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que... ..........•..... F. Cabrita. 
Carta. MlTaDu........... aria teUa. 
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Para o +Brasil. • • •• um anno 
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10'000 

R.DAcçAO • - RUA DA QUITANDA, 72 

Leitura pelo methodo aaa-
lytieo... •.. ......... ... Eulina de azareth. 

Rabujaaclo. . . . . . . . . . . . . • . e re-eacola. 
Latitude e IODcitude...... ri tidee Lemo .. 
O. dona de Proebel...... . Pereira da Foneeea. 

LIÇOE E EXKRCICIOS 

ESCOLA E NACIONALIDADE 
T",.·., dflil.do d, .. 0110 • "",sfb H tI" •• 4 d. tI.

c1ofUlltd4d,. ",. ".. eola,. ,Mol • ,oItIic •. /Ido .fUi .. o 
obrigado d. li .. ,.. /lm.II." • d. lailt0ri4 • fi''''''''"'' 
brtllilftt-., .... ,04., ., .#oIM ,muri411 " , .... S· •• a 
tI9i'tlflo dmf1Gll •• CfHIJO ....iI., "Ira .uf •• OM,mo. 
da, •• ".,16., d4 .. ".,a «huJI; "o fOf'G .11 •. , o, ""fita",. qtI, d .. ,,,.,.. • o /1'"1/0 da d' .... ,.grapo ... 
nOfl.l. ,,14 i .. fill,..,ão tk idiOffUU, id.... • i,,''''''''' 
• .rI,.a .. llo.l. ..ao ,niG .. OfIi"'efI lado. '411" •• , '."'0' .,,;ri,o,. 
, • ..,.do tla/". fi"al",,"" o, f",da",OI do, ~owcos q'". 
.. ", dia I.0"odo, , ,m ",no ci ,,.ogr,,ril·G cosmo,olisoçio 
do B,.oSl/, lwadtJf.fo". ~or ",a, mesmtJI co .. sas qtI. agOf"a 
• /arma", , pro"II"" o, diril/,,,,es d, d, .. ,,.o e d, 16r. 
do I/M'""O. N'o ob" ... ,.. • •• 'II,a I ,ao t1ÍV4 "oj, 
qtla,,'o lu na''''' • o HflWtlio ,,,,, ,,,,.,,., b"" tlitt4o. i' 
" obri .. do ,",o do .fJI1ff"fIIo do ,...1 /I," d .. or .. 

o "", I ",0,0 .Gb". I ,; o ma".. ..uiflO do idio
..... d. ltUtoria • d. ,.ogra". ~.. 'al 9flal ,. 
~.lke .., ueohl6 OfUÚ I .i .. ...".4ldo. IOtVf., • ., •• 
.« •• ritl". d. d", •• , C"IÜJ " •• M41., " ....... , •• Cmo, 
• lI"idtJd, d. li .... " I o ..mor f.dor d4I ... idod, d. 
...... I'tJfrill. do "'.0 fIIOdo qtI' • ""'.CM ""10 " .. idod. 
I .'" "Gláo.o '1"" ... '0 d. eOtlqllist. ~tw. OI q... o co. 
"1/"''''. "ÜO COfIqtlÜftI MtlfnitJl, tiO ..... 0' moral, ti q .... 
".. tltul., OUtl"~", t'al. /1.14 """... CotU.; • d,st. f«lo 
,lIao eo.. ...cid.. ., .aciOtltllidod.. .fNbicio,a, • !orl .. 

q •• • x",.eit.",. fI4IS i .. f.';Of"" otI tl •• ,r.ctlf1id., .• ,x"o",'tJ 
d., ,.01 idei4l6. do, ,ft. i",,,..u,.I • tio .1ft domí"io ,or 
ffUio d" ... """,.,,110 I'od",o,o. c./a i"".llefio ,'" eastl 
olMill t"ri .... ,,'" , ,,"xilio... J10r loeI., a fOf"fflUU: ..... 
I ",i"l,. (lCU,,'''.'' "", "10 ""idod. .10 Mil., li • 
li .. , .. o 1'0,""'''''' fia0 ""..", ptlf". i .. filff'a,. ... M4U'O fUlCio· 
•• 1 ".. 'etlti"",.,o • ... CII"ocl". eoraa"' .. "', .. Md eo. 
,d",dtI 1111 • • li'" ,,.of ... tlo "",or d, ,; ...,,.,,.., .".. eoa-
/WttçlI ... ,m, ... ,. • fi,... fiO' ,ft.I d,nifao.l, e., .. " 4. 
r.1Ütir • i""uao tia i"fl.PciM diuol" ... ,... dtU tlOtf
tri..u .,t1fie.,. do, .. od .. "",rifOI d. ,..,., • d • • ,. 
#/fi' tU'HitIM c~".",",."...,.'. o coltuiJo d, .... ~0f10 
.. " iflditlitlMlid04. ti. " .. ,.a.. 

'0 btll'. .Gb",. I", • I", .. ,,~o: .... "".
.1ICtI1o ,. •• er", .. , • e~ .... ", .... '" idriu ,,.,.du .... 
• ",." .. gft,..; o idio,... e"......, odqtliritl. eOfflo ..... 
.,.... ~. qtI. tI4I4J .I. co"Ia«.... tU .~'MU, 16 l"""r6 
ft"O W • ...".e.". fIO o ..... tl • .,..,..,.uo fIO,I •• , .. 
rigOMl. • .... ti......,OI .. ",,,fWoI. S.b .. ,. ".. ""."'11' eOtl'., ,,,.jtltltriu, eirttlltIM ftI ldr. ti. 10f"MIJ. ta"" .""1*' 1'iIK", • ...,.', ,,,.,.dtU ~.lol qtU ., 'In"'''; , 
.. li' etUO ti .. ",.. e./I.u .. d. ,... .... 1rff141 Iâ .. p. 
lr .. ifOf"flfl tIÜ ., .... ,. ~IIII. d. "'" "tII .... " .. ,,"""0 ffUWGl. Tal ~ ItICc,d. COfll • • " ..... 0 ,11,-
.rico. I tr«i.so 4l1fitlfll"' o ".. I' .b.Of"tI.; • .. p." 
Ilfo ... noaal .sf. euo I ""'0 flUJis .,orl ... ,.. ,.Ie 
f.dlidlld.. MO T'.F'O. do morOlo .,eI .. ,.' o sodto. 

O ,,,.do d. lIiIIoriG • ". ,.""..,,... '0""". ,or 1ft 
ltuIo, ,.,dtuido tatU "eol4l ~ •• ,... .. arro"tlo f". 
,u. tl., f«Io,. ... o ~c .. n"io r.Hflo d. .,uodio, , 
fig.rtU. I" o eo""""'.no tlHom.o do qll' lill"ifi
çllfflt eOMO tw« • .I'O, ti • .... 1'1101."0 • -40 f1olor d. ",... 

"""" ... m o "Hk, do 9'" fI.l1" .0' ." .. ob,.,c, , .ltll 
..ao é IMlliei ... ,; ""1'11. er,0 .. 40 aa ... f.tICÍtI .,,... COflm.. 
cio forl" d.f, .. dd-. do, .. oça •• I.ú" • d .. i'f'.,.,I'. ti .. 
",."Ii"o, qM' i"ão .,Ial,ol-a f6 ... d ... eol4. Nio IM ... 
Ii .. om lei d ... ,,,.,,, "o ... ci.ri"a.,,,', pa .. 'o I .. "Ir, • 
qtl, /,od",.OI IIt1l", • o "". f".o/","" wI,ffIO'; Mo lU 
lDn1UJ. ..o ,,,,. .If. '11"'0 -ot'lIfÜlao .. acio"ol ftI'. 
,xal/I/""do ,,,,borll, 6s """N. I • Gf"IIII""" c .. 
qM' " so/idilicll'" OI "tIfrilIi I/f"afld,s , .. ,1 .... a, ".'0' f,U.,,; • ,,,e i .. faflei. ...:.. '0tJ0 do ".. 
i",,,,,dioIO - "ti,.tJda .", .... ftlno qu, " eo ... J1t"U ... 
d,smdlc",. , """,""a" • ,,.0'';. tatIC'ÍOfUJIidod,. ,. • 
quan'o al, .. l'a,. gro"d'6tU al"ftluJ "". ffIIII CtHIMc. • 
distll"cÍtJ - I,,,, d, '" f.,al". ... " ... ,~ • ... 
d, d"o" • d, f,.tJqtl'6. I d, tlelatlgr'(l4lí1o .. fJf'4H' 

. ,...1111 "" • .I, dN. ti • ....,.,.." • tJbltwfl'" ... ~ ... IW. 
s"., .p,MS o fillei .. lId. do f ti 1, or d, o."",,,,. ,,110 qtU 
dtsco""ec, d, li "IMO. 

A ,ri.... .ao bGIIII • ""ÜÚJd, da Ii./IM. '0,.. • .",~ 
d"d, d, .MO ft4ç'o. O q., I ""fKi4l I qtI, .. os co.ua.. 
,amo, ,.... ",ri"...",o • "0' 11"..".0 • • "" ,.,crio 4e .... 
cJffltJ1' ... OI d",.au. 

E la ",islio d. "cla"«,,. ... , ... di",,,,,o., 4. ....fi. 
Cllr (,01'a,a", d, ",. ... d.". fort ..... '''' , Pa'.... o. t/tI' ,.,. 
".... etI(/f'a .. d,cel-., Of"1/fIu.. .. do-II d,u., I q". cllb~, 
do p' ti 01111' .... , .,cola ",...,..ritJ. Todo.l o, " .... lA'a 
cO"fitJ,"; , at/tl.lI,. qu, .. ,~. d, wc,ws, StI""~ 
"o", "colas ,.,.. • di/(tyiJo 4, ltIa 1t"fI'UI "'O o f ..... 
""'0, POf'q.... COM o idioMtJ. dill" .. d",. .",Ulo "... H 
",all,u -.S ,,.lId"I,, brillu, .. '" • • na/"'f" • • ",,11,(', ••• 
l'alO" da, '"d • .rtrüu , dtU 11"''', tU IIloriu dtJ t}tI"., ••• 
.,pi';to d. f"a,. - d ideÚJ, ",. "".tIIG" d. ""'0"" ,., .. 
riorid.d, ,ob,., o. ~0tJ01 que • «ceifa", "til ,..,., e"... 
'lqUeflCÜJ' "",rim ... B "",. 11 diga qM' " .. '1'ob.'IN 
i .. c"",b. 11 0tIff'0 ,fUi"o; /lOf"qu. dtU 1/,,.lIçl., tJII. I'tU, ... 
,,111 "colo primtJritl ..... ilo """,,,a "a"', ,() "N. ... 
"OfIdo em co,"a ici ftI, a ,,,,,,,.'.1.11,, q., coloM f." 
e ",bristem ffIIIir ,ao tU f"".bidu 't14 ..... i"iu. tIO 
ou fiOS bll .. l'o, .scoIG"" • 

A .. od.III,,,,, dG' I/ntlÇI" .. OtJ.'. , .... 'lu. au ... 
o fI.c.llario flitio '''''10 .• m, ..., IIC."', • cH/"' • 
,iJo ",al/nifte. da ,duclldor. •• o"",. 4a d".. .....~ 
do ,6m ... " ,.10 d"'H ti. li.,.. •. fIuu tl., , .. nu,..aa 
"ass;?',;, d t ",,."0 • abIOf"'t'O. 

/l'. ti. r.,'., o "". ,ler"'" o iUfuIr'. .... JI ... 
Boffl/": · ... a.. .01 r.n. ,,,...,,, ., .01 ~",..... e".,.,..., 
co".o .... .GCiotaoIUlId. tltlica'... CrHr. o ...... ~ 
'01';11". .,. '''''''0 ,.blko; lft)M li Htl., 0.1 ~ 
o ""ti .... 'o d • .... 1''''''' •• k.; II/fi,."..,.. IH ••• 
owff'o ,Itr",",. " .MOf" do BNIiI e .. ".. .. B o qw ,IM 
tuJItI,..I .... " WktUlo ~. ;"., eOfllO • fIttJi.r eOflf"".. 
ci .. O". si, ... ,a. .8',ciIil. , .01M tli",,'o ,oImc.. , .. o, .. 
eN' IDCÍlII. I d., .. "ol,,'" ".qka.do • f&tJrilHuJIú .... 
• "co" ,ri""";' - qtI.sf'o u"lIntlÜlÜIUJ /IM • • Rq.
blic. , ,.,.. d PIIfritI. w. 

LINDOLPBO AZEVEDO. 



1- IDEAS E FACTOS 

UM DOS QUE ... UMA DAS QUE ... 

f I~ d~ ico •.•. 
Todo_ {'Hei tiVf'l'IilU .'U!1 ("orhilo • 

OUIONIEL MOI T \ - En41JÍo flflgui4lrco. 

Creio 'I til: a t'tHllrll\ crsia, t'lIjo . c!;l\1I10 
iniriáll\tJS nu 1l1lltWI'O untt'nor, de lr para 
o -in!!ular ou para " plul'lIl () \ t'rho quc 
se SPI'Ufl a 11111 rios que Ol! uma das que (in
tert:'alnda ou não 1· ... :-.:\ "'P1'I' ...... :jo de un\ 
'lflllW 110 plur1l1 ) r muito nwi, \t'lha nu 
hn/(lla frum' I'/H ,lo '1\11' lia I'0l'l U/('IO'7.:I. 

(,ú t' h~ rllfl~ rndn... ha. Conflrrna*sp n 
prol.,,(uio 

,,\ j\lJ~al' ))(lln 'IUI' dil (:rll.\l'l.T-]){ \J\Jgn 

na sua (;ralllll/llÍre d"" I;ramma;rts ( I) 
I'>la 'IUf"I"o \t'm ,clul" udmliliu IIl'.::dl' o 
~crulo XV 111 ou 111'10 1II0'no, d,'sul' o ini!'io 
do ~ecul() p""":ulo. 

J:\ é -ccular n conlro,,,r,ia . 
DI' arcordll c"m 1:0:'1>111.\1 :' .\1.\ 11 \J Il:.n ... , 

~1f :'\HD, J)cn"\lHO;'\, I.J·~ VIZ.\C, LL'.MAHr~ p 

I.ulros !;rammaliclh da'lul'lIa~ éras, para 
nó, jú 1(11) remoIas, l'slal",lrI'U Dt:\'l\ll!lt _ 
'p:1Ia rcso"" 'r a difllcultlatll'> uma rrgra 
que ri gente lê e ac:aoa (OTn lIl11 ('~IH1Vt'nlo ... o 
ulé ulli morreu o Stl'es, 

(~mui ou nlf'IHh U'· ... irn . 
~I' o rt'lalívo 'lI/e, sujeito ,lo vl'l'l", qUI' 

Sl' Ihl' ('g'u''" tiver por. Hnt"l'l'dl'llll: o 1/111, 
t'IoõSt ~ \ ,· .. 110 Ir;! p:na f) :-'IHg'ul:lr : "-;l' tl\'l'r }IOf 
anll'cl',II'IlII' o llOllll' 110 "lur:11 qll" SI' '1'~UI' 
,au do .... ou qUI" ~" ..,uhl'llt l'rHIl" ""it';!uir, il'ú 
pam o plural. 

i\i'IO ~t·l'\'(' a sua I't.."ceilôl. IIU'U ('nro "'it'nhor 
Devlvn:n. dI' "'nudosa lrlt'll1ol'i,l. QUI' () "pl'ho 
CUllcul'tla Ct.rn n '-Iujt·jlo é cousa \l'lhu, nuns 
vl'iha que a ~é dI' Brn/(u .• \ diflkultladl: 
é 'al>('1' no l'l''':O qual õ lPgililllo 'ujl'ilo, 
bto (>, qU1l1 o \I'rdadi'iro anl"CI'cti'nl(' do 
lal '/IU. 

lIoc opU.', IIic labor e.,I, sl'l1tl'l1ciou \ il'
gílio. 

,\,sim, nn phm~I' d" GARRFTT (2): , VIII 
lIo,ç ('Graclcrl'" fIIllis ;I/uslres lIu épocu e que 
mo;s illu81runllll ""I,i" lIa Europu f) nome 
porllu/lu:, Dumitio dI' 1;':I's , 1I .. "a phrast', 
n ,"(·!'lU) illus/r(/r ufto IHlflt'rut t'~lal' no .... 11). 

I!ular"? .. úo potlt'ria Lhuuirll) dt~ CÓt·s ~t'r 
tlo~ ('arnrl,rt,~ IIwi- ílh"ll"" da I'poca I' 

o '1IW 111:11, iIIuslrns,c ,'nlão na Europa u 
nUlI1c port U[:IIt'l 'I 

11) (~rummOlrt dt·~ (;r"mm(Jln·.~ ou Ana/yse r(li~ 
$f),~nrt: (ks I1Iflllt'l.Irs lrtlllts 8ur /(1 lalJUIU frurlfllist."f 
l~ •. t'tI. d., Parl~, l~b3, pg-.... r):-o:1"I n 5HI, do 1.° vul. 
lia limo ulILro t·t!I~:10 .nolwl'/I,> idilinn. dr .. :o\' 111(' ... 1110 
aflllo, d~' LI·lpl.Jg. 

(2) :\tla E ao p~lo l'l'i 111 elf o uo dlullla Frd 
l.u;z de ~ouza. 

\"il11 lamlJl'm lia phrase Ite HEnEl.LD 
0.\ SIl.V\ 3 : 

/"111 11111 tio" lerraros do pa/acio do" .\ta
ria/vos, qw. 01111/('(/ para ° rio . - ."se olhava 
lIão "odl'riu I·,t or 110 plurnl '! I)ob, pelo 
mC'no" du" t ('rl'aço" cio rcfrrido palacio 
nfto ";)lI('l'i:lln oUiar para o rio'/ .\Ia', 'c 
era um 'ó '! 

Entn'lalllo. no, \('1"'" cle (. UIÕES (4 ) : 

Era c lI' Cntual UIII ,Io"i quo- c,;:, ! 0\ nU! 
Corruplos JI('Ja )lnolllctalla gt'nl.· 

não pÓcll~ h:l \'I' I ,I\I\'icl .l 'ohre o plural do 
\l'rlJo rslar, '1"1', 1'0<10 110 'lIlg'ulal', con>;1 i
(uh ia f1tl H I'ant(' :-mll'ci"'lllu. 

:-;(',Iollt~·o 1'''1'1111'10 (,olllill" no formo 
sis<irno Eurico di' .\ ,-"ex.\. unE 111:neUl. \C'ó() 

(5): • Um r!f)., {'lInllos '/ue dil'idil/lII u lelllla 
elll I'arit" q/ladras a/cl'cllIlou-se ele . UIII iarlo . 
- I allllH'111 lIá" pód,' 11:\,,1'1' dU\'lda sobre 
o "1II1"'1'~0 do plllrnl ti .. rlÍl 'Íllir, como não 
póll., h:l\'cr ';01 .... , o ,illl.:ul:\I· do \t'rho lu 
no l'Onlll'l'itln I'l'rio(\u tio me<mo ! I gHl:IIL,\ . fi : 

.0 Irarle irti fi";.' mUl'/lr IIU '1(/lo{a df) 111111,,
sllyo 1'f)""0U por flllre <11-/1/'.1 um dos u/-
[Jo:rs filie li,,!t'1 lama de !/ruclO.o . . 

O Inl I'l'iati,o 'lI/C póu., mpSlIltI rcft'l'Ir-"'I~ 
ao 1I0me 110 plllrul quo ~c " ':1U" ao rlf).' " 
no 111('''110 tl'III]'" no um '1"1! o (1I','cl'd ... 

Eis UI1I f'x"lllpln do P,,,lre ~In"ol'i Bl'r
nnr(\(>, (6 ) : 

. Um do .• lirlaiyo .• 'lI/e 11'1'1/" I ~nh \ 1' ''':\

VA~I c ''':''0'' \ ou";r/o o .• t'co.\ ria al/ercarflO, 
aClldiu loyo •. 

BonlU"o P \C; \",1:-;0, que lia Selecla de 
.lu/elll' figura an Jaelo Ilu \'l'rIHll'ulís'lnlU 
. .\ ........ 0'10 FI:I.lfl .,:'\O ur: C .\STIl.IJO, prrOll 

l'I'rlanlPl1lp qUUIlflo t.'~("rt'\"t · u: I . .'11 tl08 que 
11 IdU loi 1I01I/'rlo . ; ma', corl'l!?I\I-.,e I()~o, 
qualldo :u'crl'scl'lIlou: "e ao IU.'Ilr (1 pn<uo, 
II'l'ill de morle UIII dos rabos flue o Qul ' III.\\1 
premirr .• . 

E"Ir1'1111110, m .. lhor fô."" '1ue () douto 
PAG\I\INO tives,,' imrrllllo. a orclClll dn 
COllcIIl'tlolll'ia e hOIl\'l' ...... I' .. erlplo.: ~ 111 .d~s 
Ifur 1 \ ninA" loi Uollfrlo, r ao IU[Jlr fi prtSUO 
leriu de morle /Im tios CIIbos 'fue ° QUI·.RI" 
~,,~~ . 

Sim, J".rlful' ",lá clnro que Hoherlo fUl(lu 
conl oul ro ... , r\l~II'aln; l" f' 'l~\lldo prp..:enlt·:-;, 
110 mOIlIC'l\to da fu/(a, \l1rIO~ .caho .... l'ilc 
fI'nu 11m, e c',,11' podia ,,'r o UIlICO qUI' (11'
In()n:-.ll'a"'~p ((\H'n'l' prl·IHlt\-lo. 

() rl'llllilo nlt',lr,' Iln, L\RNLIRO HlBbIRO, 
no" "'u, Ser;'r., (;ralll/ll(Ilicae.~, l',lu bcll'cc a 

(3) Cup. XV I, ,lo romanct' Lagri""" t The-
SOW'IJ!L 8 

(I) l.U"icllltt', canlo \'111, r,lr. I. 
(r,) I'g. lU" . dn 7. etl,~1I0. . 
G) '1'01110 11, I'g. 205, da Nova [lor"la. 

A ESCOLA PRDIARlA ;J'!3 

regra ~eguinle, qUl' no fundo é a de Du
VIVl Ln, ou anle~, é a rrgra geral de concor. 
dancia do ~crbo com o sujeito: 

O veruo collocado depois do adjrct i"o 
que, precedido dI' <Iualquer ti:" cxpre"õcs 
li 111 de, uma úe, um dos, urna das, pÜl'.S(' 
no bingulal' ou no plural, segundo a acção 
por ell .. t'xl'rimida I' uffirmada de um ~ó 
ou ti" lIluitos indi .... iduo". 

Então Ifuando (segundO um dos l'Xl'm
pios dndos pelo proprio Dr. Carneiro) FREI 
Ll'Iz DE Sot:z \ l'ocrcvru: . Foi uma lias 
prillleira.~ lerras de Espanha que recebCll a 
fé de Gllri '10 emJlrc~ou propo,iladamente 
o \'I'rbo rt'ceilcr no ,inl.:ular? E hr assim o 
fez, foi para affirlllar que a acção de rccelJer 
a fé d .. Ch!'blo coul,.. apenas áquella Irrra 
da Espanlw a Iful' sI' vinha elle referindo? 

~[III aCl'{'dilo Ifue di __ o pslcja convencido 
o .. rutliln " n'ncrando ~I"slre. O solcci-mo 
ahi não 1t'1ll dl'fl.sa; '31\'0, 'c se apflPllar 
"ara a allracrtio. 

Conlinuundo, diz () DR. CAR:\EIRO: . Syn
taxe analo!ra ú porlugucza pralieam os 
rrancczc~ :1 pó..;, a t~xpre~~ão UIJ de, UI1 des . 
c cila 'luatrn phrascs de DESCllbRELLE 
AINL. 

"" tlua, primeiras c,lão fóra da no"a 
lhcsl', São rasos 'lue apenas '" parl'cem 
com o dbculido. Senão, "ejum.h. 

C'e.<·1 un de mes fils qui m'écril: é o pri
meiro p:xemplo. .\(as, ahi ha uma in"c""ão : 
un de tIIes lil8, c'esl (Ia per.:.onnc) qui m'écril, 
ou in\'Crtcntlo ainda: (Ia per,onne) qui 
m'écril, c'esl un de mes fiis. 

O meHIlO dá-"c com o ~egundo exemplo: 
C'esl une de vos Ira[Jt'dies qui a élé repré
smlée. 

1\'[10 plfuiyalC :.\ Une de vos Iragéllies, c'esl
(Ia trag't'die ) qui a tU représenUe, ou vice
"ersa : la Iragedie qui a élé represenlée, c'esl 
une de vos Iragédies? 

racl(' !' tle l'iliplicu, ficaria equÍ\'alcndo a 
loi uma acçâo de suos ac.ões que mais me 
marOl'illzoll, I' a ...... ;jnl não ficaria n~eitadn, 
como foi, para forçar o ,,('rbo a ... ubsj-lir 
no ... illt.:"ulal'. 

Ol'mai, que influl'ncia PÓdl' l':xercer sobre 
" num\'I'o do "erlJo o facto da phra,,' ser 
t'lIiplica '! ~ÜII n 'ão loda, aquella, l'm que 
fi!.(ura a cxpn'"ãn UIII dos "ue? :\ão ~ be~ 
/'lIiptica a phrasl': .Um dos que tU!}1ll fOI 

I 1I0berlo . ? Entrptallto, não ha dú"ida que 
PAGANI:\() cochilou; pois seria muita in
g"t'lluidadt' "'uppur qUl' o .... ( .. u pen~atneJl.to 
fo,",': Um I'adio que lugia lIenlre os [lalllOs 
loi 1I0Óerlo. -

(nsi ... Undo ".1,,·(' o a ... sumpln, diz ainda o 
Dn. C \I,:' h 1110 : Bem é tle nolar que nl'~sa~ 
r'(lI·ci.... dI' cOIhtrucç&I" -e erra .muita>; 
\ t"ze~, I'mpn .. '{!anúo-~t' o plt.lral. A~Sln:t nas 
phl'Uscs: foi um de leus li/lias que !anloll 
lIonlem cOTllmi!)o, t' lima das Iragedws lIe 
lIacine ,,/le Ne represen/arú hoje, ,('rú incur
rt'clu () l' nl)ll't'~o do phlr'~1 

~I'm dú"ida. 'Il' ... mo 1")rIIUI' laes "hm'", 
l' .... lão cOIno a .... flua", prill1t' it·a .... dI' RE~CIIE
nLLL{'" róra (ln IlC)~~a lhll~f.l. Equiyulc ln a 
11111 de leus til/lOS fui 'l"e janlou honlem 
commi!l0' lima das Iraverlias de Rocine é 
'lue se represenlará IIoje. 

Erro, ~im, ,-cri" dizpr: loi um de leus 
fi/lia., 'llle jantou lIonle/11 commi!lo que me 
disse iMo ou aquillo. 

Em qualljlJ('r hYfloth,'sp não (, bom por
lugun, creio. Ou foi um IíIhll '6 'lue janlo~l, 
e cnlão a phra,,' clara c cOl'recla dp\l'rla 
ser: loi 11/11 lIe leus lilhos, o que janlou 
honlem commigo, que mr disse, ou mais de 11111 

filho janlou, " então 11 (lhra'l' para scr cas
tiça dCVl'ria ser: loi um de teus fi/li os que 
lalllaram commiflo, que me disse. 

lIEHACLITO Gil \ÇA, oulro ~lestre doutis
sim o acoroçoa lamhrm I) sole'cismo e pro
cura' dl'fl'ndt'-Io nos sem, Faclos da Lin-

Os dois outro~ exemplos estão denlro da 
1I0"a lhe;.!.', mas, fóra da pecha do solc
cismo que .. ,tamos impugnando: 

ChnrlE'Jllagne e~t un de:-;- plu ... gr3nd~ 

t. f· ... t une ue ... plu .... heJ]e.. ... tragédic-; 

roi ... qui aieni 
(regnt! 

qui aunl ilé 
(representt ... 

.A concordancia em que ~r põe o "erbo 
no ~ingular - diz o tloutí,simo )[estre, 
acoroçoando o solcci,mo - t'xplíca-,,' flor 
rllipse. A phra,c foi uma de sllas acções 
'lue mais me maravilhou rcsolvc-se na 81'
f(uintc: foi uma acçlio que mais me mara
vilhou denlre as SI/aR acções . • 

I gua.'Jem, trulI'c.'evcllllo o subtil raciocínio 
tloutra summitlade tinguislica, o a:rande 
LITTRÉ, (' ""im pro\ar que n phru'c de 
'IME, DE SEVIGNI': soi,~ 11m dos homens desle 
mundo que mai.ç me C01lvem leln UnH) leve 
ditfcrença dI' spntido destoulra: sois um 
dos homens lIesle /11undo que mais me con
vêm. (7 ) .• 

Foi uma acção que mais me maraYilbou 
ou foi a acção que mai_ me maravilhou? 

Serão equi"alenles t·"as duas con~lru
cções ou tcr-se-ha ,'xplicado um IUPSO com 
oulro lapso? 

É facto que a ellip'e permitlc a suppres
~áo de uma ou mais palavras; mas, um3 
vez rl',lalJelccidas, tomam os seus re'pecti
vos IOlrares, sem mais alleração alguma. 
Portanto, 11 phrasl.' >upra, tirado o seu ca-

.Com o sinlrular - diz ° Dn. Hl!RACLITO, 
traduzindo LITTIlÉ - significa que entre 
os homens do mundo ha um que ffil.' con
,em mais, sois \ ós; Com II plural, significa 
que enlr~ o- hom('n~ do mundo lia muitos 
que mais mO' convêm" \"ÓS soi, um d'clle". 

Se a phrasr dr ~1lI1l:. DE EVIGN"': fo'Se 
dita na primeira dessas duas accl'ilçõV', a 
grarde escriplora não diria sois ",,. que 

(7) O Dr. 1-,orArllto refere-,p _ á ohra 'lo UII ré, 
[ilteralure cl l!isloirc, IH.!"S. 37·3~. No (>rwlltb~lmo 
e alentado Uictiunnair,. dr la langue trrmçaist!. do 
mesmo J.iltré 4.'d. de 1):0(76, tomo IV, 2.- co!., ill 
fin~, dn pg. 2. 3~fI ) lam!lf.>1Il ~e encontra o c ... tw.lo 
da phra"'c dE' .MJlIf ~ de ~('YJ~m{o. 
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mais me convem, e sim, correclis~imaml'nle ' 
sois o que mais me convem (dos homens 
d'l',;le mundo). 

O argumento de LITTnf: não me parece, 
a mim, no meu atrevimenlo de rabiscar 
c-tas cllu'a~, não mc parece mai< que um 
sublerfugio. 

\Ia" para que lergivcl'l'nr '1 Que melhor 
sublcrfug-io que o da allracçüo pnra justi
ficar o cmpl'cgo do verbo no singular, 
quanclo da pennu de auloritlad!'s e~capam 
phra ·cs como :1 de .\hm DE SEVIGNÍ<' ? 

F. CABRITA. 

------.:.----

CARTAS SERRANAS 

v 

:'linha distincta collega: 

As suas bondosas referencias á velha mes
tra, que não foi e~quecida pela discipula que
rida, hoje prczadissima collega, animam-mc 
a corresponder pressurosa a seu appello, 
concorrendo com O pouco que póde dar a mi
nha longa experiencia, á sua hrilhante car
reira, iniciada agora. 

Sinto bem como se lhe antolha inçado de I 

di Hiculdarles o cnsino da blslrucçtio Cit'ica, 
em sua classe. Teme você quc sejam balda
dos os seus esforços pcla rebeldia das suas 
alumnas cm apprehender as noções elemen
tares dc direito constitucional, noções que 
você, na sua franqueza, acha superiores 
áquelles cerebros, pelo campo mais faci I c 
muito mais concreto em quc têm elles agido 
até agora. Parece-lhe um tanto forte a tran
sição; e a minha estimada Collega assignala 
mesmo que não é facil passar do dominio ela 
arithmetica, da pratica da lingua e das faci
lidades do mappa geographico, para um am
bito de idéas ~ theorias, a que não estão a ffei
tas as crianças. 

na realmente um degráo a mais na ascen
ção apprehensória do cerebro juvenil, quan
do se lhe offerecem este e outros cstudos, 
que já se não adstringem ás noções rudimen
tares da disciplinas iniciaes: a lingua, o nu
mero e o phenomeno physico, biologico ou 
gcographico. 

Quanto ás hesitações em que nuta o seu 
espirito sobre si deve ado.ptar de preferencia 
o lirro ou escrever o pOlltO, verá você a mi
nha opinião nas paginas adeante, 

H passo a responder-lhe. 
Começo por dizer-lhe, prezada amiga, que 

os programmas de ll1slrJlcçlio Cívica para as 
di fferentes classes da escola primaria, não 
encerram materia superior á comprehcnsão 
da criança, Contém, ao contrari.o, elementos 

uteis e necessarios á vida pratica, e que po
dem ser perfeitamente assimilados pelos ce
rebros juvenis. 

E' necessario, entretanto, que a profes50ra 
não se esqueça que está falando a crianças e 
se faça comprehender por estas. Para isto, 
as noções devem ser dadas de modo cOllc,,'lo 
e simples, cheias de exemplos e repetidamente, 
para que o alumno se aposse da materia em 
si, SCln se preoccupar com definições e theo
rias. 

\'ocê me permittirá que exemplifique aqui: 
Para dar, no segundo anllO complementar, o 
ponto que se exara nas seguintes palavras: 
"Collceilo da democracia; aboliçlio dos pri
~'ilcgios de 1/obre::a c dos precO/lceitos dc ra
ça. Igualdade pera/lle as lcis", a profes ora 
começará discorrendo sobre o nosso paiz, so
bre o nosso governo, exercido pelos eleitos do 
povo, recordando sempre o que já foi apren
dido no anno anterior. Falará nos nossos ho
mcns de governo, mostrando que elles <ó o 
sã.o pelo voto popular; que esse voto pócle 
recahir em qualquer brasileiro, por muito mo
desto que seja, de raça pura 011 não, filho de 
paes obscuros, comtanto que sej a digno e 
capaz; que o povo escolhe, dentro do mes
mo povo, os homens que devem ser os diri
gentes da nação. )'Iostrar então que é a isto 
que se chama democracia - 11 governo do 
povo pelo povo. - Salientar que não é em 
todos os paizes que assim se procede: que ha 
nações em que a preponderancia cabe á aris
tocracia. Dizer o que signi fica esta palavra, 
em antagonismo com a democracia; citar na
ções aristocratÍ1:as e as ignalar as victorias 
da democracia, fazendo sentir que o mundo 
caminha para esse regimen. Como conse
qucncia, firmar e explicar a abolição dos pri
vilegios ela nohreza; e terminar por fim fa
lando na egl/aldade. Explicar com cuidarlo 
que a cgualdade não póde existir nunca. Des
de que ha indi viduos bons e mios, trabalha
dores c preguiçosos, prodigos e avaros, ge
nerosos e egoistas, talentosos e de pouca com
prehensão; desde que ha creaturas bem dota
das pela natureza e as ha tamhem incapazes 
ou mal aquinhoadas de dons naturaes, ha ,le 
haver, forçosamente, desegualdades. 

O mestre desenvolverá esse ponto, mo,
trando que só o trabalh.o, a intelligencia, a 
tenacidade e o esforço é que fazem a des
egualclade entre 'os homens, ele\'ando o meri
to e abandonando os ineptos. Em seguida, c 
cuidadosamente, firmará o principio da egual· 
dade perante a lei. A lei nivella todos os ho
mens nos mesmos deveres e nos mesmos di
reitos sociaes, porque a lei é egual para to
dos. E' essa egl1aldade legal e geral que cara
cteriza a democracia. 

- Não lhe parece, minha excellente ami-
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ga, que essas cousas, explicadas com metho
do e com habilidade .pedagogica, poderão fir
mar-se, uma a uma, logica e consequentemen
te, no e pirito dos alumnos ? 

Para dar, no primeiro anno complementar, 
o ponto que se in 'creve: "Os tres poderes: 
Executivo, Leqislali"<'o e ludiciario: suas al
Iribuições, a professora começará tratando do 
Presidente da Republica, da sua missão de 
dirigir o paiz, segundo a lei: ensinará depois 
a existencia das duas casas do congresso. Os 
alumnos que já terão ouvido falar em depu
tados e senadores, em Camara e Senado, e 
nos discursos parlamentares, saberão em se
guida que nessas duas casas são discutidas e 
elaboradas as leis que nos dirigem. Apren
derão que o Presidente da Nação cuida do 
encargo administrati\'o, fazendo executar a 
lei, além da parte que (oma na elaboração 
desta. '),Ias, como a lei muitas "ezes não é 
bem comprehendida, e outras póde ser viola
da, cabe a vez então ao J l1diciario de entrar 
em acção, interpretando-a, ou decidindo como 
deve ~er reparada a violação do texto legal. 

E só depois de terem apprehendido perfei
tamente o nosso mecanismo dirigente, é que 
a professora fará os alumnos concluirem ~o
hre os tres poderes, dando as attribui,õe~ de 
cada um. ~lostrará então que é um erro cha
mar ao executi\'o, isoladamente, de governo, 
pois este é representado pelos tres poderes 
reunidos, agindo cada um na sua esphera. 
E~sas lições ~erão dadas êm pale tra com 

os alumnos, obrigando-os a responder e a 
mostrar a comprchensão que tinram do a<
sumpto. Segue-se que, uma \'fZ bem compre
hendida a materia e repetida em palestra, 
nenhum alumno terá necessidade de estudal-a 
novamente, recorrendo a POli/OS ou compe/l
dios, 

Dado todo o programma desse modo e re
lembrando e arguindo a materia explanada, 
ficará o alumno com o conhecimentos ne
cessa rios á sua vida pratica, que é o de que 
cogi ta o programma, podendo satisfazer ás 
bancas examinadoras com as noções simples 
que possuir e que não se baralharão na intel
ligencia, desse modo escla recida. 

IAbandone o profes.or a enscenação de 
exame e pense mais nos espiritos novos que 
se lhes confiam, procurando ministrar-lhes 
conhecimentos uteis e duradouros, que são os 
obtidos pelo raciocinio e pela comprehensão, 
em logar de serem repetidos de memoria, de 
accordo com a tendencia geral do alumno. 

A memoria é uma faculdade poderosissima 
nas crianças que, por isso mesmo, della abu
sam, ás vezes com muita habilidade, em de
trimento da comprehensão e do raciocinio, de 
que deve cuidar zelosamente o educador. 

Por isso que as noções devem ser simples e 
concretas, constituidas apenas de elementos 
indispensaveis á acquisição do assumpto, se
ria um erro o compendio na mão do estudan
te. Peior cousa, porém, minha Collega, são os 
PO/l-tos. E os pontos organizados pela profes
sora para auxilio dos alumnos, continuam a 
ser a maneira mais commum de se ministrar 
o ensino nas escolas .primarias, Esse facto 
se dá porque tal processo poupa ás professo
ras as explicações demoradas e exhaustivas, 
seguidas ás vezes de resultados que se afigu
ram menores do que o esforço despendido. 
Traz, além disso, a vantagem (para as que se 
preoccupam menos com os alumnos do que 
com os accéssos faceis por merecimento) de 
preparar papagaio:;i"lros, que assombram os 
examinadores com a sciencia inconsciente e 
decorada com que conseguem notas altas, para 
gloria da professora e... para nada mais 
saberem no dia seguinte ao exame ... 

O vicio de decorar poulos está de tal ma
neira arraigado nas escolas, que resiste a 
tudo, apezar de todos os progressos da peda
gogia moderna. 

Em se tratando de uma disciplina abstracta, 
a cujo estudo não está affeito o alumno, o 
recurso de repetir de memoria o que diz o 
compendio ou o POlI/O, escravisando-se á for
ma, sem discernir o fundo, é o meio que ao 
estudante se afigura mais facil e de melhor 
resultado para obter notas altas. 

E' necessario, minha amiga, tirar o com
pendio e a sebellta da mão do alumno, não 
lhe fornecer notas de especie alguma e tratar 
da materia de modo simples e repetidamellle, 
fazendo exprimir por linguagem propria e em 
dalogos repetidos o que tiver assimilado em 
repelidas explicações. 

A materia assim comprehendida formará 
cabedal proprio do estudante, que não se pre
parará apenas para exame, 

Eis o que tenho a dizer-lhe sobre o as
sl1mplo. 

,sei de quanto é capaz a minha boa amiga, 
em dedicação e competencia na nobre car
reira que em tão boa hora abraçou. Experi
mente o methodo e verá os resultados. 

),fande-me sempre .palavras suas, em que 
haja um pouco desse coração sincero e dessa 
viva intelligencia, 

Abraço-a a ffectuosamente. 

MARIA STELLA. 

:'1endes, 10 de julho de 1917. 
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QUADROS MURAES PARA O 
ENSINO DA LEITURA 

E' principio elementar de boa educação que 
de nós mesmos não falemos, mas em certoi 
momentos é preciso vir a publico pedir justi
<;'L. Fa,o-o hoje. 

Xas columnas desta revista, em o numero 
passado. estampou a operosa e competente 
professora D. Orminda Marques uma Oricn
tação sobr .. as lições de lcitllra 110 quadro 
"cgro, pelo methodo pilo/tico-synthctico e a 
respeito desse artigo preciso dizer algo. 

E' sabido hoje que nenhum methodo se 
adapta como esse á capacidade de um magis
terio lIumrroso e heterogeno, que lida sempre 
com turmas excessivas. Seguem-no as hoas 
profe:,sora' do llistricto, na sua enorme maio
na. 

Houve, porém, uma dessas mestras, a aba
lizada professora D. Olympia do ('outto, 
actualmente directora da Escola de Applicação, 
que conseguiu, na sua antiga escola, dotar de 
ulln graça nova e de um encanto extraordi
nario, ao methodo, que aperfeiçoou e ensinou 
ás numerosissimas collegas mais novas que 
junto della trabalharam. .\ sua companhia 
sempre foi, por isso mesmo, disputada por 
aquellas que, diplomadas pela Escola Normal, 
a!opiravanl tcr uma dirccGao pedagogica ri
goroga. 

:>;ão havia de ser, na verdade, em mofinos 
compendios de pedagogia que se adquirisse 
hahilidade. Xo ensino. mais do que em qual
quer outro ramo de activirlurle, "c'est rI> for
gcaut q"'ou de,'i.'ut forgcro/l". 

Foram principalmente as professoras que 
junto daquella autorizada dircctora se ades
traram, as que por toda parte foram ensinar a 
syllabação phonica aperfeiçoada e intelligente. 

Coincidem como as ohservat;<ies ria Snra. 
D. Olympia rio Coutto, transmittirlas a muitas 
daquellas suas auxiliares, e de que possuo 
apontamentos fornecidos por mais de uma, as 
notas publicadas pela' Snra. D. Orminda Mar
que,;. e é exactamcnte por essa identidade rle 
orientação que me apresento a reclamar jus
tiça. 

Lamentei, lendo o optimo artigo, que a 
Snra. professora não tivesse uma palavra 
para o meu trabalho li Quadros 1IIl1raes para 
o "lIsi/lo da lei/lira", já conhecido e usado em 
tantas escolas. 

Esses quadros são concebidos segundo o 
mesmissimo plano a Que se refere, e, apresen
t .. dos á Directoria Geral de Instrucção, re
ceberam da propria D. Olympia do Coutto 
um parecer de que desejo transcrever alguns 
trechos. ~esse documento foram feitas al
gumas observações justissimas, a respeito de 

tres ou quatro pontos, que reformei na im
pressão, para que o trabalho fosse adoptado 
para as escolas primarias. 

"O trabalho, diz o parecer, "é verdadeira 
consagração do que já se acha introduzido em 
muitas das nossas escolas publicas municipaes. 
Effectivamente, de ha muito tinham sentido 
as nossas mestras primarias que - entre a 
antiga soletração, morosa e illogica, e o pro
cesso analytico, o mais bello e racional em 
theoria. mas que apresenta na pratica innu
meras difficuldades que não lhe permittem a 
segurança e a rapidez que deixa a principio 
cntrevêr, o processo de articulação Ou phonico 
era o mais vantajoso, o mais prompto. o de 
mais rapidos c seguros resultados. Elle não 
exige nenhuma habilidade especial do mestre 
nem uma agurlez intellectual notaycl do alu
I11no. Por elle, e disso tenho longa e doeumen-

• tada cxperiencia, o professor vulgar mas es
forçado e o alul11l1O mediocre, mas assiduo e 
attento, em um per iodo de tre~ a quatro me
zes, em classe de 30 alutnl1Os, conseguem _ 
um ensinar, outro aprender, todas as cOll)bi
naç<ies em lingua portugueza, applicadas im
mediatamente a palavras, phrases e pequenos 
contos. 

"Sou, entretanto, avêssa ao uso do livro 
pD nt o aprendizado da leitura, isto é - con
dcmllO o uso <10 Jivro para o analphabeto, 
l'nll'IHlendo que elle sé, pódc ter encantos c des
pertar interesse aos que sabem ler. 

"Não havendo em nossas escolas quadros 
muraes impressos com as lições na ordem na
tural de sua crescente difficuldade, adoptei no 
estabelecimento que dirijo escreverem-se .\ 
giz no quadro negro as lições do dia, em typo 
de impressão, o que, seja dito em abono d:l 
vcrdarl!', consome porção aprcciavel do tem
po r1c,tinado á leitura e exige certo exercicio 
calligraphico do mestre. 

"Os Quadros 11uraes por A. B. c., remo
vem esta di fficuldade, cOIl\'indo, entretanto, 
que numa nota explicativa se chame a atten
ção rio professor para a necessidade de for
mar outras palavras e phrases, ao menos nas 
liç<ies de recapitulação, bem como destacar, 
i,olar no quadro negro qualquer syllaha ou 
palavra que, na occasião, pareça mais di fficil 
ás crianças, 

"Em resumo: - O autor prestará real ser
viço ás nossas escolas com os seus quadros 
muraes para o ensino da leitura." 

Os meus quadros são acompanhados de in
dicações methodologicas, conforme me sug
geriu a Snra. D. Olympia do Coutto; a sup
pressão da taboa de dipthongos, todos os 
outros pontos a que se refere D . Orminda 
Marques, foram por mim cuidados e mere
ceram approvação da relatora do parecer. 
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O ensino por meio delles é mais suave, mais 
methodico, mais rapido. 

As letras com que estão impressos têm di
mensão sufficiente para que sejam vistas de 
qualquer ponto da sala; as palavras subsidia
rias, para os exercicios da recapitulação, fo
ram fornecirlas cm grande cópia. 

As professoras que os têm adoptado dão-se 
por satisfeitas, supprimem a cartilha e -
mirablc dict/l! - nem os paes reclamam a 
falta de livros de seu, filhos. Ao lado disso, 
que enorme vantagem não é ficar o ensino 
livre da collaboração de pessoas ,Ie casa, que 
quasi sempre anarchizam os methodos! 

Por tudo isso é que reclamo para o meu 
trabalho a attcnção das professoras bem in
tencionadas. ,h cartilhas em \'oga estão 
cheias de incorrecções c defeitos, cites tin
ram, isto parece hastante, o f'laat de uma 
educadora afamada e acatada. 

Foi obra que cmprehendi antes de tudo por 
amor do ensino. Quem quer que conheça al
guma coi_a a respeito das artes graphicas, com
prehenderá que o lucro material que podem 
dar os direitos autoraes em obras dessa natu
reza, são irrisorios. 

A.. 8, O, 

"A Escola Primaria" é muito sensivel á 
perda que acaba de soffrer com o passamento 
do Sr. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, editor 
eco-autor desta revista. Quando os que a 
planejaram se dirigiram ao unico dos nossos 
industriaes do li\'ro que a podia realizar, não 
encontraram um homem de negocios. que 
consulta, antes da decisão, as suas vanta
gens, - acharam um animo disposto, capaz 
de qualquer sacrificio em bem da causa á 
qual se consagrara e em que honradamente 
ganhara a sua fortuna. Pouco antes de mor
rer, ainda elle pensava como" A Escola Pri
maria" devia suhsistir nos primeiros annos, 
necessarios á consolidação de qualquer em
preza deste genero DO Brasil. 

Além do favor que nos attinge nessa ca
rinhosa solicitude, cremos, em nome das 
letras de nossa terra, as da escola e as da 
academia, de\'er prestar á mcmoria do nosso 
bem feitor commum as homenagens que lhe 
,ão devidas, pelo abnegado desprendimento 
com que legou ao patrimonio !iterario do 
Brasil o labor honesto e indefesso de sua in
telligencia e de sua actividadc. 

Possa o seu nobre exemplo se propagar, 
possam cumprir-se suas generosas intenções! 
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11. - A ESCOLA 

Instru cções g e raes s obre o e nsi no 
da leitura 

pe lo met hodo ana lytico 

Apre enll'moti á criança uma gravura , 
um orÍJlIIUl'<!O, um objpclo emfim que a 
i llll'rp'~e, que lhe ab~orva a allençil0, " fa
çamo l-a lalar sobrl' "SSl' objl'clo, descl'cvl'l-o 
na 'ua linguagem 'I'mprr ~ i mples ma, a l
f amenle exprt'ssivu, I' 'lut' lornarl'mOR sã 
loda vez que o nrlO ~"ja . 

De'perll'mu,-Ihl' "m segu ida o rlespjo 
' Ie kr, levando-a a observar lI" um lado 
li utilidade da Irjlura, _ . rle oulro o I!0zo qUI' 
110' proporciona: f) i,.o, clnro I',lfl, por m(· io, 
an 'l'U alcunce (hi,lo ril'la~ inlert'<sanl!", 
por exemplo ). 

:-;õ rlltrlO pa--em')s para o quadro Ill'gl'o 
a primeira phm'e ~uggl'fid(\ 1)('10 oojecto 
upn·'l'nl:u10. 

C:onvém, ou anft', n:10 !leve o ass umplo 
c~colhirlll para a lieçào conduz ir Ó. formação 
d.' senll'nç:h "xprt'"as pur pa lav ras IOlll;!a~. 
:-;"jam l',la' de prl'fHellc ia nW llosyllab lcas 
e rliS') lIabicns, lIotando-~l' 1'lI lrl'lan lo qu e 
o I'llIpreg'o de uma ou d u", ti " mnior nu mero 
de ~yllab:1S <l' pod., fUZl'f Sl'm (ll"!'juizll , " i ~
lo qu!' lal" pala\ ra- , poslas pm dr',laque 
por sua maior l'",f ('11 'fIO, o alumno facil
mente fixará. 
Exijamo~ na Il'itura ri a phrasc a muxima 

~xpre.,são, leitura que s('rá fl'ila repetidas 
" rz('s c, I'm se tralando de c la~.,c de a lu 
II1no" ora em conJuncfo, o ra individual
Il\l'nl!'. 

·ublinhcmos uma ou oulra pa lavra q ue 
rn\1ntlnrf·nlos ler, j'nicinndo d'ps(a arlp a 
criança no r,futlo <ln analyse, pela ohscr
v uçào do' v"cabulos conslilulivo~ da phru
SI'. Islo feito, sll'citcmo~ uma 011 duas SI'I1-
Il'nças mais qUl', pl'lo sl'nlido, q' liguem fi 
primeira r' conslituidas dl' modo a encerra
rcm palavrns lida'i 1I"SS(l Jl ri mrim . T c'·ú 
a"ill1 a criança o l'llS!'jO de r('cortla l-as, me
lho r grayando-as t' vindo consl'g'uinl~ml'nlr 
a conhccrL-as não 1)(' la posição que occup.'m 
na ~t· n tcnçn inicia, lnn'i J)cln ~ lI n torma. 

I'\a licçáo imrn!'.liala recap il ulemos as 
phrasl's pr imr ira, I', conservan do-as no qua
d ro nrg'ro, (1"<' lIa s Ih'r i"rm os n oyas <en ll'n
.;a~ pelá in\'('r ... ;'\o d(' u lgun~ de ··wus (\ Icmen· 
tO',. P rosC!!UirCH10s ass im no 1m ba lho dr 
a nalysr. 

St'jam, por eXI'mplO, as senl enças : 

ESTA f: A D IVA. . 
OLHEM A DI VA I 

DI VA É U~I A BELLA .M EN INA I 

Inverlendo a co ll ocação de alguns ele
men fos: 

E' ESTA A DIVA. 

E' Ull.\ BELL \ MENINA \ DIVA. 

Demos a ler em srguida duas ou lres ou
t ra~ phrasps formadas com os t1emcnlos 
das prillll'lr~. : 

ESTA MEN IN \ I. \ DI\ \ . 

OLUEM EST\ Mt;NINA: Í( .\ Dlv\. 

OL UEM: í; \ 01\·\ '''1.\ U!"T.I . \ .\lE:>IIN.\! 

Ta. Iicções suhsequente~, detidp quI' fir
mr f'~ l ('ju o a lumno na leitura rias ~cnf.l'n
ça~ dadas, inlroduzam-se-Ihes palavras no
vas, lrl's no maximo, tenelo-'c sempre em 
v isla oot,' r ria criança a composicáo ria 
phra.e . 

Como ('xt'rcicio de J'('capif ulaçüo, dispo
nhamos no quadro J1t'gro l' m 'cntido verti
calou sl'gundo linha,.. inclinada as sl'nll'n
ça· já lidas, e,crevamos T'm rectangulos 
d e pnpl'!-carlão a~ Jlalavra~ que as consti
t UI' III , e I·açamos o nlumno fl'construit-ns. 

Um a vr·z dominando um cl'rlo nume ro 
de vocabulos, c,lará l'JI C apto a esludar a 
d ec()mpo~çüo da pa lavra em syllabas e a 
a nalyse d'"slu". 

Para esse {'si udo tomemos uma das sen
trn 'as a n ll'riormcnlc compostas e nell a des
laquemos ullla palavra que pronunciaremos 
lenlamcnlt', de manei ra a lornar bem per
ccpf iveis as <yllahas. Indagando enlão do 
a lunlllo ~uanlas c·missões ele voz ha na pro
nuncia d e~sa pa lavra, da r-Ihe-hcmos a no
ção de syllalta, lazl'ndo-o em se"'uida l'nu
merar as dr vnria~ outra palavra~. 

Exemplifiquemos: 

'" T om ada a ~entença 

AIOA É UMA LINOA BO:-/k:CA, isolemos a 
pa lavra 

A IOA 

,\ ESCOL,\ PHI\I \RI. \ 

Fn~nnl0~ notar Ú CI·i:.lIl ~;l 'lu,- ln'::; Nni",
"(Ir, de , "Ol hn na proll\;nda (1'{H~l.,a palnvr3 : 

Dir-lI11'-hl'mo'i que são Ir .. , son~ dis-
finrlo', i_fo é, Ire' sons quI' () ouvido prr
crbr rlaranunle, percro.) muito útm, os que 
{a:tllI !lU {ormant a paUhra. III~al;!ando 
imml'dialam"nlt' tjlwnf .. , ;.ons dl,tlllClos 
' ... ,. OU\l'nl nu"" oulra ... pahl\ ra ... , Yt'rificn.ft'
mo~ tpr -ido Cllm li ll1:llllT racililladl' apprl' 
Iwn.]j<la li noçãu tlad:t. 
En~inarcmos ainda <)1'" cada um lI't' ''''', 

,ons dislinclos I' [Jfonunriat/os de uma só 
ve:, chama-~e 'yl/aba, qu.' IIn, porlanlo, 
nn~ pnhl\·ra~ AII)\ t\ BO:"LC.\ trt· ... "'yl1abas; 
<luas em 1\1 \ I' uma .. m I. 

Tk"Ol1,idl 'r,,,"lo U1Ila .j,,, (1,,1,\\ ras 1' 1Il 

qu" ... tüo, "'l'ja 

I ', apontando ora uma, nra ouf ra, obf cnha
mo, do aluml10 qUI' '" dblinga . Egcrl'\ a
mos dl' llOi" inl1epl'n<fl' nll'nH'ntr dI' quadro, 
f'ada unla d'('lla~J CIllI''I\.~r\ ando ou 3ltf'rnndo 
" ordpOl que tl'm lia pala\ ra, ou fazl'nt.!o 
('onjunclanll'lIfe uma .' oulrn COUS:l : 

\ da 
i da .\ 

da .\ 

o 111'· ... 1110 t':\('rcirio rL'pt·t irl'lnn'" ,'Ul out ,'n 
pal:1\ ra , l ' M \ Jlor I' M'llll'lo : 

\1\ 

C"mbilH'nHb a~ .\ lIaha- dl",lncada-, rom
pOlido 1I0\a~ pala \-ras 'lU" ,,'rito rmpro'gtl
da., em nO\"3-; phra:-ip"" ondt\ 1l1undart.1 mo.s 
;, .. ~i<rnalar p"" ... u .... ""llaba ... qUl' lt'n IHllllo", j,o-
lad l7. • 

Parec"-II'" d,· ~rallll.' \ anla!1l 'm ulterior 
chamar "'IH'cialmenlt' a ali r·nçüo ela criança 
para [I .... \'ozt· ... , fl l ' nl\ ... ~a prÍlneira licçào 

.\ J5l'OL.\ l'RI \f..\ R I.\ 

,obrt' d l'compo-ição üa pala\"J'a em "'ylla
ba< vislo scrt'm a, ,"ogar' o~ elemcnlo, .. ,
srnéia!'s da s)lIaha ,. já conhecer o alumn.u 
a_ tn's out.ras ( \ - o - E) I;l0r COibll
luircm pah\\ras e dI' ,' mprl'go mUl cummum. 

:-Ia licçãl) seg'uinll' podl'r"Il1<" iniciDl" o 
l'studo da, artirnla~ül'''. 

Tnnll'lllOS para i ....... o ~rnl t1nça", rujo..;, ph;
nlt'nto!-\ no ... "rrprt'«:anl, "'t'rnpre. ,qur pn ....... l
\'.-1 rôr, a~ CÍIV"O 'VO~:-H\S nlo~lfl"ada", )lO I ' 
unta meSnl:l artil:ulação. D ' ('~"'a,-; s('nlt'nç3.~ 
ll'lir.'mo, uma palavra encerrando ~ art;l
culnção qUl' se qUl'Íl'a esludar. SI IIHO for 
ll1onosyllabica a palavra, I) nlumno dl'com
pol-a-ha l'm 'yllabas, da' q~:H!' I:olurl'mo, 
a • formada pl'la rr fl' ridu arllculaçao prece
d,'ndo Ull1a \·ogal (acon,,'lhafll05 seja a 'yl
laba delacada um "Im prrartJrulado). 
Pronunciemo-Ia dl' vagar, tornnndo b"1l!
SI'Il'Í\I'i, qUl'r o ruido rorrrspondrnlp a 
arlirularrlo , qu('r o ~Qm da yogal, p lpre
mo, )p\ lido li alumno :í ~naly,;r da 5yllaha, 
fazendo-o dbf ill!mir perfrif amt'ltlr' a arl i
culacão. Pl'la r"lwliçrlo da 'yllaha es tudada, 
.... ua r('união a tlllH\ \'ogal , a outra OH outrn~ 
,\llabas já conl1<"cida', forml'mos palavras 
nin·a, qUI' {) alumllo dl'\I' kr allenfando 
pal·a os !'lr'll1enlo, qu e n< cun,lilul'm . 

A leilura d,' lars palavra", ohlidn pt'la 
dI' bUaS 'yIlnha<, será nafuralmrnlc pausa 
da. Faramo, li alumno repclil-as logo dl'
pois • rom )lrl'sleza, evitando 'lue be \ i
ci!' a d ('~larar a~ s) lIabus eom l'xaggero. 

:'\a ana"'t' da., lIemai~ palavras rm qUl' 
1'lI conln'mõ' romhinadas á articulação e,
ludadn n~ oulra", \- ogap~J prpc('rlt.'rt1mo .... 
icl!'nlicam,'nll'. 

Simutemos uma rI'"s,as Iicções. 
COIn o au~i1i() dt' urnu l"\~lampn, hnng-inc

mos comjJo? I) alumno :h srguinlrs ~~n
tenças: 

7 : IN" ., LULU EST.\O NA " .\LA DE h"Tt:IJO . 
Z I INA Lf: A III .TORlET" . II I;I.EN.\ E o 

1.0001 E L ULU l'..SCREVE '\ ~Ll" I]UEHIDO 
P\li LO QUE k:ST Á EM I.OREN\. 

Toml'mo~ ,uccl'ssh·anwnte as palavra,: 
LI~ - s. \u. - LOD" - Zk:L1N .\ - LCLI , 
qu.' no, orrererem .'ons_ prl'arlic~lados cons
tituidos pela comblllaçao do L as cmco \ 0-
gae,. AJla l y-('mo~ na primeira, qur é mo
nowllabica, os "l'\1' cll'mr'lllo" st'(Jaralldo 
('01 'priJndro Iog-ar o L, lnai, st'll'· .. i\'rl ao 0\1-
,ido, articulaml" dl'Plli, o I. 

Dt' BlOS a h'l' : 

Ln . 

1.1 10 

J.LI.\ 

LL\E (,i c,li
... r'r, !',ludada li articulação " ou lôr conhe
cida do a lumllo a ,yll aba VL). 
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Pa,"cmo'i :'h outras palu\l'lI-: ,\LA -
LODO - ZEIIN \ - LI1Lt' "('part'mo, ('111 
quadros as ~uas ,~lInhns, insisl indo nas 
rormndas pela comhil1a~;io do T .• qUt' lOI'
nart'IllU'i a cscrt'VI'r buludas l' em IIOV[\' pa
la\l'a" cumo elt'll1l'ulos constitulivos tli' 
novas phras," dadus lia li"f.iio ill\lw'dialn. 

/" \1 \ nol.\ D\] ,\ 

lI) UOI.O nULO LO,\; \ 

IiU\.\I.I"\I.IL\ 

1.11 

/rI LL\ P\I.lJ \ 

. 1.:.:1 \ 
Ll'\ j\ I.l '-

1.11 , \ 1.1;"< \ 1.1 \ 1.1".\ l.oL \ l.1'!1 \ 

LI:" \ \ f~ \ F.\J tr \. 

LIL.\ 'I H\[ l"I.\ UO[ A. 

['\CU) UI·l l \1 IUH.O , 1.11 L 

:{) Do ç " rio G rlal'cmo~ prill1riro o .,"111 
1{ullurnl. 

O rio ç, quando (lostcriOrll1l'nle SI' ofrl'-
1'1'\;'1 ocra~iii(), nft" han'ndo nrc,'~sidndo' <\0' 
.... 1' 111 .. r(\c<rrY:u' licr,i'to p"'pecial. 

4) Qunnlu no- .. ons do 11, ~ l' :'\. t'1l"·inal"'

Ino"l l~rrl fll'irnt'il'o lo~tll' () ... qt:. ..... tt"nl t'\'~3" 
lll'l iculaçõ,'s qll<lnflo init'illt', 110 \ ocal,u lo . 

5) O 11, o Y, O \\ qUI' uppalt'rl ' I'm \oeu 
hulos imporlado, do alll'moio I' tio inglez. 
O SOlll do H P U (lo' !:' ,'nlrt\ vogat' ... , st'rão da 
<lo~ 0l>port lllIalllt'lltt' J 1H.'ln C01nO 11' lr .. "" ou 
11'0 .... r o '- t'sll'''' .i{' no li\" 1'0 ). 

fi) () tl'mpl/ cou'a!(rtltlo ao ,',Iudo da' ar
lieulll~'Il'S pode, '1'1' muis ou ml'nos longo, 
d<'p('nd<'ll(ln isso do gorá" til' apprt'h"n<ãn 
do nlulTlno. 

() pl'Orl· .... SOI' I"arú f,uida(lo .... anll·nlt· "."t' 

, l'sLudo. não <lt'\I'n"o Iralar til' nO\:I arli 
culação ~t'1l\ qUI' u tli--l'ipulo ('Olllll'c:r o'um 
~eg-ul'unça :.t"'i :1I11t'!'iorn1l'1IIp dadn ..... 

(.OIHO l'l'vi ... t\o d\ ........ 1' l·~t udo, fnI'Il\t'Tll-"'" 
Irrupos cle palavra~ com a nll'sml1 "<lIll\lIcia 
final, lomalldo-se como prillll'ira dI' cada 
j.(rupo ullla quI' o altlO1l111 "I"'olllllt'ça prom
ptam".tlt'. 

Imaginemos IIÜO hnja hp,ita~'Hl lia lei
tum das palavras : 

N1.0 

.... \ I \ 

HlA 

Ul'lIlO' a 1(,1' : 

'\" .\.O U.\ 1 .. \ UI" 
M /\O e,\ L' \IA 

SulJrr o estudo da' Ilrtir ulnçól's, ob"'I'- I 
varrU10' : 

c\o 
S\O 

I ' \( \ rtA 
\1.\1 .. \ nA 

l) .\ urdl'm a ,,'\(uir t, aruil rnria, ficando 
:1 ~U[\ r'colha ao saht1l· e cril prio do m esLre. 

Ll'mbraremos tão sóml'nl" não convir 
screm dadas l'm licçôes consl'culivas arti
culaçôl's humorganicas, Ill'm as que se oss~
mrlhem na graphia. 

'!) A, articula~õt's (', (;, " t' .... d('\ I' o alu
mno estud:u <h'pois das ()uLrus; c c G im
medialamenlc depois; " l' Q, só mais 
tard(' lendo já concluido Il "studo dos gru
pos COllSOIUllltat". 

Em tratando do 11, falart'lllos na parti
cularidade d(' ,ir sl'mpre ,,'guido <h' u, sen
,iH'1 pur \ ,'zes antI" de E ou I, mudo l'm ge
raI antl'g de o, quasi srmprt' perceptivel 
quando prl'cc<\c 1/ .\. 

Hcfl'rir-nos-hemos l'l{uulnll'ntl' ao SOl 11 
gutlurul ,10 (; r l'l' rl"l'nlodll [tOl' GI' antI" 
de E ou I. 

DÃO P\[.\ ;\(IA 
r \.() n ,\ 1..\ PI" 
'\N \0 \'.\LI, \ • IA 

Urupos COIl.'01l(III/ae,~ 
us na srguin lI' orclem : 

( 11 " 

I NJI e 

1'11 - I um ou oulro. indlC-
f~renl('mente (uma licçiio 
para cada); 

1.11 l1ludificaçtil" .... ,pecU-
,",lmenLr elos 80n;, N I' r. 
(em uma 011 clull" li
eçõr ) ; 

.-\ F.~í.OI.A PRDIAnI.\ 

o~ consliluido, pelo Il ou pelo L: 

CR, 
CT" 

GR, PIl. Fll 
GL, PL, FL .•...••. 

em 
o - que se obterá 
dua3 licçõcs tal-

vez, ; 

finalmrn t t' : 

LI. Til, r.'\', PII111 .•........... (no IhTO), 

Tt)nrin-~(' leito no currl1r ela ... licçô(':-. o t' .... -

ludo tla'- Ilolações IeXiC3', Si!.(IUIt" de POII
tuação, diphthongu" ,on, [lostartkulado, 
f' prc f' po ... tarlil"ulodo ... , orap.., e na"'3t's, 
tica ,uut'nlt-ndido que 'ó H' chamará II 

nltcllção tln alulllllo para um -om postar
liculado ou prr " plhlal'liculado, quando 
ronht'rida~ I\-.;ti\"t\renl a~ artirulaçôe'" qUt~ 
/leUc 't' I'lIconlrl'm'; aprc,,'ntl'mus á 
criança um primeiro livro,,: Il'ilura inll'l'l's
sanle e ill,tl'uclh'a, linguagem mui cuidada, 
impressão nitida... rmfim de accordo com 
tod(p,; o'" prf"cr-ito .... da )mn peutu!o!Úa. 

I - .\, lil'ções dl'\t'm ,cr clada'- no qua
dro nrgro t' em lypo di' impr"llSa, -quI' t I'm 
','mpre o alumno sob ,uas \ istas IIOS Ih 1'0', 
IlOS jornae:::., ,'In cuJ'laz'· .... 

1\'a e"cripta, Ilue acompanhará pari passu 
a leilura. ha occa,ião ri .. faze I-o ler mOIlIl
scriplo. 

IJ - .o !1l1'stH', 'cmpre que [lo~su, illu,
trará a licçao com desenhus nllu,ivos ao a~
~umpto, empregando para maior atlracth'o, 
mesmo por I urnar mais cducalh a a Iicção, 
quer nesses dt',enho" Iluer 110 graphar a" 
s enLcnças, -, giz dl' cõre~ elll cumuinações 
sempre harmonicas r aclequadn~ :\ id~a que 
queira lraduzir. 

ECLI:>'\ Dl. :-;.\Z.\RETH. 

------.;.------
RABUJANDO 

.Recellendo todos os anDOS grande numero de 
alumnas que passaram pelo curso primario <las 
nossas escolas, tenho observado alguns singula
res deslises na redacção dos raciocinios de pro
blemas, e para elles desejo chamar a attenção 
dos professores. 

São pequena. nugas que de certo não eom
promettem os mestres, mas vale a pena serem 
corrigidas, tanto mais quanto se trata de coi
sas muito simples, ao alcance <le todos Com-

prehendo perfeitamente como se habituam os 
disdpulos a esses erros, :\ prinCIpio os raci) 
cinios ,ão lidos pela professora com O maior CUI
dado, até que perceba estarem os seus alumnos 
bem habituados com aquelle encadeiamento de 
juizos. com aqueHas frases tabelliôas ,necessarias; 
depois o accumulo de serviço faz que vá dimi
nuindo a attenção, introduz-se o erro um dia e 
lá fica até se incrustar na consciencia, como coisa 
certa na consciencia do alumno. 

Para obstar a esses descuidos não ha Com,l 
exercer numerosos alumnos a escreverem no 
quadro negro o raciocinio de alguns primeiros 
problemas bem complexos. .\ correcção pu
blica. evidenciado o nexo logico das proposições. 
é o melhor meio de ensino collecti\·o. 

Ha em primeiro logar o emprego de si e 
logo, on de si e /,or/anto como correlativos: Si 
do~e operarias fa~~1II tall/os fIIetros de /,allno, 
logo "111 operaria dct!e fa~cr ... 

Si 6 laralljas cuslam çuo réis, portanto uma 
/arauja . .. 

E' preciso mostrar bem aos alumnos que ha 
duas construcções, ambas certasJ ambas de em
prego autorizado. Cma .!: 

Do:;c operarios fa:;c", lalllos ",eiras, log0 
um, etc.; outra é: 

Si do~e operarias fa:;clII, clc. , "'" fará ... 
,-\s duas combinadas é que dão uma coisa sem 
sentido. 

• 

Outra pequena ra!>ui ice é a 'eguinle. ~{ultas 
rezes tenho lido 3 k, .1 k., etc., como abrev;atura 
de 3, ., kilogrolll/llas, etc. 

. \ letra k, por si só, não indica medida al
guma; designaria, si fosse preciso, o coeffi
ciente mil, ainda que erradamente, pois é sabido 
que a palavra que significa, na lingua de Ho
mero e do Sr. Venizellos, mil unidades, é chi
lioi, escripto com eM, que transcrevemos habi
tualmente por ch com som de k. 

Para esere\'er abreviadamente kilogra"'1II<l 
empregamos as letras kg, do mesmo modo que 
para h/olll.lro usamos k/ll. para kilolitro, k/. 

* 

.\inda outra é o escreverem-se frequente
mente. nas indicações de calculos, nomeS de 
especie, tornando concretos numeros que devem 
ser abstraetos, pois que as contas, os calculos 
se fazem sobre numeros abstractos. Assim, não 
se deve permiuir esta indicação: 

13 kg. X 4 = 52 kg. e ainda menos esta 
4$oooX3 kg.=I2$ooo. 

Si, por exemplo, em um <lia certo numero de 
cO\'allo, consomem 13 kg. de forragem, e que-
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remos saber Iluanto..; consumirão em 4 dia5. -cle
'emos in (Ii.car : 

'3X4=5.l kg, 

• 
• 

Finalmente, a ordem dos factores, no indi
car da multiplicaçao, apezar do famoso theo
rema '1ue 'até o vulgo ignorante conhece, esta 
determinada vor uma convenção tacita: O mul
tiplicando é que vem antes, o multiplicador 
depois, Para indicar, pois, 'jl1atro parcdla. de 
12.000 devemos escrever 

12000X-I c não -IXI2000 

A arithmetica «ti, ch~ia destas pceluenas 
convenções. Só por uma convenção e que o 
traç", da fracção se escreve antes dos dois ter
rno:-.. E' outra rabujice, ou impertincncia, de 
'Iue () professor não de\'e abdicar. 

MESTRE-ESCOLA 

------------ ~------------

LATITUDE E LONGITUDE 

Traçado~ n l'lftWtlOt' I' um IIll'ridiano t'1ll 
(tloho arelosiado ou qualqul'r l'splll'ra I' ('0_ 

nhrcidos os doi, h('misphl't'ios sl'pl"ntl'ioual 
r IIIPridionnl, lIIo,lrl'-,., que os gmus di' la
tiludl' são contados a partir da linha I'qua
torial, IluC é sl'mprc marcada 00 , ar:ompa
nhando UIII ml'ritliano, 1'111 tlirl'cção ao 1'010 
!lI) norll' ou lIo sul. 

"('IHlo a distancia do equadot' a 11m do~ 
polo, a quarta partI' da l'lrcumf,'rencia quI' 
pa"l' por elll", tl'r:'l novcrtla /.(rau, (\lOO), 
ou a quarta part" ti .. 3liOo, numl'ro til' /.(rau' 
de uma cirr:umrerrncin, 

lia, portanto, noo do C'luatlur ao polo 
do nortl', os qual" com oulros \H)O (\0 l'!Jua
tlor ,\() polo do sul, dúo 1800, ou a ml'ludl' 
da rircumfl'l'l'ncia, Com outros lanlos cio 
lado oppo,lo ... ompll'lar-se-ão Os 'lHOo. 

Po(\"['-,,'-in tl'açu,· l'irculus pUl'alll'los ao 
"qundor de grau 1'111 4rau, marcando-sI' no 
l'quador /)0, no eireulo imll\l'diato 10, 110 
'I'!{uinlt' '20 I' assim 1'01' lliantl' ai ti \)1)0, ~Ia, 
Ile,te cuso os circulo, puralll'lo", traçados 
em um IH'quI'no globl), ficariam muito pro
ximo UIL' dos oulros e só "'Ic' Ih .. I'Ilelll'riam 
toda a supl'rficie, não perllliltindo IIcar bl'llI 
visivel o Iraçadu de qual<[ul'r (:0,,101'110 que 
<e qUiZl"'" fazl'r, Para l"'i/ur I',te inconvl'
nientc 'I' usa traçar os parallplo" 110, mUII
pUs, til' l'inco I'm cinco graus, ti" tll'Z em dez, 
oe lIuinzl' I'm lJuinzl', de, 

0, ~r..,u' que ,e conlam tio equadol' para 
o pu lu do Il<lrll' 'I' dium de la/itudo srJl-

lentrional c os que ,p contam do rquador 
para o polo do sul, de latitude meridional. 
Daqui se concluI' que as r('giões que s,' 
acham ao norle do equodor, ;'10 é, no be
mi~pherio do norte, só têm la lilude scpten
trional, c as que Sll acham do equador para 
o sul, islo é, no hemisphcrio do sul, sÓ 
lêm la liludll meridional. 

As terros que são cortadas pl'lo I'quaoor, 
como o BraziI, lcm parte num r parte noutrn 
hemisphcrio e, porlanto, a, tlua, "li iludI" 
scptentrional c meridional. 

Depois OI' alguns exercicios no globo> 
para completo conlH'cimento tlas latilud"s, 
convem fazer outros em sUIll'rflcic plana 
que é ondll ~e \'oe , encontrar li I raçado do, 
mappas, como, por ,'xcmplo: 

,t:" A figura n, I "-Ia 
" acima oa linha 0 0 -0'- .. -- .. - (equador) 1', por-

tanto, no III'mb-
O pherio cio nort .. : 

- - - -- - logo ,ó lem latitu-
do seplt'ntl'ional. Le-s" então: entre z('ro " 
cinco graus dl' latitllll .. nortl', 

20" .. <) ••...... ~ ••.•...... :.. Pelo, nu
nH'ros dccre,
c c n l r, do 
1101'1 I' para o 
_ui (:! (), \;1, 
\ fi, SI' vê qUt' 
a Iin ha z~ru 
devI' fi C:1 r 
ainda abaixo 

da linha dez e qUl', porlanto, a figura'~ 
"lá toda acima da linha zrro, ou no he
misphcrio srplcntrional, [leio que ~Ó tem 
I:üitude norte, Lê-se cnl:io: entrc dt'z " 
vinte gmu5 ele laliluoe norte, 

Do mesmo modo se jJ,'ocrd,'rá no hl'mh
pherio do sul: 

A 0"111"\ 3 está ...... -<2 .. ----- ....... ---.:- 0°) (UlJaixer d; Irnha 
)0 (r!]u:rdor) c, 

,1 portanto, no he-
r s" miopherlO meridi

- -- -.. - .. -- ... - .. , - 'onal, pelo tlue só 
lem lalilud,' sul. Lê-se: I'ntr .. ZI'rO (' cinro 
graus ele latitude sul. 

do sul. ~ua latll ud,' 

0, nllmp-
ro~ rr~""ct>ll. 

Ir'.. tio no 1'1 " 
p;ltH () .... ul 
;:! fI, 311, 111 ) 
moslramqul' 
a linlm no 

.10" Ipquador) Ii
etlrá ao nor
tr, logo a 11-
gura 4 c"tó 
abaixo o'a
qudla linha 

40' c, porcOU'i"
qUl'nciu, 110 
ht'mbphcri () 

I'oi .. , lIleridional. 
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Diz-Sl' "li tão: 
!!:JU' de lal itud,' 

I'ntl'l' vinle 
Inrridionnl. 

" qual'enta 

E,ta 11-
.... _ .. _______ ,S' gurn ",til 

co rla da pl'
la linha (lo 

O· ,equador l, 
islo é tt'm 
uma parte 

5' acima e ou
Ira abaixo 
de tal li
nha, pelo 

fil " '1ue tem la-
til lide nor

le " latitudl' 'uI. "A )larte do nortt' 
.. 6 .r e .. t"lIdp alé cinco graus r a do .ul 
alcança alé e1pz, Porlanto lê-.!': ,'nll'l.' cinco 
!!rous dI' lalilud,' 1101'1" (' dpz dl' latitu
dI' <uI. 

A latitudl' pllr ~i 'ó não d"termiua a 
I'0<ição qu,' lima terr~ occuJl:l no glolJO 
lt'rr(· ... t n', ronlO ~l' \"ê 1\1''-1'' l'xt'rnplo: 

r"---0- -.-.... ---J:\ -----/~ , 
._. ___ .6 ___ ... ___ ~_,, __ , '~ . __ 

Qunlqu('r ctns fi:zur.., .. fi. -; " 8 ",t:\ I'l1trl' 
Zl'ro " cinco ar:lU' dI' lalitud .. nort" P no 
,'nlnnto t'm log;m', diffrr,'nt .. ~, Oizrr-~e, 
]lor rxemplo, '1UI' uma t,'rra e,ta ('ntrr ze,? 
I' cinco gorau- de latiluct .. norll' aprnas '1-
gnifica qUl' rlla 'l' I'<tend .. do I'"uador para 
o nortl' alé cilH'n graus, ma, islo )loel!' srr 
('m tnM10 do (tloho, A po"ição alll'n3' ",t:\ 
d .. terminnda ,'111 -I' nl idn horizontal: d,' um 
modo illl'omplPln, )I"rtantn, É prec;"o dr
Irrminnl-a tamhl'm ,'m ,,'ntidn , -prlical, O 
qu,' 81' C(Hl'I'~UI' )lor ml'in do' gr:lll" dl' 
IOllgilud,', 

Dl'pob dI' l'llIllwcido .. , no gloho gol'ogro
l)hico, o ... Ineridiano~ e .dt· !'ooP obsr.rvar q~e 
('ada um df'III" n e1i\'ldl' I'm do" 11('111,,
plwrio" um ao nrit'ntr e oulro ao occid('nlr 
do mrridiano con'id('rado, mo.tre-se, no 
globo, qUI' o' grau, dI' Inngoitudc ~e c~nlam 
dI' um Illl'ridiano qualqUI'r, n~ dlrecçao do 
I'quador, para o ol';"l1lr até 1800, ou metadl' 
da ciN:umferl'l1cia, .. dl'''''' m,"mo merl~Jano 
p~ra f) occidenle oulros 1800. A longllude 

de um logar é, pois, orienlal 
,," ou occidental, conrorme lal 10-

l,'lIr fique no hemi~[lherio que 81' 
acha 00 orient!' ou ao occldente 
do meridiano que ~e adoptou 
por ponlo de [lo rUda e sobre 
o qual sr m3N:a 00. 

.\ figura a rstá ao orienle da 
linha (to (mrridiano adoplado) 
r por i •• o no h('mi~pherio ori
entaI. Sua longiludt' é, pois, .ori
entaI. Lê-se: cntrl' zero C Clnco 
grau de lon~itude orirnt31 do 
mrridiano adoptado, 

/"" S O" /Â. 
~ 

Esta figura l':-.tti au oe
cid .. ntl' da liuhn no ( UlI'
ridial10 aooptado), isto ~, 
no hpm[,.'plwrio occidt'n
tal, pelo qUI' (> occidental 
_ua 10nQ'ituelr, Diz-sc: 
rntrl' zrro I' dez grau" 
ctr longitude' occidental 
do mrrid inJ10 inicial. 

:"ia figura 
4tl" c a numera

~[ ic i 
, , , , , 
: ' : 
f ' : 

ção d'·cr .. ,
C(,lltc do ori
I'nte para 
o orridcnt .. 
\ lO, 30, 'lO 
mo,lra !)Ul' 
a lillha {)O 
(mrridiano 

lHlnplnctn), qu,' nf\<I se acha lracada, porqul' 
li li "u r..\ não a alcança O .. ará além da 
Unh; '20°; logo a ligoura 'está loda "I) ori
ent .. da linha no (mrridiano a<10I'l3(lo) _I', 

portanto no Ill'lllispherio oril'ntal 1'01 rela,çao 
áqurlle nwridiano I' ,ua lon~ilud,' {> or[('n
tal. Diz-,,', rnlão: I'nt 1'1' vint .. I' quarl'nta 
gr..lUs dl' longitudl' ol'i"I1I,,1. 

\ numeração t)fl' .... cen-
2S' ~(7' 6" tI' do ol'i .. nl.. pnl'a o 

<2>, ol'cidl'lll .. (Ui, :.!O, .2;») 
: : ! mostra quI' li figura d 
, . ' ('st á ao occidenle da 
: i.d: linha (]o mrl'itliano ado-
: : plado ,:, nfHl traçada por 
: : : não ~f'r altingida Jlt'la 
. i ~ ti~ur3 c, portanto, no 

11I'misphl'rio Ill'l'idl'nbl: 
)I!'Io quI' oCcicit'nlal é sua latitud,', Lc-,p. 
t'nlrp quinzp t' \lnLe (' cinro grau~ de IOIl!{I
tudl' oct'iell'ntal do meridiano conH'llcionado, 

E~tc COllt(.rtlO é 
o' 5" <,ortado pl'la linha 

no (meridiano ado
ptado) c tem, 1'01' 

i .... ~o, untu parll' aH 
<lri!'nte e oulra ao 
occidl'nt .. d'aquellll 
lIll'ridiano, isto é, 
uma parte no !I('
mispherio oriental 

(>" · . , ; 

i ~ e: ~ 
, , ' · . . - . · . . . 

, " , , , 

I ': 

" outra no ocrid('nlal r, porlanto as dua, 
long'itude" Lê-se: enlr!' cinco grau~ d,' 
longitude oriental r d{'z de, longllude 
occidenlal do meridiano cOfi\'cnclOnado, 

A longilude lambem, por si ~ó, não de
lermina a posição de um logar no globo, 
pois dizer-se que uma terra eslá, Jlor exell1-
pto, entre zero e cinc? ,gmu~ dl' IOlllplu,de 
orienlal d .. cerlo meridiano apenas lIldlCa 
'1ue eUa !,I' acha entre laes Iinha_, podendo 
l'nlretanto ser no hemispherio do norle ou 
do sul. 

A posição gcogra)lhica dI' u!fi logar só 
póde ser precisamente dclt'rmlIlada Jl!'los 
graus de latitude e longitudr junlamellt", 
como ncslrs exem pio. : 
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o" __ f' 
t •••• • - ~ to •••• , , , i 

Enll"(' Z,'I'O c cinco 
gl'3US de latitude sul 
c cn lr~ dez c quinze 
de longitude orienlal 
rio meridiano adopta
do. 

_r ___ , ___ ·_"(JO 

_~ _____ . ____ i" 

'---_._---_. () ' 

Entre 
cinco gra
us de lati
lutl .. 11 01'-
11' (' dez 
de latitu
de sul ,' 
("ntre zero 
.' (Iuinze 
gr:lIIs de 
longil ud. 
occidcJl
tal do mc-

ridiano 
COllv"llci
onado. 

En tt'l' 
(' ill ro I-(rn 
u, dI' lati 
tutl., 1101'

Ir .. dez 
'iv d(' latitu

de su l c 
('nlrt' !"in

O co dI' lon
g i I u ti I' 

occiden
lal l' d"7 
de lonl-(i 
lu de ori
entai do 
meridiUllt< 

_ adoptado. 
]'.:--Itlllaua..;, no !!lohn ~1'ng"'af1hiro 3:-; Z()Ha~ 

"m quI' 'I' dl\ 11 li , a 'lIllt'rlit-i., da l.'rra COJl
for!"ne a tt'IlII','ralllra, (> faei t conhl'Cl'r pcta 
laLJtudt'. a I.'rnp,'ralura d()~ tlirrl'l'clltc, lo~a
I'f'~ . A'-'slm, un1 Jogar <lUP ";1' achu cnlrr OI' 
.. 2;)0 t' 28' dI' lalilud l' lIo rt .. ou sl: l (tropiro 
• Il' Cancer, ou (Ie Caprif'ornio) SÓ pnd,'rú 
c<tar na zona lllrrúla c tl'rá por i>s" l"/lI 1'1' 
ralura qut'I\l1' ; () '1111' (',Uwr pnln' '2:1° l' :!8' 
(tr()pÍ<'()~) I' (l(lo (' :I:!' !lI' latilud e norle. 
ou -ui circulo- polares) licarú l"'lIlro dos 
limill's das zonus ternjll'radas l' lerá ll'm 
p~raturu corrl'~ponden tp a laes zonas' " 
'1UI' I'sti\"pr rnlrr 660 c 3-2' (circulos Jlola;c~ 
t '.lU" tlc lutitude llorlc ou sul (polos). 
achnr-sr-á em uma lias zonas fri gidas Ol! 

glaclacs c sua temjlPralura sr rú muilo fria. 

Hemispherio septentrional 

90· pu/" Nort. 
8ó· 
80. Zona glacinl 

75· 

70· 
üü- 32' Circulo polar nrclico 
650 

60· 
55· 
50· 
45" 
40-
35° 

30-
25-

.... '13° 28' 

20· 
15-
10· 

ZOlla temperadll 

Tropieo dt C'llltfr 

Zmw /nrrida 

o- L"quarlor 

Hemispherio meridional 

U· FqllatllJr 

5° 
10· 
1[)0 

~OO 

23° '28' TrfJpico do Cupricnrf)i,j 
25° 
30-
35- I 
40· 
45° 
50· 

ááu 

fiO" 

ti5· 
6l)° 3"l Git cu/u pda,. lInlarrlic() 

iUo 

75-
80- Zona glacial 
B5-

90· Polo Sul 

A AI~TIDt,:S L EMOS 
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OS DONS DE FRtEBEL 

CL.\SSE ~IATERNAL 

1" dom -' As bolas 

o I' dom de Frrehel con,iste em .sei. bolas 
de borracha, cobertas por um tecido de malhas 
de lã e presas a um cordão de 25 a 30 centi· 
metros. 

O lecido que reveste a. hol .. deve apresentar 
as côrc5 primarias e ~ecundaria~. ou sejam: 
amarello, azul, encarnado, \erde, roxo, alaran
jado. 

Embora se apresentem <;;, oh a fôrma amena 
t" risonha de um jogo, os exercícios do I ~ (Inm 
visam o seguinte fim: 

1.- Chamar, pela prim\:ira vez, a attenç.ão da 
rreança sobre um ohje<:to determinado; 

2°. fazer·lhc ohser\"ar as propriedades maL. 
importantes de"e _objecto: 

JII. a oh:oiervação das po~içõe" . Ie um objecto 
no espaço: 1°. em rehção á creança: 2'·. em 
rdação a outro ohjecto; 

4". a observação do movimento, direcçãn. 
pre~teza, etc.; 

5' . a acquisiçãú de termos proprios para expri
mir ag idéas .sUggeriflas pelo~ exercícios prece· 
nent., . 

Depoi, de ter a mf'tra captivado' a atlenção 
tIa creança, por um meio qualquer dentre ,.muitos 
'lu e ella de"e saber. apre;enta a bola. 

Faz dizer o 110me de"e ohjeeto. desperta na 
crrança a vontade de: l>ossuir um ohjeclo se
melhante e inicia a distrihuição das bolas . 
(Deve haver tantas .j).lla, quantas forem as 
creanças) . 

Para distribuir as bolas a mestra dellàsita 
!'Ohre a " carteira de cada fileira uma cai. a 
contendo tantas bolas quanta, forem as all1mnas 
des.a fileira. 

Dada a ordem: "Passar as bola.' o alumno 
perto do qual esti"cr a caixa, tira uma bola, 
com a mão direita, ~ entrega·a ao companhei.ro 
Que por sua vez a pa~sará ao ~eguinte, c assim 
por deante. até chegar ás mão' do ultimo alumno 
da fileira. 

Este moYimento repertir-se-ha até finalizar 
a distribuição das bolas. 

ESle (xercicio. que lemhra o que fazem os 
pedreiros quando passam o~ tijolos, muito di
"ertirá as creanças. 

Algumas professoras dão preferencia ao se
guinte modo de distribuição: 

~ caixa contendo as bolas fica colloeada sobre 
• me.a d. professora e os alumnos, formados 

numa só fileira. approximam-se da mesa, um 
por um, tiram un~a hola com a mão. direita, 
voltandn em segU1da para o. respectl\'os 10-
gares. 

E' prova,..1 que da primeira \"eZ esta opera
ção preliminar tome todo o tempo destinado á 
1icção; não se assustem Com isto as jovens pro
fessoras. POi5 devem ter em \'ista, antes de tudo, 
o methodo e a hoa ordem ,em o. quaes nada se 
póde conseguir. 

Com o habito. e~tas di~trjhujções ~e fazem com 
muita rapidez c perfeita ordem. 

A CÔR, .. \ }·ÓRM ..... 

Como a di"ersidade de côres uesperta "Íva
mente a attenção das creanças. a mestra deve 
ar roveit.r esta ohservação expontanea para en
sinar-lhe, f) nome da~ côres e fazer-lhes citar 
objectos naturaes Que tenham o mesmo colorido. 

Approximando as holas que apresentam a 
rr.e~ma cõr. pergunta a mestra' 

,. Que têm de commum estas bolas? 

, \pproximando hola. de dnas c"re, ,\Jffercn
te~. pergunta: 

- Que differença ha entre este. ohjectns? 
\presentando uma OOla, sem dizer-lhe a côr, 

pergunta: 

.. Conhecem alguma cousa tendo esta côr? 

Por meio de exercicio!; variado:; a profe5sora 
fará com que os alnmno~ aprendam a distin
guir perfeitamente as côres primarias e secun
darias. o que naturalmente só conseguirá depoi~ 
de muito~ dias de licções pacientes e e.forçadas 

.\cI(]t1irida a noção de côr, passa·~e á seguinte 
11()ção: 

:\ FÓRMA 

Faça a mestra com que as creanças rolem a 
bola entre as mãos e depois sobre a mesa . Pe
gando depois numa caixa. numa vareta ou qual
quer outro ohjecto, que não seja redondo, per
guntará ás creanças por que razão esses obje
ctos não rolam como a bola quando os empur· 
ramos. 

Porque não são redondos, será. provavelmen
te, a resposta. A bola é redonda. A mestra 
mostrará em seguida que a bola é igualmente 
arredondada em todos os sentidos; apresentará 
tamhem aos alumnos objectos parecidos com a 
bola. taes sejam: contas, laranjas, ervilhas, etc., 
fará notar • semelhança entre esses objectos e 
a boI •. 

Quando a mestra observar que a noção de 
fôrma nasceu pela observação e pela compara-
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çãO. tntã., poder" dar a conhecer a definição de 
f"rma: 

• \ maneira pela qual um ohjecto é feito. cha
ma-se feitio, fórma. 

Referindo-nos á bola diremos: .\ bola tem a 
jJrllla redonda. Tratando da laranja. que tanto 
,e parece com'" hola diremos: .\ laranja tem a 
f.,mG rle urna bola. 

Para melhor fixar a idéa de fÓrma. a mestra 
fará com que os alumnos achem algun< adjecti
\os. qualificando a fórma simples cle alguns 
obje;tos contrastando francamente com a bola 
<lU aprescntandu com eHa semelhança hem ni
tida. 

\ hola se parece cnm... E' feita corno .. . 
... ·ão é pontuda como ...... 'ã!) é chata como .. . 
etc, etc. 

3" c.rcrcidv 

\,.{ora vamos tratar de prC!1tll'r a attenção da 
creança SfJl!re as diversas pt)sic;ões Que púuc 
ocC'upar um ohjecto em relação ao ohservador 
ou em relação a outro objecto. c exprimir com 
ex.ctid;í" as palavra, que designam tars po
~ic;õe .... 

\. apreci:lçãu tla~ posi.;ües no espaço é um 
pmlto imp\)rt~nte na educação de quem começa 
a observar . 

Cada creança de,e segurar com a mào rli
reita " cordão que suspende a bola. de tal sorte 
'lU c esta se ache em repouso um POUC,) acima da 
mesa; ~~rá esta a posição inicial. 

Depois. todas a., creanças, ao mesmo te01po, 
dirigirão successi~amentr a hoh nas posições 
"esi~nadas pela mestra, repetindo a palavra que 
~erviu ao com mando. 

.\ bola chegará rapidamente á posição indi· 
cada e ficará immnve1 por algum tempo. 

\ .jamo, ' 

,. Em fa"" 
;l' .\' direita. 
J' \' eSQuerda. 
4· No alto. 
5' Em baixo. 
6' :\ diante. 

/" Atraz, 

R' Perto do corpo. 
Longe (adiante). 
_\qui (perto) 

,/ 
10' 

li" 

J1" 

Lá (longe). 
Em face (para re,omeçar). 

Repetição do mesmo exercicio, mandando que 
a~ crc!a.nça"i ~cgurem a'" holai C'nm a mão es
querda. 

,.. l'xcrcicio 

POSIÇÕt-:S REL.\i(\'AS .... OOl~ OB}t:CTOS 

Tomemo, a caixa cubica d" 3' dom. 
Esta caixa ficará pousada sobre a mesa, de

fronte da creança. com a ahertura voltada par,1 
haixo. 

Da mesma maneira Que no exercido ant-.:
rior. as holas. suspensas pelo cordão, t"marã·, 
as p",iç<>cs indicadas pela professora 

\ejam"s: 

In Sohre a caixa. 

2 n A' direita da caixa. 
3' .\ ' esquerda. 
..I" .\c ima. 
5° .:\haixo (a creança Ic\'antará li~eiram~nt(' 

a caixa. com a 1níln esquerda). 

6' Aqui. 

7" .\1Ii. 
8') Perto. 

9" Longe. 
lO/) Dentro (com a mao e~querda. a creanc;a 

voltará a caixa de modo 'lue a abertura fique 
para cima). 

Fazer observar que a hola occupa um certo 
espaço na caixa. Todo ohjecto, grande ou pc· 
queno. occura ,empre um logar no espaço on,le . 
e acha. 

tiO Fóra. 
I~" Nu logar da caixa 

(.\ creança afasta a caixa. collo~and .. a bul~ 
em seu logar.) 

Fazer observar que é impo"i\'el collocar a 
bola no lagar da caixa sem qu~ primeiro ,~ 
tenha r~tirado esta. 
Rep~ição de te exerci cio. fazenuo segurar a 

bola com a mão esquerda. 

5" exercil'io 

~I"vimento é a mudança de logar. ..I. bola 
pôde mudar 'de logar. pois nada a prende num 
certo e determinado loga r, porém, eHa não mu
dará rle posição ·sósinha · é prtciso que alguem 
lhe dê mO\'imento. 

Os exercicios. que passamos a dar, têm P,)T 
fim chamar a attenção da creanca sohre a di
,rc~'ão e a I'apide~ do mOI·imento. 

Vejamos: 
I' O obj ccto está em repouso; a bola ficará 

pousada ,ohre a mesa e a creança sustentará o 
cordão entre os dedos. 

A mestra deverá incutir a idéa de repouso elll 
contraste com a de movimento. 

r' repouso . 
2' mover para a direita. 

J" mover para a esquerda. 

~" slJhir. 
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descer. 
6' avançar . 
, recuar. 
X' afa tar-se. 
9" approximar-se. 

((i' lentamente para deant •• 

t " depressa \'Oltar para traz. 
12!) repousu. 

() mesmo exerCido 1icrá icitl) COm a mão e~-
4uerna. 

OIREq,,'\O no llon n::":To 

\ amo" tratar ag(lra "obre o caminho a se
guir, para o Ilua} e precí ... o chamar a attenc;ão das 
Crl'ança:;::. 

\'ejam,)S o trajecto percorrido pela húla. 
\ bola descança sobre a mesa; está em rc

p.ouso; vae mo\'Cr-se. chegou a hora da par
tala: (l lagar onde eUa se acha serã o ponto de 
partida. Cada alumn,) segura a extremidarle do 
l ,relão, c m a mão direita 

t' Partida - .\ bola varte da (IIreita para 
:1 e~qucrda 

~. Chegada - EHa pára. O """ar onde ella 

c.hega é o ponto de ch~gada. Do ponto de par
t,da ao ponto (le chegada. clla segue um ca· 
minha. 

3' \ 'o lta - El1a \'olta em linha recta. 

.1' Em \'olta - ~fo.imento circular da bola. 
su,pensa perto ,da superfície da mesa (No 
plano horizontal). 

S· \ " olteios como a roda (:\0 plano ver
tical com o cordão hem curto). 

6" \ 'olteios sohre si mesma como O pião. 
(\ creança pousará a hola sobre a mesa c 
torcerá o cordão entre os dedos. dellois sus
penderá a bola). 

i n Rolar sobre a mesa (A creança sustém 
o cordão numa das mãos e com a outra faz ro
lar docemente a hola). 

X" Balançar como o pendulo de deante para 
tral. depois da direita para a esquerda. 

9" Saltar, pular! (A bola estando pousada 
soure a mesa. a creança dá ao cordãu um ligei ro 
puxão). 

10' Cabir (.\ bola ficand,) suspensa acima 
da mesa. solta·se o cordão). 

. Esta série e a precedente dãu a idéa dos prin
clpaes verbos Que significam movimento e nos 
quae. a bola é considerada como assumpto. 

M. M. PEREIRA DA FONSECA. 

• 
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1/1. - LiÇÕES E EXERCICIOS 

EDUCAÇllo DO HOMEM E DO CIDADllo 

A FAMILIA 

Educada óI mulher, não com as preoccupa
çôes de competir com o homem, mas com as 
de ~cr a sua grande auxiliar no transito pela 
vi(b, está conscguintcmente, apta para exer
cer no lar o seu elevado papel de esposa e 
de mãe. 

~[issão nobre e não isenta muitas vezes 
de amarguras, é da comprehcnsão do seu 
alto valor que den?m decorrer os beneficios 
da sua acção. 

Forte no prestigio que aos poucos a 50-

cil'dade lhe con feriu, ella representa no pre
paro dos futuros cidadãos relevantissimo 
papel. 

E' 110 lar sob o influxo benefico da cari
nhosa autoridade dos paes que os filhos re
((bem as primeiras noções do dever. Estas 
que necessitam ser adquiridas de modo a 
jamais serem oh'idadas, a se tornarem o 
motor unico dos actos da vida, cxigem da 

São duradouras as impressões adquiridas 
uo lar. 

O espcctaculo constante de um "iver cal
mo e sereno, os actos de benevolencia e jus
tiça. de correcçao. o mutuo respeito. o trato 
carinhoso, a resistencia sem maldições ás mi
serias da vida, a coragem demonstrada na 
conquista honesta do pão. vencendo obsta
culos, importando contrariedades, são exem
plos que ficam e que sem esforço. natural
mlnte os filhos sentir-se-ão levados a seguir 
e difficilmente as eventualidades da "ida 
poderão fazel-os esquecer. 

. \ s lições adquiridas no lar são as mais 
duradouras. 

Continuadas na escola, onde deverão scr 
descn\'olvidas, ellas, muito emhora as resis
tencias dependentes de heranças cujas ma
nife,tações se façam sentir, produzirão sem
pre effeitos beneficos e terão no desenvol
vimento das creanças acção poderosa e 
muito rfficaz. 

I'I'OPJlgU,'1ll0S (~)Ill "flJl{.'O as vel'dades ru,lblll'utllrCS " c , ·ldcntes. QlIC com- I' 
() ('Q(lIA"O tio ('h;J..,Jllo, QlW t.~n. grnnde pa:rté é feito dos elementos da mora). l.U- II 

... lnudo~ (\111 l odo.;; os tempos c ('Dl todos OS paJ.l.C8 I)clos Rn('Cr(lot~. pelos prof~ret-i, 

I 

parte dos que di ministram o exacto conhe
cimento da maneira por que devem fazel-o. 
Comprehendc-se hem que grande série de 
dt'l1Ientos contribuem para a per feita rea
lização de tal desideratum. 

Influenciando extraordinariamente o meio 
no desenvolvimento (los pequeninos seres, as 
suas boas Ou más condições actuarão podero
samente sobre eIles. 

A ycracidade in contesta vel de tal princi
pio, repetimos, observa-se na escola onde no 
e~tudo attento do modo de agir, nas tenden
cias apresentadas pelas creanças, na predis
posição para determinados brinquedos em 
todos os seus actos, em fim, desde os mais in
significantes até os mais valorosos, deixam 
transparecer a in fluencia da educação na 
familia. 

PEnfiO LES~A. ~ 
Comprehende-se, pois, que in flucncia e,,

traordinaria deve exercer na familia o pre
paro moral t' int!'I!t-ctual dos seus organiza
dores. 

A PATRIA 

,\ necessidade imperiosa de estabelecer os 
limites das relações ent re o governo de um 
raiz e o P;)\,o deu origem á eriação das leis. 

Por meio dellas ficam determinados os de
veres e direitos quer de um quer do outro, 
e por conseguinte, traçada a orbita clentro 
da qual devem agir n9 sentido da boa marcha 
dos publicos negocios. 

A lei basica de um paiz, aquella que po
sitivamente estabelece as regras para regu-
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lar taes relações é o que se denomina-Consti- ' 
tuição. 

Synthese dos diretos que competem quer 
ao governo, quer ao povo, ella prescreve os 
deveres a que cada qual se obriga, commi
nando penas para as faltas no seu cumpri
mento. ~ ella se hasea a confecção de todas 
:t ~ outra5 leis. 

Da rigorosa ' execução dos principios esta
helecidos na Constituição depende o pro
~resso de um paiz. 

Constituindo-se um serio perigo para a 
liherdade o en feixamento de todos os pode
res nas mãos de um só individuo tornou-se 
nccessana a sua subdivisão. Dahi a exis
tencia de tres poderes, o que confecciona as 
leis ou poder legislativo; o que as executa. 
ou executivo. e finalmente, o que as inter
preta e julga as suas infracçõe, ou judicia
rio. 

Estes tres poderes, cujas attribuições estão 
perfeitamente determinadas na Constituição, 
caminham har1110nico~. porém são indepen
dentes. 

A nenhum t! dado perturbar a marcha dos 
outros. 

E comprchende-se bem a necessidade que 
ha de agirem por tal fórma. 

Determinado o limite das prerogativas de 
cad,! poder. nenhum poderá tran5pol-o. impe-

dindo-se por esta fórma que as attribuiç~s 
de cada um sejam invadidas pelos outros, O 
que daria em rcsultado tl mais desastrosa 
anarchia. 

).;os governos hereditarios é commum o 
direito dado ao soberano. ou poder executivo. 
ele agir sobre o legislativo pela dissolução 
das Camaras quando se acha impossibilitado 
pelas opposições de proceder de accôrdo com 
o, intuitos que os dirigem. 

Esta manifestação de força é ainda a re
sultante de uns restos do despotismo dos 
tempos primitivos e que forçosamente de.
a ppa recerão. 

Orgão da soberania nacional o poder le
gl,lati "0 é constituido pela Camara e Sena
do, cujos membros são delegados do povo 
para a confecção das leis que lhe devcm di
rigir os destinos. 

Comprehende-se, pois. o allencioso cuidado 
'1ue exige ' a escolha ,los que têm de formar 
tal poder. 

() preparo de que necessita um povo para, 
na selecção dos seLts representantes, agir ele 
fôrma a f azel-o criteriosa mente, recahindo 
e!la nos mais capazes, nos mais dignos. é um 
cIo,; elementos e"ellciae, para que sejam vo
tadas leis aptas para garantia dos direitos 
clue lhe assistem. 

HISTORIA E GEOGRAPHIA 

HISTORIA DO BRASIL 

cr, .-\.~SE CO~[PU:"'\[E~T.-\R 

2'" O,," n 

li proclamaçio da Republlca; a Conltltulçlo de 
24 de Fevereiro; a Federaçio, a liberdade 
religiosa, ° casamento cl.lI. Regularlsaçio 
das fronte iras; ° Barlo do Rio Branco. 

ORIENTAÇÃO Pt:!'AGQ<;IC, n "mfes or de-
verá recordar as principae"i revoluções de cara
cter republicano explodidas em epocas diversas 
nas provincias brasileiras. quer no regimen co
lonial - 17&) em Minas - quer depois da In
dependencia - 18z.j em Pernambuco, e a guerra 
dos Farrapos em 1835. Essa recordação terá por 
.. copo mostrar que houve sempre uma predi
lecção mani festa pelos movimentos libertadores 
lIe caracter republicano, o que explica a ampla 
aceeitatão da mudança de fórma de gnverno no 

• 

Brasil. sem as grans conscquencias que se po
clt:'riam esperar após longos annos de governo 
monarehico. Com eHeito, a Republica foi pro
clamada qua.i festi\'am~nte. sem reprovações po
pulares ou 'luae'quer demon'trações de 'des
agrado. 

Dados e~scs IlrtlimínaTt.·~ u mestre entrará na 
apreciaçã<J do facto histor;co que teve por des
fl'cho a proclamação 4a Republica no Brasil. 
.\ analyse desse periodo da historia patria com
porta o estudo das diversa, phases do part,u" 
republicano, fundado em 18;0, onde ,e aggrc
miaram illustres hrasileiros para a defesa dlJ 

ideal político que era por elles !lropaga'tio na 
imprensa diaria. ou em calorosos discursos prl.)'" 
feridos na tribuna politica. 

Entre esses ~epublicanos o mestre fará men
ção especial a Quintino Bocayuva, Si"a Jar
dim, Saldanha ~Iarinho e llenjamin Constant. 

A este ultimo de,·e o Brasil a proclamação da 
Republica, e cabe ao mestre dizer qu~1 o valor 
do brioso militar na campanha repubhcana. 

Proclamada, pois, a Republica pelo marechal 
Deodoro da Fonseca. a 1<; de Novembro de 
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I~. f(li adoptado o systema presidencial so" a 
l!lnominação de Repu"lica Federativa dos Es
tados Unidos do Brasil. A Republica Federativa 
era a que mais convinha aos interesses da nação. 
A immensa área cio territorio nacional impunha 
govern,,, autonomos aos Estados, que se man
teriam pelo desenvolvimento proprio e apenas 
dependentes da União pelas leis estabelecidas 
na Carta Constitucional de 2~ de Fevereiro de 
18<)2. 

Entre '" primeiros decretos do Governo Pro
vi'orio. o mestre citará o de banimento da fa
milia imperial, e o de separação da Igreja e do 
Estado. Este assegura"a a liberdade religiosa 
em todo o Brasil, tirando á religião ca'tholica ó 
caracter officia l que lhe era dado na monarchia. 
Com) consequencia deste decreto, foi institui do 
~, casamento ti,·il. unico legitimo no Brasil. 

'.\0 Governo Provisorio seguiram-se outros, 
"ujos presidentes o professor citará. Estudando 
'Os factos mais importantes, referir-se-á ao golpe 
di' E,tado de Novembro de [8<)1, á revolta de 
Setembro de 1&)3, á guerra civil no Rio Grande 
d,) Sul. e á campanha de Canudos em [8g6. ° gO"crno de Rodrigues 'Alves foi assignalad" 
lJclo saneamento e emhellezamento da cidade do 
Hio de Janeiro. que deve a gloria desses tra
halhos a O", .. aldo Crul e Pereira Passos, 

O profes-or fará notar que não foi só o Rio 
<.le Janeiro a parte do Brasil onde se accentuuu 
o progresso depois da Republica, Em geral, os 
melhoramentos foram semiveis, especialmente 
no Estado de S, Paulo. 

\ questão dn, limites tam"em teve uma so
lução brilhante para o Brasil, graças aos bons 
«n'iços do Barão do Rio Branco, a quem a 
f.iepublica con fiou a defe~a dos direitos nacio
naes na questão de linhas divisorias. 

O mestre fará cs;e estudo lembrando os pri
meiros tratados entre Portugal e Hespanha, os 
'luaes. por serem inexequiH'i,. dcterminaram di
vergencias constantes entre o Brasil c O!'i paize~ 
limitrophes, 

Os limites com a \rgentina foram definitiva
mente fixado, pela sentença arbitral de 18<)5, 
que determinoll a linha divisoria entre as duas 
Repuhlicas, de accôrdo Com a pretenção do Bra
sil. Na questão Com a Guyana Franceza foi 
ainda o Brasil dctorioso na defesa de seus di
reitos reconhecidos pelo Conselho Federal da 
Suissa, em Dezembro. de 190', 

Os limite" com a Bolivia ficaram definitiva
mente determinados após a annnação do terri
torio do Acre, pelo accõrdo de [903, conhecido 
pelo nome de Tratado de Petropolis, e assignado 
ainda pelo Barão do Rio Branco. 

A esse estadista devemos tambem a regulari
sação da fronteira do Xorte e o trata rio de 
1<)10 com o Uruguay, 

~ ota -- Todo o tstudo da linha de dtmarcaçio de 
limitu entre o Brasil e 05 pains visinhol deve ler 
leito em pruença do maPl'a do Brasil. 

GEOGRAPHIA 

CLASSE CO~IPLF:MEXTAR 

Estado do Rio Grande do Norte 

Dizend" alguma cousa sobre a capitania doada 
ao chronista João de Barros. a colonização do 
Norte do Brasil, a fundação da antiga povoa
ção de Natal e do fortç dos Tres Reis Magos, 
pelo capitão de Pernamhuco Manoel de :\[as
carenhas, póde o mestre cntrar no estudo da. 
terras que constituem hoje o Estado do Ri" 
Grande do Norte, cuja denominação é devida 
ao rio de cgual nome que desagua junto á sua 
capital. 

Sohre essas lerra.;. que OC'cupam ttm.l H1PCrfí
cio de 57 ·500 '''' '. ,'i"em ~.o.ooo almas que Ihr 
dão lima população mais densa do que a d" 
_\malf>nas, de GOlaz c de alguns outros Es
tados de muito mais vasta extensão territorial. 

O aspecto physico dessa região é muito se
melhante ao da Parahyba; o solo é desegual. 
muito baixo em todo littoral que se apresenta 
arenoso, esteril e Um pouco elevado para o in
terior, São muitos os rios que a cortam, mas, 
in felizmente, seccam 'luasi todos pell) "erão, 

Parallclamente á costa riograndense e inter
rompida ctn ói,·cr~os pontos, corre uma linha 
de reei fes que torna di (fieil a approximaçãn da. 
embarcações, mas Que sen'c de barreira {a ... 
ondas do mar. 

Em todo n littoral só se tncontra um cabo. 
o de S. Roque, cujo nome lembra a primeira 
expedição exploradora de 1501, que o descu
hriu e vêem-se alguma, pontas. como: (h 
~Iel, a da Pipa e a do Touro, 

O Rio (,rande do Norte, como quasi todos 
os Estados do Nordeste do Brasil, não possue 
hons portos, O pOrto de Natal, na foz do Po
tengy, é o seu melhor e mais abrigado ancora
douro. Dá entrada. graças a alguns melhora
mentos.' a navios <le grande calado. Os [lortos de 
Matá" e Areia Branca são lambem regulares e 
ficam respectivamente nas embncaduras dos 
rios .-\ssi. e Mossoró, 

,E .. es dois rios e n Ceará-Mirim são O' maio 
importantes do Est'ado; os dois primeiros pela 
grande extensão de curso e o ultimo por Ser o 
unicl) rio que em época de secca não desappa 
rece por completo, 

Na foz ou junto do leito dos rios são en
contradas as principaes lagoas. verdadeiros re
scrvatorios naturaes de agua salgada, como a 
Papary, a Groahyra, a Piantó e a Apody que 
recebe aguas da serra do mesmo nome. que Ih~ 
fica a Oeste, 

Essa serra do Apody e a de Borborema 
constituem as mais importantes serras do Rio 
Grande do Norte, 

A léste da Borborema, na região do sertão, o 
calor é excessivo e a tempcratura eleva-se tanto 
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'IUC o thermometro chega a marcar 40.: no 
littoral a maxima registrada é de 34· e ame
nizada pela. eccllra do ar e por uma hriza qua'i 
constante". 

E' esse o clima da capital - Xatal - situada 
;, margem do Poteng)'. com bom porto e di
"idida em cidade baixa e cidade alta, <cnd" a 
llrimeira occupada exclu ivamente pelo ~omme~
cio e a segunda pelas. casa~ de rtslllencla e edl
ficios puhlicos, 

_\ cidade de ~1acáo go,a tambem do mesm'J 
clima. é situada no littoral, na foz do rio .\<su 
c possue im~ortantes salinas de onde extrahe o 
<ai que e"pOlrta em grande quantidade 

Rrasil. Essa regi~() produz uma especie de 
fihra Innga e maCia com a qual se !l,.,dem fa
hricar tecidos semelhant .. ao, de seda. 

Qua.si todos os muni6'pi,), fazem, :mbora 
sem systematização. a cultura do algodao ~ue 
constitue o principal producto de exportaçao, 

_\0 algodão segue-se o ,ai .\s sahnas de 
~fo,sorô e Assú são as maiore, do Bra,,1 e " 
,ai dellas retirado e exportado está longe de 
' f presentar a sua producção. 

A criação do gado "accum 'ae se deseIl~·ol. 
"endo de\'ida i1s excellente, forragens natIvas 
e a dos caprinos, que ~ãC) exportados para (,) 
apro"eitamento das pelles reputad.as as . melho
res d" paiz, 'ae tamhem progredindo. Outras cidades d,) interior do Estado mere

ctm scr citada_: Ceará-~Iirim, á margem di
reita do rio do mr:smo nome. oem construida, 
cum a I"'oura de algodão e eanna de a,sucar; 
.\losson;, á margem esquerda do rio, de c,!,ual 
denominação, com .import~ntc comn~er~1lJ de sal, 
retirado de suas ricas sahnas; Asc;u, a margem 
d" rio Piranhas com desen""h ido commercio 
rle gado e de s~l: Jardim de S.rid", S. José I 
de ~lip,"Í1, etc. _ 

A par desses producloS. possue o, Ri,o Grat~de 
do ~orte outros de alta Importanc.a .~dustnal , 
O coqueiro, a carnahúha, a mangahelra e a 
maniçoua <:rescem !exuberantemente em_ ·SlI::' 

matta~ enriquecendo as terras, mas nao ... ao 
I de"ida;"ente explorados, porque o E tado luta 

com difficuldades grandes, co:no "jam. a 
sccca e a falta de mei05 de communicação. 

IA cultura do algodão, a eX,tr~cção do ,ai e a 
industna pastoril são as pnnclpaes fontes de ! 
renda do Rio Grande do ~orte. 

O algodão de Seridó é o melhor de I"do " 

Realmente os rios da região não podem ser 
navegados ; as estradas de _ -atai a Caico, o 
ramal de ~Iacáo e a de POrlO Franco a :\los_o
rôo esta ultima apenas de 3i .m, supprem de
ficientemente as necessidades de transporte. 

LlNGUA MATERNA 

CL.\SSE PRELl~fI)i \R 

- Recltaçlo - O peixinho 

Foge. peixinho, 
Do anzol traiçoeiro, 
Que, dentro d'agua 
Te quer pe. car! 
Quem pega a isca, 
Peixe ligeiro, 
. \ vida arrisca! 
Foge a nadar_ 

ZALINA ROLIM, 

P.\I.A\"R.\S E F.XPRf.s::.õF-:S Qt."t: DE\·E)f S~R EXPU," \O.\S 

aJl:oJ - c:~ncho re~ur\"adl)t acabandf) em 
farpa (I), 

r'oiço~i'Q - que ~ngana, engan'ador, falso, 
isca - tudo o que se põe no anzol para cha-

luar, para attrahir o peixe. ; 

o dda uniu" - fica em perigo de v"la, pooe 
morrer. 

(I) U dtstllho se-rá a melhor tXI,licaç~o. 

>:XPLICAÇÀO DA POESI.' 

Vive satisfeito o peixinho dentro d'agua, E' 
muito novo ainda e por isso travesso. Tudo 
o alegra e diverte, Yê a isca: qu~r apanhai-a, 
\h! peixinho, si morderes a isca não te 1"'

!lerás ah'ar, 

Ql'f:::lTlOX.\RIO 

Por que ;c diz que o anzol é traiçoeiro? E' 
por i"" ((ué () peixinho <leverá fugir do anzol? 
Que lhe succederá si pegar a isca? 

11 - Elocuçlo - A' hora do recreio 

~faria e muito I>obrezinha. 
Sua mãe hoj e nãu lhe poude comprar me

renda, 
Durante n recreio ~raria estava bem trhtr. 
Olhava para a E lza <Iue comia um esplentlid<l 

l"'daço de bolo. 
Elza trouxera tam!>.m pão com queijo, ma, 

ueitara-o. fúra. ... I 
Ah! SI o ti\'esse offerec.do a Mana._,. 
~leninas I lemhrae-"os dos que têm menos dt), 

que vós, 
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Sabeis o que é ser I>obrezinha? Maria acha
va-se nesse caso? Por que estava triste durante 
., recreio? Para quem olha"a e por que? 

Qual foi o procedimento de Elza? Si esti
\ e seis junto de !\laría não tcrieis conheci-do o 
que de,ejava? 

Xllta • 4 ema ver clllcwtida a hi5toricla. a profcs 
*Ofa terá o cuidario rie faul-a narrar pelo'! ahunnn!i. 

111 - Modelo de exerclclo puramente oral 

UM M.\O IKM.\O 

.\ II~rto hoje procedeu mal. 
2 Hilda, sua i rmãzinha, dera-lhe a merenda 

para guardar. 
J Alberto é muito guio,,,. 
-1 Devorou ás escondi.las o' seus biscoutos. 
5 .:\'ão satisfeito, comeu os da irmã. 
(, A' hora .10 recreio. IIil.!a c\wrou bastante. 

Alberto é um máo irmão. 

~'f)ta Ohlt'f-se·á d"" slul1l~~')" a ligeira descri. 
pc;ão de incidentes anal\)K"os ou de rlUtrOS Quat!Hluer. 
Pétllll ... ado$ n;\ e:;,cola e prescnciarlo'l pela clalll!Je. 

I - Leitura e recltaçio - O pequeno vadio 

Envez de estudar, Martinho 
passava os dias ao sol. 
apanhando passarinho 
ou jogando loot-ball. 

Quando na escola pisava, 
5'ervia de mangação; 
toda a classe já contava: 
nunca ",bia a lição! 

Ralho" conselho>, pedidos, 
c1emencia ou mesmo rigor 
eram trabalhos perdiçlos 
para o bom do professor. 

Marunho lombava e ria. 
Com toda desfaçatez 
de todo~ escarnecia; 
vadia"a por dois ... por tre,! 

No dia do encerramento 
das aulas, triste e sombrio, 
nolOu que o arrependimento 
era o premio do vadio. 

Emquanlo os outros pequeno. 
ganhavam livros, bOIl-bollS, 
~{artinho, nesse comenos, 

-chorava em todos os tons. 

DOMINGOS MAGARlflOS. 

t PAL:\\'R.\S": EXPRr.~~ÕeS QU~ Dl:\"t:).( SF.R t:xPLTc.-\n-',s 

Ellvc: do' - em logar de. 
mOll-gação - mofa, zombaria . 
desfaçale:: - sem se m()strar envergonhado. 
escarncci(l - zombava, criticava. 
<'(1di01'o por dois". por Ires' - hrincav .. 

111uito. não estudava as lições. 
IIl.'SSe romenos - nes..,il me~ma occasião, ne5se 

instante. 

("oro'l'a em. todos os 10lls -- chorava muito. 

1I>:,v MO D.\ POESIA 

Martinho era um menino em ex.tremo vadio. 
Quasi nunca ia ú e,cola e. quando o fazia, man
gava, o dia todo, zombando e rindo <los collegas 
e ate mesmo <lo mestre. Este procurara dar
lhe bons conselho" mas" menino não attendia. 
Hesolveu mudar cntã.) " modo de trataI-o, mas 
nem a clcmcncia nem o rigor con!'õeguiram fa
zer de Martinho um bom meninO. 

Só se "cntia feliz quando pa. sara os dias ao 
sol, ou apanhando passarinhos ou jogando 
foot-ball. 

Pohre ~farlinho! No dia do encerramento das 
aulas, emCluanto todos os collegas recebiam li
vros e con feitos, chorava sem nenhum consolo ~ 
~Ó ent;-w comprehendeu que o arrepcndimentt) ê () 
flremio do vaclio. 

QUESTIOX.\RIO 

Que falia o ~lartinho em vez de ir á e;;cola? 
Como procedi .. em aula? Como o trata\'a O mes
tre? Que pen~avam os collegas a ~eu respeito? 
Qual o easligo que recebeu do mestre? Que 
devem fazer O~ hons meninos? 

Nota () resumo dt'"\.'erá ser fdto oralmente peJos 
alumnot.. (lu(: dc'\Crcverão o l.IhY5ico de Martinbo. assim 
como o do mestre, ~eg\lI1do a imaginaçJ.o ele cada um. 

Dlctado - Nio condemnemos sem prov .. 

A cosinheira ele D. ,\ugusta tinjJa uma fiha 
ele 12 annos . 
. .um dia D. \ugusta sentiu (alta de uma 
lOJa de grande preço. que esquecera sobre o 
toucador. Nenhuma pessoa extranha nesse dia 
tinha ido :í casa \ rosinheir. não !i~hira da co~ 
sinha. 
"Qu~m t]faria a joia? Uma unira pessoa podia 

tel-a t]fado -a filha da criada ". pensou D. \u
Ru,ta. 

(Do terceiro livro •. Coração de crianças"). 

Obscn.'ação: Feita a correcção do trecho di
clado, servirá elle de assumpto para uma lição 
de moral: os perigos, para nós e para o pro
ximo, que <lecorrem .{\e condemnarmos alguem 
sem provas firmadas. Para nós - porque -cedo 
ou tarde \'irá o remorso que nos accusará, sem 
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piedade, de termos praticado um gran~e mal; 
- para o proximo, porque o expomos a vexames 
in~ustos e o humilhamos perante a socieda<le. 

-Por 'Iue D. Augusta culparia a filha da co
sinheira? Quaes teriam !õiido as ~uas pondera
ções? Onrl. appareceu a joia 'lue julg-ava rou
hada' 

(Por esta.::; ou uutra" pergunta.... encaminhará 
a profe~sora Q5 alunmos a julgarem do prllce
dimento ,Ia dona da casa). 

11 - Eurclclo de observação e vocabularlo 

11'\ llrtlfessora inrlag:uá do=, alumno~ para 
que scncm as portl" de que ,e fazem. qual a 
fórma. n <lllC a... mantêm quand" as fechamo~ 
ou abrimo~_ 

Em sl'guida fará com que ob:'ol'n-em a~ porta..; 
da sala de classl'. indicando os nnmf"S c.la~ (li f 
(erentes partes que a~ compõe·m, 

a) Partes. fúrl1lM e Ilti/idadr 
all1ll'fadas - I.artes quadrilong-a'. /(eralmentc 

rectangulare,,_ ql1~ .;;r a",~ham em relevo no meio 
das porla , 

quunriç(;(.·s - pec;a~ lnnga~, c ... treJtac;. n~'cta .... 
Yerticae~. ao~ lad(l~ das almQfada~, 

tr~l't'cssas - peça", horizonta.es que guarnecem 
a~ almofada ... na parte superior e na inferi(')r. 

bis<l!lras, dobradiças - peças de metal. fM
madas de <lua:; chapa~. unida~ por um eixo. So
hre e1la~ i{iralll as porta~_ 

gO":os - peça de ferro sohre a~ quaes .. (' 
"oh'em a' porta, c a que estão pregada'. 

I't'ç.1,\ co,,, (lur St' f~clJ{lm as porias 

lar,.II,,) - tranqueta ue f~rro corre,liça. huri
mntal. para .mpedir que as portas se abram, 

Iritlfn - ttanqu~ta de ferro Que faz parte da 
fechldura e que 'c I~Yanta com a aldrava. 

a/dro;'" - argola oU marteHo fixos por uma 
extremidade na parte anterior das portas. ,er-' 
vindo para hater r puxar e tambem para le .... an
tar ou haixar o ferrohn a que ordinariamente 
estãn liga. (los. 

turamdll plOfluena peça de madeira que 
gira l'm 1.1111 I)re~n rra\"atlo em uma porta 

t"1/Ieo - harra de f erro ou de madeira, que. 
posta trath\"er~atmC'nte ~ohre uma porta. ~n·~ 
para segural-a por dentro. 

tranque/': - pequeno ferro que. eolloeado no 
lado interior das portas, sen'c para as fechar. 

!((iladl/ro - conjuncto de peças de metal Que, 
por mein de uma 011 mais linguetas. e. com au
xilio ,Ir chave. fecha a< portas, 

• -4 pl.,.asc· 

I. QUal/do a porta se abro', 

De onde? Que se passa? Por que? 
(Quando se abre a porta da sala de classe. 

todos os alumnos erguem a cabeça para obser
.'ar Quem chega). 

2. Para que a porta se abra. 
O que faze", as pessoas polidas. As pessoas 

mal educadas. 
(As pessoas polidas, educadas, nunca entram 

numa casa, numa sala d~ au1a. sem bater á. 
porta, sem pedir licença). 

CL.\'SSE ~ft[)1 \ 

Leitura - A descoberta do Brasil 

No mar, Yencendo as procellas 
- a gloria de Portugal! -
abrin,lo aos ,·entos as relas, 
partiram as caravellas 
dI) afortunarlo Cahra1' 

Ir 

Das Indias - plaga remota! 
u1cando as ondas do mar, 

a lu itanica frota 
llro~egl1e a no\-a derrota, 
mais mundos a cnnquj~tar! 

III 

Fugindo á costa africana, 
do 'mar na ,erde amplidão, 
Cabral sentiu que se altana 
a bella .\tlantida ufana 
do sonho azul de Platão! 

1\' 

E o vago sonho fecundq 
luziu num rude alcantil; 
do grande oceano profundo 
emerge, emfim, outro mundo, 
a nO\'a terra - o Brasil! 

DOMINGOS MAGARlflOS. 

(Du li,·ro "Para dizer e para cantar") 

SIGNIFIC'.'\Ç_\O DL P.\LA\·R."S E EXPRE.SSÕES 

'L'tl/lClldo aS "roceI/as - dominando, conse
~uin<lo ,ictori::t sobre as tempestades, tonnenta-

abrindo aos t'tllrOs as <'dos - <leixando Que 
o vento enche.se o panno forte e resistente Que 
se prende aos mastros para i mpelli r, fazer vo
gar. caminhar, a embarcaçãó. 

C(1ra1'clas - pequenas embarcaç5e& movidas a 
nla. 

ofnrlunado - venturoso. feliz. ditoso . 
plaga remoi" - região. paiz muito <listante. 

longinquo. 
slI/calldo as olldas do mar - atravessando. 

cortando as aguas do mar. 
lusitallieo frota - a esquadra, os navios I'0r

tugueze-. 



.\ E!'COLA PHI\L\HI.\ 

prost'~ur a nonl d .. ·"·)I,, - segue, toma um 
outro caminho. rumu, ruta. 

lIIais I/II111dos a cOllquistar - para adquirir 
mais terras. 

f"uindo ,j cost,} "fricU/IU - desviando-se. afas
tando·,., tio littoral. la porção da • \ f rica 'lue 
fica á heira <lo mar 

do 1Il1r 110 urd,· o 111 f>/id" " - na immensirlade 
,lo mar. 

Cabral u/ltiu qur se altalla - Cabral notou 
que e tornava soherha. apparecia majestosa. 

li bd/a Atlllntidll IIfll/I<' do sOl/I", a~1/1 di' 
f'/.JtJo - a ilha que Phtão, sabio grego, acre
ditava. {}()r um optimi!;O\(' .... existir c que pare· 
,ia orgulhosa, soberba de .i mesma. 

e o , 'úg" S'IIl"" fUI/lido lu::iu IIUtll rud( al
cantil - .e esta visão se tran"formou em rea
lidade ante o rI/de ''''''111 til (refere-se n poeta 
ao múnte Pa choal). 

do grúllde O(eúIlO /,roflllldo - d., mar im. 
menso c muito fundo. 

tmtryt', tmfim . o"lro muudo - "'Iurgc uma 
nt)nl terra . 

XQ1.1 .- Tratando- C' de Usnlnllto muito ctJl1hecaJo dOIl 
aiumnos. d4:'vtrã o I'Tofeso;()r. ~xpJi('afla5 as eXljres~;'es 
que lhes vos am offerecer alguma difficuhlarll", Inandar 
resunl;r o ut!lCubrillll"llto do Brasil. 

Or\hographla e grammatloa 

camaradagem é o começo da amizade. O 
camara,la é um amigo em fsperan~a. 

Xiio queremús egualmente a todoos os cama
rada.. .\Iguns ha que nos merecem particular 
affei~"o, ou porque tenham os mesmos gostos 
que nós, ou porque tenham o mesmo amor ao 
trabalho. 

Todos. l'ortrn. silo dignos da mesma a Hahi
lidade. 

Devemos ,ervil-o, sempre qu-e se oHereça 0.:
casião, não sómente porque nos ficarão gratos 
e nos servirão, maos porque prestar serviços ao~ 
semelhantes ~ um dever e ao mesmo tempo 11111 

prazer. 

c. 

I-:XPLIC,\ÇÕES 

I •• Is pal'li'ras - Camarada: companheir,) de 
quarto, de camara; por extensão, companheiro 
de trabalho. de estudo, com quel1l somos fami · 
liares. .Imigo : aquelle a quem somos ligad,,.,, 
por lima affeição particular. Em es/,aill,ç/l . 
!,ara o futuro. 

.! . • /s idlas' Que ,lifferellça ha entre a ca· 
maradaKem e a amizade? Quaes de noSSOS ca
maraÓ4s fazemos nosso' amigos? Não ha . hons 
e máos camaradas, assim como hons e máos 
amigo!;? Quaes devem ser nossos scntimcnt()~ 
com relação a todos os camaradas? Si ti"erde, 
um m:,o camarada, como procedereis com ellc? 

J I' ocablllarrú: a) Fomi/ia d~ /,ahJ('ras' Ca- , 
tlwrad". camareiro, camarista, camarim cama
rilha" • 

h) .~\'/lU"iUlllS : Camarada. condi ·cipulo. COlll

"anheir·o. 
Gosto, disposição, inclinação. .. 
.~ffabi/jd(/de, boa \"Ontade, indulgencia. 

IU:DACÇÃO 
Julio:':' um bom camarada. Dizei como o C0-

nheccstes. 'luar> a. 'ua. qualidades e si es
lH.'raes <Iue elle ~rja um dn~ vossos amigos. 

Exerclclo de redacçio 

:.. \1 lHJ.Ifr.TI:"\ 110 

o Mario IH·i;\ umas fruclas a ~el1 primo p)
herto íl quem muito estima. 

. \Iodel,/ 

Quer;,I.. Roherto. 

Separei estes ahios ás escondidas do Ce,ar c 
do Oiogo que não passam de uns comilõe,. 
Tenho prazer em pri\'ar-me d'essas fructas em 
leu favor, pou;, como sabes, sou teu amigo. 

Espero-te no domingo, conforme promelte.te. 
e mand ,-te com 9 ahios um ~pertado abraço. 

Teu primo .\lari". 

CL \SSE LCn[PLE~1E~T \R 

Leitura - Saudade 

Ouço um carro de "',;s ranger d,stante 
c, o'1\'indo esse ranger, -ou transportado 
por uma força extranha e dominante, 
al)S dias mais remotos do passado! 

Acocle-me á lembrança, neste instante, 
esse meio feliz e socegado: 
-u engenho. o cannavial rumorejante, 
a malta. a varzea, o açude. o amplo cercado! ... 

Todo o encanto bllcolico e bizarro 
desses sitios - oh! dias de bonança! 
recorda-me o rangido <ll'l'Se carro! 

E. que negra tristeza, que pelares 
nãú me desperta a nitida lembrança, 
a s311<lacle tenal de~'e, logares! 

DOMINGOS MAGARUIOS. 

R1-~u '\In n.\ POF:SJ.\ 

Com quanta m3gua e tri'tela reve o poeta OS 

dia_ de honança! 
Passa 10nge um carru de bois, c es~c ra.nger 

desperta-lhe a nitida lembran~a dos "tio, onde 
\'iveu feliz e <ocegado. 

Parece que contempla de perto o engenho, 
sente o rumorejar <lo cannavial ao sopro do 
vento, oh,erva a malta. a varzea, o açude, " 
vasto cercado ... - e uma força extranha o 
oomina: é a sauda,le invenci"el tios logart" 
olHle te\'e, de certo. a, primeira illu,õc" que 
se apagaram ce,lo, c de,apl)3re~eram le\111la~ nas 
aguas revolt3~ do mar da vida. 

A ESCOLA PRIMARIA 

SIGNIFICAçÃO DE P.~LA\'R"S E EXPR(SSÕES 

Ranger - chiar, produzir um ruido aspero, 
como o <le um obj <'Cto duro, que roça sobre outro. 

l'"genho - machina de moer canna. 
o cannat.'ial rUPllortjaute - o cannavial cujas 

folhas sussurram brandamente ao sopro do 
\'ento. 

,'ar::CIl - planicie, campo plano ou de pouca 
inclinação em valle extenso e cultivado. 

aç"de - reservatorio construido para repre
sar. reprimir, conter, as aguas. 

b"colico - simples, singelo, gracioso, puro 
(como os costumes ou como a poesia pastoril) 
pastoril, campestre . 

/Ji::orro - nobre, generoso, <:xlravagante, ex
Quisito, excentrico. 

dias de bOllança - dias de felicidade, tran
quilLdade. 

saudade Irlla:: - difficil de <lissipar-se. 

(A proposito poderá o professor recordar que 
a cultura da canna <le assucar é o mais antigo 
ramo da agricultura do paiz e a ella é que <le
vemos os primeiros elementos de prosperidade 
material e de ci\·ili.ação. Os ,enhores de enge
nho constituiram sempre o copo da nobreza, a 
\"er,ladeira aristocracia <lo Brasil, e até certa 
data eram elles os unicos qe procuravam dar 
boa educação aos seus <lescendcntes. A elles 
devemos mu itas das notabilidades que tivemos 
na administração, na magistratura, nas artes e 
nas letras. 
~ossas cidades foram funda<las com os lu

cros <lo 3.,"ucar. Tudo quanto possui mos de 
melhor é de\'Klo á cultura da canna; de\'emos 
assim. não só por tradição historica, por gra
tidão nacional. como por nosso proprio interesse. 
empregar todos os esforços para desenvolver 
ca<la vez m;ús uma industria em que se acham 
empenhados tão considera\'eis capitaes.) 

ElCERCICIO DE REDACÇÁO 

Traduzir em prosa o pensamento da maxima: 
.. :"<inguem deve julgar pelas apparencias·'. 

Poderá ser narrada ao' alumnos a seguinte 
historieta: 

A \""EL.\ BRA~C.\ 

Joãosinho passea\'a com sua mãe por uma 
praia bellissima e tranquilla. Observando uma 
embarcação que calmamente se approximava, 
soltou um grito de alegria, exclamando: 

"Olhe, Mamãe, como é bonita a vela d'aqueIle 
barquinho! » 

A mãe sorriu sem articular palavra, mas 
quando o barquinho se approximou da praia o 
menino admirado falou: 

.. Oh! Mamãesinha, a vela que eu suppunha tão 
branca, tão pura, é tão escura, tão cheia de 
poeira! Enganei-me completamente!» 

- Meu filho, disse a mamãe, conchegando-Ihe 
a cabeça ao peito, nunca julgues ninguem ao 
Iange. Quantas coo.sciencias humanas se pa
recem com esta vela: tão puras, tão brilhantes 
á distancia, e, i:ontraste i"mmenso, tão impuras 
e tão perversas quando as oontemplamo< de 
perto I 

• 
Figurar um incidente qualquer occorrido du

rante o recreio e fazei-lhe a descripção. 

Modelo 

UMA DOA COLLEGA 

Hoje, <lurante o recreio, foi ainda maior do 
que habitualmente a animacão dos alumnos. Me
ninos e meninas separando-se em grupos, de 
accôrdo com os brinque<los combinado~, entre
garam-se á mais rui<losa alegria. 

Eu e tres collegas resolvemos jogar o~ 'llla
tm cantos. 

Ta já animada a brincadeira quando Lucia, 
que'; muito estouvada, teve uma idéa infeliz; 
lembrou-se de empurrar a Alzira, para con~ui~
tar-Ihe o IDgar. 

. \ pobre pequena. apanhada de surpresa, cahiu, 
batendo com a cabeça no banco de pedra que 
fica bem no angulo do patoo. Corremos para 
levantal-a e vimos que se machucara bastante. 

• 'ot3ndo-{), Lucia, arrependida e assusta<la, 
poz-se a chorar e, quando a professora veiu 
indagar <lo occorrido, encontrou a boa Alzira 
abraçada á collega, consolando-a, inteiramente 
esquecida de que era. ella qu~m mais sof[ ria. 

CART.' A UMA PRIMA PARTICIPANDO o NASCI-

MENTO DE UM SOBRIN no 

Querida Marina. 
Quando vires a nossa casa, terás uma grande 
Quando vieres a nossa casa, terás uma grand~ 

surpreza. 
Ha aqui, a tua espera, uma pessoa muito pe

qunina, muito gorda e - diga-se a verdade -
muito amiga <le chorar. Sem mais rodeios, ex
ponho-te a gran<le novidade: já sou titia. 

O H enriquinho nasceu ha oito dias e é desde 
esse tempo o enlevo da casa. 

Fazem-se mil castellos a seu respeito. A mãe 
a[firma que ha <le ser medico, seguindo a vo
cação da familia; o pa~ acha-lhe tendencias para 
a carreira militar, e "ôVô sustenta, convicto. 
que o pequeno será um negociante <los mais 
conceituados. 

Eu para te dizer a ver<lade não lhe escolhi 
profissão, ma!=;, abrigo, muito ás occultas, um 
desejo tenaz: ser a madrinha do pequerru
cho. Oh! como saberei educai-o, conserva[-{) na 
obediencia e na aCljuisição dos bons habitos. 

A<leus, !llarina, não demores a conhecer o 
meu fut"ro afilhado. 

Recomll\cn<la-me aos tios, acceita lembranças 
nossas e um abra~o meu, cheio de saudades. -
Edit/c. 
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ARITHMETICA 

LI .. \~" L '11 rll \ 

.\.1 IllliJlnJ opaflçfH!I com i"lpilo.'; ~ 
dl'c""!I'!s. 

111 

MULTIPLILA!,:,\O 

, I 

'h;\.TlPtll:\çÀO é ti operação pr.la l(uI11 se repetr um 
numero ttllltns "CZI'S flUflUl;J!I ~ào os unldaLlr't (Ie outro. 

O re~lI1tado tio Inultiplicação chama-se PI\OOUCTO . 
o nUJJ1pro qu~ '-\f> multiplir .. Ou Me repete chamo-se l\lUL~ 
:r1PL11.\'Ut) : o numerQ pelo qunl ~e mulliplir:l, ou o que 
mdlca quanta .. \"I'le~ FI' 110 dI:' rl'pf'tir O 11l1llliphcando 
chnma-se MULTlI"Llt,,:ADOH. \[1Illlplil'Hudo C multIplica
dor chamam",,!' 1·'Af'TORLS do I'roducto, 

O 811;1101 da tnultiplil'l:H;iio é X qUE' se l~ MULTIPLICADO 
pon. 

PROHU.M·\ - ~U1ll8 ",('ola h'\ 6 turmi.l~ d€' t'ln.-l!\e ele
mpntor e r.1')a turma C'ou-;tu t.1e 30 alunlUo:l ; quantos 

[\1) Oi alulI1l1us dC'·ta l'l;li':"'~ '] 

l;8lp, prolJlf:'ma fp..solvt"'"'fle pt>lu 1\fULTII'I.ICAf.:Áo. 

O numero de nlumnos de dil'!~f" elctnl'nlor ~,~rà nhUllo 
rp.pt>lindo ti \'r/,ei o UUJ1wro :i'), i .... lo t. multipikalluo-se 
~O por n, }Iorquf" 8i um!) turma tem 30 nlulHl1o~, G tur- I 
ma3 devem ter f) H'Z('.:3 JWJii!l, i~to é, 30 X li. 

l:m toda mulUplkaç;lo, o lllulliplieanLlo I' um numero 
rO"'lCRhrO, no passo t')ue o JIlultipllcador é um numrro 
-\ftSTnA« rI) ; o produclo é sempre da espf'('.ie do mulli
plieawlo. 

\. multipli('u~o rorr pontle n UllHl l)udiCiio d~ pur
rrll:u r1!U~P'i : o MULTlPI.If:,\~J)f) rf"presenla o vulor de 
l"ll.h pDfI~é!l;:1. f) 'It.LTlPLI ,-\001} JIldil'a o numero de par
('ell:t~ e C) PRtIDU.CI'II ""!li ;l "'t.'r II somma de lodn~ as por
t(>lla~. (:om erh'lto. Il1Ulllplir;lr o n. 17 1101' 5, cOllsi'1te 
f'1TI reprtir 5 vele~ o n. 17 011 em r:)/Pr umu IHldil;lIo de 
5 pHrctll;.li rguat's a L7, iilo (', 

17 + li ,~ li t 17 -t 17 _ '!3;; 

.\ ,omma 2aã c o produeto de 17 multiplieodo por ;-); 
donut' : 

(l prores. .. o. nuLu~HI . IHlra ::;f' mulliplk:Jr um numero 
por outro ~f'na, (lOI'i. eHt'i'Luar Ullla addll:õo do tnnta, 
paret'lJa! egun,.:! ao pTlmeiro numero qUllntas rO!'):!enl a.' unidades do seRunüo numf'ro. 

Este JlrOl'{''!~O, ,Iu)J"él1l, é .dcmU:iLu.lo longo; e, nu maio
ria dOi ca"o:!, BrTt;) Impo ~lvel HI'plu·al-o. 

Par;1 mulliplicur rapidamente, é IIHJbjlCn-znVel Ballrr. 
l'E'r(f'1t.1mente UI:' r6r t til" 1 ti U, il Llhoal alio multiph 
car ou a Tübl?a de Pytha'torll~ (Viur. n. a dcst.n Hevi~tH)" 

A multlplwnçllo üpreMntn lrell CUjOS: J.o amboli O~ 
fartores ~;10 numrro:;illJpJrli ou numeros de 1 8 12 ou 
Inais, ('onforme o conhcdmrnto UA ulhoada i 2.° um 
dos fadores ê numero compo:ito i 3.° umbos O'i lnctor('~ 
860 numf>ro" r.omposto:i. 

No 1.0 ca .. o, a multipltcilto1o f:l/~:->e mentalnH'ntc por 
mt"io dn laLoada ue multiplicar. 

Ht.:fJR:\ P.\RA o 2.° c.~'o - A comrçnr dn rlireit[l, mui
tip!iCH..4;A ~ul'('e!j~ivamente cadu oluarl:mlO do fartor 
(no. compo to) pt'lo nll('llrismo tio ructor (n.· 8il1lr.)le~) 
e a cadJ producto pllrcial Junla-de n rer,~rvu do pro
dudo pftrcial unt.:rioT. 

EXEMPLO: 

72893 X 6 ou 6 X 7~893, 

MULTIPLICANDO. •• •..•••••••• 12893 
'lULTJPLICADOR............... 6 

PRODUCTO, •• , . , , ••• , , , ••••• , • 437358 

6 
72893 

137358 

Diz-~c: - 6 "'ezes 3 unidaljes 1.10· 18 unidade, ; e~
creve'iH' 8 na l'üJo\.1. uos unidades e re ervnm-se 10 uni
dadea ou I delend ; - O vezes 9 dezenas são 5·t df'ze
n."CJ, mal! 1 dezeno que vem do producto das unt.latles, 
8ÚO 5~ liNI'nos ; c~creve-f;e 5 nn C8t;O dos de7.rna~ e re
servam-se 50 dezenas ou 5 centenas ~ - G vezes 8 cen
lenas silo 4R centena!', mais 5 centeno!!: que "'~D\ ,Jo pro
duelo das dezenas, silo 53 centenas: escre\'e-Be 3 nl CUia 
das crntpnos e re"'f'rvam-se 50 centenas ou 5 milhares : 
-- ti veze9 '2 milhares BZio 12 lIlilhnr~, m8i~ ;; mllhare3 
que v~m tio prot.!uclo das cf'ntena .. , são 17 milhares i 
("S('rcve-se 7 nu C;li8 dOA rnilhilre! e reservnm-le 10 mi~ 
IIUlfe5 ou 1 dE"/.cna de milhares: - ti vezes 7 df'/.en:li 
de milhares são 12 (leLfnas de milbares, mai3 1 dp7.f"na 
tle milhares qu P vem do produclo dos mlhores, ,,30 43 
dczt>nas tle milhnre3: escreve-~e 3 na CU"8 da! dC1.enos 
de milhllrcs e lfwam-!;e os 10 dez.enos lSe milharts ou 4 
centenJs de milhAres pqra D C;l!a ~f'5{Uinte, poi~ que não 
ha m::tJs algarismo para se multiplicar. 

009ERVAÇ.:tO - Deve-se multiplicar rapidaml'nte e 
proferir o menor numero de pulavras posaiveJ. '" sim: 

6 vezes 3 
6 vezes 9 
6 VPZf! foi 
O vetei ~ 
(3 ve7.eI 7 

18; (8) e v.e I. 
51, e I ... 55; (:;) 
1~, f' 5 ... 53 ; '3) 
I~, e ó ... 17; (7) 
42, e I ... 43. 

e vAo 5. 
e v60 5. 
e voe 1. 

0'1 factorc!I podem ser disposto'! um abulxo do outro, 
ou um 80 hHlo do outro, ligados pelo signnl X e St!t'Ui
tios do sienal ... , á direita do Qual se co 11 oca o pro
dueto II medida que vae sendo fomludo. 

EXbMPLOS: : 

72893 " 6 = .. . ....... 3~>8. 
6 X 72~!)3 ~ ...... ,... 58. 

P(>IQ!, exemplos aqui expostos, Já Cica provatlf) 'Jue o 
producto é o mf"smo, rrnborll 8f' inverlam os (:\ctore,:. 

Ih:ORA PARA o 3.° C"90 - Collocn--se o multipliclltlor 
nlHlixo do multiplirando e THl!'Cla-... um trnço; npllli
cBndo a reJ.!rtl ,do 'l.- eRIJO, mult.iplica-se todo o nndtipH
~ndo aucres~IVUtllentf' rleIOi dIVt'TSOS als;rarismos !'iq'ni
liratlvo!J que entram nA composição do multipJjcodor; 
di~põem-li6 0' rlirrl:rrntf"8 produclos parri:lt's un~ ubai
xo dos outros, de mOlto que o primeiro ,ull:rari;;no de cnda 
producla pardal fique ('m correepOndcllfiil com O nllla
ri ... mo re~pf"rlivo do multiplicador ; posla-~~ oulro lro.;o 
e finalmente !;O~mnAm-sc o~ prolluetos p8rciaf'~ (~onfor
me sc acham dt"'posto~. Esta SOIllI'lla será o PROUUCTO 
Tor~L. 

EXEMPLO: 73'258·1 X ,10069, 

MVI.TIPLICANDO 

MVLTIPLIC"DOR 

73tf)~ 1 I 
40069 ) F AcrORt; . 

--65-93-~5-6 I,· PROOUCTO p.'nCIAL 

1305!"\01 2.° PRonUt;ro PARCI.'L 
2f1:1033t; 3.- PRouvero P,\RCIAI. 

I'nonucTO TOTAL 29353~0~29G 

O ~~~~nd~ç!~O~c~~ ~~: ~:~~ ~: ;:~A~~~~ns~o n;~I~i~ 
plicando por qualqurr do" 1I1~ari~mo6 tlill'TlHirntivo tio 
multipliratJor, DO passo que 110 'l.- ca o da muLtil,lica .. 
c;li.o denonuna-se PRODUCTO PARCIAL o IJrodudo tio f.~
c'tor simpll'" por quolqucr do! sls;rariimo~ do factor com
pOlito i lut·~ producto'" 1'110 rhamat.lo:j:, 110 3.- caso, PRO
UU(.;TO~ t;.;L.LMt;N r Aln:o;. 
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A. "'im, no 1.° ca~ó. oblrm-se ilUlUediatam~l1Le O pno
D\:CIQ. 

EXEMPLO: 

8 X 7 - 56 ( PRODUCTO). 

o 2 .° ca~o, (onnsm-Ile tantos PRODUCTOS PARCIAES 
quantos '!:Ao os nhmri .. mos do farlor (n.o compo:õlo) afim 
de S8 ohter o PRObt; CfO 10TAL. 

LXF.MPLO: 

,00~2 " 8 = 560i3G 

7009'! 
i< 

1& 1. - PI\ODVCTO PARCI"L 
72 ':.!. -
O 3.-

O ·1,· 
56 5.° 

560i3li PRODUC.TO TOT.\L 

No 3.° ca o, o P1\ODUCTO TOT.-\L é formado d:\ ~omma 
de tanlas PRont:f:lO!i PA1\el u :s qut\nlos ... tlO o~ alR'ari"1-
mos ~isrnificalivo'!: do JllullipJieAd41r ~ CiH1<1 P1\ODUCTtl 
P4.RCIAL con . ta f ta ~omUln de tnnto! P1\Oll\ 'C'ros f:LE
MF.N1ARES QlIanto ... siio r, .. alg~ri~mos do multiplicundo. 

in~~}gr -;, ~._O dl~.09~;ri~~~~i dl~O ·~ll~Yli;lSjl~~~I~~U~~~v!?~ 
f"ffcctuar n oprraçAo {'In '('Ittido iuvf'rso afim de reduzir 
o n.O f tos IlfOlluctos }Jnrdnes, o ... qual'li serllo lanlo., quan-

!O~i::~g~n d~~lt~~~~~de°~~~if~r:eli~O~I;i\~rfr~l~rd!~~~n~~ 
fique (>to l'~rres!,olldencia rOtn o rt'!'pcctlvo alg:1rl~mo 
do multiplicando. 

ExeMPLO: 38 )( 52·' 7G 

.t1~...,O 
lá71:l~ 

Pa.ra o multiplicação de nu meros decimaes, effectua
se u multiplicaçào sem se atlender iA virguJa e no ]lro
duelo separam-lU! UlnUls Ca!88 decimaes quantas hou
ver em um ou ambos o fa clores. Si não houver n.· su(
Jiciente de aJ,c.rari. mOfl, accre~centam-se zeros á esquf'fdo. 

do rF:~~~~~os ?lJtidO. 

0,07 X S = 0,56 
12 \( 0,035 - O,tiO 
4,OO!l X 6,3 .... ~5.~!507 
0,087 X O,OH - 0,()()2088 

4,OO~ 
0,3 

O,OR7 
0,021 

1~027 
21054 

----'--
25,25ü7 

34S 
171 

Quantlo um dos facloft,s é 10, 100, 1.000 elc., í.ilo é l 

ã unidatle 8~gUida de lf'ro:-\, forrllA-se llnmediat:uuente 
o produdo com o oulro rartor: iii e:ile for. numero in
tt'lro, accrt'.Scent.am-He-Ibe z('ros á direita; SI rô~ numero 
decimal, camlnha.-!o'e com a vlrgula para a direita. U 
n.- de zeros a accrescenlar ou o n.O de casa! n 8\'·snçar 
ê eJ,!Ual no n.- dos 7ero~ que a('on~panhalll a unidade. 

EXFMPLOS: 

100 X 
n,ü~ '< 
1000 X 

QUESTÕES PIIATlCAS 

Sí2j i ; 30006 x H; 5'26 X 12: 
3 X 9112 ; 4 X 7015; 11 " G200~7. 

II 

\ 
4i51G X 3::,2; 51O~1 Y 73; 
58 X 2G~3; ,li X ~O,OU9; 
72583 " 6007; lti300 X 48; 
53069 " 32000: 761100 X 930! 

l SÔ274°O X 31000; 2i5St) X 72-100. 

111 

'tuJtiplirMI1 -se os 7.t'fO:; '1U(, apl,arecem inlrrralad03 1;36 1000; úO!H X 100 i 72~ )( 10: 
no mullipli~8ndo, flor"m n ~o .se mulliplirilm OJ:i que fi- 10000)( 762; 10 X U5; ü4S0 X 1000; 
~unlln lntt·rrnhuJ'.l' no mulllphcador nem oa que ie apre- 4.15 ' 10; 3,O:S6 ;( 1000; 0,05 X 10; 
sent.a1U na .. tt'rnllna~OE'S dO"J faetore... 62,308! . 100; 10000 X 271~ 35 ; 

Quando um. ou nmhos (\ I."('ton'~ terminam e.m ze- I 4,í8 x 1000; 10 X 5,'263: 0,'0742 )( 100. 
ro , colJocam-+-e o~ fadon' " .t l! 1110\10 quflt o primeiro a1-

~~Cl~~~~O I!I~I,l;.:~r~~!l\~O tlf~~r~~!~~!.i~ad~~ r';~~lr~!i~~:t~L1~~ IV 
opera e como ~t não bou, t· ... se l.eros e Á thrttla do pro
duelo obtido 8ccre:-;cenlarn-5t ta l\to~ zeros quantos hou- I 
_~_oo~~~~~. I 

EXLMPLOS: 

6582 X 1700 
139000 X G') 

11 O X 53000 

w~ 
4,00 

4H071 
2632~ 

30935100 

1180 
53000 

1'254 
2090 

~21540000 

139000 
62 

, 278 
83·~ 

8618000 

472 X 1,8; 3,52 " 0,001; tl3,5 X 2; 
H'~ 019 X 77; tl3,'17 X 0,05; 421 X 7,3; 
0,009 X I,Ô3: 2G5,\1 X 7,308; 0,02 X O,S; 
475,62 X 308; 8007,6 X 27,U, 

v 

PHODLEMAS 

1) rm terreno reclrmgular tem de comprimento o 
dobro da Jor~ura i uma pessoa que dá por minuto 124 
pSI~OS de 0,-75 eonSt'~e percorrer o seu perimelro em 
6 minuto •. {lual o benefic'io re.aHzado na venda deste 
lerrrno por 3:00OS fi rOr. adquirido á razão de 12$ o 
oro? 
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Solução 

I24P X 6 - 744v 
O,aj5 x 744 _ 558-

P-2C+2L-4L+2L-6L 
558- +6=93-
93·x2-186-

S-C X L-I~6· X 93--17298-' 
17~98-'-172D - ',98= 172.,98 

12$00,>< 172,98='2:075$760 
3:OOOIOOO-2:075S760~921$240 

RA('IOCINIO 

Operaç/lu 

0,-75 
7 4i 

3720 
5208 

558,-00 

186-
93-

558 
1671 

17298-' 

3:000$000 
2:07(4760 

U21$240 

Si em um mínulo 8 .\>es~oa dó J21 pu ~O~, em 6 minuto 
dará 8e~ veze:01 m:li:,=, 13lo t>, 

Si c.oda pEl o mede 0,-7:), Oi 7 ti pa 0.:1 medirão 
uma txtpn~lll) 'etlrf'nt,1 P Ilu:lrt"nln e quatro veze~ 
Inator, ou, 

Fo ta extPno:Jo representa, pÔl.1, O perunetro (lo ler
rt'no~ Or,t, '5f'ndo o terreno rctlnu1l;ular, o !l~U pt'rime
tro e'luivph~ á omma de "0\13 romprimrnloi P duo~ hlr
~rn' : e, como o comprimento (Irite lprrrno é o clobro 
(b Jar5n)ra, Oi dOlli cOUlvrimento'" corr~'ipotuJem a 'IU;l
tro largura..;, 10'0 : 

55S-=·l largura:! + 2 13rgura :. 6 lorgurn9,. 

SI o pttlmetro equlvole n, G larqura~, uma ]orguro 
equivalerá a uma grandeza "eLS vezei menor, ou, 

Quanto 110 comprimento, que (o o lIobro da fiuilllro, 
vem 8 tr: 

93- X 2 - 186-

Avalia-se o 8uperficie de um r~rt,1nlfUlot m~lliplican
do o fomprimento pela lor~lI r:l, logo o Buperhcie deste 
terTt'no serã : 

Para que e:oóte numero "f':j:, expresso em oras, conyer-

~~~I(r~nO dl~~~~:~rtÔo?u;(:~~~~fJ dOsubus~i~~iÇ~~nderalre~~= 
minaçAo pura aro, porquE': o aro é o me mo que UUl de
cametro ((ua.lrado, isto f, 

.U'20S- 1 - 17'lDm i ,98 ... 172,·,98 

Si o preço de um oro é 12$000 O de 172,'98 serll ) 72,98 
vtzes mais, ou, 

12'000 X 172,98 - 2:075$760. 

Ora, o bf"nrhcio é obUlIo pelo diUerença entre o vQ
Jor da venda e o dn Dcquisitão, logo: 

3:000$000 - 2:075$760 - 924'240. 

RE.POiTA - O benelicio realizado na venda d .. te 
terreno é 924'240. 

lI) Um comboio de caminho de ferro condu';u 2t7 
pO'l5ageiros de lot. e de 2"1. closlt'. A viagem de 1 •. das~e 
custa 22$ e b de 2.' 14$. A receita total roi de 1:138$, 
Dizer qual O 0. 0 de PQ!;iaieiros em codo cl3~.f!'. 

Solução 

14 X 217 .. 3:4588 

4: 1 88$ - 3:15 6<>0 

680$ ..;. 8$ - R~ 

217 -S:; - lú2 

HACIOCI:-IIO 

Op.raç/lu 

14$ 
247 

988 
247 

3:i:>8$ 

4:138$ 
3:458$ 

6SOS 

Suppondo que todos O~ pao:.ageiro3 fo"'!em de 2.
eln~ie, o recrita ,,~ri[\: 

11$ X 217 - 3:1; 

Como a receita execueu n ~lo quanli.1, rolculemo"" O 
exce!l. o: 

·1: 138$ - 3:4;;SS - 6SOS 

Vejnmos quol la difterrnCIl entre Oj preços de 1._ e 
de 2._ rlo!8p: 

22$ - li 

Oro, O "xrf'!!lO hnvjdo na rec('ito totol é motivado pelo 
t~XCC~80 do preço du viagj~m de 1.. obre o tia viaçem de 
2 .• , logo (IUiHlt.éllJ ver.es e~te exces~o (tsS) .. e conllver no 
excesso gero I (680$) tanto. er60 o. pusageiros de 1,' 
classe, iSlO é, 

680S ..;. SS - 8:; 

Conhprldo o 11,· (Ie P:liS:1gf"irQ! de I., ('In~se (8:» e 
sendo d~do o li,· lola) dos IH1 9allPiro~ \~Ji J , o n,· do. 
[)lbl illl"'iro~ ur ~,a ~f'M uelt'rminndo pelO re to do 
Buhtrarçõo ,Ic .. tet nlllnrro'il', ou : 

t:onhecido o n.· de pa!lM2t'iro.;; de 1., ria se (Rã) e 
Icndo ô .. ulo o n.O toLaI dOi pa. !.Ulriroi (~ti), O n .• dos 
pO!ól~n~riroi de 2. Bcrú lIrlerminndo (leJo resto da 
!ilUbtrlH'çUO (leste· nUIHrrO>1, ou : 

2·$7 - fo(5 - J(i'l. 

Ih~!SPo~TA - O comboio conduziu 85 pl'<i"3griro! de 
1.. cla~"H~ e 162 pa~~ageirol de 2 .• cl:l ~. 

I J J) Com umo peçA de razenda rizerom-se !) vetllldos 
e sobrou 111\1 ret.ulho. Si 8 peça tive!·e m:lii 3, -30 teria 
dado para lO vtElidolt. Gastando cada ve lido 8,-SO, 
calcular o n,O "to metros dn peça e o leu ('listo â razão 
de 2$600 o melro. 

Solução 

8,-50 X l0. =-=- 8S-

85 - - 3, -30 = 'iH, -70 

2$600 )( 81,70 - 212$420 

Operação 

2.600 
81,70 

4002 
1631 

212'420,00 

RESPOSTA - A peço de fazenda linha de comprimento 
8 1, -70 e cu.tou 2121420, 

LtI')NI& DE F. ANGLADA. 

A ESCOLA PRIMARIA 

PHYSICA 

CL.\SSE MEDIA. 

,. amlO 

Ligeira pa lestra sobre lu. 

- Oswaldo, de que côr é a roupa de Lauro? 
-Branca. 
-" de Henrique ,erá tambem branca? 
- :>Ião, .. nhor. E' cinzenta. 

E o meu terno? 
- Prelo. 
- Perfeitamente. Diga-me. agora, uma cousa: 

si fosse noite, e não houvesse aqui electricidade, 
nem gaz de illuminação, nem outra luz qual
quer, você me poderia dar essas informações? 

Xão. senhor. "'ada ,·eriamos. 
- Então, que é que nos faz "tr os obj-ectos 

que nos rodeiam? 
-E' a luz . 
- Logo, a 111:, é a cau," da "15ao. A' parte da 

physica que trata da luz, dá-se () nome de 
oPlica. 

,Feche () prof""sor todas as portas e janellas 
da sala de aula, para que fique em obscuridade 
e inflamme em um vaso de ~tal um pouco 
de aleool em que foi dissolvido sal de cozinha. 

Dentro em pouco os alumnos notarão com 
espanto que estão todos completamente a",are/
los. côr de cêra. Desappareceu o colorido das 
faces e labios. 

r <so 'e dá, porque a unica luz que illumina 
a .. Ia é a do sal de cozinha, que é amarella . 
Faça ainda a experiencia com um "idro ver
melho ou azul, collocado um pouco acima de 
uma folha de papel branco. Deix .. a luz do sol 
bater primeiramente no 'vidro, e as crianças 
verão que o papel. no logar assim illuminado, 
ficará \'ermelho ou azul. LC\'e-os á conclusão de 
que é a luz que dá côr aos objectos. Explique
lhes que as fazenda. vi tas á noite não têm a 
mesma côr que ,·istas de dia, porque as cõres 
que a luz do gaz ou da electricidade envia não 
·ão as me mas que as do sol. 

- Julio, de onde ,·em a luz que agora nos 
illumina? 

- \' em <lo .01. 
- Ha, poi .. corpos que tem luz propria, como 

O sol, que não precisa de luz alheia para ser 
visto. Outro I porém, não possuem luz, precisam 
da luz de outros corpos para serem vistos. 

Os primeiros são corpos IlI",illosos e os se-
gundos, cnrpos i/lumillodos. 
-O sol ~, portanto, um corpo ... 
-Luminoso. 
- E o banco, a me.a, o livro? 
- São corpos illuminados. 
-Alfredo, dê-me exemplo de um corpo lu-

minoso. 
- As estrellas. 
- Um pouco de braza, um carvão incandes-

cente, lembrará o mestre. 
- A lua será tambem um corpo luminoso? 

Não! A lua não tem luz propria; esta luz suave 
que eBa nos envia, vem do sol.. 

- Pedro, cite um cQrpo illuminado. 
-A lerra. 
- Outro, Adelino. 

- A. mesa, a carteira ... 
- Será tambem a luz do sol que nos illumina, 

durante a noite? 
- Xão, senhor. E' a electricidade ou o gaz. 
- E essa luz será natural ou devida ao es-

tudo e trabalho do homem? 
- E' de\' ida ao trabalho do homem. 
- Assim. as origens luminosas se dividem em 

IIa/urnes e ar/ificiars. 
- Jorge, quaes as origens luminosas natu

raes que conhece? 
- O sol, as .. strellas ... 
- O relampago, as auroras boreaes, os ani-

maes phosphore~entes, accrescentará o mestre. 
- ?t:lencione, Frederico, as origens luminosas 

arti fieiaes. 
- O gaz, a electricidade. a combustão dos 

o~('os , etc, 

CL:\,SSE MÉDIA 

E. per lenclas sobre calor 

Ao iniciar o estudo do calor, poderá o pro
fessor fazer uma série de experiencias que não 
só concorrerão para tornar mais altrahente a 
lição, mas ainda para que os alumnos melhor 
gravem os conhecimentos referentes a e!'sa 
parte da Physica, 

Altrite fortemente contra a mesa ou o banco 
um llatão de metal. O botão augmenta de tem
peratura, 

- Qual a cau a dessa ele"ação de temperatura? 
-O calor. 
Sim, o calor desenvohido pelo attrito do 

botão. 
Tome depois tlma esphera metallica e faça 

em uma taboa uma abertura circular, não muito 
grande, mas de modo que a bola passe perfei
tamente, o que se fará nolar pelo alumnos. 
Aqueça a esphera e collocando-a na abertura, 
indague o que acontece, 

- A bola não mais p"sa, dirão as creanças 
- Por que? Teria diminuido a abertura? 
- Não! Porque cresceu a bola. 
- Sim, a bola cresceu, augmentou de vo-

lume, isto é, dilatou-se. 
E"ecute ainda o profe.sor outras experiencias 

para mostrar os effeitos do calor. 
Colloque em uma tampa de lata de goiahada 

um pouco de cera e a leve á chamma de uma 
lampada de alcool e, passado algum tempo, 
argúa os alumnos? 

- Que aconteceu á cera? 
- Derreteu-se. 
Sim. A cera derreteu-se, passou do estado 

solido ao liquido, isto é, fundiu-se. =- Qual a causa dessa fusão? 
-O calor. 
Leve ainda ao fogo, numa tampa de lata, pe

quena quantidade de agua e deixe-a ferver até 
que desappareça por completo. 

- Que se passou com a agua, Julio? 
- Foi para a atmosphera. 
- Sim, a agua transformou-se em vapor, pas-

sou ao estado gazoso e subiu para a atrnos
phera. 
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- Qual a causa dessa transformação, Victor? 
-o calor. 
~fuito hem. Diga-me. Lauro, o que faz o 

calor. 'Iuae, os seus elfeitos sobre os corpos? 
- .\ugmenta a temperatura dos corpos, di

lata-os e fal-os mudar de estado. 
Perfeitamente. Que será o calor, Durval? 

Será alguma cousa que penetra no corpo, quando 
o aquecemns? Não! o calor é o resultado do 
movimento vibratorio das particulas dos corpos. 

J!nsine o mestre que não sómente os sol idos, 
mas todos O" corpos se dilatam, uns, porém, 
ma1's do Que os outros. 

- Vital. (lue sente voc~, quando se colloca 
em frente a um fogão? 

- Sinto calor. 
- De onde virá esse calor? 

- Provavelmente do fogão. 
- Sim. Provém do fogão. 
O calor se propaga a distancia sem inter

mediari" apparente. A esse phenomeno cha
mamos irrad;",ão do calpr 

Sentimos o calor do sol, porque elle se irra
,lia atravez da atmosphera. 

Quandn o calor se propaga atravez de um 
outro corpo. clá-~e a este phenomeno o nome 
de conductilJilidade. 

Para provar essa transmi~são do calor, pre
pare n mestre a seguinte experiencia, hastante 
curio a. e que não exige muita causa: Cubra 
com um lenço uma bola ,Ie cobre, de modo que 
este fique 1.em arlaptado a ella, sem formar ru
ga~. e cnllOlJue sohre esta hola um carvão em 
braza. EUe continuará a arder, sem que o 
panno se queime. 

- Como se ,Iará isto? O metal, que conduz 
perfeitamente o calor, ahsorve todo o calor 
desenvolvido pela combustão do carvão, c ·0 

lenço ~e manterá, durante a experiencia. numa 
temperatura baixa, in ferior mesmo áquella que 
eria nccc saria para que elle se Queim1~<~. 

Pma outra experiencia nã0 menos interessan
te e de facil i:xecução concorrerá ainda para 
'Iue melhor se expli'luem esses phenomenos. 

Enrole-se em volta da parte metallica de uma 
caneta nm pedaço de papel, de modo Que fique 
perfeitamente esticado. Chegue-se á caneta a 
chamma de uma lampada de aleool e ver-se-á 
que o papel não se queima justamente na parte 
que mure o metal. 

Qual a razão disso? 
A mesma da experiencia anterior: o calor é 

ah~orv;'lo pelo metal que é bom conductor de 
calor. 

Chame ainda o mestre a attenção dos discipu
los para as cafeteiras que têm todas um cabo 
de madeira. Si este fosse de metal se aquece
na de tal fórma que seria impossivel pegaI-o. 

CL \SSE COMPLEMENTAR 

Correntes e lectrlcas; fo rça e lu z; calor 

Não ~ó pelo attrito se produz electricidade, 
nt:ls ainda, com mais facilidade, por meio da 
pilha, 

Que será a pilha? 

,\ pilha, que foi desooberta pelo physico Volta, 
não apresenta maIs a sua primitiva fórma. 
Muito tem variado o modo de armal-a e, se
gundo a <lisposição que os physicos lhe têm 
dado, recebeu ella diversas denominações. 

O essencial, porém, para se armar uma pilha 
são: duas laminas de metaes di f ferentes-uma 
de cobre e outra de zinco, mergulhadas em um 
acido diluido em agua. .' ao poucas vezes foi a 
lamina de cobre -uh5tituitla por um bastão de 
carvão. 

A's Iam mas de metal dá-se o nome de dt
c/rodrs e ao liqui<lo, elrc/roly/o. 

Para dar ás creanças idéa da pilha, poderá o 
mestre armar uma muito ~imples, com laminac; 
,Ie zinco e cobre ligadas entre SI e mergulhadas 
em copos de vidro com ~gua, tendo em d.sso
luçãu acido sulphurico. Prenda ás lamina, fios 
metallicos e encostando as extremida<les de"es 
fios á mão dos alumnos, indague si notam algo 

• de ~xtraof(linario. 
Certo, rc.ponderão que experimentam uma 

sensação extranha. 

Approxime um <I", <lUtro <Os extremos tios 
dous rios e chame a attenção das ereanças para 
o phenomeno que se passa: o de prendimento 
de faiscas. 

Explique-lhes o professor que esse pheno· 
tnl'nn é de"ido á electricio,."e que se produziu 
no zinco e na agua acidulada ·e que circula no 
fio, como um liquido circula em um tubo. A 
este phenomeno dá- e o nome de corrm/e âr
cJr;ca. 

.\ cvrrcH/r rlce/rica é, pois, a reprotlucção 
continua da electricidade accumulada nas ex
tremidades dos electrodes. 

Entre outros, proouzem as correntes eleetri
cas phenomenos de magnetização, ealorifkos e 
luminosos. 

Quando unn corrente electrica bastante ener
gica atrave"~a um fio metallico. este se esquen
ta, derrete e ,·olatiliza. De sorte que, com uma 
pilha hastante poderosa, se podem fundir me
taes. como o ouro, a prata, a platina, etc. 

Entretanto, as principaes applicações <Ias cnr
rentes são a lu:: c/ec/rica e a força motriz. 

De dous tnOtlos p6de ser prodmida a luz ele
ctrica. 

A mais antiga maneira de se produzir a luz 
consiste em manter sempre á egual di.taneia 
dous carvões das retortas, que estão em com
municação C0111 os pólo~ de uma pilha lnl~to 
poderosa. Quando as pontas dos dous carvoes 
estão e111 contacto tornam-se incandescentes. 
Scparando-os um pouco, produz-se entre elles 
uma luz violacea, cujo brilho é compara"el ao 
do sol, tomando a fôrma de um pequeno arco; 
d'ahi o nome de arco voltaico. porque é conhe
cida. 

O segundo modo de illuminação clec.trica é 
mais moderno e de resultados mal~ sattsfacto
rios. Data de 1881, e é <levida a EdIson. 

Consiste este systema em fazer pa'5ar uma 
corrente electrica em fios de carvão muito del
gados, Que se obtem carbonizando em vasos fe-
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chados, para que não se queimem, fibras de 
hambú, cordões de seda. cartão Bristol, etc. 

Quando a corrente o atravessa, o carvão se 
"'Iuece i: enrubece. tornando-se uma fonte in
tensa de luz. 

~fas, este calor se penteria pela irradiação 
através do ar ambiente ou pela conducção do 
calor atravéz dos corpos vizinhos, e dentro em 
I10UC(). a lt1z iria diminuintlo de intensidade. 

Como se cor segue, pois. que o calor não :-e 
irradie? 

:'.Iuito facilmente. O fio que recebe a cor
rente electrica é encel rado em lampadas de 
vidro tendo a fórma de uma pera. completa
ment~ fechada~, e das quaes se extrahiu o ar. 

Hoje, a illuminação eleetrica está muito ge
neralizada. 

Xão se empregam mais pilhas para a produ
cçlio das correntes electricas necessarias a este 
modo de illuminação. mas 'Poderosos appare
lhos conhecidos pelo nome de tIIachillas de ín
duc,ão. 

De~tas. as mais -tmpregadas são os dylfil IIJ OS. 

que se põem em acti"idade pela força das ma
chinas a vapor (lU das Quédas d'agua. 

A idéa de aproveitar a electricidade como 
força motriz não é nova; desde o começo do se
cuIa pasado se pensava em tal. Entretanto, todas 
as ~xperiencias c apparelhos que então se fa
ziam não tinham uma applicação pratica. Eram 
apenas curiosidades scientificas. 

Só depois da de;couerta da machina de Gram
me foi que se conseguiram resultados praticas 
de grande valor. 

Como se conseguirá transformar em trabalho 
mechanico a electricidade? 

Em ponto distante d'aquelle em Que se quer 
aproveitar a energia electrica, ha um p~d~roso 
d)'lIamo, no qual se desem'olve electrtC1d~de 
pela força de uma machina a vapor ou de queda 
d'agua • 

E ta energia electrica é levada pelos fios con
ductores para uma segunda machina semelhante 
á primeira c Que se põe logo em movimento. 

A primeira machina chama-se gerador e a 
segunda receptor ou dutro-,n%r. 

HISTORI A NATURAL 

CLASSE :\L-\TERXAL 

A cabeça - o tronco 

Dirá o professor Que o nosso corpo está di
vu)ido em tres partes: cabtça, tronco, membros. 
~Iandará que os alumnos, á propor~ão que as 

forem nomeando, mostrem-nas em 51 mesmos. 
O mestre falará, detidamente sobre a cabeça -
em que po ição fica, em relação ao resto do 
corpo - sua fórma - como se divide - de 
que é coberto o craneo - onde fica ~ a posição 
da face OU rosto - sua f6rma - dIversas par-

tes de que se compõe - testa ou fronte
fontes - ouvidos - olhos - nariz - faces 
oocca - Queixo ou barba. 

Em seguida, falará sobre o pescoço, parte 
que liga a cabeça ao tronco; dirá <Ia sua fle
xibilidade. fôrma, comprimento; nuca, parte pos
terior; garganta, parte anterior. 

Finalmente. tratando do tronco, fará notar 
como se divide: costas, peito, hombros, braços, 
quadri" pernas, joelhos, pés. De cada un:'~ des
sas partes dirá a posição, o numero, a utl!tdade. 

Repetirá todas essas noções e fará que r,da 
alumno as repita de modo a ficar J.c", oom
prehendida a licção. 

CLASSE ELE~iENTAR 

A bocca - os dentes 

Chamando a attt:nc;ão do:"l alumnos para a 
bocca, fará o profesffif nülar que .é constitui.da 
por dois labias ou beiços; um~ superlOT, outro Jn
ftrior' ob-ervará 'ua bella cor vermelha, a ma
ciez, ~ grande mobilidade. Falará, em s~uida 
do interior da Uocca, onde se encontra a .mgua, 
<em a qual, não poderiamos falar, comer nem 
ueber' sua faculda<le de mO\'er-se em todos os 
bcntid~sJ dobrar-se, alongar-se ou encolher-se; 
a parte superior da boce.a chama-,e ~oladar ou 
céo da bocca - os qJU'IXOS o~ m!1-:ll/ares, em 
nU1nero de doi~, sendo o de cuna. lmmovel; a 
linda ou Ci1I11/,uirtlta, que rica no fu!,do da 
lx>cea; as gCllgi,'us que cobrem os maxIUares e 
onde se vrtn os dentes. 

Dizer que é na bocea, principalmen!e na ponta 
da lingua e no céo da boc~ que esta o paladar 
ou o senti,lo que nos permlUe aprec.ar os dlffe
rentes sabores ou gostos. 

Chamará depois o mestre a attenção dos alu
mnos para os dentes; onde estão SI.tuados; C~tnt) 
se Implantam, enterram Das gengIvas - dizer 
que é uma substancia chama.cJ~ esmalte que lhes 
dá o brilho. 

Dizer que a parte visivel do dente, <;hama
se coniu, a que está enterrada na gengiva -
raie - e que, entre uma e outra, ha uma parte 
chamada - collo. 

Dirá ainda o professor que os primeiros den
tes nascem geralmente dos quatro ,:"ezes em 
deante e são chamados dert/rs de lette; todo. 
esses dentes cáem, mais ou mnos aos se_te 
annos, sendo Silbstitu~.dos po~ _outros Que sao 
permanentes. A primeIra dentlçao .consta de 20 

dentes e a segunda de 32, no 111aXlmo. 

E' pre.:iso lazer notar que nem todos os de;,
tes têm o mesmo feitio e os alumnos poderao 
obsenoar isn e msi proprios ou nos outros col
legas; explicará então o professor que ?s den
tes da frente servem para cortar o a11mento; 
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que o corpo dos ,ato, cavallo, 
r é co rto peUo; o da gal-

canario é r tido de penoa ; o 

do apo e da rã é liso viscoso, ao pa 
dos peixe é coberto de e cama . 

em os pello do ca vaUo e do coelho, nem as 
escamas dos peixes ou as penna das ave pt 
judicam seus movimentos: são todos dotado de 
e traordinaria agilidade. 

Têm, geralmente, quatro membro de Jocomo. 
çio: dous ankriores e dous po tenor . P -
suem todos apparelbes dige ti o e circula.torio, 
a circulação faz e atravez de um ystema d 
vasos, tendo como ~entro propulsor do sangue o 
coração e endo o sangu vermelho. Ua o 
animaes de sangue quente - cão, gato, caroei
ro, ano, etc.; outr.o têm o angue frio
eobra, lagarto, pei 

uito do 'fIiviparO$, • to é o filhos nas
cem vi o ; outro são cn ·paros, põe o OI, onde 
e geram o filho. 

re piração feita pelos pulmõ ou r pira
ção pulmonar é propria do animaes que . vem 
no ar, como elepbaate, camello, ave truz, ca
brito, tc.; a r piraçio feita pela pelr. o 
b1'oochios, hamad r iraçio braoe . ai ~ 
tence ao anim que vi n'apa - pet 
- tambem ao I&PO e , ri, na primeira p da 

i tenda. 
Ha animae 




