioni del 
rispettivo Ministro. 

Quando le circostanze lo permettono, la scuola ê divisa 
in due partiti ed ê governata da quello che ha maggiorità 
di punti. 

La lotta dei partiti ê fatta sotto la presidenza dei 
Maestro ed ha la sua base su gli sforzi che ciascheduno deve 
fare per ottenere un maggior numero di punti. 

Vi ê una legislazione generale che ha una ,legge orga-
nica ed altre leggi che possono cambiare secondo le circos-
taaze, ma che non devono mai essere in disacr.ordo con la 
legge organica, la quale deve considerarsi come la Costz'-
tuzione. 

Vi sono pure due codici; íl codice penale e criminale, e 
il codice della procedura. Il codice penal e e criminal e de-
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termina le colpe e i delitti che gli alunni possono commet-
tere e stabllisce le IJene secondo la gravità dei casi. I fatti 
non contemplati nel codice non vanno soggetti a punizione. 
Bisognerà tuttavia creare una pena, se il caso si ripete nella 
scuola. 

Il codice di procedura determina le regole del jiudizio 
e i tribunali per ciascheduna specie (dei giudizi medesimi). 

Per eoddisfare a un gran numero di bisogni della vita · 
civile e stato necessario aver la moneta e insieme a questa, 
un sistema di finanze e un'amministrazione. Questa moneta, 
tutt'affatto scolastica serve a cio che i fanciulli siano pag;ati 
di tutto quello che fanno di bene, e che essi paghino al 
tempo stesso le ammende per tutto quello che fanno di 
male. Tra quello che gli alunni fanno di bene vi e compreso 
anche l'esercizio delle cariche pubbliche, le quali veng·ono 
paga te dal governo. I fanciulli si avvezzano ad eserci-
tarle con disinteresse, e quando alcuno lo fa diversamente, 
il Maestro ha l'o0casione di correggere questa mancanza gi 
carattere. 

Il go;·erno puó anche contrattare coi particolari molti 
lavori materiali per la sistemazione della scuola, come, per 
esempio, tagliare la carta, cucire i quaderni, ecc. 

Si dirà che cio avvezza i fanciulli a far tutto pel denaro. 
E falso, o Signori; questo sistema fa conoscere il carat-

tere di ciascheduno in un'età in cui puõ ancora essere 
corretto; e il Maestro deve ossenare tutto questo e non per-
dere giammai di vista che il sistem8 non e che una mac-
china di educazione. 

Tutte le settimane gli altri due Ministeri mandano a 
quello delle Finanze un numero di liste per pagare o per 
ricevere denaro. Gli alunni possono anche comprar nella 
scuola molti oggetti per loro uso; e a questo scopo il Maestro 
avrà sempre un gran bazar nei mesi dell'atmo che egli cre-
derà piu convenienti. -
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Il governo fa pure operazio ui di credito (prestiti in-
terni) , per liberarsi da certe strettezze :finanziarie, che 
qualche volta puà anche inventare, non solo per darne una 
idea ai ragazzi, ma anche per retirare le grandi somme 
dalle mani dei particulari, ed evitare cosi qualche pericolo. 
E questo un mezzo indiretto. 

Il denaro scolastico si compone di cartoncini e di cedole 
in carta pieghevole. Non e difficile introdurre nel sistema 
anche il metano, ma io dal canto mio non ne ho fatto 
mai uso. 

Sui cartoni si fanno imprimere le note a l , a 2, a 5, a 10. 
L'unità monetaria che ho adottata e quella del premio. In 
carta pieghevole si fanno imprimere le note a 20, 30, 
50 e 100. 

Ogni anno si fa una emissione di un certo numero di 
note di tutti i valo ri , che devo no entrare in circolazione. 
U n decreto autorizza il governo a f are q nesta emissione. 

Si nomina una Commissione di cinque membri , scelti 
fra gli alunni piu distinti per firmare le note che costi-
tuiscono la emissione. Le note sono divise ugualmente fra 
loro in modo che ciaschecluno ne :firma il medesimo nu-
mero che g'li altri . E questa divisione e fatta in ciascun 
valore, cio e a clire per le note a I , come per q uelle a 2, 
a 5, ecc. 

Ognuno eleve mettere nel rovescio di ciascheduna nota 
la data dell'anno eil suo nome. 

Se per caso qualche membro di questa Commissione 
commette una colpa grave, che ne offenda la riputazione di 
uomo onesto, eg'li ê rimpiazzato, e le note che ne portano 
la :firma, vengono:ritirate: il governo paga ai porta to ri altre 
note. 

Alla :fine di ogni anno tutti le fortune devono esser 
convertite in Cartelle di rendita; e gli alunni non possono 
ctisporre nell'ann,o futuro che dei denaro che guadegne-
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ranno l'anno corrente, e dell'interesse delle loro Cartelle, 
che il tesoro paga ogni tre mesi. 

Le note di premio la cui cifra significativa ê la stessa, 
come, per esempio, l e lO, 2 e 20, 5 e 50, ecc., non devono 
mai essere dello stesso colore, affinchê g'li alunni non pos-
sano mai avere l'idea di falsificarle. Ma il Maestro non deve 
mai parlarne ai ragazzi. 

Sono stato un po' minuzioso nello spiegarvi il mio sis-
tema finanziario, perchê q uesto h a una grande in:fiuenza 
sulla educazione. 

N on par lo della scri tturazione che q uesto metodo ri-
chiede, chê avrei ti more di siancare la vostra attenzione: 
solo vi diro che la deve essere semplice e chiara in modo 
che gli alunni la possa intendere con facilità. O la fará il 
Maestro insieme con quello che ne ê responsabile, o questo 
stesso sotto la sorveglianza del Maestro. 

Una cosa che non deve mai mancare ê la responsibilità 
effettiva di colui che amministra. 11 ministro delle finanze 
deve dare conto della sua amministrazione, e quando la 
lascia, deve pagare la somma che manca, qualunque essa 
sia. Ma se per caso egli ne avesse di piu, ne paga la metà, 
perchê deve acquistar l'idea giusta di questo fatto, che il 
denaro non puo mai aumentarsi, e che se ció avviene, si ê 
perchê egli ê caduto in errore. 

Dopo la Finanza vi diro qualche cosa anche della Dis-
ciplina. E' qnesto un punto assai discusso, e intorno al 
quale vi sono obbiezioni che io desidero di spiegarvi, sem-
pre guidato da una pratica di trent'anni. 

La sorveglianza della condotta che i giovani tengono 
fuori della scuola ê di una grande importanza nella educa-
zione. Bisogna adoperare una gran cura con g·li alnnni 
finchê siano giunti all'età di quattordici anni: ê questa 
l'età che decide del futuro. Il fanciullo sarà sempre per -
la società quale noi lo avremo fatto insino ai quattorclici 
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anni. E se il Maestro trascura questo punto e lascia che 
gli alunni acquistino cattive abitudini, essi non saranno 
mai uomini educati, perchê il loro carattere non si ê for-
mato nella scuola alla età conveniente. 

E a questo scopo i modi educati che gli alunni teugono 
dinanzi al Maestro non bastano: tal volta non sono che ipo-
crisia. Solo i fanciuUi posso no conoscere i difettí degli altri 
fanciulli. Se il maestro ê informato clelle sregolatezze che 
gli alunni commettono fuori della scuola, essi :finiscono 
per non commetterle piu; cio appunto ê avvenuto nella 
mia scuola. 

- Ma questo ê lo spiouaggio, questa é delazione bella 
e buona-mi clirete fo rse, o Signorl. No, non ê spionaggio, 
non é clelazione. La sorveglianza delle azioni publiche pe1' 
evitare che i catt ivi possano impunemente commettere il 
male, e che gli alunni si avvezzino a una cattiva condotta, 
ê cosa tutt'affatto diversa clalla delazione e dallo spio-
naggio. Essa puo degenerare, e cio accade non poche volte, 
ma appunto per cio 'noi clobbiamo farne uso per avere occa-
sione di correg,gere gli alumni, che capiscono poco i loro 
doveri. 

E' forse un pericolo, e non il solo per clisgrazia! 
Si, Signori, siatene sicuri: tanto piu una istituzione ê 

efficace, quanto piu essa ha doi pericoli. Ma il Maestro che ê 
nn macchinista, eleve essere attento per evitare i risultati 
spiacevoli delle forze che sono in giuoco nella rnacchina 
educativa; e chi non sa farlo, non conosce il suo mestiere. 

Quanto a me, c posso mostrarvelo con documenti, 
ho sempre av uto la fortuna di evitare tutte queste dis-
grazie. Se la csistenz.:t del pericolo potesse bastare a non 
farei accogliere una istituzione , noi clovremmo incominciare 
coll'abolire le l'orrovic, poichê basta che il macchinista non 
sia attento, perchà la società possa soffrire immensi di ., 
sa,strl I 
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Nella scuola, se un alunno non adempie con conveni-
enza il dovere di sorvagliante, il Maestro gli dirà : «No, 
mio caro, non si fa cosi; quello che tu ha fatto, ê uno spio-
naggio, e noi no lo vogliamo,•. E J'a lunno si coreegge. E' 
un procedimento educativo, pedagogico, tanto pedagogico 
quanto la correzione che voi fatte nella lettura, quando un 
fauciullo pronunzia male una parola. E' dunque un pro,. 
cesso moderno , l'istruzione, l'insignamento intuitivo, appli-
cato alle norme del carattere. 

Io vi parlerõ pure di un'altra istituzione molto impor-
tante, che presso di me ha da to risultati straordinari, cioê 
il parlamento scolastico, che sorveglia il comitato delle a u-
torità , e che ha l'obbligo e il diritto di censnrarle quando 
non fauno illoro dovere. Voi sapete che per motivi politici, 
e non solo pee zelo, gli uomini piu serii rimprovorano ai 
loro avversarii gli atti meno onesti che essi fauno, sia pet• 
negligenza e sia per proteggere i loro amici. Eppure nes -
suno chiama cio nê spionaggio, nê delazione. Ebbene, i 
fa nciulli dt dieci o dodici anni , i qu ali altro non sono che 
uomini piccoli, con le medesime tendenze e con le mede-
sirne passioni, fauno la stessa cosa. E il Maestro 'h a nel par-
la mento , che egli deve sempre presiedere, molte occasioni 
di correggere, sia gli erro ri di língua, sia i difetti di carat • 
tere . Egli dirà , per exernpio, ad uno: « Mio caro, non sei 
giusto: quello chA tu censuri, ê cosa che nessuno puõ evi-
tare>>; ovvero: « ê cosa che non ti riguarda J>. · 

E ad un altro dirà: «Tu hai torto; non hai ben com-
pressa il tuo dovere : vedi , il tale ha rag ione. Síi 'piu 
attento un'altra volta.)) 

Ma tuttavia egli verrà a sapere molte cose che si fanno 
lontano da suo i occhi, e avrà Poccasione di c01·regere un gTan 
numero di difetti , che altrimenti non correggerebbe mai. 

Per tlnire questa esposizione, io vi dirõ che le 
leggi di questo .piccolo Stato, di Stat9 
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devono essere sempliciss[me, r;hiarrss[me e sempre rispetta -
drssime, specialmente dal Maestro, il quale potrà cambiarle, 
ma non potrà mai violarle. 

Io non posso dirvi tutto quello che puo fars[ in ciascun 
ràmo di amministrazione, anzi trovo che e inutile. Basta 
che voi pensi ate che nella pratica s[ svolg·ono molti casi 
molte previdenze, che costring·ono gli alunni, i quali se 
ne occupano, a ben conoscerli, perche non possono farne a 
meno. 

Stot•ia dei sistema a Rio .Jan.eh•o 

Questa maniera di dare l'insegnamento cívico io la pro-
vai la prima volta l'anno 1858; ma solo nel 1861 la svi-
luppai e la praticai nel collegio di Humanidades del sig·. 
Dott. Valentim da Silveira Lopes, ove io era sotto clrret-
tore e professare di matematlche. Nel 1863 la introdussi 
nel collegio del sig·. Barone di TautphCBus, celebre profes-
sare e peclagogista êede:3co, presso il quale io era sotto di-
rettore e professare di matematiche, di filosophia e di re-
torica. 

Il sig. Barone di !TautphCBus era ammiratore del mio 
sistema, e queste sono le parole testuali che egli scriveva 
nel 1889: <(Conosco io stesso il sistema del Sig. Frazão, 
ne ho visto i risultati e posso affermare con pieno convinci -
mento che sono eccellenti , drró anche maravigliosr. Per 
l'ordinamento che egli ha dato ai suoi alunni, per la parte-
cipazione atti v a di q uasi tuttl al sistema di q uesto orga-
nismo, e pel piacere che tutti prendo no a questo mo vimento, 
il Sig·. Frazaõ ha occupato inter a mente le ore libere e la 
mobile immag·inazione dei suoi alunni, ed ha ispirato loro 
un certo rispetto di se stessr, che, naturalmente, senza i 
grandi sforzi clel Maestro, neutra!izzano mille tentazioni pe-

>> 
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Dopo il sig. Barone di Tautph oous, il sig. segretario 
della Istru zione Pubblica a Rio Janeiro, Dott. Teofilo dás 
Neves Leão conosceva .il mio sistema od aYeva insistito piu 
volte perchê io ne facessi la puhlicazione . 

Nell'anno medesimo, 18G3, il 14 lug·lio entrai nel pub -
blico insegna mento, [e subito introdussi il sistema nella mia 
scuola, ed osfõervai , non solo che g·li alunni avevano gTande 
emulazione e facevano g randi sforzi, ma anche che illavoro 
del Maestro di veni v a· di giorno in giorno piu facile e 
divertente. 

Nel 1875 feci la prima esposizione delle mie idee in 
una conferenza ufficiale dinauzi alle autoritá dell'Istruzione 
e dinanzi all'Imperatore . Un pr·•fessore assai addentro nella 
materia, il solo che fosse in buona ferle , il sig·. Gustavo I. 
Alberto, discusse la quistione, e critico il mio sistema per-
chê doveva essere r.idi colo ed ancho perchê vi erano tante 
cose :da fare, che il tempo non puo esser suficiente per 
tutte. Io, r.ispo ndendo , g·li dimostra i che il non ê 
per nulia ridicolo, e che il t empo , a nzi che mancare, cresce 
per la div.isione del1avoro. Questo signore si dichi arõ con-
vinto, p<"rchê era in buona fede. 

Un altro pi·ofesso re dichiarõ che le idee sono eccellenti, 
ma che, seca ndo lui , era impossibile trovare un inseg·n11.nte 
che potesso avero la pazienza, l' intelligenza e l'abilità per · 
eseguirle; che porciô hovava il sistema impossibile ad ese-
guirse, e che, se g li si provava la poss ibilitá di metterlo 
in pratica, non avrebbo es itato ad accettarlo, ed anche di 
fare gli sforzi poss ibili perchêriuscisse. 

La discussiono continuo co n questo sig nore, ed io g·iunsi 
a provarg·li, non solo che il sistema éjpraticab ile ma che 
non ê tanto difficile qtw.nto eg li se lo immag·inava . 

In ultimo io g·li posi questo dilemma: «Ü il sistema 
é alla portata di un professare ordinario, e allora voi fa te 
uqa grave ingiuria ai vostri colleg·hi ; o richiede un uomo 
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di g rande superiorità, e allora voi a rnrn ettete in me questa 
sllperiorità, perche io l'ho adopcrato con ottimi frutti . '> 

Vinto da questo rag ionamento, cambio . tattica di 
guerra, e si diede a dire che le mie idee non sono pedago-
giche perche sono false ; perchê fo raccogliere le note 
quando colui che le firma perde la sua riputazione, e cho 
al tesoro pubblico non si agisce in tal modo. 

Non vi e nulla di piu ridicolo che questo argomento. 
lnvano gli dissi che i mezzi rli educazione non potevano es-
sere in tutto sim i li a q uelli della società reale ; che il piu 
i rn portanto sta nell'irn primere nelt'animo dei fanciulli senti-
menti g iu sti, e che u•1a tale differenza non importa alla. 
società. Non volle co nviucersi, perchê non ha mai voluto · 
discutere le idee, ma sempre l'uomo, a cui egli non vuol 
bene, e non ha pur voluto entrar mai nella mia scuola I 

Nella pratica del mio sis tema ho avuto non pochi dis-
piaceri, ma anche soddisfazioni. 

lo avova nella scuola nel 1813 un ragazzino, figlio di 
nn magistrato della Corto Suprema di Cassazione, Fra n-
cesco Soares Bernardes du Gouvêa, uomo probo , che mi 
voleva molto bene. Un giorno il magistrato entrct nella 
mia scuola e mi dice : 

<< Mio figlio mi ha raccontato che e ministro delle 
Finanze, e mi pada di cose che non comprendo. Vorrei che 
voi rni permetteste di vedere le operazioni egli farà oggi 
a mezzogiorno; pero vo i non dovete esser presente; voglio 
vedere se il ragazzo capisce quelto che fa. » 

Egli vi ando, ass iste alle operazioni di suo figlio al 
tesoro, e di ritorno mi disse: <<E' una cosa straordinaria, 
che i o non credeva: vene faccio i miei rallegramenti. >> 

Nel 1874 mie accaduta una grave disgrazia. lu aveva 
nella mia scuola in parocchia di Lagôa, a Rio de Janeiro, 
ovi mi trovavo da qualche rnese, un ragazzino de 12 anni 
(Savart de Montmoroncy) moito intelligente e molto 
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dioso, che faceva grandi progressi. Suo padre ne era 
molto contento) ed io non meno. Un giorno questo povero 
fanciullo, giung·e a casa pazzo di gioia : egli era già mi-
nistro! Il padre) uomo abbastaoza istruito , ma inconsape-
vole della cosa, si stupí senza nulla capirci. Per disgrazia 
giunse in quell'istante um medico, imo di que cotali che si 
damno l'aria di saper tutto : era amico della famiglia, di 
cui godeva la confidenza, e la meritava. Il padre gli fa • 
questa domanda : 

« Dite un po', conoscete voi il signor Frazaõ, maestro 
di mio figlio Questo rag·azzo mi ê tornato oggi a casa fuori 
di sê dal piacere: dice che ê ministro! Che cosa vuol dire 
esser ministro nella scuola >> 

- « A h! q uel povero Frazaõ ! dice il medico : i o lo 
conosco; ê un uomo di molta intolligenza, ma si dice che 
ê maniaco : pretende di essere un capo de Stato, ed ha dei 
ministri! E i poveri ragazzi perdono il loro tempo in bes -
tialità cosi:tfatte ! >> 

Il povero padre non ri sposi nu]la , ma il giorno dopo 
mando, il figlio ad un'altra scuo la di c·ü il maestro non era 
mania co. 

Si era fatto credere per malignità che si trattava di 
una manía, perchê non si trovava un altro mezzo per ucci-
dermi . 

Finiro questa storia co t racco nto di un fatto, il piu 
felice di quanti me ne so no accad uti, e che basta da solo a 
compensarmi del dolore e delle molte amarezze, che ho 
so:tferto durante la mia vi ta sí travag·liosa di maestro di 
scuola. 

Il sig. Dott . João Barba lho Uchôa Cavalcanti, quegli 
che oggi ê ministro delta Ist ru zione Pubblica a Rio Ja-
neiro, cioê al Brasile, era nel 1879 ispettore generale della 
Istruzione Pubblica a Pernambuco, e si era recato a Rio 
Jar+eiro per visitare le scuole. Aveva idea conti'aria al mio 
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sistema, nel qualo non aveva fede, e non era nemmeno 
venuto a vederrni. Ma il giorno prima della partenza, 
quando ando a licenziarsi dall' Ispettore di Rio Janeiro, il 
Cons. J. Bento Cunha Fig·ueiredo, questo sig·nore lo consi-
glió di venire ad esaminare anche il mio lavoro. Ed egli 
infatti venne; dopo dlie giorni consecutivi di osservazione, 
non solo confesso che il sistema e eccellente, sia per l'inse-

• gnamento, sia per la disciplina e sia per l'educazione, ma 
agg·iunse pure: << lo non ho visto ma i una scuola meglio 
diretta! n E un uorno leale, capace, coscienzioso, ed ha 
osservato : non vi e che la osservazione per condurre gli 
uomini a conoscere il vero. 

Ancora una parola, o Signor.i, ed ho finito. Io non 
consiglio che si adotti questo sistema, ne che venga im -
posto ad alcuno: sarebbe il mezzo di ucciderlo. Chi vorrà 
tentare, lo faccia le autorità non devono cbe dare il per-
messo o promettere qualche r.icompensa a 
quelli che ricsciranno. 

E nemmeno consiglio d'introdurre tutte le idce in una 
volta. Bisogna fare como ho fatto io, cominciare dal poco 
e svolg·erlo bene. Bisogna anche a vere q ualche risorsa p6-
cuniar.ia per far le compre, ma cio appartiene al Governo 

ai Municipii. 
Finiró questa conferenza col parlarvi- di un punto im-

portantissimo, e che sommamente ci preme: vo'dire il 
divertimento del Maestro. Forse voi v'immag·inate che 
questc sistema esiga un sacririzio ecéessivo in modo, che 
i 1 Maestro non potrà distrarsi un istante. 

La cosa va tutto al contrario: chi corninc01·à ed avrà 
il coraggio di vincere le prime diffi.coltà, non si sentirà 
l'animo di abhandonarlo. Io lo seguiva già unçlici anni or 
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sono, quando mi venne l'idea di lasciarlo da parte; a causa 
di alcuni dispiaceri che mi facevano soffrire . E lo lasciai da 
parte; ma dopo alcuni g iorni rni sentivo tanto male al cuore, 
che fu i costretto a praticarlo di nuovo, come unico sollievo 
che potesse consolare il mio cuore si addolorato. E cio 
accade perchê gli altri esercizi pedag·ogici non hanno sul 
cuore clel Maestro la meclesima in:fiuenza cli quel li propri 
clell'insegnamento civico intuitivo, i q uali porgo no assai 
maggiore cliletto clegli altri . 

Non si tratta clunque cli aumentare straorclinariamente 
il lavoro clel Maestro. Il Maestro, al contrario, cliverrà piu 
contento nella sua missionne, piú soclcl isffatto clelle sue 
fatiche, piu gagliardo nei suoi sforzi e piu e:fficace nei suoi 
mezzi ecluéativi. Gli alunni faranno tutto, o quasi tutto: 
il Máestro . non avrà che la sorveglianza suprema suquelli 
che Rorvegliano g·li atri , senza pal'lare clelle sue lezio ni, che 
farà nel modo meclesimo. 

E' vero che talvolta vi sono dei dispiaceri e si trovano 
clelle cli:fficoltà ela superare. Tutte le umane istituzione sono 
cosi; hanno alcuni periocli di clecadenza ecl altri cli pro-
gresso. Noi siamo in una vera società di uomiiü piccini. Ma 
io vi assicuro che i dispiaceri i quali se soffrono nella società 
di quesU uomini piccini, non sono mai si tristi e si scorag -
gianti, come quelli che incontriamo sempre nella società 
dei fanciulli grandi, che chia miamo uomini! Oh! gli uomini 
sono assai piu cattivi che i poveri fanciulli ! 





II 

Gand 7 de Novembro de 189 1. 

Il y a une trentaine d'années, quand , au Brésil, mon 
pays , tout le monde prétendait que l'éducation appartient 
à la famille et que l'école ne doit donner que l'instruction , 
je me suis déclaré Padversaire de cette théorie. J'ai sou-
tenu que l'éducation doit être la préparation de l'enfant à 
la vie complete, et que la famille, quoiqu'elle soit le facteur 
éducatif le plus important, ne peut donner qu'une initiation 
incomplete; dans la plupart des cas, elle ne peut même pas 
donner cette initiaiion, par la raison três simple que 
personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. 

Par conséquent, si l'enfant doit recevoir l'éducation , 
et si la famille ne peut pas la lui donner, il est évident que 
c'est l 'école qui doit s'en charger. Mais, pour que l'école 
puisse donner une éducation complete, il faut qu'elle y 
soit préparée; et à l'heure qu 'il est, elle n'est pas à même 
de résoudre ce grand problême social . 

Les éducateurs modernes sont d'accord déjà pour re-
connaítre que l'instruction n'est qu'une branche de l'édu-
cation, divisée en trois physique , mora le et zntel-
lectuelle . Mais ils ont eu tort de comprendre l'éducation 
l;lOciale dans la partie morale, à côté de l'éducation religieuse 
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et de l'éclucation domestique, a lors: que l'éducation sociale 
et politique, c'est- à-dire l 'édu cacation civique, es t uno 
chose tout à fait ditfórente . 

En etfet, l'éducation morale , telle qn 'o n l'entencl et 
t elle qu'on la donne da ns les éco les, ne s'occupe que cln 
développement eles vertus pass ivos ou nég-atives : le siloncr·, 
la quiéiude, la bonté, la modest ie, l'obéissance. 

Est- ce que cela su:ffit pour form cr un citoyen? Non! 
Il faut aussi enseigner a ux enfants los vertu s . act ives, 
c'est-à-elire l 'énerg ic, l'inclépenclan ce, l 'économie, la ros-
ponsabilité, et beaucoup el'autres, qui forment le ca racte re, 
et qui elonnent à l'enfant la conscience ele so n ineliviclualité, 
c'est-à - clire, ele sa dig-nitéperso nnellc. 

Ou pourront -il;3 apprenclre tout cela. ces pauvres en-
fants elu peuple, si ce n'cst à l'école? 

On m'objectera peut- être que lAs vertus passivos sont 
três facii es à inculq uer. J 'en tombo el 'accorel . Du reste, il 
n'y a rien ele plqs com mode qu_e cl 'enseigner à dos enfants 
qui se tienn ent tranquilles et sileneieux. 

Mais avons-nous le droit ele sacrifier la g·énération 
futuro à notre co mmoclité? Ne elevons-nous pas étuelier les 
n1oyens de mettre l 'école en état ele clonner au x onfants un 
enseig-nement complet elo tout co qu'.ils eloivent savo ir ponr 
se t irer el'atfaire dans toutes les circo nstances ele la vie? 
Est-ce pour la commoelité eles maí:tres qu 'o n a pensé 
partout à créer eles écoles ? . . 

Ce mot if es t' si oel ieux, que personne n'oserait le fo r-
muler. Et si je le formule, C1est simplement ponr le faire 
elisparailre ele notre eliscussion , co mme une hypothêse 
inadmissible pour tout homrne qui a le respect ele sa 
elignité person nelle. 

Il est vrai qu'il existe ele bons livres, ou les principes elu 
civismo sont três bien expliq ués, et que los maitres savent 
los faire comprenclre aux enfants . Mais cela ne su:ffit pas. 
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Le senl moyon de développer une force, c'est de la faire 
agir. Pourquoi ne nous bornons-nous pas à enseigner la 
gymnastiq ue par l 'explication d'un texte? Ce serait plus 
simple, plus commode, et surtout plus économique ! C'est 
parce qu'il s'agit de développer les forces physiques des 
enfants, et il faut qu 'ellos s'exercent dans ce but. 

Eh! bien , les forces morales sont soumises aux mêmes 
lois que les forces physiques : .il faut aussi qu'elles s'exer-
üent pour qu'elles puissent se développer. 

Pour que les élêves acq u iêrent le sens de la forme, on 
les fait regarder et observer; pour former leur voix et leur 
ou"ie, on les fait par ler et chanter; pour leur donner de 
l 'adresse manuelle, on les fait travailler, écrire et dess iner. 
Même à propos des fo rces mo rales, q ua nd il s'agit des vertus 
passivos, on introduit dans la gymnastiqne qu elques exer-
cices, qui ont pour but de les habituer à l'obéissance. Et 
qu'est ce qu 'on fait pour hab ituer les élêves à être justes 
dans leurs juge ments, prudonts et modérés dans leur 
énerg ie, ferm es et persévérants da ns les difficultés de la 
vie? Rien! No us laisso ns tout cela sans culture ! Et 
pourtant, ces quali tés -là sont bien plus importantes, bien 
plus difficiles à acquérir , et ont presque toujours des con-sé-
quences immenses pour l'avenir! 

Quel es t le rés ultat de cette éd ucation si défectueuse? 
Ce que nous voyons tons les jours: des homm s qui auraien t 
pu être, par leu rs hautes qualités, les soutiens de la société, 
et qui , par manque d'écl ucation civique, ne sont que des 
fléaux pour leurs coocitoyens ! 

M. Salomon, directe1ú ele l'école normale de travaux 
manuAis de Naàs, a d it avec beaucoup de justosse : ccP our 
que l 'éclucation soi t par :ai te, il faut que toutes le fo rces de 
la naturo do l'homrno soient dé1roloppées d'uoe maniêr 8 
har monique. Si nous développons trop quelques forces, les 
antros seront anéanties . C'es t comme dans un orchestre, 

31 
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ou tous les instruments doivent garder la proportion juste 
pollr que l'harmonie ne soit pas rompue. n 

Tous les éducateurs aujourd 'hui pensent com me M. Sa-
lomon. C'est pourquoi on a aboli partout l 'ancien systême 
d'enseignement et de discipline scolaire, en introcluisant 
ces procédés modernes par lesquels on interrompt de temps 
en temps les exercices intellectuels so.it par la récréation, 
soit par la gymnastique. 

C'est déjà un granel progrês. 
Mais les forces morales actives, c'est- à -dire, les forces 

sociales , ne restent- elles pas sans aucun développement ? 
N'est -ce pas un granel dang·er de faire entrer dans la société 
eles hommes três forts et três instruits sans aucune orienta-
tion sociale? 

Toutes les qualité8, comme aussi toutes les mauvaises 
tendances de l'homme, existent déjà dans l'enfant à l'état 
de germe capable de se clévelopper un jour. N'est-il pas à 
souhaiter qu'elles se montrent quaud l'enfant est encore à 
l 'âge ou l'on peut les moclifier par l'éducation? Les qu a-
lités, même les meilleures, doivent être soumises à certaines 
rêgles pour qu'elles ne dépassent pas certaines limites ou 
elles gégénêrent en vices. Et tout cela cloit être réglé à 
l'école. C'est à l'école, quand le maí:tre a toute aubrité sur 
les enfants, qu'ü doit avoir l'occasion ele les corriger. Et 
cette occasion ne se présentera jamais dans une école ou la 
discipline scolaire est seulement passive. 

Mais, pourrait-on me demander, les hommes actuels 
n'ont'ils pas ces qualités-là? Oui , nous les avons tous, à 
di vers degrés; mais on ne peut pas nier que la société 
actuelle n'est pas l'idéal sous ce point de vue. Et pour-
quoi? Parce que les sentiments sociaux se sont dé-
veloppés trop tard, quand personne n'y pouvait plus rion 
changer. 

Il y a un granel 'nombre de défauts de caractere, qui 
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n'ont pas été corrigés à temps, et qui occasionnent de grands 
malheurs à cenx qui y persiste:J.t. 

Je n'en cHerai qu'un, qui est três commun. Quand un 
homme prétend avoir raison dans une question quelconque, 
il s'emporte contre celui qui le contredit. Il ne peut admettre 
aucune contradiction; il dit des choses désagréables, il in-
sulte même quelquefois son adversaire, et de cette maniêre-là 
il rend imposs1ble une réparation, parco qu'il y a de l'autre 
côté l'amour-propre blessé; et l'amour-propre est un senti-_ 
ment três délicat, qui n'admet aucune transaction : s'il est 
offensé, ou il se venge, ou du moins il ne pardonne jamais. 

C'est donc un grand danger de blesser l'amour-propre 
d'autrui. Si un onfant qui a cette tendance-là peut mani-· 
fester son caractere à l'école, le maí:tre pourra lui faire voir 
claimment Jes conséquences désastreuses de son défaut, et 
il arrivera à le modifier. Pf>ut-être ne deviendra-t-il pas 
tout à fait correct, cela dépend des circonstances; mais il 
sera au moins plus modéré. 

Mais, si ce défaut reste caché pendant la période de 
l'éducation, il poussera plus tard, et d'une maniêre terrible, 
parce que la nature est déja mure, les sentiments ont une 
grande impétuosité, et l'amour-propre d'un homme, parfois 
de haute position, ne lui permettra pas d'accepter une ob-
servation de qui que ce soit; et du reste, qui aura le droit 
de lui faire des reproches? 

Eh l bien, cet homme-là détruira toujours avec les pieds 
ce qu:il aura su faire avec les rrÍains; il ce fera ha'ir par son 
caractere, en diminuant de la sorte la grande importance 
de ses hautes qualités. Et se qu'on dit de l'excês d'énergie, 
on peut le dire des autres défauts du caractere . 

Il est vrai que quelquefois on se corrige soi-même par 
l'expérience. Mais les fruits de l'expérience sont cueillis tou-
jours trop tard. Il faut donc donner à l'enfanf, à l'école l'occa-
sion de développer toutes les forces moi· ales, soit actives, 
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passives, com me on développe ses forces physiques et intelle-
ctuelles. Pour corriger les détauts de pronontiation, il faut 
que les éleves lisent à haute voix. Pour corrig'er ses défauts 
moraux, il faut les laisser se manifester librement. 

M. Sluys affirm e une vérité profonde dans cette phrase, 
que j'extrais de la R evue péclaqogique belge du 15 octobre 
dernier: L 'école cloü étre le cent?"e ele toutes les activüés so-
áalcs . Oui , il n'y a que l'école qui puisse donner aux enfants 
du pleuple ce qu'ils doivent savoir pour être des citoyens 
utiles à leur patrie et à leur fa mille. Et sans une éducation 
sociale, ils seront des instruments d'autant plus dangereux 
qu'ils seront plus instruits et plus forts! 

Aujourd'hui , tons les éducateurs sont convaincus de la 
nécessité de l'éducation sociale à l 'école; partout on parle du 
travail manuel co mme d'un moyen de former le 
Et cette idée n'est pas nouvello : elle date du XVI siecle . 

Mais ce moyen n'est q u'indired e ; il laisse beaucoup 
à désirer ; il ne Pr ut pas résoudre un probleme aussi com-
ple:xe que celui de l 'éducation sociale, 

J'ai nn moyen direct , un systeme pratique, par lequel on 
peut non seulement donner aux enfants, d'une maniere 
intuitive, l'exercice modéré des plus importantes vertus 
civiques , mais surtout amender un grand nombre de défauts 
qu'ils seront forcés de révéler pendant la vie scolaire. Et 
tout cela se fait três naturellement et à la satisfaction du 
maih·e et des enfants. 

Ce n'est pas une utopie, c'est un systeme que j'ai orga-
nisé et que j'ai pratiqué.moi-même pondant trente années . 

J'ai fait de mon école un petit E'tat constitutionnel 
représentatif, dont le g'ouvernement s'inspire de l'opinion 
publique . Les six premiers éleves de chaque classe, par 
ordre de mérite, constituent chaque mois le parlement 
scolaire, qui représente l'opinion autorisée de l'école, et qui 
est chargé de surveiller la conduite du ministere. 
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Ce petit parlement scolaire est peu nombreux; mais 011, 

peut le former d'une maniêre plus libérale, en établissant 
quelques conditions que les élêves doivent remplir pour êh!e 
membres du parlement, sans qu'il y en ait un nombre limité . 
Ce serait quelque chose ressemblant au su:ffrage universel, 
n'élisant que de bons élêves. 

Le ministêre comprend trois branches: instruction, 
discipline et finances . Les ministres sont nommés par le 
maitre, qui doit les choisir parmi les membres du parlament, 
si cela n'est pas impossible. 

Le ministre de l'instruction surveille le matériel sco-
laire. Cehü de la discipline surveille la conduite des élêves, 
soit à l'école, soit hors de l'école; il surveille aussi la pro-
preté des élêves. Celui des finances administre le trésor, 
qu'il garde sons sa responsabilité. 

· Les ministres sont les chefs d'autant de départements 
administratifs, qui ont tons des ernployés subordonnés, nom-
més et révoqués par le maí:tre, selon l'indication du ministre 
respectif. 

Si les circonstances le permetent , l'école se divise en 
deux partis politiques, et est gouvernée par celui qui a la 
supériorité. La lutte des partis est faite sons la présidence 
du maitre, et se manifeste par les e:fforts que chacun doit 
faire pour obtenir le plus de points. 

J'ai été forcé d'abolir cette institution des partis , parce 
que je n'a i jamais su trouver la maniêre pratique de sou-
tenir et de conserver l'égalité des forces dos partis, sans 
fausser l'institution en obligeant les élêves à rester dans un 
parti bon gré mal gré. .J'en parle,· parce qu'il peut arriver 
que l'on trouve le moyen qui m'a toujours échappé. 

Il y a une législation composée d'une loi org·anique et 
de rêglements qui peuvent chang·er selon les 
mais qui ne doivent jamais être en désaccord avec la loi 
organique, considérée come une constitution. 



486 CONFERENCIAS 

Il y a aussi deux codes : le code pénal et le code de 
procédure; le premi8l· détermine les fautes et commine les 
peines; le second détermine les regles du j ugemeut et les 
tribunaux pour chaque espêce. 

Pour satisfaire à un gTand :nombre de de la 
vi e civil e, il a faliu aussi avo ir de l' argent, et un systeme 
administratif eles :finances. Cet arg·ent, tout à fait scolaire, 
sert à payer les enfants ponr tout ce qu'ils font ele bon, e ils 
payent eles a meneles pour tout ce qu'ils font ele mal. 

Dans ce que les enfants font ele bon, je comprenels aussi 
l'exercice eles charges publiques, pour lesquelles ils sont 
rétribués par le gouvernement. Et les éleves s'habituent à 
les exercer avec elésintéressement. Et si quelqu'un le fait 
autrement, on corrige ce manque ele caractere. 

On dira que cela habituera les enfants à tout fa ire pour 
de l'argent . c·est le contraíre : cela fait conna)tre le carac-
tere de chacun, pour q u'on puisse le corrige r . Et le maltre 

observer tout cela sans perdre jamais ele vue que tout 
cela n'est qu'un systême d'éducation, pas auLre chose. 

Toutes les semaines, les eleux autres ministres envoient 
à celui dos finances los listes pour payer et pour recevoir 
de l'argent . 

Les éleves peuvent acheter dans l'école beaucoup 
d'objets pour leur usage, com me pour celui de la famille . 
Pour cela le maitre aura toujours un granel bazar aux épo-
ques ele l'annêe qu'il trouvera les plus convenables .... . . 

Il es t incroyable le lég·itime orgueil qui s'empare de 
l'enfant le jour 01\ il pcnt apporter à la maison dos objets 
qu'il a achetés avec le protluit de ses efforts et de sa con-
duite correcte! 

Et pour quo cette instítution puisse produire tout le bien 
·elont elle est sus0cptible, je_elonne aux enfants le droit d' in-
diquer les objots qu'ils désirent, pour que je les achête et 
les expose . Pour cela, je convoque une session extraordi-
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naire du parlement, oú toutes les classes sont représentécs, 
et les enfants ont quelques jours pour consulter leurs fa -
milles. De cctte maniêre, les familles eleviennent tout à fait 
attachées à l'école et l'a ident beaucoup dans l'éelucation 
des enfants, 

Le gouvernement fait auss i des opérations de crédit 
(dee em prunts internes) pom se tirer de certaines elifficultés 
fi nanciêres, que q uelq uefois le maitre peu t même inventor, 
non seulement pour en donner une ielée aux enfa nts, ma is 
auss i pour re tirer les g rand Js sommes ele leurs mains , et 
évitér ainsi quelque elanger. C'est un moyen inelirect. 

L'argent scolaire se compose de cartons et de céclules 
en papier so uple . Et iln'est pas eliffi.cile el 'introduire enco re 
le métal, sons formes de jetons ; seulement, je n'en ai pas 
fait usage. 

En carton, on fait imprimer eles billets de l , ele 2, ele 5 
et de lO unités . L'unité monétai re c'est le bon point. En 
papier souple, on fait imprimir des billets de 20; 30, 50 et 
100 bons points. 

Ghaque année, on fait une ét'nisso n el 'un certain nombre 
ele billets de chaque valeur, qui eloi vent dans la cir-
cn lation. Un elécret a utorise le gouvernement à faire cette 
e misso n. 

On nomme une commission de clnq memb res, choisis 
parmi les élêves les plus rnéritants, po ur signer les billets 
elu trésor. Chacun eloit inserire au elos ele chaq ue billet le 
millésime et son nom. Les billets so nt_ ég·alement clivisés 
entre eux. Si, par hasard , quelque membre de cette com-
misson commet une faute grave,qui atteint so n honorabilité, 
il ost révoqué, et les billets qu 'il a signés sont retirés ele la 
circulaü on. Le go uvernement remet el 'autrns billets aux 
porteurs. 

A la fin de chaque année, tous les capitaux doivent 
être convertis en titres de rentes, et les élêves ne peuvent 
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disposer l'année suivante que de l'argent qu 'ils viendront à 
gagner cette année-là. Mais ils reçoivent l'intérêt de leurs 
titres, payé par le trésor tons les t rois mois. 

Les billets dont le chiffre significatif est le même, 
comme, par exemple, l et 10, 2 et 20, 5 et 50, etc ne peu-
vent pas être de la même valeur, afin que les élêves ne 
puissent jamais avoir l 'idée de les falsifier. Mais le maitre 
n e doit jamais parler de cette précaution aux enfants, pour 
ne pas leur suggérer la faute . 

J'ai été un peu minutieux en expliquant mon systême 
de finances, parce qu'il a une grande infiuence sur l'éduca-
tion. Les écritures que ce systême exige doivent être simples 
et claires, en sorte que les élêves puissent comprendre faci-
lement cette comptabilité. Le maí:tre la tient avec celui qui 
en est responsable , ou celui -ci la tient lu i- même, surveillé 
par le maítre. 

Ce qui ne doit jamais manquer, c'est la responsab ilité 
effective de celui qui administre . Le ministre des finances 
doit rendre co mpte de son administration, et, en la quittant, 
s'il y a un déficit, il est tenu de rembourser la sornme qui 
manque. Si , pal' hasard , il y a un excédent, il en paye la 
moitié, parce qu'il doit acquérlr cette idée juste que l'ar-
gent ne peut pas s'augmenter de la sorte, et que si cela 
arrive, c'est qu'il :s'est Jrornpé au clétriment de quel -
qu'un. 

Aprês les finances, je dirai quelques mots de la disci -
pline. C'est un point três cliscuté, et sur lequel il y a eles 
objections, que je veux résoudre, toujours guidé par une 
pratique de trente années. 

La surveillance de la conduite des élêves hors de l'école 
est de la plus grande portée dans l'éclucation. Il faut avoir 
granel soin des élêves jusqu'à ce qu'ils arrivent à quartorze 
a.ns. Cet âge décide presque toujours de l'avénir de l'enfant . 
Si le maitre néglig·e ce point-là et laisse acquérir de mau-



CONFERENCIAS 489 

vaises habitucies à l'enfant, celui--ci pourra três difficile-
ment devenir un hom.me correct. 

Cette correcti on qu e les élêves présentent devant le 
maitre ne suffit pas; q uelquefois elle n'est qu'hypocr.isie : 
il n'y a que les enfants qui pnissent connaitre des défauts 
des autres enfants. Si le maitre est informé des irrégu-
larités commises au dehors , les élêves finissent par ne plus 
le3 comrnettre. Au moins, elles deviennent plus rares . 
C'est ce qui est arrivé chez moi. 

Mais c'est l 'espionnage, c'est la délation! dira-t-on 
p8ut- être. Non, ce n'est pas l'espionnag'e, n'est pas la 
délation . La serveillance eles actions publiques pour é vi ter 
que les enfants ne s'habitueilt à une conduite incorrecte est 
une choso tout à fai elifférente ele la délation et ele l'espion-
nage. Cette surveillance peut certes dégénérer en elélation, 
et cela arrive. Mais c'est justement pour cela que nous 
devons en faire usag'e pour avoir l'occasion de corrig'er ceux 
quicornprennent malleurs elevoirs . 

C'est peut- être un danger; et ce n'est pas le seul. 
Une institution offre cl'autant plus ele dangers qu'elle est 
plus efficace . Ma is le maitre, en hab ile mécanicien, doit être 
attentif, a:tin el'éviter les résultats fàcheux eles forces qui 
sont en jou elans sa rnach ine écl ucatrice . Et celui qui ne 
sanra pas le faire ne co nna1t pas son métier . Je puis le 
démontrer avec eles elocuments à l'appui, j'ai toujours eu lo 
bonhem· el'éviter ces incon vénients elangereux. 

Si l'existence du elanger pouvait suffire pour conelamner 
une institution ,n ous devrions commencer par abolir les che-
mins de fer ,parce que l'inattention du machiniste peut amener 
cl'immenes désastres. A l'école, si un élêve n'est pas correct· 
Llans la snrveillance, le maitre lu i elira: « Non, mon ami, ce 
n'est pas co mme celaqu'on Lloitagir. Ce que vous venez de 
faire, c'est de l'espionnage; et nous ne voulons pas cela! n 

Et l'élêve se corrige. C'est un procédé éelucatif, péelago-
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g ique, auss i pedag'og' ique quo les co rrectlons que l'oli fait 
à la lecture quand l'enfa nt prononce mal. C'es t l'enseigne-
ment intuitif appliqué à l'amélioration du caractere . 

Je parlerai encore d'une institut ion três importante, 
ayant produit eles résultats extraordinaires chez moi: c'est · 
le parlement scolai re,qui surveille la co nduite eles autorités, 
et qui a le droit et le elevoir de les censurer quand elles ne 
font pas leur devo ir. Par politiq ue, et pas seulemont, par 
zêle, les homrnes les plus serieux reprochent à leurs adver-
saires les actions moins correctes qu'ils font, soit par nég'li-
gence, soit pa r p1;otection pour leurs a mis; et _personne 
n 'appelle cela espionnage, ni délation. 

Eh ! bi8n, les enfants de dix, douze aos, qui sont eles 
hom mes en petit, avec lcs mêmes tendances, les mêmes 
passions, font de même . Et lo maitre a dans le parlement, 
qu'il doit toujours présieler , beauco up el 'occasions ele corri-
ger, soit los fau tes de la ogage, soit les défauts de caractere . 
Il dira, par à quelqu'u n: cc Oh! mon ami , vous 
n'êtes pas juste ; c0 que vous blà mez , est une chose que 
perso nne ne -peut éviter , ou es t uue chose qui no nous re_: 
garde pas. n Il dira à un autre: cc Vous tort, vo us 
n'avez pas b ieu compris votre ue,·oir; celui qui vo us blà me 
a ra ison . Soyez, une autre fo:s, plus attentif. )) 

Il pourra encore cliro à un a utre: cc Cette rnaniêre de 
parler , mon ami, ne pout po.s êtro admiso . Peut--être avez-
vous raison, mais vous. n'ê tes pas poli. Il n'ost jamais 
permis à un homme bien élevé cl.'insulter sos adversaires, 
ui rnême ses ennemis. La issez cela à ceux qu i n'ont pas 
d'écl ucation. Dites votre pensée com me cela .. . )) Ce potit 
disconrs du maitre a un granel etfet, surtout qu a nd il es t 
un vér.itable pédagogue . lV1ais, outre cela, le maitre saura 
boauconp de choses qui se passont hors de ses yeux, et il 
corrig'era une masse do défauts, qu'autrement il ne corri-
gerait_pas ! 
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Une autre institution qu'on ne doit pas oublier, c'est le 
cour,; de morale. Le maí:tre doit faire une conférenco à 
tous ses élêves une fois par sema,ine, pour leur expliquer, 
non seulement la lettre et l'esprit eles lois de l'école , mais 
q,ussi l'importance de toutes ces rêglos pour l'avenir eles 
enfants, afin qu'ils soient bien disposés à les respecter. 
Il doit assi discuter, analyser les événements ele la semaine, 

. pour moraliser les enfants, en taisant v o ir les conséq uences 
futuros de quelque défaut qu 'un enfant peut a · avoir, et 
l'intérêt qu 'ils doivent avoir dans la correction. On peut 
faire lire quelque histoire qui contienne un enseignement de 
morale pratique . C'est un moyen auxiliaire três important. 

Par le cours de morale, :i'ai obtcnu de vrais miracles do 
changement de conduite. Dos enf'ants dont la conduite dé-
f ectueuso m'in::.pirait beaucoup de soucis, sont devenus 
d'excellents auxiliaires pour mon systême. Puis je pa l'lais 
de quelques conversions frappantes pour encourager les 
onfants plus faibles en leur faisant sentir qu'il y a une vertu 
três remarquable dans celui qui sait vaincre ses passions et 
cotriger ses défants. 

Sans ce cours auxiliaire, la pratique seule devient· três 
di.fficile . C'est dans ce cours que le maitre exerce toute son 
autorité sur ses élêves, la supériorité intellectuello qui 
domino. 

Il n'cst pas di.ffit.:ile do trou ver dans l'histoire eles 
exemples bien frappants. Et l'on sait l'infl.uence de l'his-
toiro su r le caractêre . 

Si la parole du mai:tre n'a rrive pas tout d'un coup à 
cordger ceux qui sont déjà vicieux, au moins elle .éclaire 
l'opinion publique, qui se prononco con tre les vices avec 
uno fo r co. irrésistíble. Si le maitro di rigo habilement l'opi-
nion publique de son école, ce gTand pouvoir social fera le 
reste tout seul. J'ai constatô três souvent que les élêves qui 
venaient à l 'école sans aucune idée d'éclucatio:.1, quelquefois 
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três vicieux, devenaient rapidement meilleurs . L'in:tluence 
du milieu avait tout fait. 

Le cours de morale m'avait servi toujours de gouver-
naü dans la direction de mon petit bateau. 

Peut· être pourrait-on medire qu'alors le systême n'est 
pas pratique, mais théorique . Ce serait une erreur. Quand 
on enseigne le dessin d'aprês nature, on explique aux élêves 
la position de l'objet qu'on. va dessiner, la direction des 
ligues, leur inteusité, etc. Et le dessin ne devient pas 
théorique. 

En Ang·leterre, on applique dans quelques établisse-
ments ces idées sans les-précautions dont je parle; mais les 
élêves plus forts, qui sont chargés du gouvernement, tyran-
nisent les autr!')s. Ce n'est pas de l'éducation, parce que les 
qualités ne sont pas développées toutes avec harmonie. 

Ils sont três nombreux et três importants, le;; avan -
tages de l'éducation civique intuitive à l'école. Voici ceux 
qui sont les plus frappants : 

l. o Les s'habituent à exercer le pouvoir avec 
justice, sans arrogance, sans abuser de la SUf•ériorité, sans 
imposer d'humiliation à ceux qui doivent leur obéir; 

2. o Ils s'habituent aussi à obéir à leurs égaux, qui de-
viennent des autorités, sans confondre le respect qu'on doit 
aux supérieurs, avec le sentiment bas de la flatterie; 

3. 0 Ils apprennent le devoir de probité, que doit avoir 
le fonctionnaire en se dévouant au service public; 

4. o Ils comprennent aussi le devoir de)'Etat de pro-
téger ceux qui se dévouent à son service; 

5. o Ils connaissent pratiquement le dang·er d'ignorer 
les devoirs inhérents aux charges publiques, ce quo le 
code pénal appelle negligence; 

6. o Ils se familiarisent avec le clevoir e la ?"esponsabüité, 
qui sont des choses importantes; 

7. o Ils s'exercent dans la pratique de la moralité, de 
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l'économie et du travail, trinité sacrée, qui est la base 
la plus solide de la société ; 

8. o Ils apprennent (toujours pratiquement) à distinguer 
l'énergie de l'insolence· ; 

9. o Ils s'habituent à résister aux ordres qui sont con-
traíres aux lois ; 

10 . o Ils se familiarisent avec les opérations les plus 
élémentaires du crédit; 

11. o Avec leur pécule scolaire, ils peuvent acheter eles 
objects d'usage, et s'habituent à l'indépendance par le 
travail; 

l2.o La surveillance réciproque qu'ils exercent les uns 
sur les autres est bien plus effi.cace que celle eles maitres, 
touj ours três bornée . 

13. o S'ils sont forcés à pourvoir par eux-mêmes à un 
granel nombre de besoins, ils deviennent eles citoyens actifs 
et énergiques, et non pas eles machines d'obéissance tout 
à fait passive, qui plus tard se revolteront contre la so-
ciété ; 

14° Eníin, dans la pratique de toutes ces idées et de 
beaucoup d'autres, qui se développeront pendant la vie sco-
laire, rendue três accidentée par cette méthode, les enfants 
ont occasion d'acquérir un granel nombre de notibns exactes 
de la vie sociale, avec ses vertus et ses vices, ce qui consti-
tue un cours d'éducation civique intüitive. 

Telles sont les idées pratiques que tout citoyen doit 
avoir, et qu'aucun autre systeme ne saurait donner. 

On m'a objecté que ce systême est três compliqué, et 
qne seulement um homme extraordinaire le pourrait pra-
tiquer. Ce n'est pas exact. Quant à la complication, il n'est 
pas essentiel d'introduire toutes ces institutions. On doit 
commencer par três peu de chose, et chacun s'arrêtera ou 
il voudra. Ceux qui trouvent qu'une certaine partie n'est 
pas · facile, peuvent la laisser de côté. Plus tard , quand les 
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esprits seront plus avancés, ils pourront y revenir, s'ils 
le venlent. 

On prétend aussi que ce systême fait de l'école un 
petit État, quand l'école doit être uno grande famille; que 
le but de l'éducation est de faire l-e bonhcur de l'hommc, 
et que le bonheur existe seulemeut daus la famille. 

Cette objectiou dónonce des jdées três étroitcs en fait 
d'éducation. L'expérience uous montre que les hommes qui 
ne se sont jamais éloignés do la famille, ct qui y ont reçu 
leur éducation,sonttoujoursdcshommes tràs bornés: ils res-
ient eu deçá de ce qu'ils pounaient faire s'ils avaient été 
élevés autrement. 

La famille ne peut donner quo l'éducation passive ; l'é-
cole doit donner aussi l'éducation activc. Dans la famille , 
l'enfant est entouré d'êtres,qu'il doit aimer quanclméme: le 
pêre, le frêre, la soou r; à l'école, il pourra se faire des 
amis, mais aussi des ennemis, et il apprendra pratiquement, 
non seulement commeut il faut traiter ses amis, mais aussi 
ses euuemis, 1 

Quaut au bouhem· de la famille, co n'est pas seulemeut 
la vie domestique qui le produit. Ou constate touts les jours 
que le chagriu s'introduit dans la famille quand un de ses 
membres u'est pas assez cousidéré dans la société. Les 
femmes fout, certes, le bouheur de leur famille; elles sont 
des ageuts sociaux três importauts; eh! bien, quelle femme 
serait heureuse si sou mari, sou frêre, sou :fils était mal 
considéré par ses coucitoyens? 

Il ne faut pas séparer l'école de la famille, ui de la 
société non plus. L'école est la transition naturelle et douce 
entre la vie familiale et la vie sociale. C'est pourquoi nous 
ne pouvons pas douner aux enfauts à l'école une iudepeu-
dance aussi éteudue que celle qu'ils reucoutrerout daus la 
société; ni lés forcer . non plus à une soumission aussi pas-
sive que celle -qu'ils doiveut avoir daus la famille. 
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A' l'école, nous leur donnons uno certaine indépendance, 
bornée par des régles quo le maitro doit diriger. Si le 
maitre comprend sa mission. s'il trouve le justo milieu, l'é-
ducation sera parfaite par ce moycn, du moins plus par-
faite quo par aucun 

Je finirai cette exposition on faisant un petit résumé 
historiquo de ce systomo à Rio Janeiro . 

J'ai essayé la premicre fois cn 1858 l'application de ce 
systême; mais ce n'ost qu'cn 1801 quo je l'ai vraiment mis 
en pratique au collêge d'humanités de M. lo docteur Va-
lentin da Silveira Lopes. J'y éta is sous-dirccteur et pro-
fessem de mathématiqnes. Em l8d3, je l'ai introduit au 
collàge de M. le Baron de Tautphceus, célebre pédagogue 
allemand. J'y é tais également sous directeur, professem de 
mathématiqucs, de philosophie et de rhetorique. 

M. le Baron de Tautphoous était grand partisan de mon 
systeme. Void scs parolcs textuelles, que j'ái copiées de sou 
rapport do 1889:. « Moi-même, je connais 1e systême de M. 
Frazão, j'ai vu ses résultats, et je puis, on toute conviction, 
affirmer qu'ils sont excellents; je dirai même merveilleux ! 
Par l'organisation qu'il a donnée à ses élêves, par la par-
ticipation active de presq ue tous dans le jeu de cet orga-
nismo, par l 'intérêt qu'üs prennent tous dans ce mouve-
mcnt, M. Frazão a occupé entiêremcnt les heures perdues 
et la mobile imagination de ses élêves, leur a imprimé 
un certain respet de soi-mêrne, qui, naturellement, sans 
de grands efforts du maitt·e, neutralisait mille tentations 
dangereuses. >> 

La même année, 1863, je suis entré dans l'enseignement 
public, et tout de suito j'ai introduit le systême· dans mon 
école. J 'ai observé, non senlement que les élêves avaient 
beaucoup d'émulation ot faisaient do grands efforts, mais 
que mon travail dovenait chaque fois plus facile et plus 
intéressant. 
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Dans la pratique de ce systême, j'ai eu des chagrins et 
du plaisir. 

J'avais dans mon école, en 1873, un enfant qu i étai le 
:fils d'un magistrat, mewbre de la co ur ele cassat ion, Fran -
cisco Soares ele Gouvêa, un homme três respectable, qui 
m'aimait beaucoup. 

Un jour, ce magistrat entre dans mon école et me dit: 
« Mon :fils m'a dit qu'il es t ministre des :finances , et il me 
parle toujours de choses que je ne pas. Je dé-
sire que vous m'autorisiez à aller voir les opérations qu'i l 
v a faire aujourd'hui au trésor; mais permettez - moi d'y 
aller sans vous; je veux voir si le petit comprend ce dont 
il me parle. >> Il y est allé avec son fi ls, et il a ass isté au 
travail de l'enfant . Au retour, il m'a cl it: cc C'esL une chose 
extraordinaire, que je ne croyais pas possible. Je vous fais 
mes compliments. >> 

En 1874, il _ m'est a.rrivé un gTand malheur. J'avais 
dans mon école, à la paroisse de Lagôa, Rio de Janei ro, 
ou j'étais deuuis quelques mois, un petit g·arçon de douze 
ans , três intelligent, trés appliqué, qui faisait de gTands 
progrês . Il s'appelait Savart ele Montmorency. Son pere en 
était t rês satisfait, et moi aussi. Un jour, ce pauvre enfant 
entre chez son pêre três content: il était cléjà ministre! Le 
pêre, qui n'était pas un sot, mais qui ne connaissait pas le 
systême, ne comprenait pas ce que sou fils voulait dire. 
Par malheur, il reçut en ce moment la visite d'un médécin, 
un de ces messieurs, qui ont toujours l 'a ir de tout savo ir. 
Il était l'ami de la famille, clont il avait la confiance, et il 
la méritait. Le pêre lui :fit cette question: c< Connaissez-
vous M. F razão, le maitre de mon fils Cet enfant est re-
venu ele l'école aujourd'hu i plein de joie ; il dit qu 'il est 
ministre de finances! Qu'est - ce que cela veut dire >> 

- ccAh! le pauvre Frazão! dit le médécin, je le connais, 
c'est un homme três intelligent; mais on m'a dit qu'il est 
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maniaque : il prétend qu'il est un chef d'État; il a des 
ministres ! Et les pauvres enfants perdent leur temps avec 
des bêtises pareilles . >> 

Le panvre pêre ne dit rien ; mais le lendemain, il en-
voyait son fils à une autre école , dont le maitre n'était 
pas un maniaque ! Ou avait , par méchanccté, fait croire 
qu'il s'agissait d' une manie, parce qu'on n'avait pas d'autre 
moyen de me vaiucre. 

Je fini rai cette histoire en raconl,ant un fait, le plus 
heuroux de ma vie, qui, seu l, suffit pour me soulager ele 
tons les chagrins cll18j 'ai eus penclant mon existence, si acci -
dentée, ele maitre el'école . 

lYI. le Docteur J. B. Uchôa Cavalcanti, celui qui, il y 
a quelquos mois, était lo ministre de l'instruction publique 
au Brésil, était, en 1879, inspectenr gé néral elo l' instru -
ction publique fi Pernambuco, ot il était allé à Rio Ja -
neiro pour visiter los écolcs . Il avai t eles ieléos contraíres à 
mon systême, auqnel il ne croyait pas . Il n'était pas venu 
chez moi. Mais, à la voillo de son elépart, comme il était 
allé fairo ses aclieux à iVI . l 'irlspGct ur de Rio Janeiro, le 
consGillour José Bento ela Cun:ha F'ig·uoiredo, celui- ci lui 
elit qu'il fallait voir mon école. 

ll y vint en offot ; et ::tpres elouxjours consécutifs 
el 'obsorvation, non seulement il reconnut que lo systême 
était oxcellent, soit pour l'ensoignement , soit pour la dis-
ciplino, soit pour l'éducation , mais il ajouta encore : « Je 
n'ai jamais vu uno école micux dirigé >> . C'est un homme 
loyal , compétent et consciencioux. Et il a observé par lui-
mômo. Il n'y a qtH:l l'obsrrvation pour conduil·o l'homme 
à la vérité . 

Tello est, eu racconrci, l'histoire de mon systême d'é-
ducation <'iviqttP intuitive . 

Jo nc demande pas qu 'o t l':tdopto eu l 'imposan t à per -
sonnc . Colui qui vouclra le tentor, qu'il;-Io rasse. Le rôle 

32 
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des autorités n'est pas d'imposer ce systême, mais d'cn 
autoriser l'application partielle ou intégrale. 

Je ne conseille pas non plus d'introduire à la fois tontos 
les institutions. Il faut commencer par une, à laquelle ou 
ajoutera une autre, ·'et ainsi de suite. 

Peut-être s'imaginera-t-on que ce systême exige un 
tel dévouement du maítre, qu'il ne pourra môme pas se dis-
traire un moment. C'est tout à fait le contraire. Celui qui 
commencera et aura le courage de vaincre les prerniêres 
diftl.cultés, n'aura pas le coour de l'abandonner, parce qu'il 
lui reconnaítra une in:fiuence plus grande que dans quelque 
au tre exercice pédagog, iq ue . 

Il ne s'agit donc pas d'augm enter extraordinairernent 
le travai.l du maí:tre. Au contraire, le rnaí:tre sera plus heu-
reux dans sa mission, plus soulagé dans ses fatigues, plus 
aidé dans,,ses eftorts et plus efficace dans ses moyens édu-
catifs. Les élêves feront tout , ou presq ue tout. Le maitre 
n'aura que la surveillance supérieure sur ceux qui surveil-
lent les autrest sans parler de ses leçons, qu'il fera tout 
de rnême. 

Il cst vrai que quolquefois on a des déboires, on trouvo 
quelques clifficuHés à vaincre. Toutes los institutions hu-
mainos sont comme celle- ci : ellcs ont des époques ele cléca-
dence et de progrês. A' l'école, nous sommes en plaino 

de petits homrnes . Mais les chagrins qu'on a 
dans la société de ces petits hommes, ne sont jamais si 
poignants, si accablants que ceux quJ nous rencontroos 
dans la société eles grands enfants, que nous appelons les 
hommes . 

Dans ce voyage que je fais , envoyé par mon go nver-
ncment, j'ai cléjà parconru q11elques pays: j'ai vu l 'Italie, 
Ia Suisse, l'Allemagno, le Danemark, La Suêde, ot me voici 
on l3elgique. Partout. j'ai vu dos choses nouvellcs, que 
j'apprends pour lcs rapporter dans mon pays. Comme 
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l'abeille, je fais ainsi mon miel. Mais partout j'ai laissé 
aussi une idée, dont j'ai fait l'échange avec ceux qui 
m'ont si bien accueilli, et qui m'ont laissé observer leurs 
progrês. 

Je suis sur que l'on y trouvera des choses nouvelles , 
que je n'ai pas su y découvrir moi-même. 





III 

Saint Cloud, 27 de Maio de 1892. 

Messieurso-Je vous demande parclon si jo vous proncls 
quelqnes minutes d'un temps si procionx ot si court ponr 
vos étudeso Je suis vonu ici pour obéir an désir manifosté 
par l'honorable Directour de cet établissement , Mo Jacoulet, 
que jo remercie infinimont de cot honnenr o Je ne viens pas 
vous fairo un discourso Et la question qui nous occupe, n'est 
pas do celles qu'on peut résoudre par de belles phraseso Elle 
est três sérieuse ; elle demande une discussion calmo et 
rofléchieo 

L'éducation a été miso à l'ordro du jour par Mo Jul es 
Ferry , le digne Ministre de l'instruction publique, en 1881, 
quand il a dit aux Instituteurs français, réunis daos la Sor-
bonne, cos mots: ceLa République ne vous demande qu'une 
choso, c'cst de faire que nos Instituteurs deviennent des 
éducateurso )) 

Eh! bien, partout on avoue que l'éducation a été fort 
négligóe clans les programmes de l'école primaire, et pour-
tant tout lo n1o ncle est d'accord q ne sa place y est, et elle ne 
saurait pas être ailleurs o La société que nous préparons 
pour l'avenir , avoc ces programmes chargés ele science et 
d'oxercicos physiqnes, et ne donnant à la partie morale que 
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quelgues explications théoriques, sera une société tout à 
f ai t faussée. 

On dit gue l 'éducation morale appar tient surtout á la 
famille. Voilá une phrase retentissalite, mais qui ne dit rien. 
La famille ! Est ce qu'elle existe chez la plupart des enfants 
fréquentant les écoles primairos? N'ost-elle pas détruite 
par les progrês de l'industrie moderue? St elle ex[sta[t, 
pourrait-elle donner ce qu'elle n'a pas? Non, la famille, 
même dans le cas le plus favorable, ne peut qu'initier 
l 'éducation et aider l'école, quand elle peut le faire. Quand 
elle no peut pas le faire, comme il arrive três souvent, la 
mission de l'école devient de plus en plus difficile. Mais en 
tout cas, il n'y a que l'école qui puisse donner une éducation 
complete. 

Une bonne éducation, uno éducation complete, exige 
le développemont harmoniquo de toutes les [forces de 
la nature ele l'enfant, c'est à dire des forces eles 
forces intollectuelles, et eles forces mor ales, soit passives, soit 
activos. O r pour développement eles forces intelletuelles, 
l'école a l'enseignement de 1.1 grammaire, clu calcul , des 
sciencos naturelles, de la Géographie, de l 'Histoire, etc . Les 
maitres ne se bornent pas à expliquer les leçonset à les faire 
apprendre clans les livres, com me ou faisait auparavant; ils 
tachent de faire exercer les forces ele l'enfant. Il y a un 
granel nombre cl'e:x:ercices pratiques; il y a líenseignemont 
concret ou intuitif, et beaucoup cl'autres ressources ele l'en -
seignoment moderno; parce q u'on cst convaincu de cette 
vérité: c<ll n'y a qu'L1n moyen de développer une force, c'est 
celui de la faire agir.>> 

Quant à l'éducat[on physique, c'est la même mé-
thocle. Pour former la voix et l 'oreille d8 l'enfant, on le 
fait parler, récitcr , chanter; pour lui clonner le sens ele 
la forme, on le fait observer, pour lui doilner l'aclresse 
manuolle, on le fait tréWaillcr, écrire, clessiner; pour lu i 
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donner la santé et la force musculaire, ou lui fait faire une 
série cl'exercices g·ymnastiques. Mais à propos de l'éclucation 
morale, ou se borno à quelqucs expllcations, point u'excr-
cicos ! Orla Icg·le sans l'exercice nA vaut pas g i'ancl' chos,., . 
Qu'estco qu'on fait, par exemple, pour qu'un enfant cleviennê 
jnste dans ses jugements, pruclent et rnodéré dans son 
énerg;ie, lermo et perséí'érant uans les diffi.cultés do la vie ? 
Rien ! No us la issons tout cola sans cultnre ! Et pourtant ces 
qualités là so nt bien plus importantes, bien plus uiffi.ciles à 
ac-.J uérir, ot surtout elles ont prosque toujours elos co nsé-
quences immenses pour l'avenir. 

Il faut quo lcs vertu s ciYiques, l'énerg·ie, l'indépendance , 
la responsabilité, le clévouement, et beauco up d'autres, qui 
formcnt le caractere, et qui donnent à l'enfant la co nscionce 
el e so n inclividualité et de sa dignité personnelle, c1ue tout 
crla soit onsE.ig·ué par une série d'e:s:orcices, qui donnont le 
développement ele cos forces, si importantes, et qni, seules, 
peuve nt décidor de l 'avenir, non seulemont de l'incliviclu, 
mais surtout ele celui do la société . 

Quel est le r esulta t de cette éducation si dófoctueuse 
et si fausso;? C'cs t quo nous la issons entrer dans la so -
ciété dos hornrnes três forts et três instruits, qui sont 
autant d'instrumonts dangoreux pour elle, parce qu'ils n'ont 
aucu ne orientation sociale. Il n'est pas rare de voir eles 
homrnos, qui pa r leurs hautes qualités, auraient pu être les 
so utiens de la société, et qui, par manque d'éducation 
civique, ne sont que eles :fl.éaux pour leurs concitoyens . 

O ui, soyons en surs, un homme mal élevé sera un instru-
rnont cl 'autant plus clangcreux pour la société, qu'il sera plus 
instruit et plus fort. 'l'outes les qualités, comme les mau-" 
vaisos tenclances de l'ho rnme, ex istent clans l'enfant comme 
un germe, qui se cléveloppera plus tarcl. Il faut qu'elles se 
montrent guancl l'enfant est encore à l'àge cl'être moclifié 
par l'éducation, 
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Les qualités, même les plus excellentes, doivent être 
soumises à certaines rêgles, pour qu'elles soient bien di-
rigées et ne dépassent pas les limites, au delà eles quelles 
elles dégénêrent en vices. Et tout cela doit être réglé à 
l'école, quand le maitre a toute autorité sur l'enfant. Si nous 
laissons tout cela de côté, ces qualités là se déveloperont 
plus tard, q uand les sentiments auront une gTande im pé-
tuosité, et quand personne n'y pourra rien chaoger. 

Il y a un grand nombro de défauts de caractere, qui, 
n'P-tant pas corrigés à temps, occasionnent de gTands ma-
lheurs à ceux qui y persistent. 

Examinons ceux qui sont les plus frappants. Il y 
a des hommes (et ils ne sont pas rares) qui confondent 
presque toujours l 'énergie avec l'iusolence. S'ils cloivent 
défendre un droit, qui a été attaqué, ou menacé, ils se 
prononcent d'une façon si maladroite, qu'ils offensent ceux 
qui doi.-ent leur faire justice, et les empechent parfois 
même de la faire. L'amour propre d'autrui n'est pour 
rien à ces g-ens là.1 Et c'est três clang·oreux d'offenser l'amour 
propre d'autrui; par ce que l'amour propre est uu senti..: 
ment três délicat, qui n'aclmet point de transaction; s'il est 
blessé, ou il se venge, ou, au moins, il ne pardonne jama is. 

Si l 'enfant a J'occasion de montrer ces mauvaisos ten-
dances à J'école, le maitre pourra lui faire voir clairoment 
les coq.séquences désastreuses d'un tel défaut, en lui faisant 
subir de fréquentes contrariétés, et il arrivera à le mocli -
fier. Peut-être ne deviendra-t-il pas tout à fait COlTect, 
mais il sera, au moins, plns modéré. 

Il y en a cl'autres qui ont une tendance opposée; ils 
confondent le rcspect qu'on doit g-arder etwers l'autorité, 
avec l'humiliaion et la tl.atterie, qui sont des sentiments 
méprisables. 

Le maí:tre analysera un tel manque de caractere et fera 
voir que c'est ridicule pour un homme d'employer un rr:wyen 
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si blamâble pour se faire aimer; et qu'uú tel individu finit 
toujours par être méprisé, parce qu'il est méprisc> ble. 

Quand un hom me, déjà dans une certaine position, a 
quelque_s cléfáuts ele caractere, il en est toujours victime, 
parce que personne n'a le clroit ele lui' faire eles reproches. 
Et nous savons que la société aetuelle n_'est pas l'ieléal ele 
perfection à ce propos-là. Et si l'école avait rempli sa tàche, 
il y aurait bien moins ele malbeureux. 

Il faut q Llé • l'école puisse fournir aux enfants assez 
el'occasions ele révéler les incorrections de caractere, pour 
que ie maltre puisse les amender. 

Il est aussi três clifficile chez les enfants (et il n'est pas 
rare ele voir le même fait chez les adultes) de compr0ndre 
la clifférence qu'il y a entre la loi, à laquelle tout le monde 
cloit obéir, en commençant par les autorités, et les caprices 
ele ceux qui comrriandent, aux quels on doit opposer quelque 

Si le maí:tre fait voir tout cela clairement aux éléves 
par eles exemples pratiques, comme il leur explique par 
I-es problémes, les régles de l'arithmétique, entreroni 
clans la · société, üon seulenJent instruits et agiles, máis 
sachant aussi comrnent se tirer d'atfaire dans les circon-
stances les plus clifficiles ele la vie. Et voilà l'éducation que 
tout citoyen a le clroit ele recevoir. · 

' li: ' . 

On me dira peut être que plus tard on apprend tout 
cela par l 'expérience. Voilà encore une express_ion qu'on 
répéte et qu'on entencl três souvent, qui a même l'air d'un 

__ aphorisme, et qui , pourtant, ne vaut pas granel' chose. 
Quelle e.st qui puisse nous profiter? La 

nôtre , ou colle d'antrni? Celle d'autnü ne nous sert pres-
qnepas : nous en sommes presque incHfferents; et la nôtre 
donne eles fruits qui sout cueillis toujours trop - tard. La 
sE)u le expérience que pourra profiter aux enfants, est cEJle de 
la vie scolaire, parce que les fruits déja cueillis seront gar-
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dés pour la vie sociale, qui vied aprés. Ce sont les chagrins 
et les bonheurs de la vie sc.olaire qui pourront former pra-· 
tiquement le caractere que l'enfant apportora à la société. 

Ma is, pour qu e l 'école puisse donner une éclucation si 
co mplete, co mme il faut qu 'elle la donne , elle doit être pré-
parée à sa tàche ; et à !'honre qu'il est, l 'école n'est pas à 
rnême elo réso udre ce gr anel problême social. L'école pri-
maire en Europe, selon ce qne je viens de constater elans 
ce voyag·e d'inst ruction que j'a i entrepris , envoyé par mon 
g·ouvernement, es t k és elo ignée ele so n but, même elans 
les pays les plns avancés. 

So n orientation n'ost pas co n ecte . On pense d'un côté 
à trop borner l'autorité Lln mal tre pa r une 
t io n à outrance ; et ele l'Q.ntre , on dorme au x enfants et 
a ux malt res un intellectuel écrasant; en 
sorte qu ' il ne lni reste pas un momont pour se clonner à 
l 'éducation elo ses éléYcs . 

Ces eleux pôles, s11l' les quels tourn e actuell ement le 
mond e scolaire, linirou t pa r tuer l'école. Les maítrcs fini-
ront pa r dovenir des machines a utomatiqu es, ne donnant 
quo de la sciAnce à tant pa r heure; les élévcs no regar-
deront plus lcu rs nwitres co mrne LHL représcntant ele 
l'autorité , ma is se nlemrnt com mo un ins trum ent , doot ils 
pouvc nt b ion se moq ner s'il n'est pas bien réglé. Ccs petits 
sava uts apprenn ent , depuis leu r premier co ntacL avec la 
société, à ne vo ir devant oux rien de respectable que leur 
vaoité, ou cello ele lours parents , devaut laquelle lo maítre 
eloit s' incliner! 

N'est - ce pas l'anarcltie sociale que l'école çlctuelle aicle 
si so igneusP meiÜ ? l Commrnt voulons-nons qu e les citoyens 
ele l'avenir soient obéissants a ux lois ot a ux a utorités de 
l'Etat , s i nous leur dounons, à l'école, qui doit être une 
mini ature de la société, uu e el ircction si co nttaire à ce but? l 

dounons m1x Maltros la . tàche el 'enseig ner la morale 
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aux enfants, et nous supprimons leur force morale! Quelle 
morale pourra enseigner un maítre, qui, moralement ne 
vaut rien devant ses élêves? ! 

Non, l'école actuelle n'est pas préparée pour élever 
la Ell8 ne donno que de la science ; olle ne pré-
pare que eles candielats aux prix ct aux certiflcats d'études ; 
et quant à l'éducation ... peu ele chose; oui, prcsquo rien, 
parco que la morale théoriquo, celle qu'on ensoigne seule-
ment par l'expli cation d'un texte, o:e vaut rien . 

La partie qui manque . ct qui cluit être ajoutée au 
programme de l 'école primaire. ce sont eles exercicus pra -
tiques pour l'enseignement de la morale, ce qui constitue 
l'édncation civiquo intuitive. L'enfa nt doit apprenclre à 
l'école, non pas par théorie, mais pratiq uement: 

l. o Que les autor i tés ne son t que nos ég·au:s:, auxq uels 
la loi dorme une cortaine itwcst iture. qni importe elo la su-
périorité, qu'il faut respecter pom que l'ord re el e la société 
soit g·aranti. 

2 . 0 Qu'on peut clirig·er et se fai ro r especter comme au -
torité, sans être arrog·ao,t, sa ns imposer cl'humlliatio n à 
ceux que doivent ol.léir, et en rcsprctant, norr seulemeut la 
j ustice, mais aussi la cligni.té dcs au b·es. 

3 . o Qu'on peut respectc r et a imer son supérieur sans 
être f:l.atteur, saDs s'humilier. 

4 . o Que 1' Etat a le clovoir ue protéger ceux qui se dé-
vouent à son senice. 

5. o Qu'i l est un g ranel dangcr cl'ig·norer les devoirs 
qui sont inhérents aux charges publiqnos. 

G. o Que le devo ir et la responsabilitó sont eles condi-
tions essenti.elles à laelig·nité humaine. 

7. o Que la moralité, l'écono mie At I e travail consti-
tuent la base la pl us solide du bouheur social. 
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8. o Que pour être efficace, l 'énergie doit êt re modé-
rée, quel'insolence est un vice, qui ne produit que du mal à 
ceux quel'emploient. 

9. o Que l'obéissance à un ordre contraíre a ux lois est / 
une complicité. 

lO. o Que le crédit est une grande force auxilia re , dont 
persunne ne saura abuser sans dang·er . 

ll. o Que l'homme peut conquérir son indép.endarice par 
son travail. 

12. 0 Qu'en vertu du príncipe de la solidarité humaine , 
tons les bons citoyens doi.-ent surveiller pour que les mé -
cbants ne puissent pas nuire à la société impunément. 

Si l'école peut enseigner tout cela pratiquement , si les 
élêves sont forcés à pourvoir, par eux-mêmes .'\. un grand · · 
nombre de besqins, ils deviennent eles citoyens actifs et 

. énergiques, et non pas eles machüies d'obéissance passive, 
qui plus tarel se vengerout contre la société. 

Outre cela, elans la pratique de tontes ces ielées et de 
beaucou p d'autrEis, qui se développeront pendant· la vie 
scolaire, qui par ce moyen-là, cleviendra trõs accidentée, 
l es enfants auront assez el'occasion el'acq uérir un granel 
nombre de notions exactes de la vie sociale, avec ses vertus 
et ses vices. Voila l'éducation, laquelle ne cloit être que 
la préparation à la vie, comme disent tons les pédagogues 
moclemes. 

Rien ele ·plus beau ,et de plus facile, me direz-vous 
peut- être, quo de formuler un programnw si joli, mais 
comment enseigner tout cela à l'école? hoc opus hic 
labo?" est. 

Ce n'est pas facile, vraiment, mais il n'est pas impos -
sible; et surtout il est absolu ment nécessaire. J e l 'ai fait, 
moi, penclant 30 ans, et avec de bons resultats, et je me 
h à te c1 e vous clire com men t. J e ne · vous parle pas d'une 
utopie , mais d'une expériencc. 
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J'ai commencé par abolir de mon école cette disci-
pline passive d'obeissance absolue; j'ai introduit la vie ci -
vile, ou chaque individu a une certaine activité; quelque 
chose q1ü donne à l'école l'air cl'un petit état, dont le chef 
est le maitre et les autorités sont les élêves eux-mêmes. 

Je donne aux éleves quelques tàches à remplir en sorte 
qu'ils s'intéressent eui-mêmes à la conservation de l'ordre 
social. 

Ceux qui .les autres comme autorités, et 
aussi ceux qui se chargen:t de soigner le matériel ele l'école, 
sont à leur tour surveillés par l'opinion publique. Pour 
créer ce granel élément social, je m'eíforce de faire com-
prendre aux enfants la nécessité cl'un gouvernement fort, 
qui puisse máintenir l'ordre et empêcher que les méchants 
puissent faire le mal inpunément . Et pour que les autorités 
n'abusent pas elles-mêmes de leur pouvoir , il faut que les 
bons cityens les surveillent, qu'ils puissent, clans certaines 
circonstances, leur reprocher librement soit les incor-
rections de conduite, soit les omissions de leurs devoirs. 

Les élêves sont ainsi traités cléjà en citoyens: ils gou-
vernent les autres, et ils sont gouvernés, ils commandent 
Gt ils o béissent tour à tour. J'etablis com me rêgle que 
celui qui commande, doit donner l'exemple d'une couduite 
irréprochable, pour qu'il puisse avoir la force morale, qui 
soutient l'autorité. 

· Iln'est pas possible d'organiser une société parfaite, un 
état tout à fait constitutionnel. N ous voyons tons les jours 
que cela n'est pas possible chez les citoyens les plus élevés. 
Mais on peut créer quelques institutions, qui s'approchent 
de nos intitutions poli tiques, f!Our pouvoir donner aux élêves 
une certaine orientation sociale. 

Il y a, par exemple, le parlement scolaire, que se ·réunit 
une fois par somaine, pour discuter le8 événements de la 
13emaine, et pour se prononcer sur la corroction ou 
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rection des autorités. Pour que le parlement puisse être in -
vesti de cette haute prêrogative d'exercer la censure, il 
faut que ses membres soient choisis entre les éleves les plus 
meritants de chaque classe. Le maitre doit y employer le 
plus grand soin. Il faut établir, comme premiere condition 
pour y entrer, que l'élêve ait une conduite irréprochable, 
soit à l'école, soit dehors. 

Entre les irréprochables de chaque classe, on choisit 
ceux qui ont le plus de bonnes notes dans leurs exercices 
scolaires pendant le mois. J'ai suivi la méthode d'un nom-
bre limité (les six premiers de chaque classe). Mais on peut 
fixer un minimnm en sorte que presqne tons puissent faire 
partie du CongrêR, pourvu que seulement y soient admis 
ceux qui ont une conduite irréprochable. Mais moi, je pre-
fêrerais toujours un nombre limité, quoique plus grand, 
pour laisser quelque chose à l'effort des candidats. En 
général, ce qui appartient à tous, perd une grande partie 
de son importance. 

Si le parlen\ent, dont le président doi être le Maítre 
lui-même, est formé seulement d'élêves bien méritants, 
il ser a facile de lui imprimer une bonne orientation; il 
représente l'opinion la plus autorisée de l'école. 

Les exemples , les blâmes et les éloges d'une telle corpo-
ration exercent une grande influence sur la masse populaire, 
et la conduite des élêves se modifie facileinent. C'est ce que 
j'ai observé dans mon école à Rio Janeiro, jusqu'à 1890, 
quand je l'ai quittée pour venir en Europe. 

Il est bien plus important qu'on ne peut penser, ce 
parlement. C'est là que les élêves montrent leurs défauts, 
et que le maitre a l'occasion . de les corrige r. Les jeunes · 
orateurs font beaucoup de fautes, soit de langage, soit de 
caractere. Le Maí:tre pourra interrompre leurs discours 
pour leur dire, par exemplo: cc Mon ami, vous n'êtes pas 
juste; ce que vous blâmez n'a pas une si 
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que vous supposez, óu est une chose que persoune ne peut 
é vi ter, ou est une chose qui ne vous reg arde pas . )) 

Il dira aussi à un autre, si c'est nécesssaire: (:C'-ette ma-
niêre deparler, mon ami, ne peut pas être admise. Peut- être, 
vous avez raison, mais vous n'êtes pas poli. Il n'est jamais 
permis à un homme de bonne éJucation de dire des choses 
pareilles à ses adversaires, ni même à ses t.nnemis. Laissez 
cela à ceux qui n'ont pas d'éducation . Voilà comment il 
faut dire votre pensée. : . . )) 

Si le blâme coni.re les autorités est juste, le ma'i:tre 
pourra dire à celui qui est blamé :. « Voyez que Mr. Tel a 
raison, vous n'avez pas bien compris votre devoir. Soyez 
une autre fois plus attentif.)) Ces petits discours du maí:tre 
auront un granel effet , surtout s'il es t un pédagogue auto-
risé. Ce qui est important c'est que le maí:tre laisse cet air 
d'autorité absolue, pour se montrer lui- même docile à la 
loi, éclifier ses élêves par son exemple. 

Il faut que, quelle que soit la question, il écarte toujours 
sa personne. On supposera peut être que le maí:tre perdra 
une partle de sa force, cléjà si affaiblie. C'est le contraíre: 
jamais une autorité n'est si fort, que quand elle avoue sa 
faiblesse devant la loi, à laguelle elle doit obéir. 

Pour completer la fiction, le. maitre établira les regles 
clu mouvement de l'école et les dispositions clisciplinaires en 
forme de lois, qui puissent être changées selon les circon-
stances. Il y aura aussi un cocle penal et criminel pour 
definir tons les delits, qui peuvent être commis par les 
éleves, et pour en marquer les punitions. Outre cela, il 
cloit y avoir aussi un code ele pi·océdure pour déterminer 
les tribunaux compétents pour chaque cas. 

Il ne faut pas abuser de ce moyen. Le Cocle doit distin-
guer les fautes, soit légeres, soit graves, les clélits communs, 
et ceux de responsabilité. Les fautes seront punies par le 
)Jlaitre lui même. Les tribunaux ne doivent s'occuper que 
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des crimes, pour qu'ils ne deviennent pas une chose vul-
gaire. 

On peut divisor l'administration en di:fferentes hranches , 
dont les chefs forment un consoil solidaire et rospo nsable . 
La forme de l'administration, comme les titres à adopter 
pour les divers fonctionnaires ce sont des choses tout à fai t 
arbitraires . Ce qui est essentiel, c'est les éleves _agissent 
de façon à mettre en pratique les vertus civiq ues, l 'énergie , 
la justice, la responsabité, le dévouement, etc. Moi, j'ai 
adopté une forme qtü a paru drôle; mais qui pendant 30 
années a produit de bons résnltats, comme vous pouvez " 
voir dans cette brochuÍ'e, dont jevous o:ffre quelques exem -
plaires. · 

Je ne veux pas fatiguer votre attention en vous expo -
sant toutes les parLicularités ele mon oi'ganisation scolai r e . 
Vous Axaminerez cette brochure et vous me feroz vos 
objections. Je suis préparé pour vous répondre, Don pas 
par mon autorité, mais par celle de la pratique. 

Sans faire une exposition complete de mon 
systême, ce qui vous prendrait beaucoup de temps, je 
m'occuperai de qnelques elifficultés pratiques, que le maitre 
vaincra avec ses e:fforts. Le plus importanf dans ce systême 
d'éelucation c'est d'habituer les élêves à respe,cter l'opinion 
publique. 

Il y a donc eleux grands problêmes à résouel re. 
Le premier c'est de former chez les élevês une opinion 
qui soit juste, dont les blà messoient craints, et les louan-
ges soient appréciés. Le second c'est de la faire agir. 
Et tout cela exige beaucoup de tact. 

Pour. former l'opinion publique à l'école, le mait re 
a la classe de morale, qu'il doit faire une fois par semaine. 
La leçon ele morale ne doit pas 8tre théorique; elle eloit 
verser sur l'analyse eles événements ele la semaine, aux 
quels le maí:tre mêlera habilement les blàmos aux mau-

• 
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vaises:habiiudes de certains élêves , et aux éloges aux actes 
corrects d'autres. 

Mais le maitre doit s'efforcer de découvir g_uelgues qua-
lités dans ceux même qu'il blâme, pour que la leçon ait 
plus d'effet, pour que les élêves blâmés soient un peu sou-
lagés dans leur amour propre, et la leçon ne soit pas per -
due . Si la parole du maitre n'arrive pas tout d'un coup à 
corriger ceux qui sont déjà vicieux, au moins elle éclaire 
l'opinion des autres; et cette opinion se prononce contre les 

et les incorrections avec une fül'ce irrésisti.ble. 
Se le maitre dirige habilement publique de 

son école, ce granel pouvoir social fera le reste tout seul. 
J'ai constaté três souvent que les élêves qui venaient à 
l 'école sans aucune idée d'édu cation, qu elguefois três vi-
cieux, devenaient au bout de quelque temps bien meilleurs. 
L'inftuence du rni.lieu avait tout fait . Le cours de . mo rale 
m'avait servi tf'IIjours de gou vernail pour diriger mon 
bateau. 

Pour faire agir l'opini.on, le maitre a la: présidence de 
son parlement scolaire, qu'il doit r éunir une foi.s par se-
maine. Le parlement est destiné à la haute censure . Il n'est 
pas üne corporation législative ; mais il peut être consulté 
dans beaucoup de circonstances de la vie scolaire, pour 
habituer les enfants à prendre part à tout ce qui intéresse 
le bien public. 

En leur donnant cet enseignement on arrive à .trois . 
grands résultats. Le premier est l'acquisition de bonnes 
habitudes sociales, le seconcl est la correction d'un granel 
nombre de défauts, soit ele langage , soit de caractere; le 
troisiême, qui n'est pas le moi.ns important, c'est que le 
maitre a l'occasion de savoir beaucoup de chosos, qui se 
passent loi.n de ses yeux. Ce qu'il ne saurait pas autrbment. 

Il y a dans la société eles eufants les mêmes tendances 
que dallS celle eles hommes . Quelquefois les hommes les 

33 
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plus I'espectables reprochent à leurs adversaires les actions 
moins correctes, qu'ils font, soit par négligence, soit par 
protection à leurs amis . Et leurs reproches ne sont pas 
toujours guidés par le zele, mais par la rivalité politique. 
Eh! bien, les enfants de 12 ans, guine sont que des hommes 
en petit, font aussi de même. Et voilà le au courant 
des évênements, et en état de savoir à qui diriger ses 
louang·es ou ses blâmes . 

Si les reproches . des enfants à leurs camaradeK sont 
faits selon la loi , ils n'auront pas les inconvénients d'une 
dénonciati.on. Mais chacun essaye de se passer de tout ce 
qui pourra être publíguement blâmé;et voilà l'amélioration 
dans la conduitc. 

Il y a incore une institution três importante, qui est mi-
nutieusement traité dans cette brochure que je vous offre, c'est 
le systême des finances, Il est três import:-tnt et doit rem-
placer le systême des prix scolaires, qui a de grands iucon-
vénients. Non seulement il fait beaucoup de malheureux à 
coté du petit non)bre de ceux qui sont heureux, mais il excite 
des rivalités et des ressentiments, quelquefois justes , parce 
qu'il n'est pas toujours facile de savoir qui a mérité la place 
d'honneur. Oe qui fait qu'on a aboli ce systeme en Suêde; 
et l'Italie pense à l'abolir aussi. Et jamais on n'arrivera 
à l'appliquer sans qu'il y ait un grand nombre de récla-
mations, plus ou moins justes, mais toujours três doulou-
renses. 

Voilà, Misseurs, des idées, qui à mon avis, doivent 
comp.léter l'organisation de l'école primaire, pour la rendre 
plus éducative. Oe sont pent-être des idées de la pédagogie 
futurc, qui commencent à se mettre en mouvement. Je les 
ai exposées ailleurs co mme je les expose chez vous, pour 
qu'eUes soient étudiées . Je suis sur que vous y trouverez 
des sohltions nouveltes, qui m'ont échapé . . Vous . êtes les 
plns compétents pour tenter une expérience si importante, 
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parce que vous avez l'organisation jscolaire la plus complete 
qu'on connait aujourd'hui. 

Vous avez voulu remplacer l'enseignement religieux 
par l'enseignement civique. Eh! bien, fai.tes le, mais d'une 
façon pratique, comme tout autre enseignement. La prati-
que de ce systême n'est pas facile, je vous assure; mais, non 
seulement il n'est pas impossible, puisque je l'ai fait, et je 
ne suis pas un homme extraordinaire; mais il n'est pas si 
.difficile qu'on peut s'imaginer. 

On y trouve'beaucoup de chagrin, c'est vrai, mais on y 
trouve aussi beaucoup de plaisir, comme il arrive partout. 
Nous sommes en pleine société de petits hommes. les 
chagrins qu'ils nous font, ces petits hommes, ne sont jamais 
si poignants que ceux que nous rencontrons dans la société 
des grands enfants que nous appelons les hommes . 

Je puis vous affirmer encore que le maitt·e loin d'au-
gmenter sa besogne,deviendra plus heureux dans sa mission, 
plus soulagé dans ses fatigues, plus aidé dans ses efforts et 
plus efficace dans ses moyens éducatifs . Les élêves feront tout 
ou presque tout. Le maitre n'aura que la surveillance 
snpérieure sur ceux qui surveillent les autres, sans parler 
de ses leçons, qu'il ·fera tout de même. 

Ce qu'il lui faut, c'est beaucoup de prudence et beau-
coup de com· age pour vaincre les premiêres difficultés, com me 
il dans toutes les entreprises . Mais celui qui les aura 
vaincues n'aura pas le coour d'abandonner le systême, parce 
qu'il y reconnaitra une infiuence plus grande qÍ1'en quelque 
autr6 exercice pédagogique. 

En finissant je doit vous dire franchement que je ne 
suis pas intéressé à faire de la propagande en faveur de ces 
idées, comme il peut vous le paraí:tre. 

Non, je vous en parle parce que je les trouve inté-
ressantes et dignes d'être êtudiées par vous, qui a vez déjà 
tait tant de choses pour Péducation . 
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J'espere que cette semence se développera facilement 
dans ce sol de la France, si fertile :en tout ce qui regarde 
les progrês des écoles. 

Quant à moi, tout en vous remerciant de la générosité 
de votre accueil si cordial, et de vbtre attentiou si délicate, 
je vous offre mes meilleurs vmux pour la prospérité de vos 
écoles. Et de l'autre cõté de l'Océan, ou mou devo ir, en ce 
moment m'apelle, je n'oublierai jamais les démonstrations 

la plus aimable fraternité, que j'ai trouvée chez 

• 
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