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anto 

EDUCAÇÃO HYGIENICA 
{/rno dos ,'oe propag(1udo foqueI/as col,u superiores. Sem 

6isle 

pro raml1lo estão 
e dOJ , 

/qll rIS ,.aro (! 'crcicios 
• f olores. 'I 'oic?tlca - a .Jaude do 

tlldo ,,,ais. ir.dis
.. :,da. srio fIe se 

,omp" !zetldi,!a I 
cja opara a 

primaYla, nlio 
é ~tI ri IOdo Ctn todn.f 
cdll atÍt'o, f ita c con

natu1'alme"tc, como 
a ,õcs limpa.f, 

par<1dn o rode·u ,til: l' que 1l/1' tal crit rio se "rop6, 
tJ erl.f;"(Jr a procura a llorda da "aude, depois (1'" 

~. Iwll/tl/vl/ o 11wl n"a·la ou rcrde·la: aprende·se a 
apal r o itu c., ;0 qltC roa S t'IJ in li em t mpo CI 

et i/ar. 
J! te t mpo ~ em do l, r o, antes da cnan 11 articula" 

as r;mP.ÍrQ,( polot '·lI.f 011 e"saia'- s primeiros i'0SS(),: 

cada mil d r.:,loda uma lIesl1'o de Ir .. 'o;en, profiea. 
dl/' o fi/lro no acrõe limpas: que lhe pro-

Ico m r. (JuQmr.ntafU (J alld. 
Porq/le a escola primaria " () "a de oJlti" aI' e s, 

illSi/IO, j6 syslh,,,.otisado, co'uo umo d'f( iplil (I escolar 
.1I0llmos professoros, por mera i"tu; 60, ou já adeafltado 
f'r paro o ta ~m .. um du-:tida. mos sem CarQ ter de ' f· 
fcctit.a Ir r·goro.ta execu ~·ao. E cumpre qlle li i.H sejo. 

Não $ trota de ,no,s Im a aula, ou moi li-'ras d, 
leitura. porém , .ft·mpZe. f'le"t de escriUpulo as a Õ" 

'''''/'(I protira ia e cxigidas, rrigid os os moos Ift'-
bItU$ uualt,b,. .f, explicada a "o:ão 11 cessaria dtl/" • 
m/ ( e nl/tro .• o t.;oda oppnttunidade. 

'ao 110 "isso novidaJ : ti "Qt';dade é apeno ,,,. 
•. re IItar ;s o, amo .", I'r gra"'ttla que se cumpre ó 
ris o: rca!iza1'·se-'lo OU;", na '$Cola a CdUCDCão JtyJ}Í"e-
1tlca do nlum"o, o 1"0;Or b'?teficio tJ1fe para n t-ida lhe 
JarJo 'rIr. trcs e i"s,ecl<Jres. 

Aoora ".,smo leio no r('/l1lor;(l do BuanJ of Edu
cation do Estado de NftIJ lor., de J916, QU "a,.o o 
O'UIO fll,,,ro, nte em que j'l'cmos, f 1'0 dei 1'minodo em 
t Iltl.f lU e.teDlo.f ,,,,blicos ser m dez minul desti'ltodos 
todas as II/O"Ir;;s, ° ''',Ia vi ita d aio, illsp .rão de 
Imlra.f l d Hlr. I cnbellos, v,nuorio, .lImm4r'o a pri"ci;io. 
11cpois li iocn i! COtn O.f d sCllidado.f e remisws. com (J 

que do ali ar ftropno deUe (dos J a em Olljda se 
r 111 ° Cém. UH ir, jirJalmenft:, laOitos de lim; o, ,"dis
pellSat,r.is á saude' 6 vida. E ist.o, e "tio liçõ.s dD
U1lfafira.f da catllcdra, é que 1tyoieucj é mais, lorqNe 

t/ d/lra ão paro o .(audc. Que I o alegria de viv"... 

AFRANIO PEIXOTO. 

a correspondencia devê ser enviada a F R A C I S C O A L V E S 
lia do Ou. dor 166 - Rio dc Jlnciro 



A ESCOLA PRIMAR IA 

IDEAS E FACTOS 

ORTHOGRAPHIA UNIFORME 

Uma pagina de historia antiga. 
Quando a 15 de Novembro de 188<) se procla

mou a Republica dos Estados Unidos do Brasil, 
está na memoria de todos os contemporaneos 
desse memoravel facto que. entre as instituições 
creadas e naturalmente decorrentes dos novos 
ideaes politicos, uma surgiu destinada a com1;>ater 
por todos os meios c modos o al1alphabetls~o 
e a diffundir para isso larga ma"" a IIlstrucçao 
primaTla e ,"cundaria. 'E ra na mente ~e todos 
convicção profunda que sem essa base nao pode
riam medrar, robustecer-se e fructificar os ger
men, da "erdadeira democracia, <lo governo do 
po'o pelo povo. 

Assim que, pela vez primeira, a nossa queri.da 
Patria te,e um milll,rttrio da 'Kstrucção publICa 
e foi elle confiado á competencia singular de 

'Benjamin Constant, o genial 'Professor, idolo da 
juventude militar, que em suas lições e exemplo 
de acendrado civismo ia beber a largos haustos a 
seiva regeneradora dos ideaes republicanos. 

Soh as vi,tas do insigne mestre foram flo
rindo ,h'er",s instilutos. que até então arrasta
vam vida inglona. \ Escola Normal. conglo
merato de docentes em perpetua interinidade. 
recolheu-lhe o bafejo salutar com O carinho e 
zelo que recebeu, vicejou animadoram~nte a ~n
strucção primaria, cujos professores viam estl?
lar-se-Ihe O enthusiasmo á mingua de autonomIa 
e de melhor ,ituação moral e material; refor
mOl1-se o en~jno secundario C crcou-se o c~amc 
de madureza como base dos estudos academlcos; 
encaminhou-se O enSIno superior á formação de 
uma universidade fluminense: tudo. emfim, re
v~lou á evidencia a superior envergadura do espi
rito formoso que presidia. ao lançamento ,.10 unico 
e'teio 'f~uro e hrilhante cio estado repubhcano -
a instrucção. 

Infelizmente, porém, prostrou a morte o maior 
dos propu!:thadores do novo regimeo e a. obra que 
se iniciára deslumbrante, não logrou dos que (!e
tinham O> altos cargos do governo, o respeIto 
que Se impunha a legado de tamanho vulto. 

Ruiu por terra logo o ministerio da instru
cção; suspendeu',e o exame de madureza, mnl 
visto. ou incomprehendido; trancou-se o syste~a 
int"egral dos estudos de humanidades e a prc?pTla 
in_trucção primaria. hem como a normal, obJecto 
de carinhoso cuidado de Benja.min Constan!. roto 
o elo que a prendia. á. União. passou a. fazer 
parte (lt)", ~er\'i,os mUn1Clpur". 

II 

. \nte< que esse desacerto m~nstruoso -. (que 
ora . . \PÓS \'IXT.: .\"I"10S de rCy!/IIell re!>"bl,ca"o, 
se hu,;;..:a corrigir) houve5';~ !=.,do cOI1~ummado. 
outro luminos{') ellpirito, que acompanhava Ben-

jamin Constant como seu primeiro auxiliar, o 
Dr. Ramiz Galvão, encarava com O amor e com
petencia, que ninguem lhe regateia. vFias .ques
tões de alta importancia que se prendem a InS

trucçao Jlublica. 

Sabem todos que alguns dos problemas vitae; 
desse assumpto, que se ventilaram nos .primeiros 
annos da Republica, os corporificou Ramiz Gal
vão na reforma do ensino normal C primario 
que traz a data de 18<)3: o que, porém. se acha 
em completo olvido, de que agora vamos exhu
mar é a hrilhante tentativa com que o sabio 
mestre, ainda na direcção geral de toda a instru
cção publica. procurou encaminhar á solução a 
capital questão da 'lI1ifor",idade rrl"ograPhica no 
seio de nossa lingua. 

Para tal "desideratum" foi nomeada uma 
commissão de pessoas, julgadas competentes opor 
sua posição () Hicial e estudos particulares, reca
hindo a escolha nos Srs. JoS;; Verissimo e For
tunato Duarte, respectivamente director e lente 
do Gymnasio Nacional, ambos já fallecidos; 
Fausto Barreto e João Ribeiro, lentes do mesmo 
gymnasio e o auctor destas linhas. professor da. 
Escola Normal. de todos o mais desautorizado. 

Não escapára á arguta proficiencia do Dr. Ra
miz Galvão que a completa uniformização ort.ho
graphica. desejavel escopo, não póde ser obhda. 
revolucionaria e dictatorialmente, por dureto o{
lidai; 'Porquanto iria este renovar, ás avessas, .05 
desacertos da . \cadcmia Franccza: pelo contrano, 
abrindo amplamente a questão entre pessoas de 
competencia (Ifficial a cingiu s()br~ ba~e limitada 
a que~itos que formulou em "anos ,t~t1s. 

Reunida a commissão, correu o debate sempre 
cordato, liHe e desassombrado, não se havendo 
ainda chegado a conclusões 9uando. por decreto 
oHicial, tomou a in,trucção primaria c norma) .0 
caracter ele serviço local. passando () Dr. Ramlz 
Gall'ão c o autor destas linhas á categoria de 
funccionarios municipaes c disSi)ll'endo-~e ipso 
facto a commissão. 

F, ""im ficou todo o trahalho já feit,) inuti
lizado e ,·~quccido. 

TIl 

Hoje, porém. 9ue a anarchia inv,,:diu pa\'o~o
samente o dominio ortographlco; hOJe que rema 
a maior e mais criminosa subversão das boas nor
mas. impostas pelo uso dos doutos, é ~e toda 
pcrtincncia, urge renovar a tentatlv.a feIta pelo 
eminente vulto de nossa' letra, patnas . 

No intuito de chamar a attenção para essa 
grande necessidade ele ordem in~ell.ectual. iremos 
aqui desbastandCl alguma, nas d,ff,culdades que 
forçosamente ,c nos hã" ele deparar no terreno 
(IUe deixamos apontado. 

ALFREDO GOMES. 

,\ ESCOLA PHBlARJA '~:!i 

A INSTRUCçAo ADEQUADA 

Quem conhtce a composição de nossas es
colas primarias, sabe que a maior porção dos 
alumnos Que as frequentam pertencem ás classes 
proletarias; são filhos de lavradores, de opera
rios. de empregados em serviços domesl!icos, etc. 

E para esses, que ficariam analphabetos, sem 
a assistencia official, é que o governo institue o 
ensino gratuito e o diffunde com enorme des
peza .. 

Deante dessa constatação, os programmas 
primarios, como sempre os po.::;suimos, appare
cem-nos extraordinariamente -excessivos, discor
dando das necessidades e da conveniencia real e 
effectiva dos beneficiados" 

Podemos ter como certo QUoe, em regra geral, 
}la nos cerebros sujeitos ao nosso regimen es
colar uma indigestão constante: é o horario 
kaleidoscopico, é o numero de horas de esforço 
inten~o sob um c1ima severo, é a propinação de 
copio~as refeições mentaes, ministradas sem con
sulta pré"ia á capacidade assimiladora dos pa
cientes . .. 

Além disso a propria condição destes, muito 
especial. aggrava-lhes a situação: são organis
mos depauperados lia maioria, mal alimentados, _ 
tarados pela hereditariedade da miseria, do al
cool, das molestia.-; que nunca se curam, que se 
perpetuam por in finitas gerações. 

Esses pobres sere" physica e mentalmente in
feriores. são forçados á enorme sobrecarga de 
um en~ino complexo, variado, minucioso, que só 
alguns privilegiados podem receber sem damno. 

El'identemente o esforço que lhes exigem ex
cede tanto sua receptividade, que não só não 
lhes apro"cita, <:amo os exgota c os elloja de 
loJa illstrucção. 

O preparo desst."s pobres ccrebros não visa, 
~I final. outra cousa ~enão o exame. 

:\' elles se forma uma crôsta superficial, nu
tnda pelas repetições diarias. e pelos exercidos 
de memoria. e que basta que chegue intacta até 
ao exame, [Jara alcançar seu objectiVQ. 

·:-<e'i'\e dia fatal, marcado na lei, aquella crosta 
precaria e aTtificial secreta urnas respostas a 
limas tantas perguntas previstas e a creallça sae 
da escola com o seu inutil certificado, pata, nos 
seis mezc> immediatos. esquecer tudo o que lhe 
injectaram. 

Com a abstenção da rega diaria, a crôsta se 
gasta. parte-se em laminas -delgadas, .... farella
se e desapparece, e o sitio Que ella occupou surge, 
em breve. llmpo, \'asio e magoado. 

Foram quatro ou seis annos perdidos para a 
"ida. para a acti\'idade. para o trabalho fecundo. 

Ora. succede ainda que. para essa categoria 
de alumnos, e,se ensino é inutil. A v-ida em que 
em breve entrarão. que é a mesma dos seus 
pais, não requer es .... c... ... conhecimentos especiaes e 
abundantes. 

Pensamos que as. escolas são viveiros oom
muns. onde recebem a instrucção rudimentar 
todos os futuros cidadãos e que as condições 
destes variam ao infinito. Ali ha desde o candi
dato ás profis<;ões intellectuaes. as mais altas, até 
aos que irão trabalhar, a soldada, nos serviços de 
campo, nas modestas officinas e aos que \'ão 
viver das pequenas industrias . 

Essas categorias já se acham mais ou menos 

discriminadas, pois a marcha natural das oou
sas é que os filhos sigam approximadamente a 
condicção dos pais e a da sua classe social. 

Essa -diversidade deveria logicamente deter
mÜlar dous gráos de instrucção, convinhaveis a 
cada especie de educandos: a escola de rudi
mentos essenciaes, summarios, em que o alumno, 
com eronomu. de tempo e de tra'halho mental, 
aprendesse o que precisa para sua existencia 
modesta, e a escola de conhecimentos integraes, 
para os que pretendem exercer as profissões em 
que o cerebro é o instrumento principal _ 
aquella dJisseminada e mull!iplicada, esta rara e 
esparsa. 

Talvez os ideologos não achem esta formula 
bastante de",ocratica, mas evidentemente está de 
accordo com os interesses das creal1ças e os da 
communhão. 

O systema actual está contribuindo e ha de 
contribuir cada vez mais para a desclassificação 
de um grande numero de indivlÍduos, Que, eva
didos de sua categoria 'por uma instrucção 
muito superior ás proprias necessidades, não 
podem, comtudo, forçar a porta das categorias 
estranhas ás suas aptidões naturaes e dahi esse 
proletariado intellectua.l que enxameia nos con
cursos para os cargos publicos, nos Iyceus e fa
culdades para a conquista de titulos e diplomas. 

.-\gora talvez não sej a de todo inopportuna 
"_at suggestão, tanto mais digna de estudo, quan
to mtereS5a muito de perto á nossa situação fi
nanceira. A ·desproporção terrivel que ha hoje 
entre o que se gasta no Districto Federal com a 
instrucção primaria e os resultados colhidos com 
essa dissipação, está na consciencia de todos e já 
foi notada pelo Prefeito. 

Uma reforma deste genem reduziria pouco a 
pouco essas grandes de...pezas e attendena a 
estes gra ,,"" aspectos saciaes e pedagogioos do 
prohlema do, ensino primario. 

FROTA PESSOA 

-------.:.-- - -
NA PROPRIA ARITHMETICA 

CALCULOS INUTEIS 

~:lIJt'r nào orcu)JH 1()~:1l·. É ('jlrlo. ~fc.h. 
tt'mpo é dinlH1jro, P ludo tenl .... ua ppora, 
bua opporlunidadl'. 

Perde-se IllUitO II'mp" 11" "'co/a publica 
il ensinar InuHa cou"'n, ('lll rlC't "i,npllto do 
c,scncinl, que 'Iua,i ,,"cmpr., fica Illal a~,i
milado, com gl'undl' prcjl1izo paI'" fuluras 
ncqui-içõc' inll'lll"cll1a,",. 

.\Inl l'nlra o mt'JÚIlO pUl'a a \''''('01:1, loh
nho compll'lallll'nll", c dp ~, " 7 3llIl0-, tl"'lt" 
faz- ... l' logo lIJll geompt r(J. ~\ sua querida 
hola dl' !lorl'ucha pu",,, a dcnominar-b(' P.\'_ 

pllera. O cuno ua chamin~ {> 11111 cyli/uil'o 
a deitaI' fllll1aç,1, O funilzinho '1UI' 1'1IP I"nl 
pJl lre os seus bl'inquI'do, no /)I"'IUl"110 ln'lll 
di' cozinha . é um cone. ' \\Jrpndc " que é 
superficie, (. qu.' são ares/as P qlll'junu3" 

Dalli a pOllen 'em IlI'CJUCII3' pali"lr:h 
daI3-~I'-lhc elo ,,",seio. d3 nrdem, da ci/'i/i-
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tlmle, ela /'onr/atle, da "I";{/rule, tia veraci
,Iad,. <In corfl!Jrm. 

'Iai, n<lialll,. r o 11 U"" , I"linho feito g~o-
1:1'''l'ho: -ahl' determinar os pontos cartleaes, 
~llt" otÍflllu/'-u; 1"111 lIor,lo de um curso 
f/,.,quu desde li ,,1If1 ori!Jem ali; li embocadura, 
''t 4'IIl doi .... lt'lllpOS, (\ ltln u"'l'ir3Illt' a r:11'lo
grapho, um pequeno lH!I'imeJl~or, quI' sabe 
a cOIl.,lruc(IiQ lia plal/lfI ria salfl' .. • leval/lar 
(I p/anla da escola '. 

No diH "'l'guinlt" o,;PlltlO 110 nlt''''110 dia, 
loma ))ul"lt' IHHlh'n" pa)l' .. t":Js snbt't' (lfÚlll(lt' . ., 

dome.,liro." -ohl'" () corpo 1/lIIIIIlI/O ..• ohre 1"'_ 
!lellle"" " rnz, (, nulul'Hl quI' lIlui [r"qu"III,'
m,'nl,'. o/'~e/'l'llç<i() da /1(1lurf:(I 110 curso 
da:) dic"I' ... us eSlaçije,lJ: primfll'''I'Cl, f)lIloJ1lflo. 
verão " inverno •. 

\illua p"d"rá " I"·,,r""'tll·a 1'1'1"1' a "lLl'lI
"üo do no"o IH"IIIt' I'I'ucho ,""11 .. idi'", cell
Irue ... ... df' quI' .... un I UOIl ... l"l'llIpln.,: o UI'roz, 
-'ua (·ullllra. prep"ro I' /ill" (/ '1ue se d,,,lillfl .. 
f) (a/é (;r/I'1II, ir/em); /) ('(ICI/O (ir/. ir/.j ... a 
flll/ll/l rIr I/.,-'ucar (id. id.) .. o mil/li) (ill. i,I.) ; 
" !/allinlw " () /)/'11: () r,'lo!!io " () lem!") .. fl 
111: : 1/ alir/llll " f) mel, elc.> 

ElnJill1, ainda nüo I.Op iniciou IIOS UI'CmH)'" 
,Ia lf'ilul'U " da .. ,,'ript:l, " jú r 11111 iniriado 
lla g'l'onll'll'ia. na g,\o~p·aphin. !IH n~l'jnH'Jl
.... unJ. lia cl)~nlographiu. lia zoologia, na bo
I.3nicu, na agricultura r, alé, na apicullllr:l. 
E ainda n~n pa"ou para I) 1.0 1111110 dI) Cllrs() 
elemento/' li" ",Iucto~ I Ainda ",Iú na eI"-.,,, 
I,rplilllinor (in{tllllil 011 mOll'/'/I(1)'. 

1':nll'l'l"nlo, " .. "rola Plllllil''' Il'm a 1'1"'_ 
t,·"c.Üo til' eliminar o <ln:llpl",1I1'I bmo. QU:lII-
1I0'! I. por '1"" \lrq'o '! 

:\ilO . Par:! rumpril' a 'ua :IILn, ""LrioIICU 
Hlj ...... :)O. quI' l· l't~ttlnlt'lllt· '·' .... a. t' !-.óllll'nll' 
p~""a. dl'\ {'I n I'll'.ill:lf :lIJPllfl"'i. lnn ... , nluilo 
!>"m, a 1,'1', 1'-1'1"'\','1' " r:llrul:n·. "U'm IIl' 
dl·JlH'lllo .... til' :,{t'ographin I' do .... fnelo ... ca
pil(\l" da hi,loria pnlria. Tudo i,lo, jú 'e 
\ t\ lHllna aIIH()~plltll'n "Ptll o"')1{t'Il:Hla I' 

"m '1111 ' p"I', i,larn ron,lalll," ,'rrtlll io, da 
lIIui ... ,rl 1J11H'nl. 

,"\!-o"'Üll dl'\-i:1 ,""'J', 1H'lo 111l '11 O"". ('IlHfll:1I11 t) 

no ... h1lnlilh:l H no ... \ f'"a. jll'l': lnll' :t 1' 1\ di-
zarilo, I' ....... a IIlfJu ... lrllo,,",idaflt\ dtl ln!lhõt,"'i di' 
illtli\"idtltl .... qUI'IH" .. ,la LI'ITa . Ino opllkllla, 
UlO ~dl"1I 'lIatln pl'la Il:l I 1tI'PZ:I, 11:10 ... aJ)I'1ll 
It'-I' I. 

'\0 plnj)l'in 1'1l<';11l1l do ('ult'ulo, U;I IH'ofll'ia 
HrllhJJll'lij·(l. ha l'upill1l0'" illlll"i .... 

Lum I) " ... tudo da,,", 0JlI'J';H'fll'''' sohl'l' in 
It'iro ... I' d"I'ÍlUHI' .... (·oni ;I .. 1I0CÚI'''' ht'llI 111 -
litia .... : Jy do quI' !'t'ja :I 1'1':1t'~:t;o fH'dill:lI'i" ; 
·~.o tln 1'1I ...... ihilid:ld,· dI' ""'1l1pn' ... (' COJl\ 1'1'1t'- la 
,.", d"dln:rl: :1." do l'rm '1111' 'I' l'OJllJllI'II,' 
fIUHItt!O U:l tl4'ciJual ... ,' :thandotlHJll ca ... a .... 
flf'l'imap ... I' ... " t'OIl .... ('I'\:HH Utll.h lantas, :-.Ú 
l'on1 j ... to. ht'111 "II ... ill:1flo, :qHovpitnndo-st, 
ludo ... o'" JllOllll·lIlo ... JI:II'U ... ,' pôr l'ln plPua 
ill·thjdade o l'aci'H'i llio do :\lU1l1nO p pn"n 
!"-4' )111' Jni1li ... ll·art '11I o ... prl'f't'ilo"'i I'npido,,", do 
cnJcul" IlH'nlal I' " ... ('riptot "'ó C,)Jl1 j .. ll). l''''
la .. " .. 11 .. 1"'I'JlllJ'ado 1',11':\ ahm'lillJ' ,) ,'sludo 
do ,) ,I t'mo rnf'll'i .. o " qup,l,i," r ol'l'da I i\ a", 

d'J (I1n~ip~gb::~::;::.'o ant)rior df.l" revista: A Pmg~ 

o l'''Iludo da~ gr~HHlt'Ztb dll'('cla I~ in\f'J .... U
rnl'nl .. JlI'0fll)l'cionBr~ l' di" pl'ohl/'Ill," (I,. 
caJllbio, !lI' jU I'o, ,. dI' lalllu' "nl' I'l'nlo, 
<}tH\ 1,,;,' flpl'(':-'l'lltam cOlnIHUmllll'llle. 

~Inntida aIH'Jl3~ ti 1l0ÇUO, bpnt ('xpJanada, 
d,' rmrcão ordiJl:!ria .. da 8U:1 COI1\ "I',ibili
du(\t· ,'m d'·l'illlul. IOl'na-sl' inlltil o ",Iudo 
do mnxlIno COJ11rnllJ11 divi,or, do 1111'1\01' 

mulLiplo comrnUI11, da reducção ao mesmo 
dl'nominudOI', da ,illlpliflcaçüo I' I'l'ducrün 
Ú PXPI'P,",suo 111 a i"" .... implP.." {Ia .... olwrnçfu· ... 
sohrr rI'UCçõ .. , QJ'dinaria' , d,,, dizim:ls IH'
l'iod i('n~ (' 'IIn, g'l'ra lrjv~ ... , 

Tudo i'Lo r hojl' 1'II'inadn lia "-cola pu _ 
blica C0l11 g-I'and~' f1puro, IOlnando-l,,;" t'1}())'
n1f'tllplllt, () I ('1l1PO, dos alulllno .... t' rll)'" do -
1'1'111",. Iln UITl:! jll'l'r,'r"llcia '·IHlrm .. Jl .. ln 
calculo d", fr:H'rf,l" onli,J:IJ·in_. qu:tJldo Lal 
IH't"fp,'PIlChl dl'\ ("rn ... 1'[. "do r:lh'ulo ... ,,!lre 
(I .. cima"" (lI' li-I) fr"'I"1'1I11' na \ idn pralil'a, 
(I ~('n)prl' Jl1uito mai ... \:lntajo ... o n;to ... 6 IW'" 

('oolhinaçü" ... llullIt'rica ... C'I)I)10 na nIJl'l'f· ia r.R() 
elos d:"lo_ .. ela ,,,Iup~o do, p,·olJ\"nr:t-. 

SlIppollh:Hno ... qllP ~I' q\lpi}'" ('tllf'ul:lI' a 
"'nnlllla: 

~,1~3~3 ... + 3,5i6576 ... + 2,0001911001911 ... 

Suo (rt· ... pt'l·jndica .... <:011\ fll·IHlnn-la .... I'IH 
I)rdjll~lI'i:h : 

.1.mO 

2000lsn 

~n999!JO 

E, ngOJ'U, n "'OIllJ11:t dl, .... ln ... ll·f· ... rl':H~~4jl'''':' 
ol'diIlHI'Ül"'i? ! ... QlII' Il'nhulilúo! (,ol'n,UPlll r 
F;H'alnu~. 

'illda. rl'lilllll"tI", IIt',L,· 1':1-0. I) Illaior 
d,,, d"lIomiund')J'l" í' mllll il'lo do, tlul )'0-. 

E ~i 11tlO fo, ... '? E ,-;i fO:-'::'f'l1I tndu ... IH'irllo, 
(In t ri' ~j ('01110 ('In ou t rI} ... f·n ... o .... ·' QUf' hor ... 
"IH'! :'\fto dl'~:lllilll'·ll1n ... , FlI ÇU IIlO.... n 1"1'. 
dllrritn : 

10101 I ()r)J I) 2000lbtll 
+ ------ t 

090 JOIOI !'U9 1 ()()I O !1~\'9900 

I, "lIt[\O'1 ()II:tlm IIllllliplic"C''''-! ~Ia- . 
:linda Itt' ... tl' 1';\,0, rt'lizml'lItt' t:lllllH'IIl, IUtu 
~I"' .... u ... lnnl: ... ifo .... 'n1pll' ..... D:1o: 

~t)Jl'm;IIf(Ii1, It ' I·I'J1ltl .... PJ1IIi,Il: 

999WOO 

'1 u .... , IHH'lflll' titiO lill1ltámo .... n .. ll'l· ... pt '
I'indica, " n,;o cnlr'uláIllO' "l!tl'" d"('illl:ll's'! 

Vl'jamos (l 'ltll' dal'ia, !t'\ "lido I) calculo 
alr millp,illl"': 

'2,423 + 3,577 + '1,000 

.\ Esr.OLA l'HDI \1Il \ 

Co", a hr""a! l-lo '1l1:ll'ltll·r 1Il"IIillll ou 
II\l'uillU hahilllada a "'llImnr, fal ,I,' rÓr. 
foz nll'lIt~lllIWllLt', " ,Iiz IO!!I): .. Ili ~, " 'm 
:t'lu,'lIr p-pnlhnralo Itltln ri ,' 1"" ('"I<'ulo 
d .. - (r:lctô(-' .... nnlinuria ... lulI1!'o t' I'f'I1Il"'". t'. 

al\\. ... l"II'I'n'IHI" difliril. 

TOlllt '1l1U "'J para nul ru .·'l'llIplu, a t"-

JJrt· ...... ,1n rracl'iunaria fl\lI' dl'ralll UH cnn-
cur ... u (lt· adllli ...... rtu :', Inalrirllla 110 1.° :U1110 

,lu E-cola '\"rll), I 1'J11 UlI:;: 

0,07171. •• + ~,I~I" ... X 
0,09;; 

\ O.()I)3 )( 3.1 

51-
3 

111 

5 
1:-

7 

I'odrn\ll- aJl,,-llIr '111". ,L"'IIlrl' !1Ii1 ,'all
dillaLa- '1U(' II'nhalll t'onr"rrldn, IllII .. uma 
... t'~lIir:\ln tnai... OH fllt'Uu'" a ... ,""uinlt- lilnr
dia : 

" 1Il! 

Y\lO {iU 10 
-+ 

It.l .. 
l( 

:1 f> 

71 :lI'! .- -t- lo( ---
!",JO ~, t..;', alUo 

~ + 
lfi 

n 
a~·. 

V~lO 100 :11011 

11"1 

:I r, 

~.~;o x lti ~I ~OO l( 

: a '" 3&3 IV - ---- + 
3;JO x lU 7 52~O 1\004.0 

3'3 x 11\1 1\1 )( :1:1 1~>57' 62; 

ó'2~0 X !lU + 
It004.0 x :1:1 ',2í<3tlO HtS3tO 

4t1~01 11;;:;1 

tl'!"'IJ20 15;0 ...... 

Er- n rl'~ult;"lo, d~IJoi, d" rali~uJllt· "al
cularia. E qUI' I'l'sultadn! ... hi li unidade 
fOr, pnr ('x('mplo, o IIwlru, ~('rli "rt'ci~o imo
Ilinu-Io divididO ('m 15í mIl (' 80 partr, 
íIlU3P, I' 1011l3r II mil ;)7l I dp's3~ parlc~. 

Ilan'rá '1u"1ll po"u r:lz~r id~u do gran
<11'7.11 I·,'prc~l'nluda por ~('nH'lhunll' rraccção 'I 

.\',ilJl -i procurarm,,, :I Il'Ilcçào 'lU" dir
It-r" dn rOIl,i,l~rada t'lIl Illt'no, d,' um mil 
:1\ o, (o 'IUI' "quivall'rá a achar ,o lIunH'r" 
,11' rnill~,imll~ corr~'Jlulldcnle, a rdl'rulll 
frDI'~à,), ou a con\'prL,'-la em df"'ílllllll I'!l
cnrr lrar~JJ1I1- II,f1j:t 

E '1Ut'llI l'ollhp("'I' 11 mplro ,. 'CII' -lIh
Illullíplo, sÓ ('ntãn [tirá id~a p"l'fl'illl 1111 re· 
~ullQdo rinal da tal ,·alcularia. 

Ei.. I)oi" com qUt· herie de conhpeim"II
lo. I' Cl)m que Lrahalhll -c chl'g-ou li Inl "':
-lIl1ado não rolo lido no calculo, aU"I
liarr, '1Ut· fnrum II'ÍLo~ á partI', uVlllt:tllllu 

• :111:1 
rI"IIlr,' d,,", li ... ·dllr~il() da' rracrêlf'~ ---" 

;"_xll 
I!I 

:to IIlinilJlIf lIeJlncninadnr ("unI Ul11IJl. 
I !III III 

L 111:1 l':lIll1idala. '·lIt .. ,.[lIl1to, :lIIf'IW' "om 
fi' 't'lh llIod(',t o- r u li\j",ímo- cOllh,·c irncn
lo, de u'·cimo'·,. foria todo () ":Ilrulo '111 
l rl·... Jll-'IlIHlda~ f' rhr!laria au rn~·"'lni ...... iTl1n 
rtl ... ultaUu, u ...... inl: 

o.o;~ + O,31f> 

5 + 0,333 

O,88i O,OOIM 
---+ 

5,333 1,4 

+ 
0.1)55 X 0.0'-

1 : 0,714 

0,072 + 0,001 - 0,073. 

F. t:\BHIl \ . 

--------------v--------------
ORNATOS OU FIGURAS 

/)tU Irt'.) arlts lilh'racs- a gra"""atlca, a 

di~/rr/i(fl " 11 '''''/lJn'f~ - que "",sli/uÔ<l1/l tara os 
l",uolo.1ti,os ti lrh iU1Tl. ma"da (! ~xigt' a "~ctssi

dad.· hadlr''''' '1"t, durre::ados (OS sub/ilt::as 
r"·"!la"das " 0.1 bYZt"/lIfislllos de /,IJiloso/Jho! 

, .. dnsos, $r ",;,,;s/re drsdt ado ao fll/llro cidadão 
" rrSltlllO usrllclOl. /ti .. úu "a cscolas dt r"tlor;eo 
", .. ", rlrelor~s . "eIU díalcctds, mas tvddS "eis .o 
somos mais ou ml'IJOS, ~ e"Si"OJHOS a. s,l-o. Todos 
IIS (o"hrcimtn/OS daqut/lo sérit são hoi •• ni"is
/,ados li" uula dr 111'9'''' mo/rrll" <o.n St" (0"'

/,IC//ltll/o de gro"'lIIoli(o .. o u/lld" dos or'l<l/flS 

01/ figllras </IU u e/ll/,reg,,,,, lia linguagem ha rlt 
ur. /'(I;s. 'N!i~arlo rrograsit'amtll/t, dudt a 
rul/':"'I' 11'; fI urgumento, dtsdc a I"dla olr 11 rQ
,·;oc;,ú", O LJr J. SrrroJlo. já sllff;,-;lntcmtntt 
<I","uid" dos ""SNS Itilorrs /,dos .",/;osos lra
balhos didacl;t"os t li/~rarios rom (/1It IlUl 1.011-

rodo a E_cola Primaria. cmprt"elfdclI, em fi'" 
dos "uri/ulos du " .. pro.,imo livro IH"" cloui-

, ilO. Será prpci.o mai~ um tr:lbnlhinho: 
achar uma nulro rrl1CçilO 'Iue difrtro da con
siderada dl' uma quantidade menor que 
l/'l, 1,3, 1/5.. .. bLo é, menor que um~ , 
1t'J'Cl'ir'l qUI' lI'lIha pura lIuIJIl'l'lHlor a um
Iludc. 

ficoriill rociu"al dos orlla/os. O" figuras. TaIS 
u(( idr"lts S';t' iIItllc10,wdos 1I(1,J gro,n",at;cQs " .. 
,,,,,,, !lr.",dt daordt"., UIf' a precioso II~~'O 10-
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"ico. que " I/OSSO presado collaboradoT soube 
dl!Scobrir. EI/llmerando as figuras lla orde", 

Cf.'sal/te d" comPlexidade de elaboração mental, 

era forçoso qlle, chegando ao raeioci"io. se oe
c .. passe d.· factos que per/tl/eem ao domi"io ha

/>i/llal da logica, islo é, que "essa disciPlitla se 
.-sludam. pois a logica I/ão possue faclos seus, 

['"reuria 6 !>ri",eira ~'Üta ,xcedellte do ambilo 

da "ossa rn·isla esle Irabalho. se algl/e", ° qui
~<'Sse julgar do fim par'l o pril/ópio. 

,,1 perfeita ""idade do estudo, () exacto e,,
('(Ideium,nlo dos faclos, le'/)alll-llos. elltretallta. a 

dllr lia integra o capilulo <lI/e obti"emos, pois 

lodos pcraberiio qu, (I "ltil/l.1 parle é um COItI

Nell/el/lo necessario ao esPirito do professor. 

O ... onwlos ou fiY14ras podem e devem st!r 
c1as~ifi('acl.h segundo um criterio scientifico. A 
• resallle comPlexidade psycllOlogicu das opera
( iks mcntae qUl" elles pre,:..uppõcm. é ., criterio 
taxion"miCII ad"l)tado na seguinte classificação. 

/. N,\ ORDEM OAS IOÉAS. Os ornatos referem
se: ou á ftir",a dos lumos. ou ao ~'alor si9l1i/i
fIllit·o delles. Xa primeira hypothese. sao ... ela
Nasmos; na segunda. trapos. Os metaplasmos 
alteram a forma dos termos por SIIppressão, COII

rrtlcçiío, scparaç<io, uugmruto, transposiçõQ e ju
/t'rpolllç,i" . • \ suNraslia (de letras ou syllabas) 
IM',ele occnrer nu principIO. 110 meio e no fim do 
vocabulo: no principio é aPhlrese (tI, em vez 
d,' (/Ié); no mei,) e syllcopc (soidlio. por so/idtio); 
n,) fim .; IJ/'lIcope (grall. em Ioga r de grallde). 
"li ecll,/ipse (suppressão ôo som nasal, quando 
a palavra ,eguinte começa por vogal: hom'essa= 
homelll e-'Su). ou synal~pha (suppressão de vo
gal final. quando a palavra seguinte começa por 
"ogal lambem: millll'alma=lIIinlta olmo). A COII

IrtJCf,j" pode ser de Vllgaes eguaes numa só, e 
chama-se cr"se (vou ti cidade=~'o" a IJ cidade) ; 
,)li de \"('gaes ,Ie syllabas distinctas da mesma 
palavra 'Iue passam a formar uma só syllaba. e 

,então é sy"erese (pie-da-de, com tres syllabas, em 
'ez de f'i-e-da-d.,. com quatro) . • \ separação' de 
"oze_ ditnngadas é " facto Ol)!)osto c chama-.c 
diereu I su-u-da-de. com quatro syllahas). O "u
'Imenlo (de letras ou syllabas). no principio cio 
,ocabulo. ~ prolheu (a/ampada, por lampada); 
no meio, cpelllhcsr (rcgiSlr". em vez de re9;S/"); 
no fim. rPi/hese ou /,,,,,,,'O!/e (mill/. em logar de 
11/;, qur seria a forma r~ll.ular, a naloga a li t: 

si) . .\ transposição pode ser de letras ou de ac
centos tonicos: e na primeira hYllothese teremos 
a alllilheu. quando houl'er troca de sons da pa: 
lavra por outros de fóra (bebado=l>ebedo). ou a 
",etatluse . permuta phonica no seio do proprio 
\"(,cabul" ('/)iyairo=t·i.'lnrio).. no segundo caso. 
t1istingue·"e a s)'slo/r, que ahrevia a I'ogal longa 
(décallo propamxytono, por declillO, paroxytono 
ou gra\,'e. com" syllaha media longa. de accórdo 
""m o latim). c a diaslo/e. que alonga a ~ogal 
breve (irnpío. com accentuação na syllaba Pl, em 
\·ez de il1lpio. com accento tonico n.a syllaba ini
cial). A illlerpolaçõo de syllabas da-se no f';'turo 
e condiCIOnai simples dos verbos. que admlttem 
as vafiações pronominaes muoe/ilicas; chama-se 

tmc.~ .. e é muito empregada no est)'lo mais cui
dado. nãu lia linguagem simplesmente familiar 
(jar-Ic-ci. por Ir farei.) (I). 

Tropo é uma figura que consiste em empre
gar os termos em accepção que não é apropria. 
a primiti\'a. a natural. Têm os termos, de facto.
dois sentidos: o proprio (I'. eX.: esla bebida é 
dou) c o figurado (p . ex.: que dna illu,ão!) 
;-Jo cml.rcgo de termos em sentido figurado, so
m", '" vezes levados Jl<,la necessidade de ex
primir uma i<.1éa, para a (Iual não possue a lingua 
lI111a palavra adequada ou especial; assim dizem", 
o pr da mesa. a mbeço do alfinete. Chama-se a 
"ste tropo de ca/achrese. Outras Hzes não existe 
iI ncce'sida"" de expressão (Ie uma iôéa para a 
qual não haja terlllo~ na lingua: somos apena0; 
impellidos pelo desejo de aformo"ear o discurso. 
dando-lhe relevo. força. originalidade; assim. 
p. ex.' dizem"s vontade lerrea, caracter ada
ma"li"". Lo: j'l<1 l' IIIrlo/lllora. 

.. \ mrloll)'mia, a s)'lIédocJu. e a olltollomosia são 
l'asos particularc,; ela metallhora. lia lI/eloll)'lIIi" 
qllando 1.> .. ' unpreg<l : 

o I a cau", pdo dreno , \ ' ive ,Ia p",,,,,, (= <I" 
dinheiro ganho r0111 n"'i C.;,cripln .. ) ; 

b) <1 dit'it" pela cau,a: XaquelJa taça ingeriu 
a morlr (i~to é () veneno ':4lu ... adtlr ria 
morte) ; 

c) o autur pela ohra: T~aduze~ Raeillc' (a~ 
tragcelias de Racine.) 

d) " localidade pelo ser que ahi e encontra 
ou de lá \·em · Queres um Chile? (um cha 
pé" do Chile); só fumo lta'·OIlIJ.S (charutos 
de I-Ial'ana); 

r) o continente pelo conteudo llebl o C11/iú 
de um trago (isto ê a hebida exi.tente no 
co/;cr) ; 

I) O -conteudo pelo contmente: () flJIIVClllo ~ 
granele (isto é o predio em que existe o 
fouj'rlllo. a..,~emhl~a de religiosos) ; 

g) " ,yml~)lo pelo ser symbolir.aelu: a rs/,od" 
tley'e curl'ar-se deante da logll (isto é os 
miltares devem re,peitar ~" dcei õe., do. 
magistrados) ; 

Ir) " ahstracto pelo concreto: a !>"bre~a en
I'ergonhada (isto é. os l~)bre. que têm 
vergonha de esmolar). 

(1) Ilem t' clt: ver ttuC' C;;~ trata aq,ui apenas do me· 
tal,)aSl11o CUltIU:lnt" é !ifJlfro Ou ",."oto de estyIo. Altt· 
rac;õe, 1I0S elementos matcriacl dos vOC'âbulo, (e, por· 
1; ... tO. verdadeiros metapla&mos) podem . cr, t' v\llllar. 
nU"flle "'\0, erros irOJ!lciro.: (NrLINGIa. por UU'LIGla (ex· 
Jllicavel l.ela confuslo com lNJ'IIMGll.) Pena ~ qu~ eeral .. 
mente as arammatica. nlo façam clara tal dllttncção. 
Erra tambem quem suppê5c que o elcriptor pode a &eu 
bel.prazer alterar a forma dOI vocabul0': 05 mctap1asm~1 
.6 slo licitol Quando de aecordo com o uso e a hu· 
tcria da IinfUa. 
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" s}'"rdnclrc abrange o emprego: 

,,) d" Indo em HZ da part., Pa>.>a o dia á 
janella (grande parte delle); 

/>j a parte em logar do todo: Uma frota de 
70 i'das I j",t() ê nav ios); 

c) do I!encro pela espccie: todos o. ",orlnes 
!'õão sujeito' ao erro (isto é. Iodos os ho ~ 
mcus) : 

d J da t~Pl'l'll' pelu gt:Olrt): u Pl;() no~so ele 
cada dia ( i: .. to é n ali",~"fo . . . ) ; 

c) ,lo plural pelo singular: _Vós e'peramos 
«=eu e"pero); 

fi ti" singular pel" plural: O fI'gle:: e par
tll"ulari~ta (Os I IIyJe;t'S ... âf) . .. ) 

"I d~ numero determÍnado em I' ez de quan
titati m indefinito: Já Ih 'o di, e t.jllle ve
l e .... ( mllilos V\'z~s): 

Ir I tia makria em Iogar do ohjecto de que é 
feita: O brol/::r sôil festivo (isto é os si· 
"ns); 

.\ alllollamaS;tI Mn:-.l,::,te ~m empregar: 

ti) nome proprio por commum ~ E' um Ciccro 
(j~tll é 11m gnmde orador) .. 

hJ nome" Cr /mmum l:m 'l'Z de proprio; o ,ori-
1'0 pnrl"g"t'~ (CUIÓ':S,) 

.-\ antonoma~ia é. para certlh autlJres. apena.) 
um caso de synedoche. Consiste a synedoche, em 
resumo. 110 emprego de um nome em .vez de ou
tr.} qUl" I) comprehendr na sua ... igni Cicação, ou é 

l1elle comprehendido; funda· se. pois. na relação 
de comprehfl'sõo, A metonymia é fundada na re
lação de connexão entre objecto. coexistentes ou 
successivos. 

. \ (o",prehellsüo de uma idéa é o con
junclO dos elementos, das qualidades que a 
constituem; é por assim dizer o seu con· 
teudo. Physiologicamente. a comprehensão 
da idéa de homem é: arrimai, verttbrado. 
"'(lIIIIIIi/ao, bimOlIO. A exttnsão da id~ é 
I) conjuncto de indil'iduos aos quaes ella se 
applica. 

:\ extensão da idéa de homem abrange 
todos 0' homens ainda agora vivos. ou já 
mortos. e 0< que ainda hão de nascer no 
futuro. de todas as córes e condições so
ciaes . A c.~/~"sijl1 t a comprehensão de 
lima id~a Seio iwt'rrS(H/uule proporciotlaesJ 

isto é. S1 uma deUas augmenta, a outra 
diminue. \ idéa de ur é dE extensão mo
,rima e de comprehen..'\ão millima . 

Consenamos a rncton)·mia. a synédoche e a 
antonomasia, quaes se acham no texto definida., 
e exemplificadas. por não fugir á tradição. Cum
pre, entretanto conf essar que não ha caracteristkas 
differenciaes rigorosas que nitidamente as extre
mem! e não raro os grammaticos as confundem 
em seus exemplos. Porque em verdade sô ha dois 
tropos fundarn<ntaes: a catachrese e a meta
phora; aquella derivanle da necessidade impe
riosa de exprimir idéa nova, para a qual não ha 
termo ainda na lingua; a segunda resultante do 
desejo d. mais vivamente ferir a imaginação re
vestindo as idéas de novas roupagens. empres
tando-lhes o colorido de imagens fortes. :\ me
taphora é o mais beUo. o mais luminoso. o mais 
fecundo dos processo~ e~tylisticos; é tamhem dos 
mais difficeis. 

ICol/ti",í".) 

]ONATHAS SERRANO. 
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11. A ESCOLA 

TRAÇADO DE MAPPAS 

(t;XER II._· ')S 1-: \1 [.oU~ \ P·\RA PRINCIPIANTES) 

. Hoje todos reconhecem que ;mportantissimo 
e '! pap~1 da .cartographia 110 cotudo da geogra
phla. E precIso, porém, que se não entenda por 
tal nem a -arte cartogral>hica, de que só tlsam 
especIalistas, nem a copia .de mappas trabalho 
penoso e de pouco proveito, ' 

A car~og,raphia que " e apresenta como o ele
mento prlllclpal no e:,tudQ ,14 gcogrdphia é sim
pie mente o traçado de mappas. _ 

Melhor eria até que ta.! nome nem figu
ra~se nos. programmas do t:nsino primario e 
"nde se d,z; - Carrographia, lioC esorevesse; _ 
t raQa<J" de mappas. esboço, desenho de mappas 
etc., e"pre~ões que indicam melhor O que s~ 
tem a fazer. 

O essencial é que apropria cr'liança trace os 
ma.ppa, por ond~ na ti,· ' fazer seu estudo de 
modo a incluir no primeiro, sómente ° que' vae 
e tudar nessa occasôão, depois isso mesmo ac
er,,;,cido do que irá aprender em outra vez e 
~ 'Im por ~ntc, até fazer um mappa. oompleto, 
I Isto que nao ha nas escolas mappas elementa
re., adequad?s \à() ~'Studo de principiantes, falta 
esta que mUIto tem <:ontribuido para qu,e o es
tudo da geographia seja feito mais pelo livro 
pela decoração, portanto, do que pelo mappa: 
que deve ser o verúadeiro compendio para o es
tudo desta materia. 

)'ias como fazer o mappa ? 
Uma criança pode traçar approximadamente 

" contorno de qualquer objectlo CIIja fôrma tenha 
de memona por vel-o constantemente. como 
um~ faoo, por exemplo; do mesmo \I1lOclo tra
çara o de um oontinente, de um p3lÍz. de uma 
Ilha, etc., pela obsen'ação de seu contorno, en
contrado no< mappa,. Quem não conhecer a 
forma ou eonfigur,,~ão de UI11 paiz de modo 
algum pode~á esboçar seu contorno, COIII() nin
guem traçaria o de um objccto que só de nome 
conhece'~se . 

fIa, porém. Uma differença importante entre 
.. s traçad,,,, de uma e outra especi<."~ d'e contor
nos; para se coboçar o de lima faca basta que se 
lh~ conheça a fÓrma. EIIe é wmpre uma faca, 
.e)a, 'Iual for a po<ição em qlle 00 (tos apresente 
e mnguem, por certo, a eonflmdirá com qual
quer outro objecto por se achar com o oaho 
para cima ou para baixo, ao passo que para o 
rontClrno de qualquer região é preciso que se 
t~nha d.e memona não só a fórma CQmo '" l)()Si
çao, pOIS que Q mudança desta importa na con
fusão daquella. devido a serem taes contornos 
c!',:ontrado< no< mappas <empre 00 m "ma po
~lçao 

Qual')uer criança que tivesse id'a do contorno 
do Brazll difficilmente o reconhece"ia, se lh'o 
apresentassem com a posiçao invertida. 

!"racemos o mappa do Brazil . que é O que 
nms nos tntere<o;a, 

. li. posição é um pouco inclinada para a di
reIta, 

,\ forma se approxima ligeiramente desta; 

Observando-,e nos mappas que os lados não 
,ão linhas reetas, como nesta figura, c atten
dendo-se, em cada um por ~l1a vez, ás curvas e 
mudanças de d;rccção que aprcoentam, chega
remo~, depois ele alguns exerci cio .... a este re
'ultado: 

que já se approxima mais do contorno do Brazi!. 
Di,' idalll()l-o agora em seus Estados. Como 

estes são muitos, difficil será guardar de me
moria a posição e a con figuração de cada um. 
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Ponhamos de parte forma e exercitemas pri
meiramente a pmição de cada um em relação 
ao:; outros: 

Quem faz um traçado COIII() este, cornquanto 
sÓ tenha em ,'ista a posição, já venceu não pe
'Iuenas di fficuldade" que é conhecer os limites 
de Olda estado, pois que elIes 'São 20 e muito en
trelaçados. 

O mesmo exercico póde ser feito por grupo 
,Ie Estados, como; 

R. ~ .• \. N. r l~ 

-~ ?, ~ nf;J b rI . .. 
~ 

Pc. r .. ' ti 1 Jl b L..c..c,." 

donde se vê claramente que o Ceará fica ao QC

cidente do Rio Grande do Norte e da Para
hyba; que esta se acha entre o lUo Grande do 
Norte, Ceará e Pernambuco; que este está ao 
oul do Ceará e da Parahyba, etc. ; ou ainda um 
slÍ Estado como; 

~lesmo em contornos desta natureza. é pro
veitoso exercitar a situação de alguns accidentes 
mais im,porbllltes, como neste exemplo ; 

8C(~,c, 

Oc. .. "" • 

R. '~'1. e ,.,. . 

Se o estudante não passasse de esboços como 
estes. traçando, por meio de linhas redas, uma 
figura que tivesse alguma semelhança com a d,) 
estado que quizesse estudar, na devida posição 
em que se acha nos mappas e assoignalando nella 
seus acoidentes geographicos, a situação de sua 
capital, 0:, de algumas outras cidades, etc., já 
lhe seria hem mais proveitos<> do que copiar 
mappas ou contornos feitos por outrem e perder 
tempo em embeHezal-os com finos coloridos. 

!tias é facil obter· se das crianças um pou«) 
mais do que isto, 

Bem conhecida a I>osição, não será difficil 
com a contimm;ão dos exercicios, ir ol>servando, 
a pouco e pouco,a f ónna de cada estado, de 
tnodo a ir cacia vez mais se approximando de 
sua configuTação, substituindo os lados da fi
gura'. um a 'Um, por linhas cur"a'$ ou sinuosas 
que permittam um contorno mais approximado . 

Si rva-nos de exemplo o contorno do estado 
do ).faranháo; 
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1! lr"~,,.(. 

\l)proximar ainda maio,; ~ trabidho que ('111 

nada apronita ao l tudo da geographia, 
Cr;lnças ha, tal\'~z a maioria. de l11uith 

aptidão pa ..... o desenho. que podem pas.ar logu 
do 1° ao ~. traçado. pela fa~lidade que encon-

tram de Teprcscntar graphicamcnte () contorno 
(I"C a memoria capprchendeu l>oIa vista do mappa. 

Tal é a cartographia (Iue. parece-nos. tem ap
pllcação vantajo,a na escola primaria. 

30 de M,.rrço ele 1917. 
ARISTIDES LEMOS, 

,\ 1;:-;I'.OLA I'HDL\IlL\ 

CO NJUNCÇOES 

.\ .... catt.'g(\ria~ tk pala\"ras invariavcis offere· 
cem-nos. na grammatica. a dcsagrt.i.davel 1mprl"S~ 
&ã.o de \"a,t()~ fabilltls de d;barras. {lU de porão 
U(! ca~. onde s.e lançam. mais ou menos desar
mauas, t{)(US :b coisa~ incommo,)as. Que preju
dic:t"":ll a arrumação dos apo;;tnto ... ou que não se 
~ahe hem onde cahem 

Adn~·rhio... prepo'iou;oe:oõ (' cnnjuncçõe~ são 
grupos heterogcncos c mal con~titllidos. extrema
mente variavei:-. segundo o t.~riterio co quanla~ 
veles á falta de criterio dos ~ral1lmaticos. 

Imprc!'.cindin:l no emtant·) para n cstUUI) da 
;,)"ntaxe e c~as,ifkação das proP{l~kões. forçoso 
é Que o conhecimento da~ conjuncções seja para 
() estudante tra"alh0 meno:o, dl'"san mador do Que 
artualmentc ::,:C' apre'enta. ma ... elaftl ~ mais ra
cional. 

O principal moU,'o de confusão é a apprnXl
mação entre a(h'erbios e cnnjunCl;õcs. 

o~ nos .. "..; gramrrHticos. pdo 1lt(:110S o~ mai:i 
c\ lmrmls:tdo~ pelo... jnexperitntc:,. ('",taheleccm 
que "ão r"tas dU:h classes diuinctas. t: que não 
I,.Hlc \;.('r conjun:ção afluil10 que é advcrbio. mas 
ao I':\S';O quI!' 31)'agam dentre as conjuncções estes 
\.' :lqucl1es term,)~. porque, explicam. a' sua fun
rção ad,'erhial e claris .. ima e até evidente, lá 
deixam outro .... cuja fun("(;~"in adverhial ou Ilro
nom:nal-ad\"rrhral Ilã( ) ê nttnos clara 

Quanta ... , ·Cle ... ..;oIDO ... interrogu(lo,,- :l respeito 
.13 ,'erdadeira ~ituação da palavra </II<I/Ido. por 
extmrlcl. que c..;tc profe-s"-'lr enten(le .. ú pode st'r 
all\'trhio e aquelle nutri) apt·na... cnnjuncçãil. 
quando a ,"enlade é que I1lrticipa do prunome. 
,lo ad,'erbio, e funcciona como conjuncção ? 

E' nccc..;sari não <''!Quecer que a categrJria 
c(mjllll{(c;o. não é do mcsm,) genero das cate
J!1~r:a ... ad"rrbio. adjC'cti'l"(1~ s"bstIHlli'4.'o. /'rollomC', 
,·rrbo. E~ta ...... ãn ~rupo de palan\.l.s reunidas 
llelo se"t;(!.,. i~lO é. i)elo Que significam, ao passo 
(Jue conjullC'Ç-e ..... ão llala,-r~h de ,'arias procedtn
l~ia . de \'ariadi..; .. inra natureza. mas que. to(lil~, 
~ distin~u em pelo ... eguinte: funccionam como 

(,rgâ .. de "gaçãq, que reunem proposições c ás 
'eze .. parte .. Je propo .. lçôc". indicand() a" suas 
re1açõe' logica, . . 

São f{eralme-nt~ originaria, de Il(lverhins e ás 
\Clt·S ainda cxer"cm funcçõe~ allverhiaes; algu-
1Tl.a~ pro\"~m UOS pronome .. C' outra:-; de radicae~ 
l1omini\e-~. 

ConjunC"l.;:ã) nãll ~ !I(li .. a palavra pelo que é 
,'", si. mas pelo papel que de'emp~nhl na frase . 

. / Em uma verdadeira r.onjunc(ão se toma 
qualquer palavra. soja qual fôr a . ua procedencia 
l' o !;;eu modo ele formação. desde que se rti ere
ar) t(Jd~) dtO tll111 orac;ãll. pl..lnclo .. a em relaçào c- Im 

uma outra prol""ição", (J) 
(kiosa .. e r;', poi... a inve~tigaçãn 5e e~ta ou 

aquella dC\'erá sahir do quaclro uas cúnjuncções 
por ser ad ,'erhio. 

Considerada soh e~te ponto de \'Ista a con
j uncção. c parece {IUf não ha outro certt). per
~untará alguem .... e não se hão de incluir tambem 
entre as conjuncç~s os pronomes relati,·os. 
~Ia;;. não: os pronomes relati,'o~. e outras pala
nas. t~m realmente um3 força conjunccional. 
distinguem-se. porém. uas conjuncçõe~. segundo 

oosen·a n citadu autor. .. em que estalJe 
apc.:nas a relação com uma /,art~ da oração, n 
com o todo. 

\'I'ariadissnnas l,i:tla,"ras se "adaptam ao mister 
de conjuncções, (ulncipalmente os ad,"erbios; ha 
porém. um grupo muito reduzido de corrjffllC(ÕeS 
css~llcia~s. isto é, de particulas que normalmente 
~() desempenham funcçào conjunccional. .n que 
nào pode de modo algum 9ignificar que só eHas 
sejam conjuncções. Si " admiltisgemog, como de
ver'lmn... por loglca. artalysar expre!sões tae:; 
como lodo7:ifl, comflido, etc .. que ainda na 
época do classicü.mo se c!'crevia'm toda 'j'ia. etc. ? 

..\s conjuncç()es ... ão indi ... pensa,"eis ao enca
tleiamcnto do raoiocinio, c tanto maior ~erá la. 
facilidalle na l:xpressão de:-.te. quanto mais vasta 
a li .... ta deU.1:';' .. \ dependencia e ns relações in
linns entre 0:-- juizos muito perderiam sem as 
conjuncçõcs. cuja ahundancia pode . en'ir de 
indice da capacidade expre"i"a de uma lingua 

... \s conjuncções". diz Carneiro Riheiro (2), 
.. fazem do discllr:;'1l um todo harmonico l: um 
..... \"mholo de ... sa "unidade que existe no l'SlMrito 
entre Ilos~as idd.l~ e nos~us pensamt:nt()~, uns 
relativamente aos outrp..;; l'llas lig:am as pr(lI"k)
sições umas ás (lutra~. c0nstitulndn as fra!~ .... 
estas c.:IKadeiam-.. l' umas ,,'um a~ outras, t 'ctn 10 
I) di~cursn. o qual !em c~~cs elementos C{Jnn~("t. 
nl>. <lue lhe 'cr"em dc liga e cimento. perdena 
scu \"erdadci ro caracter." 

,\ Ii~ta que \'amo~. em artigo suh:o-cQuena', 
urganizar. ahranKerá muito mai()r numero de 
conjuncções e Jocuçilcs conjunccionacs .. lo <.jl1e' a~ 
da!' grammntica..;. pOf(jue. conforme ficou dito. 
não nos I)f'jar('mo~ de dassifiC'o.1.r entre cllas taes 
palavra.:. como logo, !'urfa"to. I,lmbrm, etc., que 
algun .. \"ão climinand(l. c remettendo para 05 ad
,'erhios. O erutlilt.l I:t.utor do:-- ~\'crõts não hesitou 
em mendonar entre as cnpuJati\"a~ a expressão 
iylt"Jlmrlltr. t"ntre 3':i explicatic\.s. /,ri1lci/,almt"tt. 
entre a" illath"ds doudr, l'lIlfim, etc. 

~i~to. aliá.;:, ~\!guiu a rndo.;; os mestres Ul
gleze .. e a lIe-mã e ... l:ntre o .. quaes ninguem tem 
duvi"'" a re;pcito da funcção conjuocciúnal de 
Ii~'eroisc, also. 100. etc. cm inglcz, c de so. fbfnso. 
insvjl'rll. gll'ich'4.,.:ir. ,-",:ohl, ;-7. •• :ar, "úmlich, "om(lI
tHeh t' quantas üutra~ em allemâo 

O. DE SOUZA REIS. 

------.:.------
CARTAS SERRAN AS 

J\" 

,1/il/lra /,rc:;ada col/cga: 

Comprehendo hem as di fficuldadcs em 
que se encontra \'ocê. relativamente á preoc
cUJlação de obter o maximo resultado do seu 
ensino ~m classe. Postas ele parte as palavras 
em que se revela uma tão linda modestia, a 
sua hesitação se cxplica facilmente pelo bre\'e 
tirocinio que tcm a minha no"el collega na 
pratica rio ensino. 

Sua carta. entretanto. contém fundas "er
clades. que ~Ó as professoras Jlodem compre
hender e sentir, Já passei 4>or isso. minha 
amiga... :lllIita vez. pela insllfficiencia de 
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trechos, .pela escassez de idéas moraes, 
la carencia de assumptos adequados, me 

achei na contingencia de mutilar phrases, sub
stituir termos, alterar expressões e eliminar 
imagens, para que se não destruisse a essen
cia da lição que queria ministrar ás minhas 
alumnas, nem se perdessem as idéas e actos 
quc pretendia suggerir-lhes, 

E' realmente embaraçosa a escolha de mo
delos para narrações a serem reproduzidas em 
aula, 

Eis ,porque, muitas vezes, na impossibili
dadé de facultarmos aos nossos alumnos con
tos literarios de bons escriptores, somos obri
gadas a improvisar nós mesmas pequenos en
trechos, attinentes ao fim que collimamos, 

Indo ao encontro do seu desejo, e corres
pondendo á sua con fiança, envio-lhe aqui uma 
narração suggestiva, cuja rc,producção pôde 
ser dada como exercicio ás suas alumnas do 
2" anno complementar: 

ALDA, 

Era vadia, Xão é que fosse má, nem reve
lasse uma cclucação precaria, mas não gostava 
de estudar, 

Ella sentia realmente que o seu espírito 
não se inclinava ao estudo; inclomavel aos 
conselhos da mamãe e das professoras, achan
do quasi uma inutilidade, parecendo-lhe mes
mo um cerceamento á sua liberdade de me
nina voluntariosa, essa banal necessidade de 
trabalhar muito, porque, ás vezes com uma 
eX'plicação exigua, entre dous motivos á sua 
distracção, as noções lhe entravam facil c 
amavelmente o cerebro. E, de facto, em Alda 
a intelligencia sc affirmava, a cada instante, 
como um bem, cujo valor a prQpria dona 
ignor~va ainda. 

Olhinhos vivos e negros, a graça encan
tadora -do sorriso claro e fino, o gesto facil e 
a voz segura e um tanto dominadora com quc 
falava ás outras, tudo naquella creatura sadia 
e limpa, de vestes finas e lindos cabcllos acas
tanhados com reflexos de ouro, tudo eviden
ciava um cerebro perfeito, de poderosas facul
dades. 

:-'fas não podia estudar muito. Parecia-lhe 
uma razão de sobra esse argumento simples e 
aceitoso, que muitas vezes lhe dominava, sobe
rano, o cerebro e que a fazia dizer, imperiosa, 
sacudindo a cabecinha, batendo o pé, com a 
autoridade que lhe davam as concessões extre
mas do avô: - Mas se eu quero brincar I ... 

As outras collegas tambem brincavam 
quando, no recreio, alacres e sorrindo, se es
palhavam entre os canteiros floridos, ou de
mandavam para a roda Ou a cabra-cega, á 
sombra farta e fresca da grande mangueira 
de tronco rugoso, em cuja fronde os passa
rinhos vinham tambem brincar. Brincar, por
tanto, é mais do que uma necessidade; é uma 
obrigação, como lhe dizia, grave e sério, por 

cima do, oculos, escondendo o riso doce no 
canto elos labios, o seu Vovó, a creatura mais 
meigamcnte boa que :\lela conhecia na terra. 

~l as brincar no recreio sô? só durante 
aqucl1a fugitiva meia hora, que apenas dava 
tempo a se escolher, entre duas dentadas na 
mer~nda, o jogo preferido, ou a traçar no 
chão os riscos da amarc/la ? 

Xão! Brincar sempre seria o ideal! 
\s crianças são como os passarinhos: nin

guem jamais os viu ao jugo do trabalho. E si 
é trabalho o ca rregar no bico a pluma leve, 
o musgo fino, a agazalhante felpa com que 
se faz um ninho, não cabe essa tarefa aos 
passaros crianças, mas sómente aos já cresci
dos. que de"em ter um lar, porque têm filhos. 

\s mestras eram boas: mas D. Sára, por 
ex~mplo. parecia-lhe rispida demais, emquan
to n, ,\lice trazia para todos os discipulos um 
riso doce, de mãe, que acarinhava, antes mes
mo de se transformar numa palavra de con
selho ou numa censura profundamente pro
tectora. 

. \'s suas perguntas achava Alda um tão 
frisante encanto, que era em goso que Ih'as 
respondia, sorrindo á fórma da terra e aos 
seus movimentos, como si, no descrevel-os, 
trocasse com a bondosa mestra palavras de 
carinho. 

As col1egas sabiam-n'a intelligente e boa, 
mas, na inconsciencia rIos juizos mal forma
dos, nella como que apontavam a mais refra
ctaria á applicação, a mais rebelde aos de-
veres. 

Pobrezinhas, pensava Alda, não \'êem 
que ha tanto tempo para aprendermos. Por 
que me obrigarão a ter modos de moça, si 
sou menina, e por que não me ensinarão 
quando fôr moça, como Lmlra e Julía, que 
est udam tanto... porque não podem correr 
nem saltar? 

E a prédica indulgente do avô lhe pas
sa"a imponente' pelo espirito: "Estuda-se toda 
a vida, ha tempo para aprender e tu, menina, 
és tanto um estudante como o sabio encane
cido entre as pa redes do laboratorio." 

Um dia, após o recreio, quando os traba
lhos escolares iam reencetar-se, um aconteci
mento inesperado agitou bruscamente as clas
ses e poz na alma collectiva daquel1a casa um 
espanto, um pezar, uma impressão maguada de 
reprovação e colera. 

O grande mappa, lindo e claro, do Brasil, 
que 'pendia á parede da esquerda, como um 
grande symbolo de solidariedade e crença e 
uma nobre imagem da vastidão enorme da 
Patria muito amada, lá estava manchado d'alto 
a baixo por uma linha negra de tinta, que 
descia de um largo borrão espadanado. Todo 
o Sul do Pará nadava em tinta negra, cujos 
salpicos alcançavam os limites extremos da 
larguissima bacia do ,\mazonas. Um rio phan-
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tastico e inconcebivel atra,"essa\'a, numa recta 
negra, parte de ~Iatto Grosso e parte de 
Coyaz e. galgando serras, liga,'a a majestosa 
caudal do Paraná á lagoa dos Patos. 

A escola inteira alvoroçara-se. Havia COmo 
que a sensação de uma calamidade, que em
l'allidecia os rostos e accelerava O bater dos 
corações. 

A Directora appareceu. \'inha tambem tre
mula e pallida, - Pousou a mão sobre a mesa e 
olhou os semblantes. com um rictus triste na 
hocca e uma chamma percuciente nos olhos. 
Olhou só, primeiro. Depois falou. escondendo, 
na calma forçarIa da '"OZ se,·era. a ancia de 
descobrir a maligna mão, e ao mesmo tempo a 
dór com que teria de punil-a. 

- Todas estão "endo o que acontecen. 
.0\ Iguem, que tem consciencia, algucm nesta 
casa dele estar pron:pta a confessar o mal 
que praticou. E' triste , é profundamente triste 
isso! Eu não lhes direi mais naela agora, 
Quero apenas ,aber uma cousa: Quem foi? 

HOll\e um ,ilencio ancioso. Entrcolharam
se medrosas. 

Ouvia-se apenas. entrando rouco pelas ja
ncllas. o pregão cantante de um mercador. 
L;ma pequcnita temerosa ensaiou um gesto, 
erguendo a mão: 

De\'e ter sido .\lda. 
- Pro,'a\'elmente. affirmou outra. 
- Só Alda o faria. 
E outra mais e mai, outra. numa crescente 

affirmação, reboa\'am a phrase inicial da de
nuncia. Os olhares se fixaram rapidos na 
criança, cujas faces ~e 3,-ernlelha\'am, em
quanto as mãos tremiam e as pernas fraque
ja\-am, qua~i yerganf{o. 

A Directora enterrou um olhar perspicuo 
e penetrante nos olhos da criança. ~Ias estes 
enchiam-se de lagrimas, que quasi rehentavam 
rutilas e escorriam pela face ardente e rubra, 
emquanto, com a caheça erguida, agitada pela 
commoção, a sua voz ,"ibra,'a entre soluços: 

- Eu não! eu não! E' uma fabidade ! 
Quem me \'iu commettendo esta culpa' Por 
que se \'oltam contra mim? por que dizem 
meu nome? Xão fui cu. posso juraI-o I 

E agora, desafo~ada c lil"Te da constricção 
que lhe aperta\'a a garganta, desfez-se num 
pranto forte. que a alli\'iava da clamorosa 
angustia daquella injustiça terri\'e!. 

A ,·erdade. seutiam-na toelos. 
A Directora mo\'eu os passos até ,\lda e 

lhe passou a mão sobre os cabellos. D. Alice 
tentava enxugar-lhe os olhos. 

- ~ão chores. E' uma inj ustiça que te 
fazem, Alda, Xão foste tu. minha filha. Quem 
foi "amos sabel-o. 

- Fui eu. tartamudeou uma pequenita, das 
mais queridas na escola, pallida, fragil, bai
xando os olhos. ele onde tambem jorravam 

lagrimas longas, sob o peso daquella "erda
dei ra tragedia escolar. 

- Tu, Julieta ? 
Mas todos viam realmente a veste modesta 

da criança com a marca evidente da tinta, 
que lhe salpicara o cabeção e a manga direita. 
á altura do hombro. 

- Tu, Julieta ? 
- Eu, sim senhora; mas foi sem querer ... 
- Como, sem querer? 
- Foi Paulo que esbarrou em minba mão. 
- Teu irmão! oh! 
E no espi rito indagador da nobre senhora 

,lesellha,"a-se nitido o momento da culpa. Era 
conbecida a indole tra"essa e trefega do me
nino. 

Julieta falou: - Segurava o tinteiro, para 
limpar a ca\'idade de onde o tirára ... 

,\ menina foi obrigada a narrar o occor
rido: num gesto brusco Paulo espalmára a 
mão nas costas ela pequenina mão da irmã
zinha. fazendo com que o timeiro voasse, de 
baixo para cima. em direcção ao mappa. 

Paulo rleixaria a escola. 
,\lda chorava ainda, suhjugada pela tor

tura da injustiça. soffrendo o ol\'ido em que 
a deixa\'3m. ante a confissão da outra, por
que a dIa lhe de\'iam a çompensação em cari
nhos. quasi em perdão, da bruteza inconscien
temente má com que a julgaram. 

D. Carlota puxou-a para si. beijou-lhe a 
fronte. ameigou-lhe os cabe11os, e falou: 

- Sahes por que te julgaram assim. ? Por
que não te applicas ao estudo. porque não te 
mantens attellta na aula; porque só queres o 
brinquedo. a conversa, a corrida, os saltos, 
que são naturaes no recreio, mas que se não 
permillem dentro destas salas. E's uma me
nina boa. meiga, ime11igente e ... ,"adia. Dou
te um heijo pelas tres qualirIades e reprehendo
te pelo defeito. As tuas co11egas só te conhe
cem pela vadiação. E assim és tu mesma que 
lhes ''cus dando direito it "u"posição injusta, 
mas comprehensi,"d, com que te acab~m de 
offeuder e arrancar essas Iagrimas quentes, 
destes olhos bons. Applica-te e jamais te ve
rás malquista ou mal julgada. 

E a alma rebelde. mas encantadora e mei
ga de ,\Ida. cOl11prehendeu tudo. 

O brio da sua consciencia, o capricho da 
sua ,'ontade forte e firme, lhe traçaram a 
norma da vida eseolar. E o proprio avózi-

,nho. tão transigente nas maximas, sentiu em 
pouco que ha"ia uma transmutação admiravel 
uaque11e espirito; até o rlia em que a boa crian
ça, na doçura angelica dos seus treze annos, 
meiga e singela, modesta e alacrissima, ob
tinha no exame final do curso complementar, 
numa linda palavra de 10ll\'or, a distincção 
com que lhe sagravam a applicação e a cul
tura.-Mendes, 10 de Abril de 1917. 

MARIA STELLA. 
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A economia domestica, seu obJecto 

lar. do 'eu con forto. e o conhecimento rios tra
halhos que elle impõe. ,offrem de certa anti
pathia. 

"V cri fiquei ". dez importante Ilerlagogo belga. 

.. \ pl1a\'ra l'coJ/on,;() tem maiS clt.! um sentido, I 

('um» c;ucceuc a quasi lodos os ternv}s da lingua
gl~n. O povo emI)fcga-a mais correntemente 
romiJ -'i}J1onymo de habito de poupar, ,de gastar 
POllcn. e ainda IBra ~jgniricar a pn,pria cousa 
poupada. IlU ac.:umulada 

Schuytcm. professor lia Universidade de Bru
xel.las. "'até nas e"colas primarias gratuitas, que 
ca<.la n~z mellos se interessam ac; meninas pelos 
tnhalhos do lar. Dir-.e-i. que é de bom gosto 
p.Tt~c1amar. na. sociedade a ignorancia dos prin
C!PIOS culmarJo"i, que nunca se peR'Ou em uma 
vassoura. (IUC a costura é para as costureiras. os 
cha{léos para as chapeleiras r .. . os cuidados do
mesticos para as criadas. J SSo prO\"t~m eviden
temente do ensino recehido. " 

O ensino das escolas é cXce5~i\·amente li
terario c ~icntifico. de modo que tende mais a 
formar da. menillas bacharelas d" ~ue donas de 
ca~a, 

\s:õ>im. '(Iiz~sc que a economia é lima \'irtude 
e que ct"rtn indiviuu,) possue economias. Náo t! 
porém, neste ,entido que falamo:; em economia 
poIiticJ.. e(;c)nornia social. ccunollua nacional. eco
nomia t1orncstíca .• \flui quer dizer boa ordem na 
admini~traçà(). ou govêrno de qualquer coi~a. 

E' o sl>ntido et)"m<>logico, pois que o voca. 
h~llo provê,:" de duas palavras gregas <Jue. reu
nHb~. eXP'flml~m governo da casa. 

4\ economia rlomestil'a trata. portanto, de tudo 
flue se refl're á adrninistraç;10 da cac;rr. E' a 
scien.:ia do lar 

lntli'pen,:tI'el á prosperidade I' :1 paz das fa
milias, t,.'lIa se .:,e immi ... cuc nu:; menores facto~. 
I1lS dcrradtira" minucias da \·ida domestica cn. 
~:nand., a mulher CC)ml) organizar e manter ·cun ... 
\Tnientc-mcntc um interior. como fazer reinar 
n~ .c:t";l. a ~}~dcm. () as~ei(). n con f~)fto; comI) a.p
pltcar JudiCIOsamente o Sell dinheiro. Sem Sl' 

tornar avarenta nem gastar il1l1till11l'ntc; final
mente. cI)Jno conservar () que pOS~Úl·. tirancln 
d{)'i nll'1l0re" r~CLrr.;;\)S f} f1nior parti·do possivel. 

I..ig':11 1a por numerosos pontos de cnntado com 
a moral e il hygicne. a economia domestica tem 
~eu I)ro.!.{ramma em muita" '\l'cções parallelo ao" 
destas 'T11p()rtantis..;,imas di"'l"iplill:ls. O seu ohje
cto. que é toda a admini ... traçà) dI) lar. é vasti~
SlT11f) e eornplex\). e c')lnprchl'lldc nã() SI') os co
nhecimento') theoricos que S~ tran~mittl'm l'm 
prtle~-çãt). mao,; ainda nt1111crnsn,; cx('rcicins pra
tico~. (t'l\! Sã0 ns ma,s valiosos. 

\lliadl"H a. ell:t, numerl)sao;; arte., cnntrihuC>f11 
t-utTl (h .. eu..; ensinamentoc; para a formac;;io (h 
Ina dona ,Ie caSil. 

(1 I!r.;,tinn essencial da mulhl'r é exercer a 
... oberania no lar: ILlra esta sua l11i:;s!io deve pre
parar--e. adlJuirincJo a'luelles principios que 
const:tut"lll. no !dize r ele Montaigne, a mais hon
rosa e a mais util das sciencias .• \ todos os mo
mentos da sua vida tem a mulher occasiáo de 
verificar com,) é necessario o cnnhccimentn 
usual e pratico de turlo que se relaciona com a 
admin:stração til sua t~1~a e que de\'e saher fazer 
tUlh que orelena. 

To los Os moralistas se t~m manifestado neSle 
sentil!.>. E', por exemplo. Fénclon ctlsin:llHlo <IUC I 
se deve formar o espi·rito ela moça para a" coisas 
,)ue deve falér toda a vi·e1a. São ainda Mon .. nhor 
J)uplnloup. ~Iadame de Maintenlln, ~fad3mc 
~ecker e tantos outros autores nota\'cis. 

Desprezar ou Ignorar uma mulher os ensi
namcntos da economia domestica é dar prova de 
uma educaç;í,) rlcfeituosa e Ik uma inadaptação:\ I 
SU:l. nohre e glnriosa missão no mundo. 

~ntrctanto a verda,le é quc a prt'Occupação do 

I)csu falta de educação dome,ttca da mulher 
é !lU(' docorre a tão <Iccantada ina;lti,lão Ilrofis
,ir>nal das no<sas criadas. Elias são aquillo que a 
incapacidad,' .Ias patr03S deixa ~ue sejam. 

\ ddiciencia do senso domestico ,Ieyc ser 
suppridl pelo en ... in,) da escola e (,'orno é pda 
escola primaria que passa quasi toda a mocidade. 
nào de'·cnlos t.'Sopl'rar da~ escolas profi.,,,i0n3cs (" 
domesticas a 'ah'ação. 

'~la, J>an que a escola l>rimaria possa mi
tlistrar o ensino domestico é preciso que a pro
pria professora conheça e pratique o; cuidados 
d,) lar. E' ridiculo. diz o rderido pedagogo 
hdga. ouvir proclamar pelas professoras COIn

mun~ I-flnel'pios de economia domestica Que. 
theoricJmcntL' verdaclciro~, são tão mal apre
:-ot'tltados qu :" nflt) Pl)derm ter. no momento da 
;Jjiplicaçãn. nelll pés nem cabeça. Rio-me quando 
uma profr ...... oLl de trahalhos ·dá a~ medidas para 
fazer meias .. .'In tricot: essas rnc.lich ... são then
ricas. uniformes para todas as alumnas da aula. 
qU1.ndo a l1l t'ia está terminaua. I1rnhurnl t~riança 
a ptllle calçar! 

Da mesma maneira se fabricam cami;:ts. cal
ças inst·n~ata!\. inn~rosimeis, de urna jnutilidade 
tão rompida quanto pos"i"cl 

A ord em mo ra l na econo mia domestica 

() lar l" a sédl' da família Scm Csta el1e não 
l·xic.k. () lar é materialmente o eSl}eIho ria fa
lIIilia. Elle ntlo terá os precii.:adosde conforto do 
espirito. clt' cnnsl)lo t.." de tranquillichdr. l'm uma 
pala\Ta nán será perfeito se nriO csti\·er orga
nizada a familia. segullllo as regras m()racs. 

A ordem moral. isto é. a subordinação irrc
\'l)Kavcl c firme ~Ios individuos ao "eu dever 
moral éo. I>oi..:;. imprescindivel para paz e a prospe
ricJacil' do lar. . \nte;. p"rtanto. de "tudar a or
ganizuçãn material <Ia casa. \·amo..:; estudar ligei
ra'lIlente as condiç6es moracs a que devem S3-
tisfa?l'r os individuos rruniclns em uma familia. 
Ca'la um desses individuos conservJ. Oi seus 
cI('\"cre~ pcs~oaes c tem então 110'·05. 

C).;; dereres (Ie familia. nu dev!'rr"i dnmel.i.licn". 
ruja ohediencia constitue a ordem m;ual, ~ãl): 
de'·cres elo. csposos, deveres dos paes para com 
IIS filhos. ,los filhos para com os Ilae5. dos filho, 
entre si. dos patrões pan com 0' criados c dos 
criados para Co.111 Os patrões. 

Os cspo~os tl'm comI} deveres prir.cipaes o 
amM mlltllo. a fidelidade e a indulgenda mutila 

.\ E;;COLA pnl\l.\ IlI .\ 

para f,~ d~ieit.t.l '" O~ paes li·m para ('om ll.) ."cus 
filho ... n dever de sustental-o~ c prOH?T a todas 
as 'Sua:; nece:;~ida(lt ... da vida physica. o ele amal
cH. o (Ie a elles 'e dedicar. n de instruil·os e 
eclucal·o5. 

O; filho, tem o elever da ohediellcia, dI) res
peito. i.J) amor. ua a .. si!'-tencia :lOS seus pae~. 
Entr~ ~i dc,·cm os fiH'k)S amar-se. auxiliar-se e 
rcs.pcaar- .. c. 0" patrõe.:; de,·em aos criado... a 
Il()ndade. a protecc;ão. a \ igilancia. a justiça Os 
ser\'iciore, de\'cm ao, patrõcs: fidelidarlt'. dedl
.:ação. obediencT~. 

Re~um:nd() todo ... o..;; (te\·crc~ "411 vida clomes
!.i~3. 1}0dl"'fT1O~ fl'iluzil-o:-; a um só, flue é o de 
manter em si o espirito de familia. 

"O e~pirito de familia", diz UIll afamauo 1110-
rali ... ta (t) "COI1 i~te primeiro em reconhecer t' cm 
.unar a t()l:!.h O~ tntmhro:; ela familia. não stl 
o ... mais pr\,)ximos. mas ainda IlS afastado", 

Xenhum ,~ ,te preza. (le ntnhum e ('flra; 
para ll1(ltJ~ se dc'·C' ser IJCne\·olcnte (" sen'ü:al; 
por e~ .. (" nle1n ... e dilata a alma ak os ultiml)s 
ramo o(la an (,re \"1\'a a que se )ltrtencc. 

"O e_pirit·) clt!' íam;lia in"pira o arnór c o 
cu~to do nome. ()h .. curo ou celehre. o nome foi 
u .. ado ()Or in,)j\·idw) ... quC' o honraram com c;uas 
\ irtudes. e traz-nClS a. lemhrança e o lhcsouro 
da" gerac;6e ... opa ... ada" ~i alguns n iJl .. ultaram, 
tl'mos o devt'r de la\'3.1-0 da macl1la c tnrnalao de 
no\"o rc"pclta,'cl. 

- O e"pirito "Ie (n"'lilia guarda mtaetaS" as 
tradíç(;e... Herdeiros I(le nossus pae~ na onlc..'1TI 
material. nt,... o 'OlllnS tamhem na ordem moral. 
\ men h que ,rja e\'idcnte 'lue cll(; ,e enganem. 

con:,lartl1ham\ das. uas idéa" e ~Lpirac;õl'''', e 
tnil,alhatno ... pda rl.'alizac;ãn ,lI) eu ideal. 

.. o r"lpiritn de familia Impõe. finalmente, 
\lrtud(õ, htreclitaria .... Elrvc:'moan'J .... pelo e:oioforco 
!1l"ra!. a) ni,oel dj)S nO"50", antep3s-.a<los. Xãl' 
\hanHh apenas da 1l\l:-,5a alma individu:.d; \"1-

vamo t&lmbem da atma c()mmum. que c;.c tral1-
1111tte le poe a fi:ho. ~ contrihuan;", [lara ele

\~li .. a tle um ,:::rau nn C'".1rn;nho ela perfeição." 
São o~ c1~,'cre da mulhrr tlue mais directa

III nte diz~m re~()Cit() á t'"cl\flOmla d,)mestica. isto 
t:. a adl1l nic;;trac;ào ",upcrÍnr ti,) lar Ella ê ordi .. 
nariamente na famili.1 flha, e.;;pO~3 e mãe. O 
prime;rô c .. tad., ê qua,j semllre l)rC'~araWTlO d{IS 

outro .. clo~ . 
t.om.) (''''posa tem duas ordens de cleVl'rcs: 

,-,"tahelcçer .a alegria l' a fe1i(.'idacle no lar l~ 
l'durar os filho_ 

.\ "Iegria e a iehdcl""le do lar ,1'11('11I1c,!, 
principalmente da mulher E' relativamente facel 
re:a'izal-a ([1.1anoo a ('ontlic;ã,) .cJa l11ulher lhe per
mate permanecer empre em casa. Quantln a 
nC'(c .. Idade a ohri'l!3 :t ~e au!'cntar diari:l1ll ·nte 
por ah.,rumas horas para o e,tullo ou para. {) tra
llalho. tornJ.-~e neccssario um esf,)rço muito 
111111)f. uma multipEcação dJ ... faculdades. 

\ felicidade dn lar ,Icpcnde de factorcs mo
ral.'", C,' materiaeo;;. \ ... (IUalirlade~ morats flue se 
exigem em uma mulher para que t>'\~":'oa der
ramar a fc1ícidacle ~oh o SC'U tccto ... :in : a hon
dade-. a hranlillra ; a. boa tli~p .. )~içã(). i~to é, um 
certo Ilptimisl11o, uma re,,:~naçãú e uma espe
rança para tudo: a cgualdade de humor ou de 
caracter. n espirito de caridade. (~ amor d:t !a
miJiao l·: ... ta" qualidad('~ devem manrfC':-.tar· ... e pnn-

-- III ,1. f.t:nr.lT. ( r, d~ '[ "rlJ,[ 

cipalmentt' 60h ~1. forma da'juil1o a qut" chamamjJs 
:ll'llut'nas virtu·des, 

São pl"fJUl'naS virtudes l'xlgl\·ei.... apenas 
(I11an1o á forma l)e101 (Iual !ioe apre"entam. mas 
el101rmt'''' (" ahi':! ... ima~ quanto á (rigem e ar) fim. 

\ intlu1gl'l1c-ja para os erro~, a piedade para os 
sof(ril11l'nto .... a rti ... crec;ão. a ~C'nC'rosida<lc. a pa
denl'ia. a urhanid:ule ou pnhdez. a alegria 
"I)mpatlll~a <Iue se a .. socia á felicidade dos 
outro~. a ló;,oiíl'itufll~ com (lue ~e corre ao co .. 
cuntrn de toda .... as d:o"graçaliõ e mlstria", c\·i
tand·) a<1 ... que a~ SUPI"lftam a dúr Ou a humi 
Ihação Ile a, rerdar. a mode<tla e a sim
plicidade de modos c de palavras, tuuo são pe
quenas \irturles (lU íJualidacits m raes indis.pcn
,a"eis .1 mulher. Difficeis de se aprenderem. 
l, ... ta..- YÍrtlld s, na allp n'n,~ia tão ,'('qucnas cus.tam
no...:. quanrl\) nã,) ~ãn recehidas .ue-=de () berço. 
muitoo; sacri fic1() ... c mlljtn~ err·)S 

A prevldencJ a fe minina: pequ enas virtudes que 
co nco rrem para a felicidade domestica 

'i" fal rt: mat 'rlar ... qtH' In, rrl'll ~r:l1ltlc· 
mt:llte l.ara () l'staheICt-imeJ11o t:" () reino tia fell'" 
cidade no lar são taml~n numeru .. a~ pequena..;; 
drtudes Ou qualid;vl s indisl>cl1saveÍs á hoa dona 
de ca~a. Chamam,)s materiacs 3 e~ta.; qualidade..; 
IK)rquc l·lltl·n(lem ~in"ctaml'nte com u arranjo 
material do lar. dI} tempo, -(Ias (le pela~ !'ão 
1H1In~ro a ... pc.'(luc-na ... \'irttnlts clue Sl~ txer ..... em a 
ttHI:\ hora. na ... mcnOTl> coi~as (.' (lUe trm por fim 
UH" attg'ncnt ... tia l'omm'l(lidade r a t1lljlTl'!'IScãn 
ou 1't'lo 1nCn(i ... a diminllic;ãll .. los aborTl~jl11ento . 

\ "'ua ac~ao t: ma -; em m nos proxima ou 
remnta. E' nl'ces..;;ario que a cada mona'nt,) ti 

dnna de rasa. prcvC"ndo a .... necessicladts e a. cOn
\"enic:ncias da hora prox'ma. cncamin'le para c,· .. .;.a 
hora a satisfaçá(l dei I.,. 

\ felirida,lc m,mrill da familia deJltllde 
de sa~ pequenas quali.dade ... (Iue ... ão: a 0rck'l1 
matl~!"I;tl (fU n arranjo das coi~a.; e dü tl'ml)(): a 
exactirlão IIU J",ntualidade, a r"gularicl:L<le. o mc
thodo, a actividadc.'. a economia. a vigilancia. (lo 

as~ein. o 311l'lr dI' tralJ;\lhn, a 'lre\·j4kncia. 
. \ ordem nas {.~ni :::tS t" no temp\) t' amai .. :m .. 

portante, c ahran~c.- muitas da" outra ... C? que 
.,ucr c .. ta virtude diz !l irase bCnl conheclda
cada co·:.;a tm se'1.1 J~)gar. cada coisa a ~eu tcmpj). 

Com e .. ta~ pequenas c minuciosa.s qualiflafle~ 
cCllhegue a lHla dnna de casa trans(ormJr em um 
recintll confortavcl C convidativo () interior mais 
pohre, 

,\.. jJequenas \·irtudes que concorrem tanto 
para a felicidade do lar, quer a; puramente m·)
raes, que \·imo,,; Hllttríormt"nte. com,) afjudlas {tue 
correspondem a um eHeito pratico imml..oiatn. 
como vemo' ue ... ta ultima parte. não o;;áo facei de 
5e I:xer('c.'rem. t! nerc.: ... sario qUl· st" ,1iga. 

A falta clt, uma fiscalização impardal subre os 
nossos actn,. a rliffiC'ul,13de de se perceherem imo 
mediatamc.:nte o ... n'~ll1tado" de uma fa1ta a c;:õsas 
\" rtuucs l' urdinariamente a dtficicncia da edu
cação. contrihuem para que :;l'jam tão pOl1,'a~ as 
casas cm íJue n/):-; nos ~cntjmü3 i~teiramentc fe
lizes e impercl'ptivc1ml'nte capl1'·o.... Quantac; 
vezes n~mos 11ma peS~f)a fundamentalmente ~('m 
t:ducaçãn l'sforçar-se p~lra ~er gentil e multipli
car·"e tm demonstracõe' de carinho que não ~ão 
comtud) ;:,('nãn gru~scrjas. ou ineol1reniencla .... 

E. FERREIRA DOS SANTOS. 



'2111 " ESCO LA P H DI \IHA 

111. - LiÇÕES E EXERCICIOS 

EDUCAÇ.110 DO HOMEM E DO CIDAD.IlO 

A FAMILIA 

Sendo a sociedade consliluida pela reu
nião de familias, está na hoa organisação 
de~tas o seu estado rle maior ou menor per
feição. 

O lar onde nào se observamos principios 
da mais rigorosa mora l, onele os laços que 
dnem prender os diversos memhros que o 
compõem se afrouxam pela corrupção, Ile la 
falta do cumprimento de deveres. é um lar 
viciado e a socicelade que se funda r em ele
mentos de tal ordem rescntir-se-á (leste vicio 
de origem, 

,\ grandeza de Roma primiti\'a esta\'a 
jthtamente no 1110do sc\'cro por quc era 
constituida a iami"a , Referindo-sc a elle diz 

As modernas idéas sohre o papel da mu
lher na sociedade. firmadas no direito que 
lhe assiste de reivindicar uma liherdade que 
ainda julgam tolhida pelas exigencias dos 
laços que de\'em existir entre os di\'ersos 
memhros da fam ilia . parecem. nos extremos 
a que estão sendo le\'ados pelos seus enthu
siasticos pregadores, 'impellidas a consequen
cias que só poderão ser perniciosas ao lar, 

~iío se ele\'e, é certo, impedir que pela 
educação e pela instrucção ella se possa des
empen har dc um moelo elevado elo seu nohre 
e digno papel; O que se Idrna, porém. neces
sa ria é evitar O exagero de uma convicção 
]lassi\'cl elc produzir a luta de competições. 
elemento capaz de dar em resultado a des
aggregação ria familia, 

-------' 

1. 
E unla putl'ln s6 pó<le st"I' nohl'(' t" innl)ula\'('1 quandO n 

grande Dlulorla d e "'('11 '" IIHlos {o ele homens hOlu "tul o!ol. - lIonrm,lu'" nO lur e na ,Iela 

))ublku. h o nrado ,", ( 'onln c1trlg Jdos e {'ODI0 dlrlgE"l1t~ . 
11 

11 

Xdto Call1l'cllo' .. ". a familia era nO I ~s
tado uma pequena ,ocieclade com a sua re
ligião, o seu "atrimonio c o seu trihn\la l. it 
frente da qual se achava o pac de familia na 
qualidade dc sacenlotc, administrador c juiz," 

(omprehcnde-se hem que tal organisação 
de,esse con,tiwir uma sociedade auste ra e 
cm que elifficilmcntc a dCopravação ti\'csse ('n
sejo de \,~netrar. :"\Iai, tarde, porém, esta 
m6ma ,ocieehdc transformou-sc por com
pleto soh o in fluxo ele per"ersões importadas 
dos paizcs conquistados: c a Roma ('111 cujos 
principias (le ~l'\·era moral tinha a sua força J 

aos poucos se foi transformando para tornar
se a Rorna enfraquecida. anlli(lUilada. inca
paz de resistir it invasão elas honlas harba
raso ,edentas de conquista! E o g rande mo· 
Illltncnto cotl .. "truido sohre uma hasc sol ida 
ruit· por terra no dia em que o materia l dc 
qm' era formado soffreu o influxo de leterio 
da corrupção, 

.\os poucos, num traha lho Icnto rle se
lceçao. chegou a familia ao cstado actua l em 
ql\C aos seus divcrsus memhros S:tO deter
minadas funcç';es perfeitamcn te defin id"s e 
cuja orbita ele acção não póde ncm devc ser 
im'adida. 

O , BIL.\ C, 

-===-

\ eSllos" actual nüo é uma escra\'a, Si 
dc,'ercs lhe são prcscriptos, direitos incontes
tavc is lh e assistem l' cuja rigorosa ohser
vancia a collocam num plano superior. 

Taes conquistas foram a resultante de 
um trabalho lento em que da promiscuidade 
o mais prilnitivo moelo de união chégou-se á 
111onogaJl:lia - a mais })Crfeita forma de cac;;t
Illcnto. 

Da cOlnprchcnsão nitida elo papel que a 
caela qual compcte dentro do lar é que pódc 
rcsultar a ordem, a harmonia. hase da or
t;al1iza,~.o da fami lia . que por sua vez é a 
c<lIub mater ela sociedade, 

A PAT RI A 

Originarias do de~potisl11n as fo rmas dl' 
govc~l1o eluc se tranSlnittcm hereditariamente 
não são as que melhnr consultam os interes· 
se, do povo, 

;\1 ui to cmIJora tenham. com o correr elos 
tempos, soff rido profundas modificações, 
ell as ainela se rcsentem do mal origina rio pela 
insti tuição da força como a sua maior ga· 
f fl ntia. 

(~O\'erno cio \,0\'0 pelo PO\'O, a forma rc-
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publicana é "cm contestação a que traduz as 
suas aspiraçõcs e !"t'aliza o ide~al por cuja con
,;ectt<;ão I\\tou centenas de annos. numa per
sistcncia admiravel. ora ,·encido. ora Yence
dor, afaganelo sempre a cspcrança ela victo ria 
final. -

X ella nào se perpetuam os \'icios. os de
feitos que no prcdominio de uma familia. pela 
fatalidaele da herança sc tr~nsmittem de paes 
a filhos: nella O direito. uma das maiores 
COI1'1ui,:as ,la civilisação, occupa o l0ll"ar 
naqucllas :,rcenchido pela força! 

Governo tcrr:porario, está na esperança da 
ec.<sação (';;) praso fi"o dos desvarios prati
cados I nr um lllau detentor do poder a prin
<:ipal das suas qualidade;. 

Fiscal rÍ!.:oruso dos actos praticados pelos 
que o gO\"t~rnam o direito de critica nãº lhe é 
tolhido. pois c(,nSlJltte uma das formas de 
sua ~ob('raniJ. 

.\ desccntraliwção dos poderes que agem 
inuCj,enc\entl's, porém hannonico" facilita, 
pela simplificação. a maneira de dirigir os 
)'l1hlico~ negocios. 

Finalmentl', go\"Crno de respon abilidade, 
ao 1'0\'0 aS$lSte o direito til' !,un:t-o. quando, 
e1es\'airado I cios deslumhramentos do poder, 
"'0 o excr.:e de accordo com as leis que o 
regulam. 

Este mecanismo (k uma dcva<;ão extraor
<Iinaria é taml.em usceptivel de gravcs per
turbações nl) -cu funccionamento. 

. \ dc,cume,lida ambição dos homens. per
turbando por completo a sercnidade com quc 

se devem conser\'ar nas culminancias do 
poder, dão logar a que sejam por completo 
Illenosprt;sados os principios de liherdade que 
caracterisam o regime rcpublicano e a im
plantação do elcspotismo se \"CrifiC)ue, Xão 
é outra a origem das dictaduras e do caudi
lhismo. tão communs outr'ora na .\mcrica c 
hoje bastante reduzidos, 

,,\ reacção contra os govcrnos prepotentei 
é um direito que ao povo assiste e do qual 
não se de"e eximir. 

O po\"o que i",li fferente subordina-se á 
perda das prerogativas que as leis lhe outor
gam, é um PO\'O enfraquecido e para o qual 
as mais comesinhas noções de alti\'cz e di
E!"nidade jamais existiram, 

O conhecimento cxacto dos direitos con
quistados numa luta secular contra a força o 
tornou apto para não se \'Cr delles pri\'ados 
sem energica rcac,ão, 

Bem longe vão os tempos em que. sob O 
guante poderoso da prepotencia. o povo, na 
incomprchensão ah,oluta do direito que lhe 
a"istia de não se subordinar ás imposiç';es 
\"l'xatorias do~ :-.cnhorcs. soffria as nlais tor
turantes miscrias )lO silencio desolador ,Ia 
escravidão. 

De quando cm quando, porém, como um 
raio na ,ua furia destruidora. clle sc · le\·an· 
l;:n"a. rc\"oltas se dayam, c ú cus.ta de !'Iacri 4 

ricio, ,indescripti\"eis uJll direito cra conquis· 
taelo, l11uito emhora neste esforço supremo 
ma rty res se fizessem. 
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o BRASIL NO PRIMEIRO IMPERIO 

ORU:S I \(" ia I"r I_\GC(~II .\ \ ·u1:l1ys o' I~ fa-
ctoS hlstnri\."'O:'\ que a ... :;::gnalam o l,nrneiro imperio 
no Bra~il. rl"flutr t:ma siTie d(' c n.;,idl'raçôc~ de 
ordrm polil ,ca t~ .. orial qur !'e prendem á~ di
\'ersa~ caU:o'o3'" i,rl1lnot )r;)s da il1l1 pcndencia dll 
1105S0 paiz. 

,O prnft ..... "f ('ntrarã ne~se ' c ... tlIdo fazend(l ('001-
prehendcr ao ,jovens alumnos que l), Pedro, 
princípe p()rtu~uez " aqui chegado em r&l8. por 
motivo" que ... e- prendiam exclus.h"amcnte á poli
tica J)Urtu;:uC'za. não teria certamente subido ao 
throno do Brasil. acando uma dynastia para 
f.{,)\·ernar a immen~a te rra de Santa Cruz. se o 
nãtl auxilia~,em O~ denodado~ urasileiros irmãos 
\ndrad3s. t1ese",'oh'endo em tornn do pr;ncire 

regente uml politica reac(Í,)nari:l. capaz de inva
lidar as po~sante3 cadeias que m1.nieta\"am a 
\"ida commercial e 3gricola do paiz. 

Par;;,-3Ilo ,l 7 f te ~ctcmhr(} . .. c inici~HI'l o n()\"o 

rr.:gimcn. cOIllt'çaram a .... luta .... com a mrtropole. quo! 
I,rdendia n~,o reconhecer a no~sa ~ndependencja. 
_ \rJr~l'land(l t':.is.a pha~t: rln primeiro impl'rio, '1 

mes.tre falani .. ,Ine a esqu<idra de lArd C()..:hral\~ 
111 cnnheeid, h na historia da em.l11c:pação ele Ol1~ 
tr lS paize~ ,Ia í\mcric:l. Latina, (' a qc.t.:ll1 Sf' 
(I ~ \'e J. iT1~I('ll~ndcJ1cla cI;.,l Rahia, ~laranhão c
Pa r;'l l'm 1823, 

\ind:t n~~se anno a ahertura da .\ssemhlt:a 
Con~titu;nll' ,mele WtnJram assentq 05 eminente~ 
hra.ileor" 'rmãos .\ndrad .. , Si"'a Lisboa e Car
ntiro d~ Campos. foi o Cl>meço de d«intelligencia 
entre p, Pedro 1 e esse- estadi,tas bra,ileirn< 
'1ue 'l' desli!(aram da 1'"litlca imperial. notada· 
mente o ... :rmão~ .\ndradas Que constituíram um 
partid,) OPI)(lsicioni .... ta. E' indispens3\'el qu!" <l 

nH""tn.' faça a narraçãtl des:;c!; factos de um mtlo. l 

claro. cat>az de fazer comprehender oS motin):t 
fllh.' levaram o!' Ilatriarchas da indcp nuencia a 
"C (L~1igarem de J) . Pedro 1. a qUl'm haviam 
prc:,tatlo relcvante~ seniços nas guerras da in
c!eprnthncia. 

Falará nJ crcaçán ctf)~ j()rnae~ OP1)Oslc:nni~ta.;, 
(I .. T::lIno\"o" e a .. Scntinella ", cujos artigos \'('
hem."ntes' fo mentaram a antipathia pelo I mpe· 
rador. e. pe1o~ portug-tlcze~ em geral. 
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Continuanuo a aggra\'ar- e a politica interna 
do l)aiz, D. Pedro I re~olvelt dissolver a J\ssem
I.I"a Constituinte. I,rcnder ,)S eleputadus c\ntonio 
Carlo;. ~l()ntezuma. Martim Francisco e José 
Bonifacio. e elaborar a Carta Constitucional do 
Imperio. jurada pdo Imperador, em 1824. 

Comn con"equcncia des:ics aetos que caracte
rizavam o natural aut.Hitarismo de D . Pedro f, 
rehent.)u a rc\'oluçã0 de 182-4. em Pernambuco. 
onde foi proclamada a Con federaçã.} do Equador 
flue \e e:-;tend~lI ú Parahyba. Rio Grande do 
Xorte e Ceará: o mestT{' dirá os nomes dos n.'V{)

lucionario .. chefes e d()~ que foram victimas de 
I;eu patril)tbllll). 

Se~uin<I.) a ordem chronologica dos ractos. 
pa:,c::ará n mestre a tratar da independencia da 
Jrrovincia Cisnlatin~l, constituída em repuhlica no 
.Inno de 1~23. soh a denominação de Il~nda Oriw
tal eI·) U ru~uay. 

\rcunluland'J-se os resenttmcntos contra o 
lmperad"r. " 'Iuem <l partidn liheral attrihuia 
idéa"i de trahic;ão ao Brasil. dirá I) profrssor que 
em :\!arço de 1831. por occasi"" da che!(aoa dn 
ml)narcha a) R~o de Janeiro. dl' \'olta de uma 
viagem J. )"1ina" a sua impopularidade deu causa 
a um conflkto entre portuguezes e brasileiros. 

O P''''o am.)tinado exigiu a demissão do mi
ni~tt:rjo. n;in sendo attcnuido pelo Imperador <llH.\ 

'; .. 01 () a»oil) da" forças armada .... preferiu al>di
... ·ar a corôa dn Brasil na pcssna do príncipe 
J). Pedro oe \Icantara. a 7 de .\hril de IRJ I . 

Entre o .. f)pposicionista~. cita rú ,1 mestre o 
vibrante jtlrnalista Eraristo da Yciga que. atra
vés os artigos imprcsso~ na .ll/rora "'11illliJ"'J1St~ , 
jornal pnr tlle fundarlo . apre~entou-se um de
fensor extremado das deias liheraes. \ cIle se 
deve em grande partl' a victoria dos liberae .... 
representoda 1',1., 7 de .\hril ele 18Jl. 
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Id6a geral do globo; suas linhas prlncl paes ; 
hem lspherlos 

() ponto a tratar é um dns que maiores di f
ficu!dades apresentam ao prnfessor primario. 

I'hcil é dar tlma j,léa geral da forma da 
Terra (~nm o auxilio de um glo.ho terr~strc C 

,-ompar:1n(lo-a c()m os innumeros objectos que 
,e lhe ",,,'mclham na forma. mas. hem difficil é 
fazer a crrança que cursa a c1ass.e média (gl'· 
ralmente de dez a onze annlJs) cOllvencer-sc ·eIe 
(Iue r } n<,)osso planeta se acha solto em pleno C5-

!,aço. "i m ao meno~ lhe poder falar em forças 
(Iue rlIa não conhece. ncm 'mesmo pod(' com
prt'hender. 

() alul11l1o tem que acceitar essa verdade f)()T I 
que - magister dixit - mas desde que del la não 
du"ide. poderá ,l(lqllirir uma quantidade eno r me 
ele nnçi;es que lhe serão de !(rande utdldaoe .. 

Para dar uma icléa geral do aspecto extenor 
d,) nosso planeta o mestre terú necessidade de 
recorrer ao globo terrestre c. apresentando-o aos 
alumno~. ohservar juntumcntc com a classe. que 
!"ol,re eIle se \"t-em grande:; manchas de duas 
cúres e dizer qu e e. lIa~ representam a!'\ duas par-

tes que o constituem - terras c aguas - men
cionando a prOllOrção em que se encontram 

Fará "er (JUC ':b montanhas não -c salientam 
na superficie. mas que se acham nella a:,;,igna-
ladas. (I) • 

O profes"or deve notar a diver"idauc de as
pecto apre:;cntac1a pelas regiões pohTes, em re
laçáo ao rc'to da Terra. 

Das montanhas. dos campos de gelo. da ex
'Iuisita vegetação. da fauna cspechal e propria da 
zona glacial, falará ,,11('. explicando a raz;:1o rle 
ser do facto. 

() estudo di) ponto anterior a este jú fornece 
runhecimentos sohrc rolos c eixo t.la Terra. vem 
poi" ad.flnc tratar do:; principaes circulos da es
phcra: cquad(}r. pJ.ral1eln~. Tllerilliano" c ecli
Pi'ra 

1-; p!"t!l;~() nflo passar tll::'oJlefccb:da. nes~a oc
c(,.~j[;o. ao prof essor. qu~ o alumno. attendcndo á 
posição da e,phera que tcm dl'ante dos olho,. ti 
Sl'mprc levado J. dizer ' - Polo S orle é n que 
fica em cima e /'0/0 .IÚI/ I) que fi ... ·a cm haixtl. 

lsto é faei1 corrigir. 
l"m 1)()llclJuinho quakjuer. cortado C'm papel. 

IX)r exemph). e coHocado succec;si,-amentc ~obrc 
oS rhmtos (:111 qucstào, mostrará que aquillo Que 
parece em cima. quando elJc sc achar ,ohre " 
n·f.{ião polar, srptentrional. parecerá. em haixll. 
quando rl1e ('",ti\'er sohre a regiâo I)olar me ri
oi()nal. 

\ parte relativa ao ... circulo ... mínimos e ma
ximos llen~ ser tr,Jtada com cspec-ial cuidado. 

Nunca será demasiado lembrar que se fala 
de linh<l" imaginaria!i c dizer que se p()dem con
siderar sobre a csphera. tantos parallelos e mc
rillianos quantos :ie pOS~lm traçar el11 cima della. 

Tratando-se clt) ("C:luador e dos mer·ídiano" não 
~lrú pos ... i,-el deixar de falar em hemis.phcrin..,. 

\ crcançil. á primrira explicação cu tarú ah
strahir l: runsjl.krar o plar1l) de calla mcridhno 
a di\"i·(lir a Terra em duas partes iguae~. ma.:. I) 

mestre. com IlOtlco trahalho pode facilitar 11 
rflI11I)rchen'iào disso. 

Bastará cortar um circulo de l'apelã,). ahrir 
uma laranja ou uma maçã aJ) mclO e depois jun
tar a, duas partes do frueto. ter>do " cuidaoo de 
l,t,lIocar entre uma c outra o circulo COftlt!O. 

() mesmo fará com rclaçàn á linha cquin(\
xial. dando aos hem·i~I)h('rio~ então formanl):'\. 
as rcs.pecth·a~ denominações 

Quando tratar dlh hemi"l~hcrios oriental c 
nrcidental. lerá o mestre c) cuichoo ele CQm
paral~()s com 11 scptentrional e o meridional. mos
tranllo que esses nflO pod.em ter senão cs~as de
nrmlinaçõe-. ao pa",o (IUe aquelles podem variar 
cunforme o menidiano consi(kradfl. afim de in
cutir no espirito infantil a irl';l de relati,idade. 
tán lItil no decorrer da vida. 

U._\SSE CO~IPLEl\1E:\T.\R 

Estado do Maran hão 

l~m hom Illal)pa mural do Brasil é o l1nicl) 
material Que nãlJ pode ser absolutamente dispen
sado pelo mcstr~ (Iue tem ele tratar de um do< 

(I) Em 110~~3" (" .. ('ula, só é U 3tln o globo II~ su 
pedic:ic li~a. 

.\ ESCOLA PRDlARL\ 

c:'otados uo llrasil. de acconlo com o proKramma 
de ensino das c'Colas primarias_ 

J\'sim. o;;;er\"indo-~e el1e de um uestes mappas 
\.' iazendo o t::~tl1df) do ~Iaranhão, começará a 
I)h~er\"ar a posicão <!ú Estado relativamente ao 
Oceano e aos demaif> t!stados e a citar o .. di
v('nos rios que n limitam. 

E' bom lembrar que a região j á é hem cOllhe
eida. rccordàr a viagem de \~icente Pinzon. pri
mcir-) curoreu que pi .. ou COSt.3.S maranhen~es e 
dizer que se estudam as terras que pertenceram. 
lJu"ndu D. João !lI di"itiiu o Brasil em capi
tanias (15.34). a João de narm_. que inieliz
mente dellas I)OUCO se tlCoCUpoU. 

Sobre l) abantl.)J1,' em (Iue ficou então () ter
ntorio até 1594. quand" hOll"C ahi a primcirJl 
.T1\":lsão franceza commandaua l)Or Jacques Rif~ 
faut e que foi seguida ,Ia de La Ra,ardiere em 
,6[2. di5sertará n profes"or, mencionando os 110-

mc~ do~ herúe, «lHe oCon"'~uiram expulsar o ex
trangciro inva .... or. 

Continuando o c",tudo. ~t!rão feitas obscr\"a
çcje~ ~ohre o rele\"o uo solü que. um tanto alto no 
interi<>r. " haixo n.) Ioittoral. coberto de dunas. 
apresentando da h.h'a de S, J o," á lurra de 
Tutoya. no Parnahyi>a. o .,pect', de panno, es
tendido". denominJdlh LC'II(ol's Gralldr,f a Oeste 
d,) Preguiça" e Lc,,(ors "l'CJIll'II0S a Léstc .testo.! 
no . 

E~ta tão interessante l)·trtc rio littoral occupa 
uma granfle cxteThão da cl) ... ta do ~Iaranhão que. 
c'mtando 1_'0 Ie-g-lu,,;;;. () coll0ca l:m quarto Ioga r 
rdativamentc ao ... outro ... ~c;tado~ hra .. ikiros. 

P, .. re-cc con'·crv.ente chamar a 3ltcnção tia 
das ... c para a Jiyersida,Je do clima (b zona baixa 
do littora1. ondc el e é (IUente e humid,). para 
a ();l Z0l1.1 IllnntanhO"3 ti,) inte-rinr. onde elle é 
quente t.' S{'C~·O. 

Tki.mhcm :-erit hOnl I1n1.ar as <lua.; e ... taçõl·s 
cli~tincta.., que :1hl se ... uccooelll: a Chuvosa (Ja
llC'irJ) a Junho), quando faz mai:'o calor e a Secca 
I)ulho a Daemhro). quando a temperan)ra se 
lt)rna amenao 

\"J/)..; lratílr o proft:: ........ c)r clt) a~pcC"tll I)hysiço, 
parJ. hom eoca leament.} da lição. ci.lidará de 
falt°:- o c ... tudo hyclrographlCo C' I)otamr)(fraphico 
do E"tado . . \s montanhas tlc"l"m ser citada~ . 
pn ~ ',rando \l alumno nu mappa a sua IJ)"alização 
relalh'amente ad:, rio,",. fazendo depois o mesmo 
com Os rios em relação ás serras. 

Deste 111Odo ... erá observado Que a serra Pc
nite-nte fica entre" Parnah)'ba e o seu affluente 
fialsas: a ela CanelJa entre o Dalsas e O ~fearim; 
a <lo Xcgro. t.:ntr~ o ~lcarim e o Grajahú; a da 
Cinta entre o Grajahu e () Pindaré e a da eDs
urdl~m entre o Pindaré e 11 Tury-.\lislt 

Quant J ) aos rio ... do tcrr(t'Jrio maranhrnse. 
hastará que sl'jam al11p~iados os conhecimentos 
que traZ(1n os alumn\Js. da classe anterior. não 
~enJo l'''quccirlo o intereo;;;santissimo phenomeno 
cla-pororoca-<.J.uc se dá co)n grande ímpetuosi
dadc na confluencia ti) rin Pin-1aré com f) 

)'learim. 

F_,tucllnclo ainda a parte I~hy~lca ~erão ci
taJ\ s e apontados no mallpa tOtJos os caoos. 

pontas. ilhas. hahias e ...:stuarios encontrado:) no 
littoral do Estado. 

.\0 falar na illll do !lfaranhão será nomeada 
a cavital (S. Luiz) cuja denominação lembra o, 
importante..;, factos historicos já narrados no co
nleç" ela lição . 

.\pr('Ciações geraes de\'em ser feitas sohre 
bta importante cidade do :\orte 00 Brasil. ac
cl"ntu3ndo-:o.e' bem que a par do seu progre~so 
(')11111h'rcial tem-se dado o de~en\"oh'imento in
du,trial. contando já S. Luiz importantes fa
hricas <Ie tecidos. 

.\ in;trucçà0 tambem não temido descurada 
hannd, na capital umJ Escola Modelo. uma 
Escola :\ormal e o Lyceo ~Iaranhense. optimos 
e.'itahelecimentos de ensino. 

TenJo tratado da capital. () mestre fará <) 

estudil em particular ele cada uma das princi
paes cidade:" c.: as~im citará Caxias. que te\"e a 
felicidade de ,er nascer sob o seu céo o deliead" 
poeta Gonçah'f' Dias. como ,egunda cidade em 
il11'portlncia mercantil e indust1ria1. ~strand.-) 
que conC01 re muito para f) .. eu progresso, ser 
o l~lIlto terminal da estrada de ferro que vai d" 
Flores a Caxias e estar á margem do Itapicurú. 
nani!aYeI ju';tamente até o ponto em que ella 
se acha edificada. 

Serão citadas em seguida: S. H,"/o. com ricas 
.alinas em eXllloração e produzindo algodão . 
a5Sl1car. f..'t!reaes e gado; ViorlllO, produzind() 
tamhem assuear; Brejo. berço do ,i Ilustre I1;CO

~rapho Candi"lo ~1l'ndes de \Imeida. produzinelo 
alg-odãil. t:1haco. arroz e milho. (IUe exporta pelo 
Ilorto oe Parn:lbyba. no Piauhy; .I/call/ara. Gra
juh,; e alguma .... outra .... de não pequena impor
tancia. 

Com relação ás producçô('s naturaes. do 
!\fa'ranhã l. tcm II mestre campo vasto para dis
sertar. 

Com.) pn.,.Jucçào clo reilli) animal é ... uffi
ciente falar no gado ho\·ino que con~tituc a ri~ 
queza de algumas "idades mmo S. Bento. já 
citalla; ma-;. estuclo al)url.l0 requerem 0:'0 reinos 
mineral e \'egetaL 

J)e\"t~1l1 ser mtncionadas as rjca~ jazida:- de 
ouro. c()hr~. plantina c ferro r os \"eios de p}rite 
cle ar",enicll rl'crntemf.'nte descoberto:; nl) rio 
Corela. 

QU.lI1tI) ao reino \"c.."getal, além do algodão. 
tabaco c canna. de assucar. productos já apnn
tad·" no decorrer da lição. de"em ser conside
rados com!) csplendida fonte de riqueza os vas
tos o;;;eringaes que começam a ~er agora explo
rados. 

.\ propo,ito das producçõe_ "egetae, seria 
hom mostrar que a riqueza. do nos~o paiz está 
tnthesourada no seu fl'racissimo solo c que fl 

E,tado príl'luz algodão de optima qualidade. 
capaz de rivalizar com o mais apreciado n.) 
cOlTIl11ercio europeu si o gúycrno facilitasse o 
preparado da sua fihra. isentandn do imposto de 
illlport:1ção certos machinis-mos aperfeiçoados.. 
ncces~a~jos á limpeza de tão "aliosa proulIcção. 

,\, "c'i.'(.~a vrasi/itllsis enri<j\.tcce tambem o 
reino "cgetal da re!{iãu estudada. ElJa ahi cresce 
nativa. mas hoje já se vai introduzindo uma· cul
tura sy-,tematica que em hreve dará os m3i" ex
cellc.n t (",;;. ft",U'!d- 10". 
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o profe"or saliente a grande necessida<le que 
ha. em todo o territorio. de numerosas yias de 
C'ommunicJ.ção entre o sertão e a capita1 c mostre 
CiU;IO insufficient .. são as estradas de ferro de 
Flore. a Caxias c de S. Luiz a Caxias. para 
transportar 0" productos ti.') interior, fazendo 

LINGUA 

LL \SSE PRELnIl:-l-\R 

- RecltaçAo - O car r ancudo 

Que feioso está o Paulinho 
Tão sisudo. 

J{etnrcendo o narizinho. 
Carrancudo. 

cahccinha ell. a'" poucos 
Vae baixando 

E n' hanco dá uns som, 
Resmungando. 

E depois fica amuad" 
Sem falar. 

n~ c"tm'ello fincado , 
. -\ chorar. 

A. 

l'\I_\\"R.\S n EXT'Rf.:~~t)FS· Ql"l': JII·:n·:\f Sf.R m:M 
t-:XPI.I(' \IJ.\~ 

feioso - que !lãn prnn'de h~m. ('Jlh.' faz má-
"('reação. 

ús"dtJ - ~ério. 
~clvrceHdo - entortando. movendo. 
CarrL11lCIldo - de .cara feia, de máo humor 
aos f"PlCVS - devagarinho. vagaro.;an1ente. 

lentamente. 
,'atO bai.nwclo - vae inclinando, 
socos - murroc;. 
rt'SIlIllJI!ltludtl - L.dando pnr entre dentes. a 

meia '·oz. 
(IIPilado - zangado. ahllrrl'cido, de máo hu

mryr, 
(lI!oi.'t!'f) filltodo - coto\'ellu apoiado, 

F.XPI.IC'.\,.\O 1).\ 1'01-:51.\ 

U Paulinho ficou !t'iOJO, Ístn ~, des'l!-:radJ\"~1 
a.oc; ol!tro~. l>orQl1e fit'"" mui/o s(rio de múo 
It UIU ('I·, com tJ nariz !nJII=ido· haixou a cabeça. 
cnCO"l1lll o queixn (lua~i ao pt'Íto e falou baixo, 
entre dentes: com a máo fechada. hateu varias 
vezes no banco e. <lepoi,. ahorrecido, calado. 
apoiou o- c"tovello' na carteira e se poz a cho
rar. Eis o retrato de um menino malcriado. de 
uma criança que não merece ser estimada. Que 
cousa feia! Ninl'(uem ;mitr o Paulinho! 

QUESTlON.\RfO 

Df que dá provas uma criança amllada? 
Que fazem 3"\ crianças parecidas com o Pauli
nho? Que merrcem' E' peruoavel numa criança 
uma C'~ra f .. ·ia, assim COmi) a do tal Pa111inll(l? 

\'e'r aos alumnos que tambem a falta de bon' 
ponos (o da capital é. ás vezes. quasi obstruido 
pelas areias movediças) tem di fficultado a ex
pallSão commercial deste Estado riquíssimo, que 
a natureza parece ter fadado para ser um dos 
mais ;,mportantes c prosperos do nosso paiz. 

MATERNA 

11 - ElocuçAo - Soccorrel os Infelizes 

Pedro era um menino mUIto pobre. 
Seu pae estava doente e não podia traha

Ihar. 
Percebendo o estado do pae. a quem queria 

muito bem, Pedro 53hiu a pedir esmolas. 
:>fuit? criança. sem saber andar sosinho, nada 

conseguIU e começou a chorar. 
Pm quitandeiro a,) vel-o a'Sim. d:[J0i; de 

indagar o moti,'o de suas lagrimas. deu-lhe duas 
laranja.. 

Pedro teve i~lm"diatamente a idéa de ven
dei-as c com II d'nheiro apurado, ~ocC'orrer O 
pae. 

P"z-,e logo a caminho e começou a gritar: 
Laranjas doces!! Laranjas doce.,! 

Annita. que se dirigia a um armarinho para 
comprar uma boneca com a prata que sua mãe 
lhe dera, reparou no infeliz e chamou-o. 

O menino c:)ntou-Ihi! a ~lIa triste historia. 
\ Anl1ita, com muita pena dell .. , (leu-lhe 

tl1tão a prata. r!TI vez de comprar a honeca que 
tanto deseja,·a. ' 

D. M. 

Ol>st'r1'O(;O - Expli(IUe o professor o pensa
mento moral da historieta: o amor filial de Pe
dro. o procedimento do bom quitandeiro e a 
hôa acçiio de \nnita. que deixou de comprar 
Hma honeca muito dese-jada para con~olar um 
hom filho e dar allivi" a um nece"itado. 

QUESTIO~.\IHO 

Qual o proctdil11cntl) de Pedro. (Juando viu 
que () pae cl\tava doente? Encontrou facili
dade em realizar o que pretendia' '\ão hr>uve 
que,'.' se compa,lecesse d'elle? E 'Iue· fez e,sa 
res.oa? Qua~ foi enUio a idéa de Pedro' Que 
la fazer . \l1mta quando o encontrou? Qual o re
sultado? 

111 - Modelo de eurclclo puramente oral 

f1lf.GAR T.\Rtlf. 

. \, aulas já wmcçaram. 
2 Os alumnos respondem á chamada. 
3 Entrou um alumno atrazado. 
4 Já havia sido chamado. levou faha. 
; Disse que se demorára almoçando. 
6 Um menino estudio~o pbcle etOiQu('c('r \ !ltJra 

da aula? 
7 Quem chega tard,' á e<cola nãll tem des

cuiDa. 
.'V 010 - \ proposito deste exercicio explicará 

o profes~or o que um menino d<'1.'~ {o:;cr para 
ser cOllslderado bom o!lt",,,o: comparecer dia-

" .' 
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riamente ás aulas (assiduidade), chegar t sa
hir ás horas regimentaes (pontualidade), acom
panhar com interesse as expli'cações. (attenção), 
estudar as lições (applicação)_ 

CLASSE ELE~iEXTAR 

Recltaçio - Numa casq uinha de noz 

De um can·oeiro vizinho 
Xão raro o caçula e&preito. 
I~osto de vel-o sosinho 
Rir e hrincar satisfeito. 

De um cão da rua, ,'adio. 
Faz sem medo um companheiro. 
Sem temer calor ou f rio, 
Supporta sol e aguaceiro, 

Face suja. pequenina, 
Sem rebuscados tregeüos, 
E qu, toda se illumina 
Com o riso dos satisfeitos; 

Um rostozinho tisnado 
Com gilvazes de carvão. 
Mostra na bocca um boccado 
De coisa que já foi pão . 

EiI-o a brincar: uma casca 
De fructa, uma pedra á tôa. 
Um carretel, uma lasca 
De pau, qualquer coba é boa. 

Rebola-se nG- passeio 
Como O faria na cama: 
Sem escrupulos de asseio, 
Ranha-se ás vezes na lama. 

Chove, Que alegria a sua, 
Que gritos e que aranzel, 
Quando nas poças fluctua 
Seu barquinho de papel! 

Vi-o, inda ha pouco. Jogava 
Uma noz. Nem <leu por mim, 
Que bem pertinho observava 
Quanto ellt era rico assim. 

Quanto filho de banqueiro, 
Entre doces e brinquedos. 
Que não sabe o dia inteiro 
Para que possue dez dedos. 

E. farto, boceja, (E vejo 
Que ao t1l~nos nisso é sincero ; 
E' symbolo esse bocejo 
De uma vida egual a zero.) 

Nos homens - outras crianças 
Um facto egual se descobre: 
Sem dotes e sem heranças, 
A's vezes é rico um pobre. 

E é feliz. Tanto é ve rdade 
Que o céo depende de nôs. 
E cabe a felicidade 
X)lma casquinha de noz . 

JOl/alllas Sural/o. 
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caçula - o filho mais moço, o pequenito. 
rsprcito - espio. ohsen'o, contemplo. 
selN rebllscados lregeifos - sem gestos poUC() 

naturaes. 
tisnado - manchado, ennegrecido, 
gilt'a::es - riscas, traços. 
rebola-se - rola, esperneia, 
cscrrlPulos - receios. medo. 
aratl::el - exclamações. 
fluctua - boia, desliza. 
banqueiro - homem rico. 
farto - aborrecido. en fastiado. 
boceja - abre a hocca sem saber o que fazer. 

com aborrecimento. 
sillCtro - verdadeiru, que fala ,'erdade. não 

mente nem engana. 
J)'mbolo - signal. imagem. 
de uma ~,id.a ivual a ::rro - de uma vida 

sem valor. 

ReslmlÍrtÍ o profusor " poesia : 

Modelo - O filho mais moço do can'oeir". 
vizinho do poeta. está sempre alegre, El1t o "ê 
com ·prazer. Xão teme os cães vagabundos e del
les se serve para hrincar. Calor, frio. sol e chuva 
não o assustam. Tem a carinha sempre suja. 
porque mora numa carvoaria, mas sempre com 
expressão de alegria. E' muito natural em lodos 
os gestos, porque não' conhece arti ficios: Traz 
quasi sempre na bocca um pedaço de pão bem 
empoeirado. De tudo se aproveita para brincar, 
porque não tem brinquedos como os filhos dos 
ricos. Rola na calçada com tanto prazer como 
si .. tivesse no leito. ~ão tem noção de asseio, 
e por isto metle-se na lama. Nos dias de chuva 
fica alegre a ver o harquinho de papel. deslizando 
nas poças, que se formam na rua. Ha pouco o 
poeta o viu. jogando alegre e feliz uma noz. 
Parecia tão venturoso 1 E o poeta lembrou-st que 
ha tantas crianças, filhas de gente rica, cercadas 
de todo o bem estar, que não se sentem felizes 
e que abrem a bocca, -cheias de tedio, de aborre
cimento, porque não sabem empregar o tempo. E 
o poeta lembrou-se tambem que entre ereaturas 
que não são crianças o mesmo facto se dá: o 
pobre que nada tem é mais feliz que o rico. 
porque sabe encontrar alegria em tudo que o 
cerca. Não deseja mais do que tem. 

Dlctado - A b6a neta 

Joanninha, a costureira que mora em frente 
de casa, quando chega do trabalho leva sua a v,? " 
dar um passeio pelo estrada que ,'ae ter ao ~ ,o . 

Como é lindo tudo por alli: ca mpos, flo res 
e o ar puro e 'Perfumado! , 

Em vez de ir brincar com as -companhelras 
de sua edade, Joanninha dá o braço á sua 3I'Ó 
tão "elhinha, que .ósinha não pôde andar. 

(Do Terceiro Livro "Corações de Crianças~, 
de Rita de Macedo Barreto). 

Obscrt'oção - O professor aproveitará o tre
cho para fazer com que as crianças oralmente 
figure m e descrevam O aspecto de Joanninha e d<t 
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a\"ó. segunuu a imaginaçàl) de caua uma. llar
lhes-á, a propo,ito. uma lição de moral: respeito 
á. \'elhicc, :\rnOf. veneração e carinho que mere· 
cem o~ pae~ de seu ... paes. ohrigando-as a tira
rem conclusões a re,pcito dI) procedimento da 
Joanninha 

11 - Exerclclo de observaçio e vocabularlo -
A tesoura 

(/) .11101.1'.« d,; ""jrel,, 

I\:dro. di!!'a-me (lue ohjcrto lO c~tl' que 
tenht) na mão . 

Hespontla. ~[araJ ' da CltHia', de quantas 
parte!l. ~! compõe a t('~oura . 

- E"'e"" uous ramo ... ('ssa duas partc" l'stáo 
separa'h. \Iayc\.? 

--~l\..i\·em-se em tornd de ql1~, ~Iarina? 
Jorge. oh"cn'c caela parte da tesoura: toda 

~ lia corta! 
- ES"'ia partt" afiada a lamina. é toda ria 

me,ma largura. Luiz? 
- E a parte em que "'c 'icgllra. que fi)rma 

tem. Cilberto' 
- Luiza. quae ... :-.ão os cI~clo" qut' passamos 

no-- anneis <1:\ tesoura' 
b) () liSO dll Inollr(/ 
- ToJa~ a~ te ouras s;,n d., Il1l'''imll tama .., 

nho? 
- \'Oc~ jil viu alguem I.ordar, Julia? Pois 

se a lia mãe h,)rda e si cose tamhem, \'oel' deve 
aher qual é a maior a tesoura que emprega 

para cortar '1 sua rnllpinha ou a(lUella de que se 
l!tillzou quandq fez cs"c hordauo na sua J{nl1a? 

---.. \ tC!'ioura de cortar ca"ias t! e:guaI ás ou
tr:a, ? 

- Io.\lgul~m conJr~ce a tt~""Jura do l'ahellei-
reiro? 

- E a d.) jard,neiro. 'I"em conhece? 
- Qual a maior? 
c) Cllidados COIII " I,,""ro ' 
- , -\~ tesouras cortam sempre? 
- Que é preciso para fazer quando ellas não 

(' ... tã,) cortando llem? 
- Você. Raul. '1ueixou-se hontem na aula de 

trabalhos manuaes de '1ue a sua tesourinha es
ta"a enferruja,la . Que ,'a' fazl'r para limpai-a. 
para tirar-lhe a ferrugem? 

- CarIo .... <lue súa muitn nas mãos. precisa 
enxugaI-a~ a miuclo, porque senão a IiiU<l te~ou
rinha ficarâ enferrujada lamhem, 

- Digam agora {) m,)tivo por que l'stú q\1C

J.rarla a ponta (h tesourinha de Clara. 
- Sim, ella a deixou cahir ao chão. hllu

tem, Não te,'e cuidado e inutilizou UIll nhjectn 
(Iue a pf)(leria acompanhar durante toda a vida. 

CUSSE MEDI.\ 

Dlctado e recltaçio 

A CAS:\. 

\ l' comI) a .... i.lVl" tCl'm. drlJaixo (raZa, 

O filho implume. no calor d" ninho! •.. 
()c,'ej amar. criança. a tua casa! 
Ama () calor d.) m:J.ternal carinho! • 

Dentro da casa l'1ll que na:;.ce~te é, tUU'l. 
Cum .• tud .. é feliz. no fim do dia. 
Quallrln ""ltas das aulas e do estudo!! 
Volta. quando tu ",,\ta .. a alegria! 

.\fJui dt'\.'cs entrar comn n'um templo. 
Com a alma pura, c o cnração senl su~to: 
\qui recehes da \·irtude o exemplo. 

. \qui aprendl' a ~er meigo t" justo. 

\ma e.:tta l'a:.a! Pede a Dt."\l"; que a guardt.'. 
Pl'dc a Deus que a !lrotej=t t:ternamente! 
l'orrlue. tahez. em lagrimas. mais tarde. 
Te veja .... triste. rlc..;,ta cac;,a ausente ... 

E jú humem. j:, ,·elho e fatiga,1oJ, 
Te leml>rará, da ca,a 'Iue I'erde·te. 
E, 'ha~ de churar. kmbrand() o teu I'a sauu, •. 

\ma. (riança. a cêl __ a em qlll~ na ... ce -te f 

}·:XPI.1C,\(;.\O 11,\ l'Ol':SI.\, - Si das avl' .. nos ni .. 
nhos. têm (lS filhinhns, ainda implume~. as azas 
prptectoras, ten1 a criança. em sua casa. a soli
riuHlc \'iKilantc de lima mãe carinho"a, Xa casa 
pah,'rna a criança reina_ p~)rqUl" todo:-. lhe que
rem muito, ~l'U pal'. SUl mãe, seus irmãos, 
I>clla nllnea ., e afastam o::) pa('~ ... cm pl'zar e já .. 
mui ... a Vl't1l :;cm grandt..~ prazer A ua \'olta 
da l'''\cola traz alegria c 111[)\"inll'nto á casa, ~ãr) 
é juc;,to, portanto. que fcLz se dC\'a sentir a crian
ça a,) fntrar l:Jl1 ca"\a. com 3. pureza de con
sciencia e o coração traníluilln com que e pc
Ill'tra num ~allctuari(): 

.. \h] ",,') encontra hons exemplos. ~á recehe 
liçik..; pril\"l·itosas . Como lhe de\'e s: r preciosa a 
ra"a paterna! C0l110 a dev," amar! \ Deus sua 
sl1J>plicíl !'er{l no ~entido rle a proteger con
stanttmente. d~ a livrar de todos os perigos . 

\.1uà" tri,tc ser" ,no futuro \'er-5.e afasta~~ 
,lo lar paterno Com que saudade. ma,.s .ta~de. Ja 
homl'm. en\'c\hl'clrl,. e cançado. lhe \"Ira a lem
hrança a l-asa em ({Ul" pa,"-sou Ih mclh, re:; dias 
de sua ,"ida! PCIlI\C agora (IUC é a casa paterna o 
ahrigll ";l'gl1rn onde cncontrarnn~ as l!1ai" puras 
alegria~ e () consolo par.\ todas as dores e que 
d~\.'el1los por i.so ser-lhe ~r3.t~ .... amand,)-a, e~
forçando-nos para qUl: alll reme :l paz, a felt .. 
cidarle. Fiquem I:' fóra as luctas e a magoas: 
!lO lar paterno ~Ú lerá entrada o (lue de meigu 
jl1~to e nohre p" ... 31 haver ern 110S-'0 coração, 

\prtndl·. criança. a calar as tuas lamurla, e 
t'xigl'ncias - respeita o silencio dessas paredes 
(' nún o (Jul'hres sen;lo com as cxprc!\sões do ,teu 
jubilo l' rle um santn orgulho quando cumprires 
o teu dl'\'cr. 

Reda cçio 

\rranjar lima narração com os segu ntcs ua
dos: Chacara de Vo .. ô. \}ois irmãos: um me
nino c nma menina. P:.J"~eiam. Lc\.'am um 
.'acco de apanhar horholeta, e um hodoque. F.m 
caminho OU\ t'm ligeiro ruido e um piar cautt.~
loso. \ menina avit.;;l O hodoque entra em 
acçãn. ~l()rrl' () passarinho. Ec;,panto e tristeza 
tlt' amho:oi . 
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Pau: ) e ~Iarianna ~ahiram d. I>asseio pela cha
"ara de Võ"ô. _-\ menina carrega"a o saccü de 
apanhar horboletas e o irmão Ic\'a'·a um terri,·el 
hodoclue_ Seg;uiam cajados. e não estavam ainda 
muito distantes de casa Quando ou\';ram le\'c ru
mor nac;, folha:, ... eccas da ('!-'trada e depois 11m 

alegTl' piar - t.:ra um passarinho, ~Iarianna 
a~SIT11 que n viu s.:gred,)u aI) irmão: ... \tira". 
Paul.) ohedl'ccll e a a\'czinl1a tomhou na c:-;tra(b, 
ag-onizante. F .. ram grandes ,) l'''panto c a tri .. -
{('za ,la .. d11as criança--, 

OWIE:\'T.\«., \0 Péll.\tÂlGll.\ Como se fez essa 
narração? Cingindo-nos ao summario? Sim; nada 
.;c enco ntra n!) desen\'ol\'imcnto que a ~ut11m111(l 
não huuvesse dito: ha apenas uma ohtsr\'açãn 
mais perfeita, uma C\)mllTehen..;;1" maior dns fa .... 
('tos. () que- será obtid,) da criança pela habili
dade do me ... tre. E' preciso qlie II aluml10 dts
(uf,rfl l~ niso ü1nsi"te o seu ma;nr ".lrazer. Es-

• r.:ripto na pl!dra n rt.-;umo. encaminhe o professor 
n raciocionio dos di"cipulo~. prepare-lhe..; as re..;
posta,. faça-os rliz , r como idéa sua aquillo que 
elle quer explicar. 

ExempliiiqueTno!'Õ, Rapti=ados o.... her('e.... ela 
narração, perguntar-:-.e-it qual deIles le,'aria o 
hodoque, tl'lldo o· cuidado rJl' ;n(l:1~ar .. j em pas
~ : i(l pela rilJad e a ... criança..; co .. tumam le\'ar 
e"'o:;e hrinquefi\) c. tllmhrm. o sacco de apJnhar 
iJnrho!etas. Onde c ;>.luma u",al-u~ a .. crianças? 
.\prJ\'eitc a opportunidade l)ara localizar a nar
ração. apurand,) hem si os alumno$ conhectm 
a si::!'nificação da pala,'ra rltanlro. Em -,tj,{uicla 
~ndagará ~e. con,-er'andt"l. ~ p~ldl' ouvir um li
~eiru ruido com o o r .. er dt!' um rato. o piar muit . .., 
haixo de um pa::i~arinho. ttc, Lcrará então os 
alumnos n concluir que tcn:!) Paulu e ~farianna 
nu, idro um len." rumur t'ra p"rQl1C' nào COI1\"f.:r
",a ,'a111 , st'gu;alll (·o/adils. Por outrl) lad.) ltmhrará 
o professor, .::,cmpre p,)r meio ue pcq.:'l1tna~. que 
a criança é ami[!'a d~ falar. não g-O!'ita de t.';;;tar 
muito tempo calada. c. sendo assim, Os dois ir
mãos nãu caminhavam ha muito tempo. mio 
('stat'am ui"d(} m,dlo distantes dr fasa. P.;:rgun
tará ainda como l'"t.mhc-ccram que- ~ra um pas:ja
r~nhc). ante ... de o ter~m \'isto. de que modo a 
menina poderia 3ch'ert:r ') irmão sem eSllantar 
a avezinha: como entrar ,a em acção o h0doque: 
que aconteCtll 30 pa .. ~arinho e nã!) t.:.squecerá 
a lição ele mural de-corrente d() facto. Depoi" 
conrdcnará a .. di\"l'r~a~ re"p\lsl:l.~ fazendo \'erhal
In nte a narração, 

Xas outras clas .. e..;. para "'l' fl.l.terem n..; m,) .. 
cklos que apresentamo .. , se~uir-s~-á Jlroc~s~() Sl'

melhantc, pl)r~m ,~-It. \'ista" mais ampla ... l' dt'j
xando maior expontanl'idade ao alumnn. rl('sper
tando-Ihe a interpretaçao suhjectiva, O prof<, 
sor rrl'star;Í maior attenção ar) ~ummario (JUC, 

;lS \'('zes, [k)r mu'to desenvolvido. restringe a 
compflsição do a!umno a lima verdadeira copia, 
Será hom Que. depoi.'i de analy~adr..) e commen
tado. o mestre o apague do Quadro nl~gro antes 
dos alumnos cumeçarem a ('~crei· er_ 

Er:'1111 ~empre turhulentos Paulo c ~{arianna: 
110 el11tant(l, naflllella manlü caminhavam cabtli-

nho>. um ao lado da outra. pela chacara du 
VO\'ô. Iam á caça: não lhes cOl1,·inha assunar 
a l>resa. ~farianna pretendia apanhar borboletas 
e Paulo a ffirma,·a que o ,eu hodoque não fica
ria inacti\'C) , Pouco ha\·iam andado quando um 
leve ruido e (lt~l)úis um pausado piar lhes attra
hiu a attpnção. ~Iais uns passos cal1teloso~ e 
conS'eguiral11 ver () cantor que. alegre e trefego 
e~gara\'ata\'a a areia da estrada, 

- Aproveita agora. aconselhou a menina. 
Paulo não se fez rogar e a pedra foi de prom

pto arremes'-'aua . O pas~aro ferido, cahiu, Pre
cipitaram-se os -dous irmãos para ulhen'a)-o. 
mas. quando .presenciaram a agonia da avesinha, 
11m espanto immenso, uma grande tristeza lhes 
gerou no coração, 

De naua ,'aleram o espantl) e a magoa, por
que d'ahi a instantes n trabalh" d" hodoque 
c~ta\'a condu do - o pa~5arinho emmudecera 
pa ra ~em pre . 

CL\SSE CO~IPLDfEXT \\{ 

Dlctado e recltaçllo - A vida 

~rar \'l'rcle!. Xau' partin(lo' Bran l'a..; \'Llas! 
Sopra n \ t nto d" acaso !t,'antino 
e. por l: ...... 1,; mar \'l'roe Sl:1l1 .procella~ 
~egl1e a frola o roteiro dI) destin()! 

Da il~t1"ã() nr) indeciso descortino 
- I"jf «Se mar ,em fim de aguas tão bellas! -
em hu .. ca da ventura - o \cIl0cino! _ 
\àq lõ.ingrandn . . , sing-rando as cara\'ella!'o ! 

Suhitn do in fortuni{J a tcmpc~tad~ 
estala! O mar dI) :,-ol1ho se ah'orota 
na "Ma~em fatal da realidade! 

De"3r\'orant-~~ a~ naus! Vagam Sl'm rota ~ 
1-:. nas syrtes da maglla e da saudade, 
,k-prdaça-,e. ao> poucos. toda a frota! 

Domillgos Magarillos 

SIr.XIFTC.\Ç,\O u .. : P.\J..\\'R,\S I·: EXPRESSÕES 

tuas" - C;;ortr. fortuna . 
afOSf1 !C"i.'ollliIlO ---- sorte protl:ctora, 
rnll'ir,) - itinerario. caminho, . 
dtsrorl;uo - apparecimento. Vi5M. 
"-'~lItllrll f~lici<lade. 
('cllocilln - carneiro mythologiell cujo \'ello 

era de ouro, 
singraudo - veleja-ndo. 
a17.'nrota - () me~mo que ah'oroça. agita, 
'('oragrm - ahysmo, 
drsarê 'oram-,f,~ - de. mastream-se, 
syrtcs - +escolho~. 

As idias - Poderá o mestre explicar U 1110-

ti,\'o por que ~e diz de uma cousa precio"a e al
mejada - o ycllocino. S~m l~ntrar em minucias, 
pOde:,á falar sobre a cunqui:--ta do .. V"elloc711o de 
ouro 

CO\IME:\'T ,\RIO D_\ POESI\ 

:\ão r sem razà() que se compara ao mar a 
,ida do homem. 
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Calma, quando no~ sorri a ventura, quando 
" destino feliz pro;egue na sua marcha sem en
C'ontrar nenhum obstaculo, visando sómentc um 
fim -:- a suprema felicidade. vão·st: as nossas 
jllusõe:::i, como no mar pequeninas naus, smgran. 
do-lhe d"cemente as aguas, 

E' () mesmo mar que se cncapella, quando 
I\lIHb " roteiro do d~stino c os nosso; sonhos 
conhecem a realidade .. \os poucos, desfaz-se a 
frota. vã')-se apagando as illusões, e, de um 
ra ·ud.» feliz fica-no.i sómente uma saudade in
inda. 

Exerclclo de redacçlo 

(O mesmo UWIII/'Iv da classe media) 

Linda manhã era es,,\ que Paulo e Marianna 
f,>ram gozar na chacara de Vôvô. Protegidos do 
<01 pelos grandes chapéos desabados, seguem em 
silencio. á espera da presa. Marianna ergue como 
um trophéo O sacco em que aprisiona as mais lin 
das borholetas e Paulo, for~e e arrogante, não 
esquecerá o seu habitual companheiro - o Im
uO<lue. 

X rl~t uma h,trho,leta I - penia de si para si 
... memna. 

Quanto ao irmào. por que estará tão altento? 
E' qu·, a uns dez passos distante delle al

guma cou;a se remexe na estrada. Será um pas
sarinho? E': ouvia-se já o seu piar - c"ic, 
(UIC. 

Paulo caminha ainda um pouco. sustendo a 
respi ração. 

- .\tira! - cochicha Marianna ell. vae 
voar. 

O menino entesa o hodoque e a I,edra parte 
ligeira. Depois não se ouve mais nada. 

Onde estará a avezinha? 
Eil-a na relva da estrada. Debate-se ainda 

um pouco. ,\s patinhas estremecem nas derra
deiras con\'lllsões. Então, muito ,pallida, Ma
rianna fica immol"el. de bocca aberta, com os 
braços pendidos. 

Que?! Era esse o lindo passarinho que ainda 
agora cantava sua canção ao sol? Era essa a 
avezinha prestes a yoltar ao ninho onde, talvez, 
a esperavam os filhotes?., 

- E' preciso salva l-a, exclama Marianna 
a(flicta. 

Paulo curra-se para o moribundo, mas já é 
tarele. O mal está (eito. ~rorrera, e os pobres 

filhotes, que ° esperavam talvez no ninho, hão 
de succumhir em brel'e á tortura crudelissima 
da fome. 

DeSelJ'l.!olt'er c commelltar, til! est)'lo epistolar. 
o pellsamento contido 110 segui"te soneto: 

o DIAMA~Tf. 

O lapida rio é5 tu. E' lua alma o diamante. 
J)t'\'el poliJ·o 3s!'im, faceta por faceta. 
;'IIAo deixes que o dugosto ou o t(dio te accomnu:lta. 
.\ma, com todo o amor do mais ardente amante. 

j'·aze·te surdo aos lons agudos da trom~ta 
Da Vaidade, que lmsAA Reclamada e an("iu:\t". 
.Entregue ao teu labor, calmo e per5C\'crante, 
Ama o silencio c a J)az, como um ao acho reta . 

Hemtlicto esforço i o uu. Si as (orças te desgasta 
]~. uhausto e triste e só. da fronte o luor te (&corre. 
Ohl não Queiras parar! Jamais murmures: "Basta!" 

Rue importa a mofa, o allodo. í\ injuria, o odio udadu ? 
Cinta e p6. o erro pana, .\ Verdade não morre. 
F." tua alma um diamante. l':ia, le lapidario! 

.U ode/v - Minha bõa Alice, 

Recitou-nos a professora, hoje, em aula um 
soneto de )onathas Serrano - O DiamaHle. 
'\chei-o encantador. Si o ou,'i"es explicado e 
commentado! Compara o poeta. com muha feli
cidade nossa alma ao diamantr, que precisa la
pidação para ter maior apreço. Sim! devemos 
ser lallidario~, nós mesmos. devemos polir o nosso 
diamante, a nossa alma, faceta por faceta, como 
diz O poeta, isto é,em todos os sentidos, para 
que obtenha a necessaria hellrza. -\conselha
nos a resistir á tristeza e ao aborrecimento e a 
tornar nossa alma grande pelo drvotamento, pela 
dedicação. Manda que fiquemos indl(ferentes a 
tudo 3{luillo que desperta vaidade e presumpção 
e que no trabalho occulto, tranquillo e constantr 
amemos as alegrias do silencio e da paz. 

\ poesia é uma lição de coragem e de per
severança até ° sacri fiei o, Sem desanimos nem 
desfallecimentos, sem já mais parar nem dizer: 
.. Basta I" E' uma lição de desprezo ante o ri
diculo, ante a perseguição e a calumnia; é uma 
lição de con fiança na Verdade que sempre ap
parece. 

Sim, minha querida, nossa alma precisa ser 
lapidada. Trahalhemos I Tem razão o poeta. Co
ragem ! Parar é retroceder! 

C,lil/a. 

ENSINO SCIENTIFICO 

ARITHMETICA 
CLASSE MATERNAL 

O numero 'ree 
ElCERCICIO ORA I. E CONCR~TO 

I) Dispor sobre a mesa, aos montes, certa 
porção de nozes, feijões, lapis, .canetas, p,alitos, 
botões, bolas, cartões, etc, Convi.dar as crianças 
a virem á mesa, uma por uma, para tomar do 
monte que lhes for indicado dOlls objectos com 
uma das mãos e 11111 com a outra mão. e a vol
tarem depois llara os seus logares. 

11) Restabelecida a ordem na sala de aula, 
dirigir-se ás crianças que estão munidas de nozes 

e fazer com que as mesmas repitam: .. Tenho 
dl/O$ nozes numa das mãos e unia noz na outra 
mão; n1as. juntando todas, não sei quantas são". 
Proceder egualmente com as que têm feijões, ou 
lapis. etc., e percorrer assim toda a classe para 
ter a confirmação de que nenhuma das crianças 
sabe contar além <le dOI/S. 

I II) Dizer-lhes que a porção de nozes, fei
jõ .. , lalli~, etc. que cada uma tem nas mãos 
chama-se Ires. Mandar então que todas enunciem 
distinctamente: "Duas nozes e uma noz são IrtS 
nozes " ... Dous feijões e I/m feijão são Iru fei
jões ,. ; ou : .. V li! feijão e dOlls feijões são Irtf fei
jõ~s ". (1\ meSma phrase repetida varias .-ezes. 

• 
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modificando apenas o nome da especie de uni
dade.) 

IV) Chamar a attenção das crianças para a 
entrega dos objectos cujo numero ha de ser de 
accordo com o que ,'ae ser dito. 

.\ssim. dirá a professora: "Quero que as 
nozes e bolas seiam lodas de\'oh"Ídas; quanto aos 
f eijões ~ palitos. ltellJu"n será devolvjdo; ao 
passo que os que têm lapis e canetas hão de en
tregar dOlls e os que têm botões e cartões hão 
de entregar 11m. (Esta collecta será feita pela 
profe5'ora, afim de corriRir os equivocos). 

V) Ordenar que se Inanttm a. crianças 
possuidoras de botoc" por exemplo. c pergun
tar-Ihes: 

- Quantos botõe tendes agora? 
- Tenho dous botões_ 
- Quantos botões tinheis apanhado na mesa? 
- Tinha apanhado Ires botõe •. 
- Quantos botões me entregastes ? 
- Entreguei li'" botão. 
- Então, de Ires botões entregando 111" botão, 

ficam dOlls botões. (Todas as crianças em côro 
repetirão e,ta phrase). 

\"1) Dar ordem a estas crianças para se as
sentarem e ás possuidoras de lapis para se le
vantarem; formular perguntas semelhantes ás 
ant~riores, em outra ordem, até chegar á con
clusão: U De Irrs lapis, devolvendo dous lapis, 
fica fI'"~ lapis". Repetir este exereicio com as 
outras crianças até obter os resultados: 

-De Ires nozes, dando Ires nOzes. não fica 
"enhulIIa n07"; ou: "De tres feijões, não dando 
' Ie,.hum. feijfi.o, ficam Ires feijões." 

VII) Pedir ás crianças que mostrem 11111 dedo, 
olllro dedo e ainda orllro dedo; que digam quan
to, dedos estão mostrando. Explicar-lhes que 
.. , .. e "1/1 e IH" são Ires. ~randar uma criança dar 
dous passos para (rc-nte: mandar outra dar Ires 
passos para traz; uma criança baterá palmas 
lima , ditas ou Ires vezes; outra irá ao quadro 
negro para traçar duas, uma ou Ires linhas e 
apagan<lo em segu;rla ,Iirá que não ha fiada no 
quadro negro, 

VIU) Lembrar ás crianças os signaes ou al
garismos que já conhecem (o, r e 2) e os 
respectivos nomes e ,'alores; fazer COJn que 
digam ° nwnern do, signaes conhecidos; e inda
gar ,i não têm desejo de aprendtr mais algum si
gnal cujo "alor já sabem 

':XEltClCIO ESCRIPTo 

I) Representar no quadro negro, para ser";r 
de modelo. um gralkle 

3 
r tnandar as crianças reprodu:r:irem a figura nas 
suas lousas, tendo-lhes dito que este signa! se 
chama Iru, é o algarismo Ires e vale Iru ohje
ctos quaesqu"r. 

lI) Escrever os diversos algarismos ao 
longo <Ia margem esquerda do caderno, para a 
criança completar a pagina, guiando-se pelo mo
delo. Exemplo: 

I 0-1-0-1-
, 1-2-1-2-

0-1-2-
2-3-2-3-

I 1-2-3-

0-1-2-3-
3-2-1-0-

1\Ol3 - Este ~Hrcicio \"i.~a apClIõ:i'l a boa calligulJbia 
dos algarismo., 

IH) Representar no quadro negro tres figuras 
quae::,quer, t;,ejam um triangulo, um quadrado e 
um circulo e fazer um dicta<lo cvmo este: 

Dous quadrados; um circulo; dous triangulos; 
tres circulos; tre~ quadrados; um triangulo; 
dous circulos; um quadrado; tres triangulos. 

\s crianças acompanharão o dictado, nas 
lousas ou na tela mural. desta forma: 

Nota - Neste exercicio .. ))rofellora attenderí. IÓ
mente ao valor do num~ro e 6. sua r~presentatl0. 

EXEltCICIO DE MI(MOR/A 

Applicar O que foi dado na lição <lo numero 
dous, modificando-o para Ires. 

CLASSE ELEMENT~R 

Primeiro a,mo 
A dezena, a duzle 

Ex.plicação: 
I) Revêr o que foi dado, nos os , r e 5 desta 

revista, ácerca <le dtceno. 
II) Dizer que se chama dllzia o grupo for

ma-do de dOE, unidades da mesma especie, isto 
é, du::ia é o mesmo que dOEe (12); que noutros 
tempos usava-se muito calcular por duzias e 
hoje ainda persiste este habito na venda de 
certas mercadorias cujos preços são marcados 
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par.a a d'f::ia ou parle da du:;ia. principalmente 
nlfl" dU:;/(I c quarto de du:;ia . 

I [l) Fazer COm que os alumnos citem nomes 
de obJect~s que têm visto venderem-se por 
du;uJ: se~am:. O\'OS, certas fruetas e flores 
copos. chl:aras. pr~tos. talhores. guardanapos; 
Je~ços, me~as colJann,hos. punhos, ceroulas, ca~ 
mlsa,. I><,toc;, carretels rle linha. lapis. retratos 
~~. . , 

. IV) _Indicar que '.' lIumero do:;e mereceu esta 
,h,ttncçao, sem dUVIda. porque admitte varios 
dl\'lsores; mostrar então que 12 não só é igual 
a 6 X.? como tambem é egual a ~ X 3. e d'ahi 
\-~I~: 12+2,=6 ,ou .1~:6=2; J2--;-3 = 4 ou 
1_ -,- ~ = 3; I>to e, dIvIdindo-se 12 por 2. por 3, 
p(,r ~ ou por 6 .. encontra-se um resultado exacto 
l' "or esse motIvo 2, J, 4 e 6 são chamados di
Y1~o .. es de 12. 

V) Exp!kar que t> resultooo dá divisão de 
UII1 r:'umero por 2 se chama ,,~etadc ou m.eio; por 
3· dIZ-se ler"a rarle OU ler,o; l>or 4, ql/ar/a 
r"rle ou <[lIar/o; e por 6. se.rla parle ou sexlo. 
,-\"'slm. 

6 .é metade de 12 ou ml'tade de uma duzia e 
ronstl~lIl' o que se chama meill. d.,zia; 

J e a quarta parte de 12 ou a Quarta parte 
de um,,: duzla e constitue o que se chama quarto 
(i,- dll=ra; 

2 ~ a l:iexta parte ou o sexto de Uma <luzia; e 
{, e a t,erça 'parte nu .. terço de uma duzia. 

[) hx,:roltar o, alumnos no conhecimento 
cle:,tas relaçoes entre 41 n. 12 e os seus divisores 
hem como entre 12 e '" ns. R e 9. provando-lhe; 
f(t1~ 8 representam dous /t°rços ele urna <luzia e 
!) representam Ires quartos de tfrna .duzia 
. VII) Accrescentar que o 11. 12 t~bem é 
Iml>ortante por ~H este o numero dos meus do 
anno e o numero das horas mare.adas nos mos
tradore, dos relogios; e que os per iodos de //leio 
an."o ~ 'lltarto <!e anno tambem receheram deno
mlnaçoe~ especlaes: este se cha·ma trimestre 
porque consta de 3 mezes e aquelle se chama 
SC"Ii'slrf porque consta de 6 mezes. 

EXERCICIO ORAL 

I) tJT?u duzia de ovos, quantos ovos são? 
~Iela duzla de la pis. quantos lapis são? Em um 
'l!,art" de duzia .de lenços, quantos lenços ha ? 
l.m ,exto de duzla de laranjas, quantas laranjas 
\Tm a ser: En:- um terço de duzia de carretcis, 
quantos ca~retels se encontram? Em tres quar
t,,, ~e dUZ1a de maçãs, quantas maçãs se con
tam. Dou! terços de duzia de guardanapos, a 
'lnantos guardanapos cor respondem ? 

[I) Um. quarto do anno, quantos mezes são? 
Quantos tr! mestres ha em um anno ? Seis mezes 
que parte e do anno ? Quantos semestres ha em 
um anJlo? Quantos tri.mestres ha em um se. 
mestre .? Dizei os n()mes dos mezes do al1no; os 
nomes dos mezes do 1° "emestre; os do 3° td
mestre . 

J J I) Que outro nome tem o numero doze? 
Oau ' ,; a outra de"ominação Que se dá ao nu
mer) <e:s' Qual é a ~l1arta parte de doze? 
Quantfl é Uf'l terço de doze? Oito, que parte é 
,lo numero doze? Nove. que parte é do numero 
doze? 

PRoBr.EMAS 

[) Vossa mãe vos deu ~ peccgos c vosso pae 
2 Que parte da duzia tendes? 

Jl) Julio e Henrique deram, cada um, 2 ave-

lãs á irmãzinha que já tinha 5. Que parte da 
duzia tem a irmãzinha? 

llI) Ernesto tinha meia duzia de cajús; 
deram-lhe 2. Qu~ porção da <luzia ficou tendo? 

. IV) Comprei U/lUl duzia de lenços e a la"a
detra. ]lercleu-'111e a terça parte. Quantos lenços 
me fIcaram? 

V) _\ quitandeira diz ter vendido uma duzia 
de frangos e dous frangos. Quantos frangos 
veooeu ao todo ? 

\' [) Luiza colheu J cravos vermelhos e 4 
cravos hrancos; quanto, eravos ainda tem de 
colher para completar a duzia? 

Vrr) Uma menina foi ao mercado e comprou 
uma duzla de ovo; de gaHinha c meia duzia de 
(lVOS de pata; quantos ovos são? 
. \1 [J) Preciso de meia duzia de talheres e 

SI' (h,]>onho de 4 talheres; 'Iuantos me faltam? 
~ X) Meu ~orpinho le"ará nma (Iezena de 

hot~l" ~1andel coml>rar uma duzia; quanto. 
botocs me sobrarão? 

X) Tirei uma duzia ,Ie retrato, e distrib~i 
Ires quartos da duzia. Quanto, retrato, ainda 
tenho para offerecer ? 

xq Custa!,do a .duzia ,Ie laranjas 2$, quanto 
custara a meia <lUZIa. ? 

XI!) Si ~$ é o preço de tIleia duzia de len
ços. qual será o preço da duzia ? 

XITl) . Uma duzia de mangas custa 9$. 
Quanto heI de pagar por 8 manga" que ""m a 
ser dOIl'" terços da duzia ? 

XIV) Si um copo de crystal ,'ale J$. qual o 
valor de um quarto de duzia ? 

EXERCI('Jo ESCRIPTO E ADSTRACTO 

C f1l1lpktar ao; Sl'gulntes egualdades; 

I2jl= .. .. 12 -1= ... . 
!2 i= ... . 
12 J= .. .. 
12 6= .. .. 

1 

I 
I 
I 
I 

11 

9+ .... = 12 
5+ .... = 12 
2+ .... =12 

4+ .. . =12 
1+ .... =12 

12 ·8=- .... I TI),- ... =1.2 
12 - 2= ... . 

12 - 1/ = ... . 
12- 6= .. .. 
12 .. ., ~ . .•• 

1 X 12= .. 

~X .. =12 

.. X 6= 12 
12X .. =12 
.3X ~ = .. 

12-J X 5 - .. 
12=2X~+. 
f2=bXI+. 
f2=9X2 - .. 
12=4X4- .. 

I 1,- .... = 12 
I q- .... = 12 
I 20- .... =12 

IR- .... = 12 
IIT 
I 
I 
I 
I 
I 

12-:- .. =2 
J2+ 1= 

12+ .. = 3 
12+ 3= .. 
12 + .. = 6 

TV 
11I -(·.X .. ) = 12 
20-( .. X .. )=12 
16-( .. X .. ) = 12 
17-( .. X .. ) = 12 

q-( .. X .. ) = 12 

CAl.CULO ~f.NT.'l. 

Dar Utll numero não superi0r a 20 e mandar 
c ... omparar o ~el1 valor com a dezena c a duzia. 
ft..xetnplo,; : 

Oilo é egual a I dezena menos 2 unidades ou 
egllal a 1 <luzia menos 4 unidades. 
Qllil/::e é egual a I dezena mais 5 unidooes ou 

egual a I duzia mais J unidades. 
Ol/:;c é e~"lIal a I dezena mais 1 unidade ou é 

egual a I duzia menos I unidade. 

" 

Á ESCOLA PRDIARIA "251 

D,:; é egual a 1 dezena exacta ou é egual a 
I duzia menos 2 unidade •. 

t'i"l, é egual a 2 dezenas exactas ou .; egual 
a I duzia mais 8 unidades. 

Do=e é egual a 1 'Clezena mais .z unidades ou 
ebrual a I duzia exacta. 

LltO NIE DE F. ANGLADA. 

-----------~,-------

PHYSICA 

CL.\SSE ELE~1ENT:\]{ 

ELASTICIDADE 

Para e~ta lição arranje o mestre uma esponja, 
uma I.,la de horracha, junms ou barbatanas e 
clastico . 

Tome a esponja e apertando-a na mã", per
gunte aos alumnos o que aconteceu. 

- Ficou rlifferentl' ... diminuiu ... dirão as 
crianças. 

E agora, arguirá () professor, abrinuo a mão .. 
Tornou ao mesmo que era antes. 

- Perfeitamente. Apertando a es.ponja com 
a mão, isto é, exercendo sohre eJla compres~ãot 
altera-se o seu feitio. a sua fórma. mas fazendo 
ceSl:ôar a compressão. a c:;l)()nja recupera o feitio. 
a fórma primitiva. 

Repita o mestre a experiencia, comprimindo 
uma bola de borracha e fazendo-a voltar depoi, 
a fórma primith·a. 

- Pedro. que se teria passado agora? 
-, Quando se apertou a bola, ella mudou de 

f/Irma. 
- E depois? 
- \' oltou á fôrma antiga. 
-. Exactamente. Quando apertei, isto é, com- I 

primi a hala dia mudou de fbrma, mas retomou 
a fórma primitiva. apenas cessou a força que 
l'U empregava. 

Faça o profes ... or l:xperiencia~ itknticas. do
brando o junco ou a barbatana e esticando e 
torcendo o elastico. Leve a criança á conclusão de 
'Iue todos voltam á fórma primitiva, apenas cessa 
a força que a tinha modificado. 

- Ora, todos estes corpos mudaram de fórma 
em consequencia da força Que empregu~i, mas 
retomaram a fôrma primitiva desde que cessou 
a força. Esta propriedade que têm certns cor
pos de retomar a fôrma primitiva, desde (lU. des
appareça a causa que a tinha alterado. chama-se 
!'iaslicidodr. 

- Então. Cesar, quand" comprimi a e,;ponja 
e depois a fiz \"oltar á forma rprimiti\·a. ti\"emos 
um exemplo . .. 

- De elasticidade. 
- Frederico. que fiz ao junCf) para lhe m/}-

r!; ficar a fôrma' 
- Curvou. 
- Perfeitamente . . \ fôrma do junco foi al-

terada. curvando-o, isto é. flexionando-o. 
- Paulo. lembra-se qual O esforço Que em

l>Teguei, Quando trabalbámos com o elastico? 
- Primeiro esticou e depois torceu. 
_ ){uito bem. Da primeira vez mudei a fór

/IUl do elastico. esticando-o, i.to é. distendend,,-o. 
ba segunda. torci o elastico. 

_ Temos. portanto, Quantos modos de alte
rar a fôrma desses corpos? 

"pertando, curvando, e ticando e torcendo. 
Sim, ha quatro modo~: apertando, i to é, 

empregando a compressão; curvando, pela fl.:
.1'ão i esticando. distendendo, isto é. pela tracção 
•. finalmente. torcendo. ou pela lorsão. 

Escreva o mestre todos esses nomes no qua-
dro-negro para Que as crianças os gravem bem. 

- J ulinho, diga quaes os modos de elasticidade? 
- Pela fomprcssão, flexão, fracção e torsão. 
- ~f uito hem. Joãozinho, uma corda de vio-

lão fortemente .sticada. quando arrebenta e vol
ta á forma primitiva, nos fornece exemplo de 
que l'lasticidade? 

- Por tracção. 
- Jorge, cur\'ando-se uma barbatana pela, ex-

tremidades c abandonando-a depois, Que succede ? 
ElIa retoma a fôrma primitiva. 
E que especle de elasticidade' 
Por flexão. 
\lfrcdo. \'oel' já viu algucm esticar a ae:ua? 

:\5.0, senhor. 
l~ () ar? 

- Tamhem não. 
L.og-n não M!pOdc esticar um liquido nem 

~a7.. ~1a:s. púde-se torceI-os ou cun'al-os? 
Tambem não. 

- Exactamente. ~ão ~e póde esticar um li
quido nem um gaz. nem torcd-os nem curvaI-os. 
Portanto. a elasticidade por Iracção, p'" 101's(Io, e 
por f/~.nlo sú ]X:rtencem aos sol idos . 

,Pôde-se. no erntanto. apertar. isto é, cnmpri
mir um liquido e um gaz, \'oltando estes á fórma 
primiti"a, quando cessa a força que os tinha alte
rado. Logo, a elasticidade por compressão per
tence a todos os corpo': ""Iidos. liquido, .e I(a
l()SOS. 

CLASSE ~EOh\ 

EQUILlBRIO DOS LIQUIDOS 

Tratando do equilihrio <,los liquidos. não 
~t:rá ocioso recordar u mestre o que vem a ser 
um liquido. accentuar que elle toma sempre a 
fórma do vaso que o contém, apresentando uma 
superficie plana e horiwntal. 

ExpliQuc del)ois que a parte da Physica que 
,e occupa do equilibri" dos liquidos, tem o nome 
de 11 YDROSrATICA. 

Chame 'a attcnção dos disoipulos ],ara o mar, 
cuja,:; aguas vemos muitas vezes em movimento. 
e para (lS rios cuja correnteza pode ser maior 
ou menor, con forme o declive do terreno em Que 
correm as aguas. .\ parte que trata dos liquidos 
em movimento chama-se HYDRODYNAMICA. 

Lembre ainda o professor que os liquidos 
lambem podem ser conduzidos a determinados 
lo!{ares. l\ parte da hydro.dynamica que trata da 
c()ndu~c;ão e al:ôcenção das agua~, tem o nome de 
H\'nR.\ULICA. 

Faça depois a sebTUinte experiencia: 
Despeje em "asilhas de fórmas diversas

copos. garrafas, pratos, etc., agua que póde SC1' 

colorida para que se torne mais visivel a expe
riencia, e desde Que o liquido entre em repouso, 
pergunte aos alumnos em que posição está a su" 
l)Crficie livre do mesmo. 

- Direita, horizontal .. 
Perfeitamente. A agua apresenta uma su-

pcrficie plana e horizon~al. . 
I nclinando depois um dos vaso:) - O copo, 

I~r exemplo - e mantendo-o nessa posição. argúa 
o mestre: 
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- Como (stá. agora. a ,uperfieie line do 
Iíqmdo ? 

- Plana e horizontal. 
~fuito hem. Sempre que o liquid" estiver e>m 

,·qullibrio. apresentará a superficie plana e ho
riznntal. 

Logo. (jual a condição t:;~encial pa,ra que um 
liquido fique em equilibrio em um \'a~() , 

- Que a ~ua superficic seja plana t..' hori
zontal. 

l ...... { "'0 ~c n~rifica. quando i! peq'uena a quan
tidade ,l"agua ou de outro liquiuo. 

Xo~ mares não se \'c-rifica ISSU, pois a sua 
superficie n,,'re é curVa em consalueocia da 
f.·)rma tia terra. 

Quando depusitamos UI1\ liquido em um vaso, 
~ evidente que esse liquido .pesa-lhe sobre o 
fundo. O liquido I)roduz. pois, um esforço no 
fund" do \'aso. isto é, exerce pressão. 

:\Ia'" esta prec;~ãu se exerce não só 110 r undo I 

dl)~ vaso .... como tambem sohre a suas paredes. 
Liguem-se entre si pur meio de lIm tubo de 

I~>rracha 11m tubü de vidro \'ertical e um funil 
(IUe tambem IlÓde ser de vidro. ExpJique-se que 
e,;ses \'aso, pcrmittem os liquidos passarem de 
um a outro vaso, permittem a communicação 
do..;. liquidos, <in. pois, t'(JSOS cilmmunica"les, 
Colloque o i>rofessor agua colorida n() funil e 
indague dos alumnos si observam alguma cou,a. 

-Sim. _\ agua subiu no tubo. 
- Julio. a superficie livre do liquido no tubo, 

cs.ar;', 'lni .. ou menos alta que 110 funil. 
- E' egual. 
~fuito bem. ..\s "l1perfic:It!~ livres es.tão no 

mesmo plano horizontal, 

attrito nas paredes do tubo, a resistencia do ar 
e o choque das goltas umas sobre as outras. 

:\"ão será fôra de pr0J>O,ito dar-se uma ,déa 
de ct>ml) se faz a distrihuição d'agua na cidade. 
Po!\santt::s bomhas traz.em agua para um reser
\atorio collocado sobre lima eollina mais alta 
que as mais altas casas da cidade. Gross<h con
ductores partem (lo Teservatorio c circulam soh 
as ruas. Tubos de clllllnbo esmaltado levam a 
agua para as casas. onde ella sobe aos mais 
altos sobrados, pois tende a attingir a rntSma 
allura do nivel d'aglt.' do reservatorio, 

Diga-me uma cousa. João? 
- Como se prepara uma lamparina? 
- Põe-se agu3 em um copo c sobre c: .. ta o 

olcu. 
- Si pl1Zl'rm~ o1co I>rimeiru c lança~)3 

(Iepois a agua. l~sta ficará por cima? 
- :\" ão, senhor. ,\ agua passará logo para 

haixo e u oleo ficar" por cima . 
- Perfeitamente. E saberá você pur que? 
-. \ agna fica em Ilaixo por 'ocr mais pe-

sada '1ue o oleo. 
Logo os liquidos mai, pesados vão para 

haixo ou para cima? 
- Para baixo, e os mais leves ficam t."'t11 

cima. 
Colloque O mestre em um frasco, mcrcurio, 

oleo e agua, depondo-o sobre a mesa, quando os 
liquidos ficarem em l:>Quilibrio, argúa: 

- Julio, em que ordem estão os liquido, ? 
- Primeiro O merenrio. depoi a agua e por 

IIltimfl o oleo. 
- Por que o mer<~urio foi para o fWldo, 

Octavio ? 
- Porque é o mais pesado de todos, Collocando a agua num do, vasos, clla passa 

pelo tubo de borracha e ,'aoe ter ao out ro vaso, 
attingindo a mesma altura que tiver alcançado 
no pri=iro. 

l _\, ejamos agora' flual o corpo mais pe ado, 
a agua ou o oleo ? 

-A agua. 
O que vimos em relação a dous \'a,os, dá-se 

seja qual fôr o numero rle vasos communicantes. 
N ã" in fluem tambem fôrma e o tamanho dos 
vasos. Obse"·aremos sempre a me~ma' cousa. 
<Iuer elles tenham ou não a mesma fôrma c n 
mesmo tamanho. 

Será, pois. a quantidade d'agua que influe 
para que o C<luilibrio c estaheleça entre vasos 
commllnicantes? Não I E' a pressão que faz 
com que os liqllido ubam á mesma altura nos 
vasos communicantes. 

Diga-me então. Mberto. qual a condição ne
ce"aria para que um liquido fique em equilibrio 
em \"a 'os communicantes ? 

- E' preci'lO (lue as superficies livres fiquem 
no mesmo plano horizontal. 

Para mostrar o equilibrio do liquido em vasos 
<:ommunicantes, poderá ainda I) mestre fazer a 
seguinte experiencia, muito simples e interes
sante: 

Tome um funil na extremidade do qual 
prenda um tubo de borracha, em ClI~a outra ex
tremidade coUoque um tubo de ndro, tendo 
lima das pontas afilada. 

Abaixe e,;te, de modo <Iue fique em posição 
inferior ao nivel d'agua no funil; em breve, • 
produzir-se-ha um pequeno jacto d'agua. 

E' hem i>rovavel que os alumnos notem que 
() jacto d'agua não ,'ae á altura do liquido no 
funil. Ensine-lhes o mestre que isso se dá em 

... ·onsequencia de varias caUlas, como sejam o 

- Sim. Por isso ella ficou em seguida ao 
mercurio, vindo por ultrrno O oleo que é o ma i! 
le\e 

Muito bem. Quem poderá dizer-me agora 
como se arranjam diverso liquido' em equili. 
I)rio num vaso? 

- Collocam-se tlns sobre os outros, segundo 
u Ileso. 

Exactamente, Para que diverso· IIquidos fi
qucm em equilíbrio em um 56 vaso, é preciso 
lJue elles se arranjem em ordem decrescente de 
l>e50, de <1""5ida<le, a partir de baixo para cima. 

l\ 0 13 - !\'j.o dê o professor tI)({aJ e~ as no('6e, rm 
um só dia. I)ara (lUe possam ser bem c.omprehendidu 
pela crlancas. El1a, constituem a55Umpto de dua, ou 
tres licóet. 

üLASSE COMPLE...\1EKT.AR 

Applicações industrlaes da luz - Ci 
nematographla 

Da. al>plicações industriae, da luz, uma da! 
mais largamente cxploradas em nOS50S dias, ê a 
filltllla l ograpilia. 

Seus effeitos I>ara o observador nada mais 
sáo do que a consequencia physiologica da per
si~tcncia das imagens na relina. 

Quan.do nos batem em qualquer parte do 
corpo, a ;mpressão da pancada perdura por 
algum tempo. 

A luz é tambem lima pancada na relina,pan
cada delicada, 5ubbil. 

_\ E~COL.\ I'fH\IARL\ 

Portanto. si perdura a dúr que ~ a impressão 
da pancada no corpo! tamlu.:m dura a \"i!\ão Que 
é a impre5são da pancada na retina. 

Si passarmo rapidamente por (lIante dos 
olhos uma braza, se impre,ionam de tal modo os 
diversos ponto:, da retina. que nos pan-<"c ver um 
traço de fogo. O que se dá é o seguinte: Com a 
rapidez do movimento, ainda dura a primeira 
irnpre são quando a hraza chega ao fim do per
curso, por isso vemol-a ~m todas. as posições 
sucre '~ivas ao me mo tempo. parecendo-nos um 
traço luminoso, 

E' justamente isso que ~c nbscn'a na cinema
tographia 

Diversa, phOlographias se ,uccedem com tal 
rapirlez (Iue ainda perdura a imageorn de uma, 
fluando outra ,e pr",luz no mesmo Ioga r, dando
nus a illusão !(l~ <lue ~ .. empre a mesma imagem 
rlUe.- executa divers.~ - tnovimento:-.. 

\·ejamos como ~c consegue i. "'0. Tiram-c:.e d.) 
corpo em mo\~imento di\-'er a photogr,aphia ... 
""ucres -i\'a~ com intervallos e~uae;,;. 

~ào julguem. porém. que e~~a'" prova'" o;.ejam 
ohtidas separadamente. Xãn ! ~('m seria l)(lssi\'el 
ao opt:rador. por mai"1 hahil 'lue fOS_l\ tiral-a~ 
C'tlm tanta precisão, 

Exi,le um apparelho de"llla(~, a apanhar as 
photograpohias .uccessivas-~ o CI"F.MATor.RAPIlO. 

~1a'. como teremo:-. nu:-. a llnpre ..... ãn do movi
mento das imagens? 

Pn1jectada ~ohre o quadrü a primeira prO\'3, 
esla é logo eclipsada pela segunda. de sorte que, 
cuntinuamos a ver a primeira imagem pela per
,istencia na retina e a egunda por impre são 
directa. E, não 'ó porque as partes imrnovei~ das 
dinr>as pro\'a, co;ocidem perfeitamente. e ainda 
mais punlUC, já está enfraquecida a impre"ãn da 
Ilrimeira. te rã., os olho, a impressão exacta da 
<urce5são da primeira altitude vela s(gunda. 

Continuando a projecção e. portanto. a sub
L!ituic;ão da diversas IM"o\'a:-.. tl'renlOS a impre~
são da seric rle pclsic;ões !"u("ce~5iva~, o qu~ eqUl
v.le ,dizer - a impressão do mo,:i"unto. 

Para que a producção do mo\·imento tja fiel. 
é Jlreciso que o rythmo das ,ull"itui,õe, seja 
idcntico ao rythmo das posiçôcs u..::ce ... ~\'a!'. o 
que foi I>re,- ,t" ne'ses apparclho; uc cincmatn
!!raphia, 

Por meio .lo cinematoRral'ho 'e obtem pri
meiramente uma tr()'nl n,.yaliva. !'ohre uma pel
licula f1exi\·cl. de 35 millimetro, de largura e 
cLlmpnmento variavel, apresentando nos hordos 
rt:cortt-; cgualtnente dj tantes uns <10:; outros. 

E.ta pellicula, que 'o f rancez chama Fn M e 
nlls oen~1minamo:-. fita ci"tl1J.tllogroplricD, é ani
mada de um movimento egual, uniforme, que 
lhe imprime um cylindro. em cujo, dentes se 
adaptan'" pl'rfcitarncnte 0:-. orificio..; da mC:l.ôma 
iita, 

A' medida que' se formam na pellicula a, di
YCr~as imagens do objedo, eUa ,-ac rlesct'ndo para 
uma caixa do apparclho onde S( cnrula 

Tiram-se (Iepoi. as pro~'as positi\":! ' que se 
(lO<lem projectar com o auxilio da lantêrna ele
ctrica, <obre um quaJro branco. collocado a certa 
distancia, o que permitte tornai-as visiveis para 
um conjuncto de especrad re" e produzir O! 
mt)\"imt"nto~ com a sua amplitude natural, !\i o 
:lugmento é sufficiente. 

CHIMICA 
CL \~SE )'fEDI\ 

1° OU"O 

As soluções, corpos dissol vIdos na agua (assu 
car, por exemplo); outro. que se nlo dl.
solvem (o oleo, a. gorduras, etc.). 

Chama-" dis'oluçã'l ou solução a umão de 
um líquido com um corpo solído, liquido ou 
gazoso, de maneira a formar um liquido h011lu
gene l ), 

O corp<l solido ,.>ffre a principio a fu,ã". 
depois se dis-;ol\"e n" li'luidu . 

E' a "im que o as~ucar .... e tli ..... ol\"e em con· 
taetn com a agua. 

Dá-:;e Ut1l rebaixamt.:nto (le tI.:nlpcratura; a 
agua com as:,ucar e refrigerante. () tneSml) ... e dá 
""" O caldo delimão, da laranja, a polpa do aha
cate ou do tamarindt), que dissolvidos na agua, 
pnn'ocam uma a.baixamento de temperatura, ~ 
..ã.o IJOr ~ .. t'l. muito u!\ado~ durante o calor, 

.. \contect.' algumas veze~ 'lue urn corpo pvdc 
miswrar-.. e c:-"m um liquido em prop\Jrçõe~ quaeb
(Iuer; díz-:-.~ então que () corpo é s.oluvel em todas 
a pn'I~lrç<ic, no liquido ou dissolvente. 

:\luitas vcze" porém, um dissolvente, em con
tado com um l'xce:oi~O do corpú a dissoh'er. nãu 
tarda a c'Hlter uma quantIdade deste corpo lJue 
não p"d,' , 'r ultrapa5sada na lemperatura da 
<>peração. E' () que se chama uma solução ~atu
rada. 

Observamos i.to perfeltamenle, si misturar
mos. por exemplo, uma grande quantidade de 
cal,hl de laranja com agua. 

Vemos que oliquid,.1 do fundo do copo e de um 
amarello carregad'l. a" passo que a parte supe
rior ,e apresenta de uma côr mais pallida . 

O exce"o de caldo que a agua não poude 
di"olvcr ficou depositado no fundo UO COi><> . 

~ão ~ào todo' o:) c()rpos .. e dis:;olvem na 
agl1a .... eja fria ou quente. 

o~ nlco" l' ~ordura~ em geral nã,) -.;e dic;;,sol
Vf'ltl na af.!:ua, Se num copo com a,p;ua puzcrm,)s 
Uni l'oucn de gordura liquida. nrem,,, que elta 
fluctua, e forma dlver"-as 'l:!ottas muitl} fina .... flue 
nào se reunem senão dep()i~ rle muito temp.). 

Dá-se o nome t1e emu!são a e ... se estado par
ticular dos corpos l!oflluro:-o~ em u""p.:n,ão num 
liquido. 

2(1 anuo 

Comb.nações, preCipitados, formaçlo de corpos 
nOV08 

Quando. pon,lo em COlllaClO doi5 ou mais cor-
1'0" .lIe- <e unem intimamente, desapparecendo 
a' qualidades peculiares a cada um, para sur
Jlirem ~orvns no\'o!'. com qualidadt dil'ersas, 
dá- c 11ma (omhinação. 

('uilocanfl,) num tubo enxofre pulverizado e 
limalha, (Ir icrro, Í(lrmaremos uma :-:'oubstancla 
apparentl'lll('ntc Jhlm(l~rn('a. pol:oi pode ser c:epa
rada . 

De ial"to. i aopproximarm.os ti .... ta mistur~ 
um iman. \.) ferro l'rá attrall1do ê separar-s('-~ 
do enxofre; obteremos () m~smo rtsultado SI 

puzermos a mi.tura 110 ,ulfureto de carbono que 
tem a propriedade de dis~olver o enxofre. Si le
varmos, porém, a mi.tUTa de enxofre e ferro 
an fogo. dá-se a combinação e Í0rma-se um 



, o monosulfureto de ferro, cujas pro
I áo divena da do ffixofre e ferro. 

re a com"inaçõe temo " diversos pre-

. o prccj.pitado branco, decompondo-
uma solução de azotato mercurico pelo chlo

rureto de IOdio, lavando-se o producto obtido. 
O precipitado rubro e o"tem decompondo-se 

moderadamente azotato mercurico pelo calor. 
Antigamente aqbecia-se em presença do ar ° 

mercurio metallico. que abaorvia a. im a quan
tidade nece saria de oxygenio. 

l'ma experiencia interesunte é a que e faz 
para se o"ter o trichlorureto de antimonio 0\1 

manteiga de antimonio. 
Procede- e do eguinte modo: 
Colloca-se antimonio em pó num pedaço de 

"apel e vai- e despejando num frasco cllntendo 
chloro. Há- e a combinação com hellas fai caso 
formantlo- (' um corpo nO\ o, a mantl.'iJ(a de anti
mnili4'. 

t L \SSE l'OMPr.EME. 'T \I~ 

1° .llIlItl 

Decompo.Iç6e. 

lJecompo. içáo é a seI>ara~ão de um corpo com
po to em seus elemento. isto ~. a operaçã" con
Iraria da composição. 

Xe te caso a decomposição é completa; al
guma vezes. porém. O composto q\,e se propt;e 
eparar. dá em resultado corpos SImples e ou

tro compostos menos complexo ; neste caso a 
decomposição diz- e incompleta. 

hrangenelo os dois casos, definiremo. a de
l'nraposiçáo como sendo a separação de um corpo 
(' mpostn em ~el1" elementos. ou rm compO!ltos 
meno>\ complexl)<\. . 

O prin!,.~iJlal al{ente ela ... c1eCOmi)f) .... i\õe~ ~ (l ca-
·or. 

Decomposição eI" nxyelo Yermel~n ~e mer
l'uri,,: - Para fazermos e< a eXpeflenCla collo
camo, num tuho ele en ... i" n oxydn vermelho de 
mucurio. 

Levando- e o tuh<> ao fogo clesapparece o ror
po "ermelho e desprende-se um gaz que é O 

meygeneo. ficando a, im I) mercurio .eparad" do 
o"ygenio. 

Approximando-se da abertura do t.uh,? ~m pe
daço de madeira com um ponto em ,g~lçao, ap
part'ce a chamma, porque o oxygeneo e um gaz 
comburente, isto é. sustenta a combustão do. ou
tro corpos. 

Examinando-.. o tuho de ensaio, vêem-se DO 
fundo depo itadas as gntta de mercurio metal
lico. 

Decomposição do ch~)fato de potassio: -
O chlorato rle potassio é um corp" composto de 
<hloro. o"\'geneo e potassio. • 

Colloca~dQ-se o chlorato de potassi? num tubo 
de ensaio e eh'ando-o ao fogo. o oxygeneo sepa
ra-se 'do chlorato e do pota .. in e O' doi. ulti
mos ' e comhinam. f()fmando I) chlorureto de po-
tass;'. . ão f . 

No primeiro caso, a decompos1t OI. com-
pleta. porQ'lc o o"ydo "ermelho ~e m7rc~rto se
parou-se em oxygeneo e mercurto que s~o cor: 
po simple,; no segundo caso. a decompo~lção fOI 
incom·"t'la. !.orque o ehlnrato de pota"'o .epa 

rnu- t em uxygeneo, corpo simples, e em chio
rureto de potassio, composto binario. menos com
plexo que o chIo rato de potassio. 

O oxygcneo é um dos elementos mais abun
dantes da natureza; entra na composição da 
agua. do ar, da crosta terre tre e dos seres orga
nizados. Foi descoberto lleln abio chimito 
Priestley. quando decompunha o peroxydo de 
mercur:o pelo calor e luz. 

E' um dos proces<os empregados para a prepa
raç;lll do nxygcneo. 1ue é. aJiás. notavel, princi
pa'mente pelo seu "al"r hi torico. 

() ;"oce Il empregado pel" oabio Priestley foi 
I) lI\eguinte: 

C"lIoc.,u numa ret"rta de vidro peroxydo de 
mercuri" (I,recipitado f'er-u do< antigos) e por 
meio de uma lente fez convergir ns raio. ~ola
res ... hre a retorta. () oxygeneo ,Ir prende-se. fi
ranelo u mercurio. 

O oxygeneo mais pu ... ~ o o),tido pela decom
I""ição dn chlorato ele puta sio pelo calor. 

O oxygeneo foi con iderado muito tempo um 
),:a. permanente: hoje. porém. e tá prm'acl" que 
pôde ser liquefeilll. 

O professor Dewar. de vIOdre<. apre_entou 
mais de maio litro de oxygenco liquido. 

R' um gaz normalmente sem côr. nem cheirn, 
nem sahor. 

Comhina-s. directamente com a maior parte 
do.; C'orpo'i simples. e algumas vezeS c0!1' tal 
energia que ha producção de calor lumlOoso. 

() "xygeneo não ~ inflammavel, mas sus
tenta a comhu~tã() dOIi! outros corpo . 

Collocando-se um palitn phosph<>rico. com um 
ponto em igniçã". num pro\'fte .cl)ntenel., oxy
gencn, a chamm<1 rcapparece. nU\' lOtto-Sl" um pe
queno e,talo. 

Rctirando-"'l' n palito I) oxy~enef) não fica 
aceeso. logo não tO inflamma\'el. 

[ntroduzindo-o;c uma fita de magne<io. tenclo 
na ponta uma faisca accesa. num \'aso cnntend" 
nxygeneo, a fita arde. produzin<!o-se uma luz 
\'i,·issima. semelhante á luz electnca . 

() Ilxygcneo tem innumera al'plicaçõe<. 
Emprega-se o oxyg neo para a "rodueçã,) de 

Icmperalura§ muito ele\·arlas. como a exi~ida para 
a fusão ela platina, para a solda autogemca. para 
a luz <Ic Drull'l11()nd e para a preparação de nu
m(' rq..,n" clll11pnl\to'i emprrgados nas artes e in
c1ustrias. 

Na medicina é empregado nas perturhações 
ele respiraçã.). especialmente em. certns ca o, de 
asphyxia e para comhater os aCCldente dos anes
thesicos. 

A dóse ptSde ser de JO a ~o litros M oxy
geneo p'lr dia e o inhalador de Limousin • o 
indicado para tae. applirações. 

HI8TORIA NATURAL 

CL \. SE ~r\TERN.\L 

o. anIm ••• dom .. Ucoa 

\nnita. diga-me o que sã .. O tigre. oca
,alio . . , I(lllinha. a cobra. o peixe? 

- São bichos. professora. 
- ."-nnita. não quero mais que você diga bi-

chos: agora ha de chamai-os sempre de ani
mae . entendeu? (A professora perguntará a va
rios alumnos para "erificar si. de facto. grava
ram o nome.) 

- nem (mo trando varia e tampas). vocês 
vêem ahi um leão. um tigre. um ur O branco. um 
lobo e ,arios 'Outros animaes que são muito 
fortes. ,'h'em no, maltos e matam 08 arrimaes 
mais fracos para .("QI't)e1-o • e até a nós; esses 
animae máos e bra,'os chamam-se animaes fe
rozes. 

EAltão, faria. Que nome têm 1)S animae~ bra
"os e perigoso que "ivem nos maUo ? (_\ pro
fe ora fará es a pergunta a diverso. alumnos da 
classe. in istindn. porém. mUIto na crueldade dos 
animaes feroze.. porque. como se sabe. nem 
todu animal sel\'agem é feroz. ha alguns que 
podem ser domesticaoos. como o cavallo. etc.). 

Prestem agora muila attenção paTa o que 
"ou contar-lhes. 

H~ algun' anrmaes que " homen tratam 
l·"m muito carinho. procurando prottgel-os dos 
anima.. ferozes e dando-lhe, alimento e mo
rada. Esses animae., qur vivem a sim em nossas 
ca a~ e dos quaes cuidamo!'; sempre, têm., nome 
f te animae domestico ..... 

Então. Pedro, que nome se dá ans animaes 
que \'i,'em em no~ a · casa . dehaixo de nossos 
cu,daodos? (Esta pergunta <leve <cr N'petida 
\ aria!\. l'ezes). 

J oanna. diga-mt· agora n no me de- alguns 
anllnae"i dome tico ... 

- Cão. gato. ca,·allo. porco. hurro. carneiro. 
cahra . \ acca. (Com certeza será necessario -per· 
gll'ltar a muitos pua obter a resposta acima.) 

- Muito bem: ma. Otlette. não conhece al
gum ~nimal domestico que tenha o corpo todo 
cohrrtn de pennas. podendo ",)ar, de muflo que 
e preci , apararmos as azas ? 

- Sim. , "hora. a gallinha. o pato. o perú. o 
pombo. . 

- Is.o mesmo, esses animaes domesticos são 
an:-.... E você. I aura. não conhece uma ave 
d()me~tica que tem como enfeite de nos,<>s 
jardin!'o. ponlue tem linfla .. I>('ooao.;.. Veja. si "ao 
..c lemhra (k:-- a a \' e qut.· 3hre lIfll leque muito 
1>,,110. ma. qu< ,lá um grilO feio c muitn forte? 

- \h ! Já sei. ~ o pavão. 
- ~1U1tO bem; \ am, "cr agora c.)ml) us ani· 

ma,· domesticos pagam ao h"mem o bom tra
lamento que lhes dá. A 'acca e a cahra nos ~ão 
(I leite sallOroo;.() Ctlm (l qual fazemos manteJ.g3, 
queijo .. t:' muitos doce : o carneiro fornece-.nos a 
lã para os nosso \cstidos; a carne de hoi é a 
que ('ornemos todos os dias; 0 . burro e o .cavall~) 
puxam os carros e carroças; o porco da-nos a 
carne, o toucinho. O presunto gostoso. as "al
chicha- .. h01"OSas e I", seus pellos fazemos es
co, as; o cão \ iKia as no" a .... casas, latindo forte 
'Iua,,,I,, algum <k conheci<lo procura entraT; o 
gato l"aça oS rato. ~ cam~ndongos que _ r.>em a 
nos,ct;a roupa: a galhnha poc o ,n~'os tao apre
riaü .. ). e no" dá a sua carne d~hclO"a. (\ prf!
f e- ora p rguntará ag~ra repel,das .vezes a uti
lidade f1 (~ cti\"er~o!o' anlmae dome ucns) . 

CL.'\SSE ELEMENTAR 

Anima.. domNtlco. 

, . a serie de palestras que O profes90r fará 
sobre este assumpto, facil Ibe será prender a 
aUenção dos alumnos, poia as crianças, geral
mente a(fectÍ\'a e meigas, muito gostlim! dos 
animae. domesticos, que corer pondem com de
monslraçõe de alegria aos eus a(fOlgos e pa
cientemente se prestam aos seus folguedos. 

Dialogando com os alumnos procurará sempre 
exemplos entre animaes conhecidos e familiares 
ás crianQaS. kvando-<as a obsen'ar ~eu aspecto 
externo. numero o.- membros. orgãos dos sen
tidos. meios de defeza. costumes. utilidade ou 
prejuizo que nos ~ caugar. estados do 
Rra iI onde se encontram, em maior abundancia. 
cuidados que exigem. nutrição preferida, oomo 
," movem. longevidade, etc. 

E tas breves noções deverão ser dadas á 
"ista de estampas colorida. •. (Iara que as crianças 
melhor aS rerenham. 

:\{uiti:-,simos -excrcicios poderão ser feitos em 
relaçã.. ao boi. ao gato, cão. cabra. carneiro. 
vacca. perú. <3\'allo. <:<)Clho. gtallo. gallinha. etc . 

Con\'em que sejam muito variadas estas 
lições, em tom de -CODversa. de modo a não fa
tigar a crian~, e, pelo contrario, intt:reS!laI-as 
pelo assumpto. qU<' póde ser entremeado de 
facto. jocosos, referentes ao animal de que se 
e ti"er tratando. permittindo <} mestre que algun 
alumno!) relatem anecdota !'ohre animaes Que 
)lO úam. 

-ão e,;quecerá o professor de fazer nolar o 
grande a sei<> que é nccessario ter com os ani
maes domesticos e logares on,le habitam. pois. 
rontrariamente. podt-rão tornar- foco ele mo
le tias infecciosas. 

E' con<kmnavel o rnáo habito que tém muitas 
criança.. de heijar os animaes (mónnente cão e 
gato). tel-Il: constanlemente ao collo. dormir 
com elles. o que é tão prejudicial e dign<> de 
censura como maltratal-os ou obrigal~>s la tra
halhns uperiores ás suas forças. 

CL\gSE ELEME 'T-\R 

o ... ntldos 

(Continuação) 

.\5 I \GKIMAs - lMga o prof.,,,,,r como che
gam á orbita pelo angulo externo e como se 
cDmmunicam com l) nariz pelo angulo interno. 

Mostre o preslimo da, la~.,.imas - são ellas 
qlle n~ fazem ter os olho, limpos. lavados, hu
medecendo..,s "" modo a poderem mover-se com 
facílidacle - ..; são em çande quantidade, es
c rrem pelas f act."S, occa.sionando o pranto. 

,\s P':ST\S .\S - Pequenas franjas ,Ir oabellos 
que orlam as I,alpebras. - Grandes scn'iços que 
pre,tam - r ... guardam os olhos da luz intema 
- 'mpedem qU<! a poeira nell .. penetre. 

\s "'8R.'.TELH .'S - .\rcos ele cabellos cur-
1o,. <ohre o frontal. acima do< olhos - sen'em 






