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I - IDEAS E FACTOS 

o THEATRO NAS ESCOLAS 

pr.)gramnu das ei('ola'} primarias tio 
Di~tr:cto figura, entre uutra .. , na parte da in
strocç;i. cn ~C'a e llh,ral, a egunte dl!termi
naçã\,: .. Far- e-hJ il{uall11l'llte em todJS as e:;
coh mumcipae J fl,cHa ti 1 encerram ~nt() dos 
trabalhv:'l (f e l:l do~ lIae~) c,m e. lhJS!çr;e .... can
tlCOS, repr~ ... entaçik . l'te 

lo: "ta parte til' prl1gramn1J. dI) ~n..,\Il') é. por1!lll. 
a m'!"n" oh .. erva la em !'oU', f,JTrn:l IIltegrJ.1. 1111"r
mente no flue tora :i .. reJlr~ cntaçi"',e. que in
telhgentC'm ntt" .~rl·:;crr\'e. Tirantl' as c."posi. 
ç(1e de trau:11h, 'i -e (h cantic-o .. , estt'3 'llllSi 

empre r ~trictc>:o; afl:'t h) 111111'" d:l..,siclI~. as fe
tas de encerram I1tll 1I"IUel) apr '5l'1l Ll 111. l'IH 

geral, que C' )rresp-ol1rLi :ln cspinttJ da "UJ. ill .. ti· 
tuiçâ I, \ rt'citaçao l~ praticada em nU111 'ro PUU':O 

a\ ultau,) de ..... Ll ; e u th atro In Ltntli. 'lU e e 
deve" entender CUIt141 fazcnd I parte U;I "rf'pr~
senta~õe ". m1lJ é. Ilode-ic dizer, n'ali~\doJ em 
ocnhuma. 

FI)ra. entretanto. para de 'rJar (lue c~'Ia" re'
p.re tntlçõe~ pre" nptas pcld prugr;:\Illllla d~ en
SinO r: rrah ... :\s rm ~y,tett1aticarnC'nte. não ... f, nas 
"festa.) ti), pae '-, tIl:u aiI} la nt' decurso (}t, 

nnn lecti\ ). em oppottullidad .. s que tanta ... uatas 
ufferecr-!I1, \ rl'cítaçán, c cnm mai~ ftHça o 
theatr\."'I, tt>m na furmaçall intrll~cttlll, e c,m:;e': 
quentemente moral, da. cn .... J.nça uma in fluencia 
(lU" na) e pode ti l'onhl'cl'r \m')!)~. egura
mente orit'nt:td . apuram na creanç:l qualidaflc't 
de intell:gencíl l' 't ntiml'Ilto qUl' flcarao como 
um cabedal pred 1 na ,ida em \Iue a m·lça e 
o r;lpaz tle amanha t rão de entrar \ ... exigcn
cia la dicção. UI) gesto l~ da attltuJl.' .• l harmc)
nia doJ:"! md\"imcntos. a 1'11rel~\ tia eXprt's5,-l'), a 
impL> 'ça I correCt:l da figura, flll~.l. f Jrllla~ tlc 
representaçi) impõ m: O CVU\ i\"lu com ~ boa 
pro d ~ 0 \er O.:. sadU1S: o runhC\,;IIlH:nt,} Illclhqr, 
plJr e se c m\"i\ io. das uelkza ... da língua l" da 
liter .... tur;l patn.ls. f('ítt1 sem fadiga l~ l-om ;t!{rarlq; 
a íamiliari .. açau t1.) alul11ll" c· rn um aU(lItllrhJ 
alheIO ;, t: cOb, tluld,) áque1lc um de ernharaço, 
t5coíma10 de affectaçõe e rxce:'lso t n ce~ arif) 
e util na dela ocial; o natur~ll estimulo C'Jltre oS 

condl ci pu I.., , n se certamen e!'Jc()1are~: ltll.hf 
i o tem um valor pt(lalo;ogi..:o irrecus3vel. de"de 
que nãlJ se firme o princilJio, defendido por al
gun , de que a CSCiJIJ. primaria tem apeU:1S p()r 
fun-:çà) ('IlS1I1ar .i I ""ltura. a t. C"T'lpt t ~ nl~t1nn 
noçõe de c Hl .1 • sem ('ug1tar ti;,&. ,lppll~aç\lo qut! 
o alumno Irá uar depois ao apparclho que lhe 
entregam - nu. p' r uutras pala\ra .... d que a 
escola. ensina, sem a preQ(cupaçá r ) Je educar. 
Contr:L i~to. entre-tanto, protc:,ta o me .. ml) pro
gramnll offiClal, Ct,m () ensino cÍ\'ico e moral 
na e ·olJ ... primarias. 

0$ collegios particular .. , os collcgi", repu
tado . de que e faz c()nstanttmente o cI,)giu pu
Wico. tanta imp<lftancia dão ao tahlado eSClllar 
que: assiduamente organisam f estas dessa natu
ae:ta. com recitações numerO!ias e o de-empenho 

de comedias c pequen·)~ drams infantl", a que 
os jornaes tecem. de co tume, amplQ~ IOll\"ort ..... 
:\pcnas, '-"1m o pen~ar muito hra 'ileiro de ""lue 
a gallinha U~) 04) o \'izinho é mais gorda d:l que 
a n/)ssa. c a preoccupação jt)S flirectores de c ,1-
legio:'l ot.." agradar aos pae!! d(l~ ... u .. alumnvs. !t 

recitação e o theatr,) faz •. ('" ne' c ... instituto. rm 
.ua grande parte'. rm francez, que fí..:ou sendo. 
entre nt',~, tüo Som ntl' a lingu.l dipomatica, mas 
a da ped 'gúgia ,la elas e aha taúas. 

\ prati,3 a Hlua, nas f'Scola::. municípae , da.., 
.. repre '('nt,u;ões" taxada .. 1111 IJro~ramma de en
... mo') primado trria, i.lltm di} rnal~, (l valor de um 
('/)ntingent~ f rte para a defesa tIa lingua. ti 1 
Ittra!'t. da alma nacJOnal. 

Faz-se mister. un~cam~ntl't 4"]ue o pr,)fe "'$orau 1 
muntcipal, tãl) ricu de exce-lIente-:- t!rmcntv .... a 
real; .. c e zde amorO am nte pe~o... eu c-ffeito: 
já pela l''IC\llll1 rij.(orp a ( e e~t.\ tarefa não é dlf
fieil). di} \'ers() e da pro a que e confiam ao 
hhi()~ c ao entrndimento da .... creança .... C\ ltand) 
que ella~ C!!tutlC-nl e fl~pitam. Com\l cou .... a .. mUito 
naturac:-., trecho~ improprio"i da. e "'ola e d., 
alllmno, al~l1n, até que m ti\ aram prote~to" im .. 
pre~~os j já pelo cui:bllq 11' ensino da prupna 
dcdamaC:II), corrijotilHl() a forma \Ício a uo d -
ler (In alurnno e evitan.I.:> (llle clle a adqUIra n:l 
C ... C' lia, nao lhe permittinclo, e muitj) meno • CIl-
mando, 05 exce:-.~() de g ticulaçaf). a irre luie

tu·le.'I de po içad, o eX;l.g "cr('\. de m lhi1idaie d~ 
flCl', as attitudes trrada c, por veze . cOlldemn'l 
\ el", a (lue, j)oJT bl"'D entr.-ntler da graça e da e,'· 
pn.'..; ... ao, mu!ta vezes ohrigam o pequenn reel
tadoT, 

Xá., é di [fieil a uma pr,,(c ora intcll!gcnt~. 
ll1e~mo sem e tud() particular da arte. u:u ao 
alumno a nnção verua I ira da inilex:i.I). do ge .. t} 
l' da altitude, impor-lhe a expres~5'l exacta d,) 
'1Ut' aprende (! dedama, 

E' unu ILUt! .. tão de intuição c d go ... !o. Entre
tant), para a que tnt ... nde em acltlulrir tI ÇÕt' 

mll prt.'CI a ... cl·) que a'lueI1a~ <IUC () eu senti
mento lhes cliu, ahi t' tart..1 a propria E (1I1a J)rd
nla 11 c'' ~Iunicipal. "1"lr a aula sao uadas dcpoi 
tia hura (LI., ela co.;· prim:\rias c onde a ca· 
deira de \rte de Dizer. profca,la por "Ibert" 
tle Oli"eira. e a de .\rte tle Repre cntar facul
tariam a desejada aprendizagcm .. Esta, aliá~. já ., 
está fazendo. pelo intere>se de melhor conhecer 
o <Iue ensina a()s __ eus discipulo~. uma di~tincta 
profes or:! municipal - D, Amelia _ 'apoli, 
l\,ljunta ,1:\ F c"h \nton i" \'ieira, que. ha dia" 
aaparecctl na prf)va do alumno~ da E cola Dra
matica, em cujo l- anno se matriculf)u, 

De qualquer nVHlo. o flue é para desejar é que 
as "rtpresentações" de que cogita o programma 
primario !;ejam um facto "em todas as escola ... 
municipaes ". A su~ Importancia é tão sensivel 
que. parece-nos, não deve haver neste ca50 ~e
não uma uoa vontade geral em t"rnar realida le 
o que é ainda, por ora. uma .dcia feliz. 

LINDOLPHO AZEVEDO, 

A ESCOLA PRDIARIA 

AS PERVERSOES DA EDUCAÇAo 
CIVICA 

O CULTO D,-\. FORÇA 

O primeiro troglodyta que. feroz e faminto, 
massacrou um ri "al mais fraco para lhe arrancar 
a pre a. lançou os fund,mentos da religião uni-l 
\"C<sal da força. ereou o culto da força e esboçou 
os dogmas da força, 

Este". mais tarde, receberam expressão e fór
ma em locuções que ficaram celebres: - ,./ for
C. prima o dirá/o", - Si ~ is poam, para btl
lum.,. - Sal"s /,oP"/i s"premo lex es/o, " - A 
IItctssiáade "üo couhccc leis, .. 

Innumero millenios tem corroido e limado 
essa a, pera e bruta alma do homem, Seita' dis
sidentes afinal se con tituiram no seio da huma
n:dade, para combater a religião da força. para 
entra'-ar o culto da força, e para negar os do
gmas da força. 

~fas os dogmas pre,'alecem, o culto se per
petila, zombando desses esforços doutrinarios, 
e a religião da força. como um escuro e impene
trayel monolitho. ainda hoje domina e opprime 
a alma do homem. 

... c .. te _ ecul,) vinte. ei- que brota no ve:ho 
mundo e-sa fonte inexhaurj\-el de sangue, essa 
horrenda chaCina humana, holocausto aos do· 
gmas d3 força, 

• 
* • 

Convenho em que as Nações. pelos seus gO\'fr
nantes. se haj am de premunir Cúntra as aggres
sõe~ pos i\"cis de P","O:õ' de in ·tínrto- gros eiras 
e urutaes; essa é a tarefa do político. do homem 
de Estado. mlS nãú a ,jo educador, Este e des
tina preci~amente a corrigir, nas gerações que 
hoe f rmam .. os tle:fl'itlh e os de viôs que aquelle, 
pda sua obra tôsca, interc. seira e opportunista, 
imprimiu nas gerações exgottadas. 

Se é certo que as guerras ~ têm até hoj e 
tornado inevitani - pela curteza de \'i,tas. pela 
ignor_JOcia e pela impre\'idencia dos politicos e 
diplomatas. não se pf,-Ie concluir por isso que 
ella, o sejam para o futuro. 

Xão d,,'e. pois. o ooucador collaborar com 
os que a pro,"ocam c ao; desencadeiam, porquanto 
!ôc tornariam (umplices ,de um crime atroz; cum-o 
pre-:he trataI-a<. não como um f1agello ;rreme
úiaHI. para o qual t<,da a humanidade deve estar 
constantemente apparelhada, mas como uma in
ferioridade humlna. tia qual se púde e ,. ha de 
sair. pela maturação dos sentimentos de altruis
mo e de fraternidade uni,-er~al. De,-esse e~sa 
cspectati\"a ser uma utopia c ainda assim o edu
cador teria que tratal-a como uma realidade pro
xima, Pois nada ele"a tanto a alma do homem 
como a cultura s\""stematica de uma brilhante e 
generosa utopia,-

A tuberculose. o cancro. a lepra, são moles
tias até hoje incuraveis; ellas se disseminam de 
um modo tão f ataI. como a guerra se produz, pela 
ignorancia e pela impre\'i<kncia da massa popular 

e dos seus dirigentes; mas os sauios as tratam 
como males que a cada momento podem <:essar, 
procurando sem repouso, ou a vaccina que os 1m· 
pedirá, ou o especifico que os ha de curar. De
verão esses apos tolos abandonar seus estudos e 
pesquizas e <lesaconselhar a prophylaxia e a h)
giene, para induzir a humanidade á resignação e 
preparal-a para soffrer e morrer? 

• • • 
Justamente o que torna as guerras po;sÍ\-eis é 

a lenta. profunda e incessante intoxicação produ
zida na alma mcional pela doutrinação do egois
mo nati,;sta, incompatível com a ~olidariedade 
humana, 

Os politicos e os diplomatas proee>sam con
stantemente no organismo da X ação essa ino
culação da suspeita contra o estrangeiro e ao 
mesmo tempo determinam, com seus actos ir
reflecti<1os, mesquinhos e e tupidos, O' pheno
menos que, accumulados a causas naturaes., pri)
duzem es.ses tremendos conflictos internacio
naes. Es~as cau:-;.as naturaes, quasi .sempre .Ie 
natureza cCt)nomica, .seriam ·incapazc!;, por SI só!!. 
de gerar a guerra, se esses mesmos direct0res 
de povos empregassem seus esforços em ".lf
freaI-as, derivaI-as e neutralisal-as. 

Seria razoavel <Iue o t"'lIucat!or, o phi!o'O()phn, 
o homem de pensamento, contribuisse com a sua 
autoridade temivel, para tornar mais nefa,ta a 
acção corruptora dc!'-ses espiritos vaiJo~t)s e fa· 
tuos? Ou o que é razoa\'el é que dle prepare 
a alma nacional contra essas suggesti;e, infe
riores, emancipando a consciencia dos ciJadãos 
des-es horrinis dogmas de brutalidade <! de 
harbarie? 

• • • 
Ainda e comprehen,le um preparo militar in

tensi,'o e permanente em uma Xaçãn perfeit:!
mente constituida. como a França. a Inglaterra. 
ou os Estad,)s L'nidt}s, onde nâl} pÓ<.le medra.r o 
despotismo, que um organi~mr) ~()cial .. adio dis
solve e elimina. ~aqllelIas nações. porém, como') a 
nossa. ainda em e,'olução para a conquista de sua 
individualidade, o jncitamento á militarisação 
traz serio!oi perigos. preliminarmente porque pre
tere outras attitudes mais constructiva .... que chra
nologicamente de,'em preceder á de .\'ocão ar
mada, 

AnttS da \'ig-ilia d'5 arma_o umI X ação <.1e,e 
estar industrialmente apta a vi,-er por si, impon
do-se ao respeito <los outros grupos congeneres, 
l,elo seu trahalho fecundo c productiyo; de,'e, 

• economicamente. saber extrair de sua' riquezas. 
tudo o que ellas são capazes de fornecer. organi;ar 
o mealheiro nacional, de St>rte Que cada índi"ãdu() 
seja uma un-idade util. autanoma e prospera; 
deve, financeiramente, bastar-se a si mesma, es
capando ao favor e á tutela <lo estrangeiro; deve 
politicamente, go,'ernar-se <le facto e não s~ 
deixar empolgar pelos aventureiros; em uma pa
lavra, deve ter cohesão, harmonia. indep~dencia 
e affinidade intermollecular. 

Si é verdade que, em um paiz perfeitamente 
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OTgarusad". militarisação produzirá apl'!1aS ma· 
le uper fic1.le;" e d5~Hm me mo. se l1.io fôr eX3-
ce- aua ate ao desvario. em uma ",ação ainda 
inf -me J...-gcnerará em militari mo. soh ~ua fôr· 
ma m;& arrugante co oppressi\'a. J>t.-)is oS homens 
:trmldu~, em um tal amhit'nte (c tanto mais cer
tamente quantn mais numerosos) u("abam sempre 
por se constituir em casta dominadora. enkistada 
no organslm.) nacional e nunca as imilada. 

:,omo5 uma . ·-ação CUJl") ar" "ahouço C'stil :l'in4Ia 
na phl e cartihg:'no a. toJo revestido de tecido, 
acL"o ( e flacciúo. :\'0. 'as ctJTporaçúcs con ti· 
tuelll dentr·) <le!!a corpos extranhos e maligno,: os 
bumerata. o magi,trac1o<. o' políticos. o, milita· 
r~.detC' '1'oda~ formlm a~sul;iaçõc5 de ,nteresse 
pri\J.du. omnipotentt , ho tis ao intere e nacio
nal ~[a. ao Jr .. s o fllle os c~vis ~ão pad fico~ 
e o <e impõem e paro,:t.1m pela ua propria suo 
pt"ri rid:ule Liologica, em cnntacto com um .. t.~r 
lndele I) C fragi!, 0"" rnditar .... 'quan In numero : 
e bem aplIJrelha.to . podem tender para" .Ie ['0-
tismo. o;e a Xaç~10 l1á.) lhes inspira respeito p·ela 
Sua força co •. ient. ercna e alta 

E agindo a imo çbc<lecem a uma I~i inelu
ctarel • .:e-dem a uma te" Iene a <n plta"d e 10-
g :a 

• • 
~ e perigo - tia edu~cão mclltarista é tanto 

mal para ser evit lho quanto urge eviden.te e 
certa a Inutilll.bcle de '. preparo bellicll,o em 
uma ~ -ação em reCuNo e sem credito. 

Preparar- e 1)ara a ~llerra ê caminll' Ir para 
ellJ ,:" ds bel/li"'. !"Ir" b,'III1/IC. 

E por dom mútÍlo> principae e,te aphons· 
nw e mai 'er lacleiro '1ue o ,IDgnu tradicionll: 
\. ,1$ !,aum. Nm bel/11m. 

Pnmeiram nte. J )fClue um povo que ... e arma e 
se arregimenta e ll'\ anta numerOsaj tropa e Of

gmi~a Un1:l podero.a e quadra, pnH"OCl, p~.r cs c 
uM'eg-dnho.:a uspeita clo~ v.,inhos. de afia suas 
ll'iee?tihilidade..;. 01, .. 1 Ija elt~ mclíndrc:\ t', ohri-
gando~ a1 rnc·!ll"!'I apre..;tos. crea uma atmo
~ pberl de aha pre' ... ao. 'lut". rara -.c turvar e 
('T(~'pltar em furmidave1s de carga..:;, não prc i a 
ma's rlue tle um futil prcte\to. Exemplo elo· 
Quente de,ta asserção deparm,)s na gu~rra actual. 
cuja e'x'r1o .. ão e d vc a~) cX'Jgcro de urnnmentns 
e a mefll) redpr Co das naçt5c"i htlligerant~s. 
nenhuma das quaes. Vtl<.> menos ne te m'lmento. 
a de ejava. 

Em egun<l.) lagar. I'orque as iorças mitntares 
são idtas para a guerra. Quanto mais rohustas 
('Orem. quanto mal .. tren::ula.,. mais ~n\'enci\'cis 
e julgarem, ~Iuant(). OI d .. hem armadas e instrui
da~, tanto mlis irreii~ti\'elm('ntc tendem rura 
a guerra. tanto mais querem ~er utili",ada~. tanto 
mais arrojaria, de temulas e provocadoras. "'"O 
e impunemente 'lue e accumulam explO5oivos em 
um resen'atorco c Il<.>caúo tm um ambiente de 
furna:ha. 

{) educ:l<lor nlio en,inará 00, 'cus discípulos 
aI. tençao ante oS soffriml'tll<>< da Patria. nem 

() de dem pelas attitu.le.:; vigoro as ('m sua c1e
fe a. 110- .1l-)mentO! ck perigo. 

~llIs não lhes IncuL;rá tambem o enthu ia mo 
pelo hero!5mo guerreiro. que é a fôrma mais 
gro setr. 00 altruismo. 

.\té prova ~m contrario. um povo deve pre
sumir que vive entre outros povos cordato:; e li
Iterab. do, quae, nada ha 'l temer. A con fiança 
gera a confiança e a trawluilliJade ha <Ie iazer 
~l'rminar em tl)rno en ITIt.'nt.)o:; tranquillo . 

Querer ct>meçar a educação <:i,~ca "ela. uule· 
\üçãl) d s intiJ1-:to (Ie íorça. {.ela catecllt· .. c dn 
educancl" p.ara que se prepare para as guerra 
eH,'lltl1ac , é pelo meno .. con truir de cima para 
baixu. 

• • 
Tem por fim a cdllcaC;ãt) ch"Jca pn,·orcio

nar ao) individuo) a acqt1i~ição de uma (o'lsd<~II
d., til ita de unn H-TliibilicJaoe maior. q:J.'C n" 
h,)mem tu. co 011 rI( ista. para Cllmprehendtr 
e cultimr a li,larieclade ~ Clonal 

Fazer f rte o ct.la<lã l. dl' hravar a seh'a ,h 
ua ignorí\nC'l'.l. ("omh:.tl"T t"uS l)('n-lor egol -

!lCO. f )rtalec r lia per onalidacl. alargando> 
cu hOrizonte", respeitando tU c1esl.'1l,"'Cllvimenttl 

natural. é faze,. ~ua l"dllcac;áo civica. 
Porque () hrmem f Jrte, in truido e enhor 

de !'oi e do seu de..,t n J~ remonta lugo ;'l no~ão 
ahrui tica .10 devotamento. sente ne"e' idade de 
um ideal. romprchcnde ua dCl'clHlen", na col
meia humana. ptrcel~ a cadeia que \"em rio pa -
sa.I.) para u futuro e r.la qual elle é um el in
fim ... e de cle logo e rie,lie~ e e con"gra ao 
amor da Patria. c clepoi ao amor fio gc:'le'rO 
humano. 

~[a, é fahricar uma collecção rle polkh;nellos. 
re.luzir todo'i 05 idadao a uma hjtú~ \ oco

terminada. dar a todo- a me 01.1 e,tructura mO' 
ral. ohrigal-o a pensar pC'r dogma, officiae, 
amputan,lo <ua originalicJade. coarctan,lo ua ex· 
a/',uiejo n 5 rumos doutrina rins e s0ciae5. 

Xão temos o direito cle impi>r 11 geraçile 'lu c 
amanhã (bminaráo o .. ~enlrit> dr, mundo uma 
<crta phllosflphia. uma certa religião, um certo 
l'rido pnlitiçn. porque nã{) tcmo~ elemento ... par.! 
pre,·er o que st)brevi\·tTá d~)5 n1,J$'ôO!) dogmas de 
hoje. ' 

:\'0 ~a fUI1C',ão é ialer .. t,)· "ercs. que no ....... ãn 
C'onfiad.L. humen ,le acç:lq. d~ cncr,:r:.a. m:lthhll ... 
t;1O resi tente-o t"" pn"luct;"u. t~o perfeita 
quanto possi,'el. fnrjar.Jhes os mu clllo~. viJ.'!;orar
lhe!" o;:; nerv s. tnnifjcar.lhes os c reuro • t'nn
Jar.lhes I") Y'arae'ter. de mooo que {uncciQnetn em 
pnweito da collecti,·i.Jade com o maximo de ren· 
dimcnt<'. 

Se se inocula na alma de urna raça a uu es· 
,ão cla forçl. do .lelirio guerreiro. e. e. p r· 
tanto. se ,,"onsente que pereçam todai a ua" 
virtudes pad L~a>, formar- e-á um exercito d. 
hárhar',.. JI"-'mpt05 a matar e a morrer. IOC1-

palf cle extrcer uma actividade fecunrJa em ou· 
tra direcçãn. isto é. em direcçào ao altrlli~mo. ii 
tolerancl3. á bondade. á p'edade. 

.. "ão é pn~sivel cónciliar e:ttas vlrtucles cóm () 
culto da força. como pretendem alguns dos n"5· 
so~ ecllf.;ad()rc..· .... 

I r a logar na terra para tod.)s oS homl'ns. O 
que a terra pmduz dá 171ra o ~ustento de toU s 
os homen:i. E' preci n flue cada um ClhJJ)Crc 
para que t"rI, , os homen tenham na terra eu 
justo 'Iuinhão de felicida,le. 

A ESCOLA PRDL\RrA 

};'ào se deve apre'entar a educação cívica, 
como divergente da edoc.ção moral. mas como 
seooo um capitulo della. a ella subordinada. cal
cada sobre ella e com ella se confundindo. (') 

FROTA PESSOA. 

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

AS ESCOLAS PRIMARIAS DA 
CORTE (1868) 

A historia da pedagogia nO Brasil. sobre· 
tudo de certos tempos para cá. póde resumir
~e n'um adaglO: recontros muitos, mas a ba
talha escusada. 

Com eifeito reformas não faltam. pare· 
ceres abundam. criticas formigam. mas em ma
teria de in'trucção puhlica ainda nào chegou a 
dictadura hone~ta de um só que conheces~e os 
homens e não desconhecesse as mulhere:;. para 
preencher as cadeiras com mestre de absoluta 
idoneidade IIlteUectual e moral. louvando·os ou 
censurando-os segundo as occasiões. e dando·lhc .. 
a vitaliciedade como premio e fim de carreira hn
nc!)ta e cercada de maximo respeito. 

Essa dictadura 'erá utopia? .\s reformas 
continuarão sem recorporar cousa alguma. os 
pareceres .enxamearão. os criticos se assa
nharão. 

Já dizia um bispo do Grão Pará. fallando 
dc males: não lhe, ,-eio remc<iio: e. quando 
a medicina os não tem. aiz Hippocrates que 
se recorra aos deu ... es. 

Recordemos. E' recorrer aos deuses. 
Em 1868. o municipio da Córte tinha .J4 

",colas pubbcas. 26 para meninos. IH para 
meninas, aléll1 Je dua' c,colas parllculares 

.sub,-encionadas pelo gonrllo para admittirem 
gratuitamente meninos pobres, uma em Iraj:í 
c outra na Copacabana. 

.\s .J4 escola. jJublicas dc instrucção pri· 
mana. el11 1H6.~, occupa,-am ~5 professores de 
ambos os sexos. q acljuntos e T 5 adjuntas. 
distr;huiclo, da frc!:"uczia da Can,lelana á. 
ilha ,Ie Paquet..í. 

'.\ [' nta do Cai{'. Bemfica. Petlregulho. 
1 nhauma. Campinho. I raiá. Jacarépaguá, 
Campo Grande. Guaratiba. Santa Cruz. os 
pOli tos extrcmos ria mui I~al e heroica cidade 
<ie S. Sehastãio rlú Rio de Janeiro. pus. uiam 
a sua escola de priml'iro gráo. 

... "a me:--tlla frl"g'ue.zl:t. tanto quanto possi
,-el. procuravam a.pproximar as escolas. .' a 
Lagôa. por e.·emplo. ha"ia <lnls escolas na 
rua de S. Clemente. Em Santa Rita a es
cola de menino, fica\"a na rua Xo\"a do Prin
cipe (rua Senador I'QmpCtl). eS'ltlina da rlla 

(I) .\ rrdacçã() tia .. F.~,~olil Primada ··f f'ecQnh~('('11do 
embora o merito e a elevação de vistas dos principiol 
pres-a,lc>s [.elo autor deste atrigo, não os espo.sa pela in· 
ul'portunidade do momento. 

da Imperatri7. (rua Camerino); a escola de 
meninas ficava na rua da Imperatriz. 

Quando os professores eram casados e am
bos da mesma profissão. não raro a mulher 
leccionava no sobrado e o marido na loja e 
vice-versa, 

Em geral, os professores mora,-am nas es
colas. davam bom dia ~s carteiras vasias para 
dar bôas tardes á meninada que sahia. Isto 
nascia do governo ter posto o lar quasi den
tro da escola. 

Os 7~ cathedratieos e adjuntos de 1868 
eram vigiados pelos delegados de instrucção. 
leia-se agora inspectores escolares. porque na 
vida mais mudam os nomes do que as eou"as. 
sempre as mesmas debaÍ'xo do sol pouco no
vidadeiro. 

Quem para si não sabe. não ponha es
cola. Os delegados de instrucçãQ.. "iam-se. ás 
"ezes, tontos com aquelles que tin1'am posto 
escola sem a condição e~sellcial de saber. 

I1avia no corpo docente professores e pro
f esS()ras serias. cumpridores de seus deveres. 
honra do magi,terio e satisfação dos delega
dos, mas appareceram os professores prot~gi
dos pela politica e as Philamintas sabichonas, 
cheias rle exigcncias c de protectores. 

E. não raro. ullla mulherzinha d·estas. ira
gil qual canniço. leve como as pennas, tem 
mais força do que o celebre sombreiro. o pei
xe monstruO>Q que ergueu acima das ondas a 
não de Rui \ ' az Pereira. além do caho <la 
!lóa E'perança . .-\ cauda ,ustC\"e o leme. as 
barbatanas aguentaram os <1ous costados em
quantn a cabeça rio tamanho de uma pipa 
lança"a espadanas rrag-II~ pelos resfolegadou
ros in fatigayeis. Imagine-se a força rla mu
lherzinha. 

.\s dl'legacias de instrucção primaria e e
cundaria do municipio da Córte. em I>;(,~, 
rellartiam.se urbana ou suuurbanamente. nove 
rlelegarlos na lona urhana. oito nas ireguezias 
de fóra. :\"c,tas 'luasi sempre ,e c'colhia 
para (Jclcgado algum homem in fluente do la
gar, mesmo que a suas lettras não fossem 
copiosas. 

.\!erlicos. aclvogados. ,·igarios. capitalistas, 
a lguns cahos eleitorae serviam como delega
cios, subordinando-se á lnspectoria Geral de 
I n,trucçào Publica Primaria e Secundaria e 
á ~. Secção da Secretaria do Imperio. in"ve
etoria c seerdaria funccionando na rua <11 
Cuarda Velha .1. onde hoje se ergue o Lyceu 
de .\rtes e Officios. 

Em 1868, a In'peetoria tinha á testa uma 
grande figura social do segundo reinado. nada 
ma i s. nada menos do que Sua Excellencla o 
Dr. Euzehio de Queiroz Coutinho .\Iattoso 
Camara, conselheiro de Estado. sCl13,lor do 
lmperio pela provincia do Rio de Janeiro. 
substitui do interinamente pelo Dr. Joaquim 
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Caetano da ih'a, uma das maiores summi-
dades da intelligencia brasileira. 

.\ 4' Secção da Secretaria do !mperio tinha 
por chefe o Dr. José Boni facio Xascentes de 
.'.za~lbuja. na Bahia, como presidente da pro
,"meia. 

:\0 Conselho Director da Inspectoria as
se!lta\'am-se Joaquim :\lanoel de :\!acedo. 00-
mmgos Jacy :\Ionteiro, frei José de Santa 
:\lana ,\maral, o douto benedictino. 
. Professoras e professores, adj untas e ad
Juntos eram zelados por gente de escol, que, 
Independente. não precisava ficar de falias to
lhIdas. 

HOt~ve exeIllP.lo~ !Ie verdades respondidas 
a 1llentlra~ de Illllllsterio. 

.. \s vantagens que concede o Estado aos 
profes>ores puhlicos não são ain,la Mlfficien
t~; para convidarem o merecimeno e attra
h,rl'lll para as fileiras do magiserio publico 
ulll pt',soal capaz e habilitado." dizia Euzebio 
dc Queiroz, 

"Apparato Franlle. Despeza grande. re
sultarlo .p.cqucnlno., Eis ahi o quc aprescnta 
ao nUlIJlCIIllO da ~orte o magisterio puhlico", 
s~cun,!a\"a Joaqullll Caeano da Silva, como 
l~uzdJlo _c na falta d'es!e inspcctor geral de 
lnstrucçao Publica. 

': E ao la,lo fl'elle o ensino particular, dan
(10 a Capital do. Brazil,. sem onus algulll do 
Thesouro. proveIto mIlito maior Por que 
será ~ ~ustenta~ muitos que é p~r falta rle 
execuçao ri." artl~O 64, do decreto n. I. '3 1 .\, 

de '7 de rc,:erelro ,Ie 11\54, o qual commina 
penas aos paIS, tutores e curarlon's, que ti\'e
n'm em 5ua companhia meninos maiores rlc 
st'le annos se~, impedim~nto physico ou mo
ral,. c lhes nao proporcionarcm instrucção. 
,\'51111 OpInOU no. Senado. em 27 de Julho de 
11\6-1. uma autoridade gravissima. Mas é in-
11l'I:(,,;vel que em .todas as partes do mundo, 
ll1a~,me ~o Brazd, tem a questão do ensino 
ollflgatorlo arduas escabrosidades." 

"Pretendem outros que a perpetuidade do 
l)~ofe~sor puhlico redunda em ruina do ma
g~'terlo .. Di~em que galgados os cinco annos 
para \'lallclO. já não empenha es forço; 
~Iuanrlo 11 professor particular ufana-se em 
Ince"ante desvelo, Lastima seria que assim 
fo,,: alguma vez; mas no gerai. o professor 
l'uhhco accende-se em no\'os brios com a se
guran,,, do futuro; e de fácto temo-los exi
mio,". 

"Temo-los eximias" - eis o juizo - bra
zão, rlado por Joaquim Caetano da Silva, a 
gr~nrle. mentalidalle bcasiieira. aos professores 
prlmanos da Côrte em 1868. 

Só I>Jdiam exercer o magisterio provando 
maIoridade legal, moralidade e capacidade 
vroflSslonal, esse exame pe rante uma com-

missão rle arguidores idoneos presididos pelo 
Inspector Geral de Instrucção. 
. O exame versava sobre a theoria c a pra

llca do cnsino. incluidos os trabalhos de agu
lha no interrogatotio das profes oras. 

Os adjuntos eram recrutados entre os 
alumnos das escolas publicas, maiores de 12 

~nnos, com distincção em exames finaes e su
JeItos. quando adjuntos. a exames a cabo de 
carla ~nno até o te:ceiro de exercicio do cargo. 
O ulllm.o e.xame dlploma"a o adjunto c da\"a
I~e, a~tll1glda a maioridade, o direito dc as
pIrar as cad~ira.s vagas nas '1uaes o professor 
se tornava v.taltclo no fim de cinco annos. 

. ~ discipulado clistincto e promO"ido con
slltltla a escola normal sem casa de 1868. 

ESCRAGNOLLE DORIA. 

----- .;.------
PROGRAMMAS .. . 

][1. é tempo de ~rem cogitando as autoridade. 
~upenorC5 do cnsmo na reforma dos a("tuae~ 
programmas. das escolas primarias. Se as fre
quentes ,:"od!ficações dos plano~ de estudos tra
zem ordmanamente de5<:0;to' e despertam má 
vontade a~s professores. pelo accrescimo periodi
co de serVIço que lhes acarreiam, a proxima mu
dança, ao c!lntrario. é esperada c desejada por 
quanto5. cnsl.nan;. Não que os actuacs program
mas sejam Intelramtn~e peiores que os anterio
re •. mas pnr'lue. entremeia"os de boas ict.:as e 
de erros. mu.to mais di ffieil tem sido estal>e
lecer, com e~es a .desejada unificação de enSll1o. 

E occa~,ao. pOIS, <le começarem as pessoas de 
r~sponsabl"dade a meditar nos desastres que têm 
SIdo os programmas reformados de fond cu 
comble. ahstractamente. em gahinete. organiza
dos segund,? idéas preconcebidas e de accordo 
co.m ~upers!1ções de um como instincto de syme- · 
tna Intellect~.al, de a.rrumação a todo transe. 
Tem-se querido mo!>l"ar a cabeça dos escolares 
com os. tras!es mais d.i\'ersos. e o Que se tem 
c?nsegUldo sao verdadeIros helchiore<. \ memo
~,a, de um pequeno bacharel da e;cola primaria 
~. a. [orça dos programma~. um pandem.mio ele 
I~utlildades. uma especie de porão de theatro, 
Estud~-se mUIto para aprender pouco, e ô ,Ie;
peT(~lcl~ de ~nergla. a sobrecarga mental que se 
Impoe as cr.,anç." chega.a constituir, l)eranle a 
noss} consCI,enCla .. um cr11ne de Jesa-ju,·tntude. 
. Forçoso e. c()nv~r que os programmas sào de 

51 mesmo~ cOisa ma; um professor bom é o me
Ih~r. prr~gramma. Mas já que a necessidade de 
um flcaçap pedag:o!pca os exige, trate-se ao menos 
de redUZir ao n;lmmo o:s incon\·cnientes gra\·issi~ 
l1'!0s que a pratIca do professorado está tod"s o , 
dIas e. Idenclando. 

No nrasil. c,?mo nos paizes de cultura latina 
em geral.. o maIor dos preconceitos é que tudo 
que se dIZ. que se pensa ou que se faz ha de 
forçosamente ~er enquadrado ou no positivismo 
ou no spencen.smo, ou em qualquer outra mol
~ura. phliosophlca ou pedagogica. Ternvel coi~a 
e o tsmo ! Por eBe, torcem-se as idéas, compri
me-se a <!spontaneldade, modera-se o enthusias-
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mo, refreia-se a hoa vontade. Ha programmas de 
('n'Sino or{{anizado5 de accordu com O g osto das 
numcrosa~ correntts mais ou menos philosophi
ca~. sem que se pense que são vesgas e pouco 
efficientes lodas e»as l'h ilo sophias , Temos e\"o
luído. percorremos tOdlS as modalidades do sen
saIo e d·) insensato. pa, ám)S pelo ridiculo e 
pelo mallnificent e, pel,) "tylo do rico e pela 5um
pluo,idade do gothico e finalmente chellámos. em 
arte de programma. a hnçar o magisterio em 
uma perenne incerteza. exigindo-lhe esforços ex
~e~5i \·os e não compensados. 

E' tempo de empunhar a esponja redemptora, 
Trate-se antes de tudo de entregor a orga

nização do, programmas á gente do officio. Só 
OI;; pTl)fcs~ ~lre" serão capazes de instituir normas 
para n en,ino: andar hUicando genios de plagas 
alheias para pré)'.!'arem coisas nO\'a"" .evangelhos 
ultra recente ... e por demais magnificos aos mes
tres encanecidos no labor do ensino é perseverar 
em um erro lamentavel. a que devemos muitos 
f raca:;.sos. 

Depois, deixe-se bem claro que o programma 
não ha de ser uma armadura de ferro para mo
delar ponto, e ,ebentas. mas apenas uma taboa 
de I:mites, um esboço de dimensões e de gradua
ção, Diga-:;c o que se dC\'e ensinar. mas não se 
queira reduzir o ensino .a uma unidade perfeita. I 

que nunca se poderá con~~t-.ruir. Quando o pro· 
~ramm3 desce a m:nuda~ excessivas. dtixa de 
ser um guia. para constituir um fardo. 

E nâo se peça aos profbsnre" que or~3nizem 
em algumas paginas o plano de uma encyclopedia. 
Precisam'J:; tirar do cn .. in() o caracter 1ivrc~co 
que tem tido. para que a escola <eja realmente uti!. 
e o ensino encyclopedico. dt' I1l1l11i rc sClbí'i alqlle 
qlllblfsdam aliís <ó póde ,er li\Tesco. e muito 
li\'[e;co. 

Quando estudamos com attençio e im"estlga
mns com am or. espanta-nos a falta Je ~enso que 
prC"side ordinariamente á or):!anização dos. pro
grammas. !=iejam pr:marios ou secunuarios. Xa 
e'cc,la primnia é (Iue lal desorientaçãQ dá pdores 
fructus. Enunciam pontM a tratar. e qualquer 
delles póde ,cr enSinado até numa escula supe
rior. Como achar a med itll txacta. a d(JSC 'pTe
ci~a ? Os exame~ finat.;, apavoram ~ cada profcs. 
Sqra receia que .;,eu .. discipulo.;" examinadns Jlnr 
outra. \'enham a iraca.;,sar. e para evitar t) lksl';'
tre. os sobrecarrega l~om uma enorme multidão 
de su;>erfluidatle. de Iri,"i3Iiúade,. quanJe> não 
de hrp(lthe,,~s e de erro'. para a parada. para a 
revista de mostra. lia um sluNt-ch~sr de CO'11-

plicações. uma compeTição -de ,ubtilidlde,. em que 
o discente é a \·ictima imbelle . 

O resultado é que. no dia falaI. se fazem COI11 

o maior .fte!i'plante. peri.tuntas como a' seguintes. 
cuja authenticidade !prant'l: 

- Quem de,cohriu a gl)"cerino' Quaes 05 

elementos morpbologicos .Iesta palavra' 
Ou então ~e determina a procura tio menor 

multilJlo commum de tres nu meros /,or Indos os 
froas.tOs conhecidos... ' 

Os alumnos conhecem a quéda dos corpos, 
com 05 infalliveis apparelhos de .\twood e de 
~Iorin. podem dar tres ou quatro 'defin;ções da 
multiplicação. conhecem o nome de quem desco
briu o chiara ou innntou o barometro. mas 
ignoram quasi sempre a m:tloria das essencias 
florestaes da sua terra. <lão exemplos minerali-

gico;; tirado~ remotamente de livros franceze;; e 
olham. admirados para o céu. sem poderem reco
nhecer uma cOllstellação ou um planeta. 

Os assumptos de ordem pOlica. que todos 
desejamos ardentemente conhecer .• ão omittidos 
ou ' maltratados; os abstraclOs. sem applicação. 
exigem-~e minuciosamente estudado~. 

Culpa 0 0 3 professores? i\'ão. vicio do.:; pro
g:ramm3~. que de\-eriam ser não apenas indices l 

form3Jos orJinariamentc por uma pessoa leiga, 
de obras (Iue ,"ão ser executadas dia a dia pelos 
profe~50res. 

Em vez de programma~. dêem-se instrucçõl"'';; 
peda~wgica~ muiti~simo praticas, ~cm preten~ão. 
e o mIl e'tará <em grande parte conjurado. 

Olhemos pnr exemplo para os trabalhns de 
arithmetica. Grande copia. fartura eX:Jgeraul 
de prohlemas :,uutilis~:mos. COI11 hyzantinns ra
ciocinins, 11la~ o camhio, o de~conto. as qucstõt~ 
de intere"e immediato. que I) discilJulo terá de 
conhecer amanhã até para acompanhar uma po
lemica de jornal. nã'l passam nun..:a de um gru
pinho <le prohlemas c1assicos e fatae~. O cam
bio, por exemplo. não é. nem de longe. esse cam
bio tão Jigad ú á nossa historia financeira e eCQ

nomica. mas tão ~ómente uma conta de comprar 
e vender moedas desconhi!cidas á razão de tanto. 
Porque ,ohe c porque desce a taxa camhial; 'l"~ 
relação tem com o commercio t etc. são my~teri,)S 
de que ninguem trata. 

Quando imparcialmente se medila no d~, a
lahro do en .. ino de rudimentos scientificth. uma 
solução se impõe como O menor dos male:)· ~ o 
abandono de5sa parte do programnla. e a'e
ducção deste ao ler, escrever e contar. Se. reol
mente. se ha ue martyrisar a criança com um en· 
sino livresco e inutil, antes não lhe -lar s!não 
os elementos mais essenciaes com que Jepois 
estude por si. No ensino secundario. porém. $erá 
preciso ensinar as sciencias que constituem as 
humanidades exigi .. is, mas tenha-se a honesti
dade de satisfazer a curiosida·de do adolescente, 
sem, ao contrario. precipitaI-o em uma série de 
ahstracções e num abysmo de con\"enções. De 
que ,ene a um joven ter estudado as leis da me
canica relest~, ~e O universo estrel1ado é para 
elle inteiramente desconhecido? Ensinou-se-Ihe 
a hypothe,e do ether. encheu-se-Ihe a cabeça de 
formulas e de equaçües, mas dae-Ihe - uma pilha 
secca. uma campainha, alguns metros de fio. e 
nã., cun·eguirá estabelecer o circuito e dbrar o 
tyl11pano. 

Em opposição ao muito que estudou nas scien
cias. pOUCt) cn1t~nlU. ordinariamente. o senso ar
tistico. () pr'll rio ronhecimenlC' da ""\ocs,ia, coisa 
antigamente fão em voga entre e~tuJa:ttts. que 
p0ssuiam de memúria um \"erdadeiro thes(")Uro 
poetic". e,lá hoje desprezado e rapazes e moças. 
q~anuo na .Jdv1cscencia precjsa~. por in~lm(to. 
alllnentar de um pouco de poesIa o I;;P.'U l'spirito, 
absorvem 'Iuasi t'xc1usivamt'nte os \"et"~\):i pic::tas. 
as queixas sem fundo, as lamurias eroticas e 
delirante; de uma caterva de poeta'. que para 
maior mal 'ião todos parnasianissimos e perfeitos. 

E' preciso que. com programmas ou sem elles. 
termine o tormento da memorização forçada de 
facto; sem pesquiza, <le datas sem investigação e 
de minucias sem curiosida<le. Não estamos pre
parando pequenos Picos de Mirandola, mas Crca
Iuras cheias da ba.ofia dos livros não digeridos. 
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Façamo~ a escola simples, de modo que as 
primeiras letra, sejam para o alumno uma luz 
que lhe pomos á mão. c não um fardo que lhe 
amarramos ás costas . Que elle aprenda comnosco 
principalmente a pensar por si. não a repetir o 
que os sabios sabem. 

E em logar de tanta ~ciencia mal assimilada, 
communiquemos-Ihe pelo exemplo e pelo conse
lho a alegria de vivcr, a consciencia dos deve
res. a con fiança no proprio valor. 

Os inglezes t~m como objectivo nos seus me
thotlos de educação preparar as creanças para que 
ejam homens peh lucta e pelo habito de encarar 

a difficuldade' e de 'dcnhar do perigo. Para isso 
é em duvida neces$aria a collaboração da fami
lia, ma ' ao profe~sor incumbe emprehender. entre 
n .)~. a reforma dos paes. Mostre-lhes que edu
car os filho não é apenas atulhar- lhes () cerebro 
com as noções de todas as sciencias, mas cuidar 
de lhes desenvolver o corpo c a alma. principal
mente a alma, e nesta apurar sobretudo o, senti
mento .. 

Tres coisas deve saber um homem. diz o avi
,ado povo britannico. e são montar bem um ca
vallo, guvernar um barco e ..• de fender em pu
hlico uma opinião. Quer isto significar quc de 
tre mooo,> deve o homem procurar dominar: 
uhjugar o in.;tincto dos inferiore~. do, animaes. 

pela sUa pertinacia c coragem: dominar a natu
reza cega. valendo-' e da habilidade. e dominar 
&I. paIxões. () ri u, a astucia de -eus semelhante.,. 
In tituamos na e cola primaria. em vez de um 
programma uni ver itario de aher. um plano de 
reforma d') indiviuuo pela cultura racional cIo., 
entimentos. O 'aher conquista-se ' uepois facil

mente, ha tando plra i o um começo hem orien
tado. E o governo ing-Iel não quer nas 'uas 
e cola, enão o minimo in,lispcnsavel. "Kas es
<.: la~ elementare da Inglaterra. 05 profe~,orcs. 

l'lIdo tndo diplom ados para o ensino prima
rio." e cre\' e-me pe oa autorizada .•. ~egucm carla 
um o -eu methc,d I. corntanto que os alumnos 
illlrendam a ler e e crever corrcctamente. · e sai
ham a~ quatro operações fundamentacs ria ari. 
thmetica relativamente aos numeros inteiros. fra
cçõe e dinheiro. com a competente applicação 
pratica no proJ,lema gra ,luado da vida com· 
TllUTll. O aproveitamento dus alul1InllS t! l',)n,tan
temente veri ficad peln) in pectore ." Com que 
magua leio até (l fim li carta de se pre,ado cor
f{' pondente, um cidadán inglez, que termina: 
", T. In 'Iaterra não se encontram helllls Pro
qra/JIl/lus /'tlra il/!!Ie:; 'l/h. clue constituem a ma
nia -da autoridade til) en,ino aqui no Brasi1. 
Lá se tran mais do_ resultaulls pratic,)s e me
Il(}R da, apparencia ." 

A 
------.:. -

A L GEBRA NO 
PRIMARIO 

S. R. 

ENSINO 

A lelltl"IH:ill pl'll~I·,· ..... iva parn a introdu
l' 50 da.;; l'qllaçúl's no ('\11',,0 dI' \ I'i( hlllPlie:l 
l'OI!lIl vnntajo ... o au\.ilial· da l'l'solll!::ill de 
pr(lblrmno::. dI' tjlll' fala li 111'01'1'''''''01' ;IIIWI'il':llIlI 
.1 011.' \\', \1.>'11 IlCl .,,·u liv,'o intitulado Prutiml 
"~'~s ill L'1rilhm(·tir, é lJl'm anli~a ( I). I 

(1) V. no Il. 10 uo~t" rcvl3t.<I I) artigo A Alllebra do 
Norm ,/ls/·!. 

,.Já l'm 1861 O \ ' l'lho t·Ctmomj ... la .To , EPII 
(, .'!l . ' mll.l'nl IlO\' a I'di!;ão do '01'11 TraiU (;om
fJld~ el' , lrilhmililJlle lhéoril}ue cl applilJllé ali 
comTII.f'rre, d la ban'lllf', alIJ' lill(lIlCC.s, à I'ill
dl/slne, conl"lIal/l /ln ('I"'luil ele probtemes 
Gl'f'e les SOlllliof/.~, occUPOU-'I' lar:!:Hllenlt' UO 
a;;~lIll1pt(). 

,~Parn muitas pl';;soa:-. - diz I'lle n pa!!ina.;; 
:13,3 -:- a _ pal~vra AIgC'hra é synon)'ma dI' 
I'omphraçao; Ignomm qUI', pm Arilhnlt'lil~a 
quanuo ~t' lrata da ~olução dI' cl'rta quc..;lõ,'..,' 
~ é. c!ul'iga<.lo a I'I'(,ol'rer a pr()cc;;~o" dI' ra~ 

ClOCIIlI.O mUllo mai ' au"ll'actos, muilo mai..; 
al!JI:bl'lcos 'par~ fular a Iinguagpm lI:-.ual, t. 
milIto 1Tl:1I~ dl.fficl'is dI' .apanhar qUt! os 'da 
AIgl'bl'a pl'O(lI'tnlll"lItl' titia. Para n:lo iJ' dI' 
I'IIContl'o a I'sll' l'rl'concl'íto /.(,·ral al:,:un"i au
t()rl'~ I'Ó pmprl'gam a Arilhml'lica para 1"1'

solvl'r l~)d()s os IH·obl'·llw.., c dão ~tlluçlil"; 
quI' JllUllas Y/'ZI'S S:lO \"/'rdaur'iros lOl/r;,; de 
lore", hr~n:-. como ('xI'rcieios, ma ' inaumis"i"l'i" 
na pratIra.» 

LEY~SE'I'II:, o ~lIustl'e inspeclor hOllor'ul'io 
~o rnslI10 prtmarlO 1'!Il Pari ... , qUI' por "('U'" 
h\~ros se rl'\l'l.a COII. ummado ml's L rI', pos
;;U1dor dI' adnul'a\ 1'1 I' .. Lylo diuacli\"o,.é tIos 
a~Jtor('o; lllodl'l'1l0S um do" <jlH' muilo [l1'I'CO
nlzam o 1'~ L ud() 1'1l'lllcnlnr tlns N!Uaçcjl" I' 
!:'I'U emprego no:; prnhkma" que costumam 
H'r, l'~llldndos nas I'sl;ola" pI·imaria". 

E :ls~im quc' ao ~I'II TraiU t!'Aril/llnéli'jlle 
( 1!)~.I'(1. til' 1\)(.'1).1:11' jUIILa um capilulo 
I'phdl\' o ao: "JlI'IIlCIJlIO" pll'flll'nlal'.· di' AI
g'l'hl'u I' tlJlplicaçflo u .. S I· ... pI"il1cipio,.. á rI' 0-
lu '50 (lns Jlrohll:lIla., de Ar-ilhrnclka . 

u1'i:io ignol'amo,; - di7. I'Ik a p'I"in:t'i . f)07 
- quI' ti in lrollucçüo do" proCI'''''''I~'; da AI

gl"!)r:l 110 ,lII.,ino (ll'i mario UI''''IH'I"I a r'I'('I'ios I' 

"llC'Olllm opposiç IÍ('''; ma", 1Ic)'; nfw Jlodl'l'i
amo>, 11(' modo algum parlil'ip:tl' dl' ... .,,·.; 1"1'

t'!'i~,,,, I' a",ol'i:lI"Il()~ n <"p\llP}halllps oppo .. içüe ... . 
E 1II"olt!p"lavpl qUI' pm 11m grand(' lIUIIl,'r'" 
di' qlll' .. t 111':;;. t'm 1(111' li illtl'!ligt'lH'ia da .. ni
<lIIC':'<; I'glll' IH· IIIl~alll'·IIl.t· n11'iellC'il1io ' 1011"0'; 

, I' I"IlIhan'CIl"\lo;. :1 applit:açüo ela .AI~, . hra 
,,",,!aria illlllll'diatalIlI'lItt· Inda a eliffi'·lIldadl·. 
Si ,..1' "olhultalll Ih IIII'mhro da,; (·lllllllli-.. .. rll • ., 

dc' ('saIIlI', I' os mai..; I'XJl'·I·illll·ntatln..; m' LI'!',. 
('111''' ('11111'(,,,,,:1111 ~1'1ll hl' .. iladio I(ue, I'm PI·,'. 
~1"1I~a (IP 11m prohlc'll1ll I(Ual'lII!'1' ti' . \ríthI1W
t ica n ('orl'i!!il' ou :1 \ ('ri ti 'aI" a 1t'lltlt'lIt'Ía 
llallll':t1 I~ "I'''\ll"ê-Io prirnl'il"O pl'Ja AI:':I'I)I·a. 
,\ soluçfto al'it h ml'l ica Ihl''' l' nll· .. nw muila' 
' ·I'U'" illdicadn IlI'la "oluc':io al~rhrica (' I1ÜO 
l"al"ll (. "I')' tI pl'illWil'a a -1"'prot!ut:!:flO 'l's:lI'ln 
ela ~1':':IIIHln, t':-I't'pLunt!oo; 00; "ig'llal''' 'H ",iill
I'ti!'idatle da lillg'U:lUC·Ill . • 

Em ouLro !in'o illlilllladn So/uliolls mi
SOIlIl/;/'s eles 1'.1'I'I'("i('c's ri pro!Jlemes CQIIICTlI/.., 

c/UIIS le truiU el' A rilllllll'lir/I/f'. com ill tl'I'I'''''':ln 11' 
I' jlldicio"i,.."il1l:t inll"Odllcç:l!l :-;ohrl' I' I·" .. olu
!;üO tio.., pl'ohll'lIla-;, di,. LeYs<';E.' :\E: IOIlg'I' 
dl' L('I'mos :t 1lI1'1l01' PI't'\'('nçilo I~ollll'n inllo
vnçiio Ifto Lemida, pl'lbarnc)-., qUI' dIa deveria 
,,('I' pl'l'col1izada, fuvol'l'cida I' I!o;palllada por 
[ot!n" as I''''cola " . 

'\ Ps"-(' Iivl'o apr('s"lIla 1'1I\' a" ... oluçôl''' c1I' 
mai" u,' ·100 pr(}bll'ma~ P('}lh doi" llll't h"t!o .... 
o :tl'ilhmdico (' () al~I'bric(), \' (,"lIcila os 
pl"!)rI'SsoJ'I'~ a cOll1pal'u-lo,; em luJ.a a I'xtl'll-
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,fiO dI! \ "llIlIl r a lim d,' qll" fOl'nwm ..,ohl·" 
1/ a"-~umplo opiniiio 111' 111 1)1''''''031. di' cujo 
l'''''JlIIIClo 1' ''P 'ra favol'a"d \,prpdicto. . 

Con .. idl'raçõl'''' :Inalo!!a.. "Uh'lTiJlta... IlI'lo 
(lI'Ofl' ..... or BOl1l1l.l: r. I'llja "ompl'lt' IH'ia IlI1 
c!oll1inio da ~1:lt1l\'l1Ialit:a, qu, ' r ,,1'·II1I'nl:1I·. 
llllC'r II·an";l'l·ndl'nll" é inrli"l·ulh· .. lml·ntC' "UI)('
ri o I'. I·Ilconll'am-.. 1' no SOUI/"lI/ Di/·tionllair,' 
.I" P,;dClI/Ot/Ít' ('1 d'ln lnulion primorirf' ti!' 
Bl' I""":'\ ("!~ l'ol. in-/im' tia JI!.!. I. ·!(i. tln 
nl. dI ' I !lI 1). 

~'·Il ... lhall!I·Illt'lllp. L \I"'" 1". flUII") 1I1311H'
IIIn líco l'mil"'I1 (". qo,' 110 magoi ... lt'l'io fratH'I'Z 
UOTa di' !':\l"'Ilt"iIlJl:d prl· ... li!!itl. l' I) 1lI'lIf,· ..... nl' 
I~LlI; Plmlll:\. 110 IlI"t'fal'ín do r;OIl/'.~ tI· , tri 
llllllNiqllt' 'lul' plllolit-aram "111 l!ll! . a .... im "I' 
"\.I'I·illll'lll : 

Quanlo Ú r'· ... oluC'~\!I clt' prohlema ... p.,tu
dÚl11o"- um "I'rlo nunwro til' (Yll0 .. (' dl'm", 
par;1 eaoa um d"'''' .. uma .. nlut;Üo IlllI"tIl1l'nl~· 
arit hmrlÍl"a I' ullla .. oltl i'1r) pOI' l'I]U<lC';lo. E 
'1UI', com pfreilll, I'orno mui jutiil·ill .. am,'nll' 
diZI'II1 3S In .. !rtl'·l·(II '" cI,' lHO;) nãll lia inll'
I'I'~Sl' nl!!um 1'111 ~':\il!il' '1UI' a .. l'l·ianr.a ..... ó 
"l11ll1'('!!IH'1ll prlwl'~"II" Ill"'alll"nll' :rl'ilhlllt'li
"0"". quando a .\ll!l'ltr:r !IH''' fornl'c,' Ullla 
"OIUÇllO .. impll''' I' ill1nwtliata. E a aqul'1I,'" 
quI' 1·I'[ll'lirt'llI. 'oh a innlll'nria dI' ftl!lf' ... ln 
hahilo, qUl' a Algl'lJl~1 di .. p,'n .. <I a n~anS:l 
cll' rnl"ÍlH'inar. rl'''pondl·rt'lllo ... qUI' no hlllll,' 
dbcrl'Lo 1'111 llU(' a I'mprl'ga 1110", l'I)a :t ,'on
dUl. ao contrario. a r';H'ilwÍlral' ti,' Illlldtl 
.. impll' .. I' pl'l·ei~o. Iillf')'lando-a di' UII1;! mi
\.l'r~1 ia flnlras) dI ' complil'açül · ... inll t I'b. > 

E duro qw' a ,\I!!, ·lll·;t qUI' ... ,. PI'I'II'11I1e 
illl'lrll'ar :tO prof,· ..... lll· pril1lario como "ulJ"idlll 
di' alIo \"alor par.! ti "I'U I·n .. itltl d,· . \rilhml'lil'a 
l', limilnrla no 1' .. ludo l'11'I1ll'ntar Ihl l'qUtlÇÕ"" 
lIull1'·l'ica". ind"llI'nd"ntt'l11l'lIll' d'l l'onlw,'i
IIll'nlo dI' 111011 11 111 i" ... Itinornin .... IrilllJll1io,. 
1'0IYllomin .. I' do c<lkulo cnl'" lalivo. A .. 1111'-
nda .. cia addiçiio, ... uhLracç;io, l11ulliplil'ação 
" di\"i .. Üo dI' (·xprc .... ilt' .. alg"l'brit-a., podt'1ll I' 
ti 1'\' ('111 "1'1' di~Jl"no;ada" ou 1)1')0 nH'IIO~ :llliada .. 
1':1\"a o '·lIr .. o "f'l'undario, Ih1i, li" prilll'ipi
antI' .. a-.. I'~UClll l'om difllt-uldad,' I' dl''''!!Il,,11l 
qU3ndo ... àó l'Ila' ,·l\ .. jl\nda .. 1'111 "IHll':1 I'm 
1(\11' n;l,) Lrm "11, '" aillda idéa :rhwl11<1 ela ... 
qU:ll1licl:tdl'" ",,111'1' !flll' 1I}l\'I'al\l> nlIno mudu 
1H"1Il diz. 11 .. altio CI.\IH \ 0 1" Ila inlrlltlll"C'iill 
dll ... ·u 1II0,ldar "nm}lI'IHlio til' . \lgol'lll·:1. 

- - - - --.:.---- --
APONTAMENTOS PARA UMA 

LIÇAo DE PORTUGUEZ 

Al teração do sentido das palavras pela mudança 
de genero 

Ante, de entrarmos no as,umpto da pre~ente 
Ii ~ãu. re<.:o rdemos primeiro tudo quanto já te-
1110 , aprendi<lo ' obre a flexão gelle rica. o lue 
mai, no' facilitará o l:studo qu e \'amos hoje 
iazer. 

Gellerv é o re<:ttr o de que di põe a hl1gl1<l 
para distinguir o' , exos d,)s individuo.; ou. pn: 
outra, é o meio (Ie que clla se , ern: para ~ . pri· 
mir um e outro sexo . 

\ E. ' 01 . -\ PIH ''''HA 

Com·) ~ão dois m; sexo ... ,ão l ;tmbem doi.; 
n, ((eneros: IIIUSClllillO e fl!lIlilrillo. 

Perten c:em ao ~l'n e ro masculino os nome. de 
I:umens e animae macho~. em geral; c ae; ge
nero feminino os nomes ele mulheres e. C"Tl geral, 
de femeas de animae:;. 

'Perguntareis, porém, si (> nome, d" CO\1 .. a, 
não têm genero, e como fazer -cntre elle, a di,
tincção generica . 

Vejamos este ponto. 
\s cousas por não terem ' ex!). foram da si

ficadas - umas no masculino c outras no femi
nino. c êlnfnrm e a semelhança dos nomes Que as 
de~knam. com as palaYras que indicam um (lU 

outro eXlI ou ainda. conforme erta semelhança 
da qualidades desses ohjectos com qualidade_ 
prllpria , do macho ou da remea . 

Ha. porém. um meio pratico de reconhecer 
iml1l cdiatamel1te. si a palana da(b é do masculi
no ou ~Io feminino . Examinemos que fôrma do 
artigo (O ou a) se antepõe á, palavras - homem 
c machil. e toda vez que este artigo .:onvenha 
a um nome de ser inanimado. é este do genero 
masculino. Ora. como dizemo' " llOlIItl/l. li mo
ciro. dizem0s tamhem o garfo . o Iullru , portanto 
esta' dua . ultima~ palavra~ ~ão do ~enero ma -
culino. 

Usando de identico artificio. em relação ás 
palanas - IlIulhl'r e ft/llra - claro ' '1: t ma 
que a palavra fac" é do genero feminino, :,orQue 
e diz li faca do mesmo modo que -e diz 11 /1111-

lira. a fe 111 ea . 
Dada. portanto uma palavra. Ja ' abemo PCf

feitamente conhecer o genero a que pertence. 
Supponhamo ·. porém. :tgora que no apre .. en

tem uma palavra masculina para que citemos a 
corre ' pondentc feminina. 

Seja. por exemplo. saber como ~e chama a 
femea do galo ou como se de\"~hamar a mu
lher que exerce a me ma prt1fi~ ão do ,~illlor. o 
que importa saher como se fórma o feminino 
de~"a~ palanas. • 

Si \'01-0 pedir. dir-me-hei promptamentc a 
gllt". a pilllvra. 

Comparando e ' as dua~ pala\"ra~, em amb ' 
li" ((cnero, 

Ga/o - g-ata 
pil/lor - pintora 

reconhecem.)s que a primeira trocou a vogal o 
, 1:\ terminjlção llela \'oRal fi que a outra accrl:<\'en-
tou essa mesma vogal ao masculino. • 

Concluimos. pois, que um dos meios (o mai 
geral) de formar o feminino c0nsiste em no 
. enirm.), da terminação a. 

Emb.,ra alguma palanas não empreguem ú
mente e"a letra terminal. em todo caso a ter
minação u_ada velo feminil10 finaliza sempre 
pela \'ogal 11" ex.: COlide faz cOlld"S$ll, patrão 
faz /,llfrJ,,_ l's(,..i~'ào. escrit'ã, etc . 

Fazem exccpção apenas a palavra_ que lor
mam u f llminino em i.:. como: IIdri:;. 

Quantil a c sc' i(,'llinino, apparcnteme!lte ir
regulare '. não ga~taremos tempo com dles ago
ra. até porque já 05 conhecei , bastante pelo_ 
mui! exercícios feitos em aula. 

• "em .empre. porém. é p.ls,h·c1 formar o fe
minino de certas pala\' ra- pela tcrminaçã0. por
fim' podererno a sim. chcg-ar a resultado muito 
di\'e r~ do que qllerelllO~. iacto Ilue con ' titue a 
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DOUa lição de hoje, mas de que só me occupard 
depoi de recordadas toda a regras para a for
maçlo do feminino. 

Continuemo . 
Quando não no podemos servir da tcrmina

çio para formpar o feminino, recorremos a ou
tro processo. 

Si vo pedir o feminino de hOlllelll dir-me
hei "'Nlhu; i \'os pedir () de 'l-'eado di~-me-heis 
corra; o de cat'allo - eY'/(J; etc . 

Logo tambem se forma o feminino por urna 
palavra diver a do ma culino. 

Quando, porém, não temo uma palana diffl'
rente p!"ra cad., genero, e não podemo recorrer 
á ter.~lnação, p~lo m~tivo já declarado, dispo
mo ainda de dors ·melO para obter () feminino: 

1.- - Empregamo as proprias palavras ma
cho e lemea junto a nomes de animaes e dize
mo : cobro ",acho - cobra lemel'" rOI/.ril/ol 
tlttlCho - rONxinol femea; etc. 

2.- - A certos nomes antepomos o artigo: 
ti collegial- a collegial; o hos!,ede - a IlOs/,ede' 
" IWlÜla - a arlÜta,' etc. ' 
~om este ultimo processo. porém. púdc 

8ita veze ueceder o que succede com o 
primeiro, i to é. chegarmo a um re ultado mui 
'libera0 do pretendido. 

1;'ratemos a~ora. do a ~mpto e peeial dOI no. 
llçio de hoje, I to ~,lndaguemo porque fi 

t'be, formando o feminino pela terminação ou 
pela antepo ição do artigo, somo levados a 011-

tro resultado que não o amejado. não ohtendo 
O verdadeiro feminino da palavra dada. 

Comecemo tomando de novo a no sa pri
meira regra e applicando-a: vamo formar o fe
tnillino. de um grande numero de pala\·ras. 

s Im,. pela terminação a. de me"i"". forma
~ "" .... ,a. de lobo, formamo loba (.\té ahi 
malto bem I). 

Ma teremo de cat'al/o - cat'ala. que não 
I ~ femea do cavallo e im uma e pecie de lleixe. 

que a femea ~~ te animal chama- e egua. 
este ca o o feminino repre enta 11m animal ,ae ~eDhuma relação tem com a raça cavallar, 

• a 1m como com este, acontece () me mo com 
muito outro nomes. 

Tomemos agora nome de sere inanimado. 
lIoe. não tendo sexo. n:io admittem propriamente 
a.adança de genero, perteRcendo uns ao masculi

.no e outro ao feminino. De alguns. entretanto, 
tetno na Iingua dua fórma. uma apparente-
mentt masculina e outra f~minina. 

Vamos vêr o que se pu a neste ca o. 
De l,nho, por exemplo. formamo I,,,lra (di

verso pedaços ode madeira ou pão) ; 
de raMO formamo rama (c:onjuncto de ra

mos) ; 
de modo - moda (nrio uso, egundo a 

época). 
Obsenandu o sentido de se femininos. ve

&DOS que e relacionam com o masculino, ma. 
que pa am a exprimir collectividade. 

Tomemo outro : 
de cuto formamos .-esta (ohjecto mai largo 

• chai gracioso do que é o expres o pelo mas-
~); . 

de j.rro - jarra (\'aso de adorno, mai largo 
o objccto indicado pelo masculino); 

Nr .. " - ba,.ra (que é embarcação mais 

Nestes casos () feminino. consen'ando de cer
to. modo ~ significação do masculino, torna o 
obJecto mais amplo. de maior capa6dade ou bel
leza. 

Ohservemos ainda outro exemplo ' : /,e,,<fNlo 
- !'~I/dula (r~logio que tem um pendulo); 

VIII Ir o - 1"I/ha (planta de cujo frueto . e fa
brica o vinho); 

cabeço - cabe~'a (no ma ulino - o pico. o 
cume, a parl e ~al alta do monte; no feminino 
- a parte superror do corpo). 

Até ago~a .. em todos o exemplo citado. a 
pala vra femlmna. emhora com a si~ni ficação ba _ 
tante alterada. prende-se ainda de alguma orte 
ao entido do \'ocahulo masculino . 

\' ejamos. porém. "que e dá C"1n oulro no
\ ' 0 exemplo : 

Ha em l'0rtu!(ul'z () nome ma culino ,'asa 
(acontecimenlo): ha tamhem o feminino .. asa 
(morada. habi tação) . 

. ~() ma culino /,rato (\'a o em que e pôe a 
comida) (larece corre ponder o feminino !,rala 
(metal). 

. Ao lado ~Ie fifo (ah·o. intento fixo), ha fita 
(tira comprida e e treita de seda. linho. etc .. 
que serve para atar ou guarnecer). 

Para o mas<:ulino /'tJsto (campo de pa tagem, 
hen'a que u gado come. ou todo e qualquer ali
~ento. como se v~ em ,'asa d, !'aSlo) ha uma 
forma parallela - !'asfa (carteira grande para 
guardar papeis. ou ainda - ma a). 

E a im tambem dito (cou a que e di e. 
~xima) - ~;~a (orte, ina. etc). Pelo que 
Vimo, o feminino ne e ub tantl o tem si
gnificac;io inteiramente .mver a da do masculino. 

'De tudo concluimo . portanto. que. pela mu 
dança de genero. a palana púdem alterar a 
signi ficaçà". 1111 exprimindo collecth·idade. ou 
tornando o . cntido mais amplo. ou guardando 
apena le\'C n,lação coro o entido da palana 
ma qdina. ou ainda. representando cou a c m-
pletamente diversa do ma culino. • 

Dar-me-heis agora muito exemplu de pala
\'Ta que, )Ia ada )Iara a . fórma feminína. não 
ejam realfnente o feminino da palavra dad • 

mas tenham o entido bem diverso, (1). 
E tudada a alteração do sentido das palavra 

pela applicação da regra que pre creve mudança 
de terminação para formar o feminino, passemo 
a examinar () desvio de sentido que se dá. Quando 
se antepõe o artigo a em vez de o, para expri
mir o feminino de certo nome .. 

Façamo a di. tincção dos generos de di\'er a~ 
pala\ra pela anteposição do artigo. 

O cabeça - a cabeça: no feminino é emnre 
a I)arte superior do corpo; no masculino. ind'ica 
o promotor de um movimqlto. o chde de uma 
aggremiação qualquer. 

O r; - a rI: no masculino. é uma nota de 
mu ica; no feminino. a cOlldellurada (e. portan
to. \'erdadeiro feminino da palavra r;o - eon
demnado) ou ainda - /'arft d~ , ",barcaçiiu. 
Quando li . ado como termo.& nautica. 

O guia - a 9l/ia: no masculino. indica a pes-

(J) Como auxilio ae podem citar, entre outr.,., oe 
Mplntel nOlllel IllAlC1Ilin.,., para que oa alamaoa fo ... e. 
o fembalao, explicando o _tido da pala.ra a_ e 
noutra f6nna: "..,110 - roio - n.o - "-o _ ,",. 
- liro - Ii.h - bi"o - ItJUO - ,,'rll4o - " .. fl .. _ 
co"'",odo - 1'0"'0, etc. 
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soa que conduz. Que ensina o caminho: no femi
nino •• exprime sah'o-conducto. pa saporte conce
dido pela policia. aviso para pagamento. 

Depoi de tanto exemplo .. já e tamo mais 
que convencido de que muitas \'eu as pala\'ra 
alteram ou mudam a significação pela mudnaça 
do genero. oi to é. formando o feminino de uma 
pala\'ra dada, e obtem outra palavra, que não 
é o feminino pretendMIo. ma um terml} . novo. 
de . ignificação mui dh'er a da do primeiro. 

ADELIA ENNES BANDEIRA. 

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

CORPOS GORDUROSOS - QUAES 
810, ONDE SE ENCONTRAM 

• umero i imo são us corpo aorduruao que a nal\1· 
rua no aJ,re:senta nos Rua tres reinos. As lordura 
"f'eptae e animac5 110 ordinariamente malerla ,Ie re 
Ie"a ;nutritiva dos tecidos, que a consomem á propor· 
çlo da neeea idade. N6s ai utilizamos para alimentaçlo. 
para iIIuminaçlo. )>ara remedios e para vario! fin in· 
dllftrlae •• 

Seaundo a consiateneia. o corpo gordura o d~n, .. 
minam ... 01,01. ",tlM'';6O$. {lDrdNrGS ou praras e crras~ 
Alpns 01-. depois de retirados do tecido que" con· 
tém. c ...... lam e endurec~ conUdera"elmenle. 

o. 01_ ... qetaes do retirados priDeipalmente da Ie
mentel cJu planta&. AI Hpedel mais oleo,inOAl lio pro· 
caradas pela Indllftria, que cldlal extrle .... rios oleos ou 
ueit-. por meio do esmapmento. Deuel o\eoe servem 
uni para condimento. outros para illuminaçio, outros lio 
emprecados na medicina, alaun para luhrificarlo de 
machinu, e finalment~ muiln lio procurad al"'''~s 
para o fabrico d~ sabões e ""bonetra. O ~guintl' hão 
muito conhecidos: 

01'0 d, oli:-~ir". ou o;,il, d~ o/i" ,·irll. produzido 
pelo e ma,am~nlo da azeItona. fmelo da oliveira. I>or 
m~io de gran.le m6 .Ie pedra . luito usado como azeite 
de mesa, l>ara preparar salada e molho. e na cozinha. 
llOil con tltue optlmo alimento, é ,enero importado IlOr 
no de Portugal. da .. :apanha. halia e França , l'u,.., 
tambnn em medicina e para illuminaçlo, teudu a van· 
t .. em de nio produzir fumaça nem cheiro de agra.la\,.,I. 
'Iuando arde na lamparina. 

01,11 d(' ~01=1I. - A colu uma ~fluena 1,Ianta 
cujas _ntes. eapremida por machlna apropriada, dio 
um azeite, que lC"e para iIIuminaçlo . qualillades 
maia finu ICrvetn para luhstituir o aznte de oliveira 
na cozinha . 

Of,. ti, ... ,"doal. - R' produaido ,>ela amelld .... 
doca e pela ama",l. ":mpreca'le muito em medidna o 
de amendoas doces. ma e frequentemente fal ific:ado. 
Produzimos alpm e importamos muito . 

01#0 d, .IlJodao - A sementes do al,odoeiro lio 
muito olea«inosu. O azeite que deltaa se extráe ser ... e 
para UIWllinaçio. Prq>ararnos o 01"0 "m fahricas na· 
cl_ "exportamo tam!,.,m em grande quantidade os 
propriOI car~. 

OI", d~ trHI"IO.... 011 de ririlt" , ,-\ manlOl1a, ou I 

:~:=, n: I~::I. p'~ '::!~!:-.ia qU~,::i~: .:: 
mena Ie extráe o 01'0 ti, rki"o. ex«l1ente purpti,o, 
~UltO em~ em mediGina. T.m!"'m se empl'eca ° I 

oleo eOlllo lubrificante de machinu delicada.. aobretudo 
dos _ores de aeroplan_ e ainda p6de ICr'f'Ír para 
illumlnaçlo. P ...... imos multas fabricai, de oIeo e ex· 
portamoe ainda ...... de q .... tidade de ...... 

_ntH da .00000rir •• da "", .. ,.. do ';1."''', do 
.",'IId ..... do (' •• "."0, do ,","o, da ... ., ... da, do "6· 
..... da ..... e até do trigo prodaaem 01'01, emprep40s em 
nrioa mlltem. "-im. o oIeo de linho e de linhaça 
emprepm_ em pintúra e na fabric:açio de ... emiaea; o 
de erilton é um purpti"o "Iolento. usado principalmente 
para OI anlmaca. 

Dal pl.ntal brasileira, ou que no Brasil acharam 
uIM sepnda patria. apropriada ao ICU dCleD ... oInmento, 
m.vtu potaUimOl ricas de IUllltaacW 'onIur .... L Além 
do altodio e da mamona. podem_ citar o a .. nodoi .. , o 
,~.,o/. o pi.Miro. o ... tU_I •• o ".Uo d, ,.,rlJa, a 
~toi""., o tut ••• ';"o do PtJ"', a I."'c.N: ... di
r_, a binoibe, o c.jwnro, e as di ... enal palmeiral de 
q1le o pala produ tio pende .... riedacle. 

Kaitoa doa 01_ extralridoa cJu n_ _tce lio 

~in':: .!. -:~ ~:: g:ra m:..::I::~=:, _ IlÚlltUnun aOl oleoe __ pr'OCumoe. 

-------
.\ ca tanba do Pará ê exportada ~m crande quanu· 

<ladr "della "c"trá" oleo fininimo. 
Sio porém ~ . palmeira que JIOII'uem maior importan. 

eia 1Gb o ponto de vista da producçlo ole .... n ..... 

c:.;::'I:::~ree : :ide;.i"l~o ~I:;tt. ~n~~" ~~::~~~!v:t!: 
da toda. a outras parte. dá tambem. na ~mente, 
uma. ~ub tancia oleosa. 

() ('"q,,~iro da Balria. outra planta-tbuouro. fornece, 
na aement~, uma materia rica d~ lordura. chamada no 
commercio copr6. O 01"" e"trahido do coprá. ou c6co. 
pre- ta·ee aos UIOS culinario • ~ lên'e- lambem para .. Me 
finos e oleos de toilette. O sabõe feitos d" oteo de 
c6co t~m sobre o sabões ardinarias uma crande vanta· 
!{em. que é o IC dillOlverem na &gua do mar, sendo por 
i .... muito empregado a bordo. Exportamol trJ'ande 
'Iuanlidade de coprá. de que o. indu .. riaes extranceirOl 
fabricam oleoa. ubõ" , e até manleica . Todo o liloral 
do Bra il, principalmente a r"riAo de Pernambuco. prn 
duz coco. que é con umido e e"portado. O uso do coco 
romo alimenlo é muilo .".palhado e traz á populaçõc do 

·orte .. rande economia. 
Outra palme-ira muito importante t: a .naco/a"ho. q~ 

dá o conhecidis imo rôro d .. rtJltJrrho. O d,.di produz 
fruclos muilo oleagin .. "'5. doa quaes se extráent doi 
"roductol: o ~zeite de dende e o oleo de dende. Cha· 
mamol azeite á .ub tanda de cllr alaranjada. que se 
extráe da polpa do fructo, e oleo ao producto reti .. do 
da amendoa. O aaeite é empreaado como e cellente con· 
dimento, principalment" nas cozinhas do 'orte; o olca 
ICrve para finl industriaes , F.m todo O. F.stados do 
Brasil encontram·R ainda out .... tl&Jmeira de __ 
oleacinosa : o aSltJhi. cujo oleo tem grande con umo no 
Pará. a boca"tJ, a babo d~ boi, o btlti4. o rô,o tI~ qlltJr,.· 
ma, • pilldo"lI. o i .. dllid. etc. 

Tambem a co~i"tJ dá uma IUNtaneia chamada o/~. 
d, "0I'II/t'''tJ. que nlo é propriamente um oleo. mas coia 
muito ,>areeida. lia um grande cqmmerdo do producto 
da dinna eslrecies d" copahiba que possuimu. poi • 
ubstancia muito procurada para UIOS medicOL 

!l01 01"0 pro ... enirntes do animaes. differentn ti 
vegetaca pela compo içlo . e pelo I(OIto. e emprecad'" 
(:U~ i clu IV3mc11t e ~ otnn rn t o.iI..:amcnh). l!'i secuintf' 
são o principaes: _ 

O/~o d, fi,ado d~ "a,·alha". - O baalhau pouue 
o fi,ado olumolO, cheio tIe 01,,0 ' Faz_ a e traeçlo 
.Ie u substancia no paizra do ,'orte da Jo:uropa e da 
.\merica. onde o bacalhau é abundante. O oleo r em· 
I)r~do para vario. fin, prindpalm~nte e-m mM~in., 
ma quali sempre o vendem no commercio miaturado C~ 
outros oleo. mai baratoa. O oleo de. figado de bacalhau 
i: compostu de olnna, marprina t' vario outro COrpN 
tae. como o iodo, o en ofre r O ph ..... horo. 

Olltrol l>eixH produzem rqular quantidadr de &ze'-

!~~I.a q.ie'!:;:-":~a::.rircarÚ~': a~~~~ :eo..: 
produzidol pelos di"e..... pci es ., pelai patas ou mO
cOtÓI de hoi, eameiro. ca .... l1o ou porco se"em para 
lubrificaçlo e para iIluminaçio. 

'0 Rrali! extrahimo oleoe de ... ariu animaes. prin· 
cipalmente dOI cetacras. () oleo dos cetaceos é conheeido 
pela <knominaçio impropria de azeite de peixe. 

.4=ril, d~ ,eirr. - Jo:. principalm"nte na !lahla que 
IC procede á )lCKa da balt!iu. productoru 'CIe oleo. ' 

::-~~aM':".t~ ~áa: f!ih::e o~=o ~e d~B:'';~~;. á f= 
do curioso cetaceo é UIM ftrdadeira feita noa lopRtI 
praianoe que elle frequenta. Emprep·1C para _ fim _ 
fraail embarcaçio chamada baleeira. muito ... .,Ioa. K' por 
meio do harpio que R fere a baleia, em __ 1- ... 
dura ás naH muitu ho ..... O produc:to mal. importa __ 
do cetacra é o oleo, produzido pelo 10Deinho delTetld.. 
U_ baleia d.,aen .... olYida peà un 60.000 kiloa e dá -
0180 cerca de metade deae pno. OI paIan utra ......... 
para onde .. exporta, é o ueitc purificado e a parte ... 
fina ... elll ao lIIft'Cado IUbltituir. como succedaneo -
fallirocaçlo, o oleu de fipclo de ....,..hau. () relto ..,.,. 

'f'C ~ora ::"d.!~-:!'!h ':~d.. -~~~ e..~. li.gr" e 
doe fipdos doa C"",.. . 

Na reciio amuonica é o Pnsl,"oi que fornece oleo. 
E' e_ uma erronea denominaçlo de duas capecin de 
cetaceoe. t: m cetaceo macho é denominado entre o poYO 
Boi a femea VMca e OI fi'hotH B,.,.,rol e M ... ,,",,'I. 
O ~Ieo que fornece o peixe--boi é conhecido pelo n_ 
de ..".,rillll e serve para illuminaçio e /Iara condi-ao. 
Tambem no Amazonal IC extráe o olca ou m.n da 
came e dOi _oa da T.rla"'lJo. Se"e para a illu . 
e para a cozinha. 

Em outros pontol do pala extráe-ae oleo do La". .... 
da A.,. e da Col'k·tJrll •• que R attribuem nrtqdca -
didaacs. O de c.pi ....... é realmente rico de iodo. e póde 
IUhetituir o de fipelo de IMtcalhau. 
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o. corpos lor.lur_ immedialo, ~m con i.tencia, 
oleoe, ",o .. nl/"I ~iglU. de que po .. uimol allUmas 

allimu e oulra nletael. .\. manteigas anÍlnae. pro
.. do leile do Mammifero.. 

M_/rigll d, I,it, "nimlll. - .. ~' a manteip propria
_lc dita. composta de vario. principiol lordurosos. 
_ a b .. ty,;.... e a Iftllf'glJri .. ". E_. lordur.. apre· 
lefttam-se em .uspen",o no leite, em JlC<lueni .. ima. loltal 

M =-iabricar a manlei&a. é nece .... rio primeiro dei· 
.... repouaar o leite: .. bolhas de cordura sobem ~ntlo 
, lIqIerficie. formando uma crosta amarelada. que con· 
...... o creme. Retira-ae o creme que IC formou, ~ 
__ a 1l1li apparellao apropriado. onde eUe é batido: 
_ . .,at1ahu de manteip IC anlomeram em uma ma ... 
eaHda.' que é a mantelca freaca. Ha oulro proceaao. en, :":0 e=d!'::: leparar o créme, um apparelho 

_tei", i produzida pelo leite de cabra. de avea.. __ princ:ipalmcnte de .. cca, Fabricamo. no Uraail 
..... qualidade de mantei... que é inteiramenle 

~,:oll~;ri/J/. 011 ..... rl/II,;" ... - .. :' formada qua.i 
-'uiva_ate do principio lorduroao chamado maria
..... exlnlhido do aebo do boi. Miaturada com leite e 

_teria •• Iran.forma·1C a lordura em uma malla 
que Dlo tem abeolutamente o aabor da mano 
é apreciada por multa fCDte. A. mantel,.. 

_~Iaeiiraa que importamol ",o artific:iaes. 
manteip ve~tae. a maia importante é a de 

-

U /,~Irol,o bruto ~ um liquido d~ a pecto oleolO. ainda 
'1ue nio tenha a me ma compo IçA0 dOI corpo tordu
r.,ol. Tem lambem os nome .Ie o/~" ",in~rlll ~ "1,,, d, 
"0/,"'0. ,\ lua di Iillaçlo dá .. ario pr",luclo. enlre oa 
quae. all\m re iduo. ol~o OI que se pre tam para a lu
brificaçlo. e doil corpol com os caracteri lieol lodo doa 
lordurosoa: a /,arafi"1I e a (·/lsdi"". 

P .. rafi" ... - .. :' uma ubalancia branca. InlOluvel na 
alua. ~ que lerve para a fabricaçlo de vela e ph"': 
phoro.. e ainda como ilOlador e lubrificant~. 

VahU ..... - E' lran.parente. aem cheiro. utiliuda 
em pharmacia. para pomada . Tem a antalem de nio 
ficar rançoaa. 

A ",a.t,;gll dlt ';.~o c a de a.'i ... o"io devem seu 
nome á conai'lencia vi inha da con.islencia da mantei&a. 
ma nio",o corpoa .0rdurOlOI. 
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banha de porco. com que IC preparam OI ali_Dia 
na cozinha. a ,ordura da carne de vac:ca ou da pmaha. 
a mantei... etc. ",o corpoa lorduroaoa proveniente. do 
reino animal. ulilizado. para alimentaçlo. poi. o aOlIO 
orpni.mo exi,e uma raçlo de .ubatancia •• ordur ...... 
ao lado do hydrato. de carbono e das material albumi
noide •. 

lIlal~~:a: n!o a::itenod:e~~~~i~i,:"~ d~den.rJ~:'!íeotd! 
coco. o cacau e outros ",o alimentOl ,ordu",..,. ve
,etaes. 

oleo.l~ra <1j1l':'~:': .=:. ==oiu~::":'co= :;dr:.. a pa;:"~~J!r ,:~~~:r.:. de ti_. para .. 
TodOl _. Corpos 110 ~arKterlzadOl por determina

du propriedade •. 
' .. 0&/".,. ,Itr.,. do. cor,o. g"rdflro.".. - Dimn

coem·. OI corpos cordurOlOl pela ICn .. çIo especial que 
alo ao tacto: • ... C/fI".".; deh,_ no papel uma man
cha traa8luclda. que alo deaappareee com o calor; ia
na-.. quAIIdo aquecidOl a uma temperatura aaaito 
elenda; • maia leves do que a apai. ~ • dehlUlt diaelycr ........ _ facu-te ___ .0 ..... 

flueto de earbgeo. ................ u e ........... 
Chimleamente alo CompoetOll tema~ (Co o. R). __ 

ha tambem cordur.. que cOllt'm outrOl eorpoe. _ o 
"hoaphoro e o iodo. ~ 

510 formadOl pela mi lura. em proporç6e. variada .. 
de certOl principios. dos quac. os mai. importantel .: 
a ,,1';" •• a _,lIri"" e a slft'; ••. A olelna é um corpo 
liquido. a mar",rina e a atearina 110 IOJido.. Ouato 
mall oleina poMúe uma lordura, tanto meaOl coulÍllen· 
te; a durua aUPlnta cOm a _rina. No uàte do 
olkreira, .. a _nba de porco, etc. ba ..... de q~ 
de olelaa; ao .bo predomlaa a ltearlna. 

Os corpos .,rdurCllOl, prlaclpalmente .. 01-. abeor
vem o O1lJfCDio do ar. Ail(Un. deU.. combinam... com 
pequena port;lo d_ cu. alo mudam de upecto. maa 
adquirem um cheiro desqradavel. que • denoaúaa 
r8"f'" Outros abeoM'em muito O1lYfCDio e IOlidifica .. _ 
ra,,\damenle. ICm que fiquem ranço_: cllaamalll·. oleOll 
seccativOl. e emprepm·1C em pintura. 

S.,tJWifil:/JI;''', - Todu u corduru ...... e anI
maes 110 _eptivela de um • __ 0 muito Impor-
t4nte. a M,tJWifil:",'o. Submettldoe. em ...-ca da ...... 
, uelo cIu nt.taaciu alcaJiau. tIeI c_ a .,-... 
a aocIa • a cal. OI prilldpias pdu_ (oleina, mar .. -
rina. atearina) combinam-. CDIII • ..... • dHdotwa-

:' .~~~ ~..;:, c:':::o ":',/~~~":' uma:/:: le:d~t.:.~. 
em aeido oleieo e &lycerina. a marprina em acido mar-

:t.:!~o e :!r:e~:~obra=:=ai C:ue ~rie:/J;.!l= 
cI". porque OI acIdOl resultante.. c_bina4oe c_ • 
pota .... a Ieda ou a cal. formam nbltanclaa deaotaiDa
da. uN,. e qJIC em clalmiea 110 cUiflcadOl entnt .. 
•• ., oleato .. marprat.., atarat.., ett. 

GlycniN. - ... nbataacla, reqltaDte do dado
bramento do. corpoa .0rdurOlO' IOb a .... da. aleali
no .. é um liquido Clpesao. incolor. de eabor dote, pelo 
que lhe davam anti,amente o nome de ";ui';' ti •• 441, .1,,, •. Nada tem entretanto de commum. a Dio 8C1' o 
loato, com o auucar. 

E' da fabricaçlo da • ..,Ia. (acido .t.rico) que pto
vim a maior parte da .Iycerina do ~o. 

Emprep.1C a Ilycuin. em perfumaria e em medici
na; e ae~ ainda para fabric:açlo de exploeiVOl, por meio 
d. fIlIr",IycniN . 

.urogl,c"" ••• derivado a.otado da rlycerinaz. é _ 
corpo ~mo. poi. detona com a maior facilidade. 
le'l&Ddo pelOll arei o "boratorio e e máDipulador. Pata 
dlmlnalr o risco é a nitro&lJcerlna misturada COIII .. ate
Na poroM8 e inert... cama a areia e e tijolo ~~ 

08 fragm~nto inertes abson-em·na. íunnando unla pasta 
oleosa. como uma areia grossa humedecida. a Que M' 
chama J .\'1IOmilt'. E la "" la é depositarla dentro rle car
luchos adequarlos. que detonam pela deflagração de uma I 
capaula de fulminato tle me<curio (espoleta) .• \ <Iyna· 
mitc i (I (,"-I.losh-o de UIO corrent~. sohrctucio t~a~ nu
nas e pedreiras. 

S.\C.l\O, SEl" ... \llklCO 

Pouca. ubllaneia lêm 118ra o homem a ulilidad~ .rlo 
sabio. Na vida onlinaria. corrente, passa despercel)lda 
a .ua importancia (lOrque e tá de tal modo ligado ~s 
nosoa acçõn que ninguem se lembra de .. u~ elle l)t .. le~<a 
nlo ex! tiro do mesmo modo que nio H' cogita da ~XI5· 
tenda do ar, tla agua, da I,re aio atrnospberic3. ~tc. 

() PO\"'() primlt1\·o não Q conheciam; Rn·iam .. c, para 
aa nect idad~ do a seio. de c~rtas planta rica de 
potaSS3 ou oda. HOJe todos o povos civili~do . n co; 
nhecf'm e !Labt:m iabrical-o: o eu consumo t" tulo ate 
Como ignal rla civilização. I'roporcional ao grau della. 

,\ Jlrim~ira coisa de que se tt-nl idéa, no genero de 
oabio. é uma c peeie de unguento que algun I~VO' 
antigo pr~paravaan íen'mdo gordura com agua f' cinza; 
a pa ta re ultante ~mp~laYa·w como empregamo o nos
so sablo. 5 reacÇÕt's C'bimica Ilor meio das qua~~ ~~ 
tran forma,,'a a gordura eram entretanto ignorallas ate 
o oeculo pa .. ado . 

1I0)e sabemo eXI.licar IlCrreitamente o phellomeno ,!a 
saponificação do corpo gordurosos. F.lla se effeclua 
por me () da potassa CONshc" e da soda C'austica. fl,l1e são. 
em chimica, o hydralo. rcspectÍ\·amenle. de polas '0 e de 
sodio. dua base muito ~eflÍca . 

bemo já que o rorpoa IOrduroso ~ .Ie loh~am 
em um add" gDrd.rDso. ou grlUD, e /11)'('1t",,0. O ac"I". 
que pófie ter oleico, marpriC'o. at9rico. etC'., combina-se: 
com a base alcalina. para dar um ui. que será. re l_li. 
ram~nte. um oIeato, um marlarato, um Ite-arato, 

O aabõea pro cniente. da pota la ",o "'Dllu. oS ria 
oda são d_ros e bem solidOl. TodO!! elle contém agua 

em malor ou menor quantidade. 
Corno ale ° sabia na limpeza? F.lle é emprepdo l'rin. 

cil",lm nle na manrhas de rorpos lorduroso que a 
.... a pura não póde di Inr s6zin .... Para que a s~h
lancla a eliminar polia ser ,ptirada pela agua. é pree, 

que .e lorne soluvel. A potalSa."lI oda. a ammon~a ... -
ti razem a "".. necessidade, ma não se pO<lem empre· 
gar directamcnt~. porque of'stragariam ac mão e- a roupa, 
A acçlo dt' sa ubatancia alcalinas e. uavlzada. mO<lc· 
rada 011 mi( a.la pela a la ão do a«do gorrluro""s. de 
aorte que se póde uoar sem peJÍgO o labia. E' a part., 
alcalina do .. ltio que lorna IOfavcis a .nrdura. para 

:.e r:-:";r:;ri'o":í:o~r f::e'!:d~ =.;.. ~n:li .. ta~~~ 
mlOluvei •• que nlo podem ser uoado JIIlra a lav&lem. 
Tal r o de cal. Quando Ie colloca o .. hão commum em 
ama 8I(UI multo alcalil1a. OI acidoa do oabio ordinario 
combinam-se com a cal que exi tr. na agua. forma,!do 
sabio de cal. inlOlu\'el. Sõ depoi que l<?<Ia a cal contld~ 
na acaa Ie tiver combinado com OI acidos do .. bia. e 
que o re lo delle póde 1Igir. razendo eI"uma e limpando. 
Em todas as alUa. aaluraes se forma o sabio de cal. pois 
que toda possuem . ub.tancia eakarea5. ma • .em algu· 
ma. em maior quanl1dade do que em outra. l ma "",a 
muito rica d~ cal é incon\·rniente. portanlo. ""ra a la· 
v.m da roupa. (lOrque eonlOm~ mai aabio. 

em hom .. bão den disooh r·se rClfularmcnte na alUa 
commum. r perfeilamenlc no aleool. e deve lava" per
Wlamenl .. o panl1o. di olve"do as gordura . 

Prepara-se o aabio ~m di ertaS materia. lord~r~ • 
.. mais importantes .Ia Qua~ do o f)l~o~ d~ oln'rlra. 
M .... mo de amendoim, de alcodão e de peixe e o sebo. I 

para OI "'b6ea commun.; o olca de coco. " de amendoas. 
o eçermacete. etc. para os mal fino. 

O tratamento daa ,ordu ... para a fabricaçAo do oabão 
comprehende ariu fe"uraa com div",.. IOluçõe. de 
Ieda ou de potasaa. em ariu caldeir.. ucce in. Ter
aniDada • co.edura. é a ..... reeultaRte introduzida em era'" fõrmu. ou cai,... rectancuJares dellnonlam • de 
a.deira OU de feM'O. onde. di o resfriamento .... rolO. 
Dca a doze diaa depois damoatam·1C ... fônau, e OI 
bI_ de aaIaIo alo cOrtadOl por meio de araatel. I'&ra se 
obterem OI paUl, como 110 vendidOl no mercado. 

A cor e a coa.iatenc:la dependClll da qaalidade da. 

cor(~)':'i.&~ i'ru~:.:r=o' póde ler purificado. de 
modo que IC apreaente intei ..... ente branco. Com Cite 
oabão branro purificado. ou oabio de 101_1". é que 

se bricam. na maior pa.rte~ o sabonetes. ~rfumados r 
coloridos "or diversos l.rocCllos. 

Os sabões fino., de toiletle. devem conter pouca 
agua, ll3ra que consen"em o perfume. c llOuca substancia 
alcalina JIIlra que não rachem a pelle. Para fabrical_ 
devem ser procuradas materia! primas puras e finas, Dt'~ 
(lOi. de solidificados. cortam-se em pequenos pedaços. 

Preparam-se ,ambem sabões que conlêm varias sub· 
stancias medicinar , e <Iue: são procurado_ para o banho. 

.\5 .. 'das suaricos. que usamos para il1uminação, coo
stam de uma mistura de acido tearico e acido marca
rico, tIue se obtem pela saponificação do sebo. 

Pala fJue 3S gorrlura se reduzam *' C"s~e.s clois aci· 
do •• é "rcci o eliminar a glycerina e o acido ol~ico . A 
glycerina é expeli ida por meio da cal. ,lo aci,lo .ulfu· 
rico. ou do vapor d'agua muito aqueclflo . O processo 
da cal é o mais empregado. e basta uma pequena quan· 
tidade de cal para fazer. com agua. a .aponificação, 
denlro de uma caldeira fechada. e sob alta prellio. 
Em selllhla extráe·se o acitto oleico por meio de: forte 
compressão. e o residuo ioJido é constituído pelo aeidos 
stearico c margarico. Derretido no"amente pã-ra 5et"t!tn 
purificado!' pnr mf"io de lavagens com agua a ferver, é 
a pasta por elle5 rormada lançada em um deposito apro· 
"riado, no fund" do qual e 11" as formas das \·elu. 
feitao de chumho. Carla uma tle sa. fôrmas I>055Úe um 
.... ,·io ou mecha de fio de algodão Irançado. Retirada 
das fôrmas, a velas são Jlolidas e n.po tas " luz e á 
humidade para 'Iue fiquem claras . 

lia machinas aperfeiçoadas .... ra se obter a oaponi· 
ficação rapida da gordura. a fabricação <Ias ,·ela em 
grande quantidade. e o polfmenlo d~lIas. 

,\ glye"ri"a resultanle da laponi ficação. é. vendida 
para diver.os fins. princil18lmenle '18ra pharmacta e para 
fabricaçlo de explosivo .. 

_\Iém da vela fabricada .\e tearina, Ou de ac.do 
llearico, ha as de cera. de espermacete e de parafina. 
A. primeira eram antipmenle fabricadas de pura cera. 
to hOJ~ d~ cera, stearina t'" parafina: &e-r\'em principal· 
menle ""ra o culto religiclO. 

Exi lem ainda velall de oeoo não sal,onificado. apena 
derrelido e moldado ~m fôrma . A chamma d~ lU é fu
macenta e clf' pouco pOtIf'r inuminativo, alem de ser mau 
o cheiro que .le.l"end~. A da boa vela d~ atearina 
ao contrario brilhanle. lem fumaça e wem cheiro. 
velas de ebo qua i não IC u&am mais ,..ra iIIuminaçlo. 

:rl':i~ i,":r:"i::s~cameli~': ~~n1Íiu~~~~~~ode~ r. 
1I0I1l0 hoje. 

POHuimo numerosa fabrica de ,,-elas e-m varios I.,.. 
garea e ó no Di tricto Federal se l>Odem citar duu 
ou tres importantCl. 

A vela de atearina é relati .. amente nova, pois .
maia tem de um acculo. Autea a de maior empr.., era 
a de ICbo fundido. Para que eua vela iIIuminaaae .,ra 
"reciao e.tar de vez em quando a t'ortar o mO(T1o • 
p8vin, ou espe'ritar, para o t.jue se emprf'Pv." tneuraa 
commu .. s· ou um objecto prol"io. o elpevitador. que 1a01~ 
nia ... conloece mai • Eram lio ahorrecid os lnc8ltVe 
nientes do morrio fumarento da vela. Qur o ~ 
Goeth~ ~lCre"'eu uma vrz entre os vus v~rsoa: I lo 
ronhe~o coioa que Ie pu<lease inventar de mai Ulil d. 
que a arte de queimar a. velas scm t~r de ~spevit~l.a -
Eisa aspiraçio do graude poeta. que parecIa ,mJlOllR,,:el nG 
leU lempo. é hoje coisa trivial ~ ao alcance do ma, po. 
bre mt>rtal. lla tou para iaao que se 5uhslilUilllCD\ 
pavio torcidoa anlig..... pelos trança.los; com cita ntocIi
ficaçAo tio implCl se re.olveu o problema pelo ..,.uin ... 
O qu~ dete,:,"ina\'a a formaçlo do morria e~ a c:cnabtd
lio imperfeIta do JIIlVIO. que fIcava. no meIo da cla .... 
ma. isolado do ar pelos gazes que se formam qua .... o • 

~: ~o~id~<: a. u~~r:~~d="d~:::a ~u~~::; c,::. 'ó':: 
entra em ~ontacto com o ar. e queima-se eompletal8ente. 
em ICr preei o e.pevitar a v,:la. Por ahi IC .vê cGe1II 

peque.... eoi... pod~ det~rmlnar ... oerc- ,ncaJeuta.:. 

vei~éra da. veJaa, _-se como subatancia i1111111iMb 
vas OI oIeo. ou uei ... de oHveira. de c~lza. de ~~~! 
o petroleo. ou keroeeae. o CU de. ,"ummaçio. ?"'" .. -
do ca"1o de pedra, e o CU .aceIJ'leno. pr~,do ~ 
carbureto de caleio. l11ulDJ~o perfeita e. poiiia. 
obtida por outro melo: a elrctrtcldade. que hOJe \OU 
eliminando pouco • pouco todoa OI outro. 1)'11-
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111. - LiÇÕES E EXERCICIOS 

A PATRIA 

Xão J.lócle ~er indifferente ao povo a orga
ni'ação rioe; poderes que () têm de governar. 

~ão ~randes as responsabilidade~ que lhe 
a si. tem c dahi, o criterio que del'e prt:sidir il 
lia e_colha, 

X o preparo do cidadão está o elemento 
primordial para que scja dia criteriosa, 

I.uiado cOtll'enicntemcnte no lar, prepara
do na e~cola ondc lhe dCI'cm scr incutidos os 
,ão, principios dt' moral c o amor da Patria, 
tornado um ser consciente e capaz de disct'r
lIir com critcrio, estará apto para exercer 
uma das ua . mais e lel'ada~ attribuiçile, -
indicar rh que te r; () de diri~ir os destinos d,l 
P:ttria, 

(;rande ,erú a ~oml11a de responsahilida
rles fim' lhe caberão "C a sua (",colha recahir 
110, meno di~no. Incol1scit'nte, incapaus, 
todo o- acto~ cmanado de individuos deva
~Io- á alturas do poder Sl'l11 o detido CX:tl11l' 
do cu \' ;l1or 1110ral e intl?!k'ctllal. lon~e dl' 

hens da nação 1.'111 heneficio proprio con~titui
rão a causa de sérias perturbações pelo fal
seamento rios principios moralisadores que 
rlevem presidir ao desempcnho da arclua ta
refa de legi. lador, 

fnfeliz o pOl'O incon , ciente dos scus di
feitos (' incapaz de ngoro~amente e com cri
terio cumprir os seu de"eres, 

i\nnullanclo-sc terá, na \'elha phrase, o go
H'r110 que merccer, 

E os pa i zes cm que elle , c desinter6. a das 
questlie. importantes qm' cIizt:tn respeito ao 
seu hCI11 l'star. ú sua felicidade, cm que a 
\I>ntadt, dos dirigt'nte ' predomina em ab ollto 
, em que contas lhes ~ejam tomaclas, são 
paizes anarchizaclos c cuja marcha para o 
e~phaCt'lal' nt() facilmcnte c1e fará, 

A FAMILIA 

I n~trt1ir l." edllcar os iilhos LI 1I1contc ta
\'elmente o principal dever rios pae- , 

(;uiar-Ihe~ 0<; primeiros pa ';0. , oriental-os 
TIO sl'ntido de se dirigircm convcnicntemente, 

o fllll' no" 1'lIml~I'I' -(' 111'('1: " '/11" hOjl', C) 1~ I 'a ... 1I 1Il' umanhi'i, 1 :~If'UI' o IIl'll ... ·lIl'1rn li' 

(l all('I'I'('I~'ouI', ('outnr-Ihe' n suu hlo.;lI)1'llI, lJlll'U ~Illl' do 1I11.,..,nlln al!:;ulll h('JJ1 110<:<;''\ ('ollu.'I' 

t 

Ih' "~()I1' pal'lI IJll' 11111' unia ('OI1,,('i('lwla de "I (', JIIU'llIlIlo, dUI' 11 I~)(I() ... lima NIIl,,('I('npln 
nadol1al. ~lo"trllr-lhM "'Im ... ~)l'IA'l' lIo; 111' ~''''\llrlto, ~' ('1\ IIILul,'i'io pu .. a qllf' u .. J)r~':LI.' (' u., J 
"3lha IUlIIl'tl1': 11" ""Il'J 011!!:('II"; IDl--.cllo!:iI'n" (' NhIlO:,!,I'Ullhil'tI" p~ .. 'a IIIU' 11 ... -.ulha ('01111('('('1' 

I' IlPlllkat'. ('om Jlrovelto, 110 pl'c ... enH' (' )lo!' })I'('\'('nçuo, no fllhll'O, 

\FR \'10 PETXOTO. 

--- - - - - ----- ---
serem hcncficl) - Ú colkcti\'idade, ser-Ihe-ão 
pn:juidiClacs, 

.'0 exercicio rias suas iuncçõcs ekctivas 
o. re(lre ~l1tantc~ de uma nação dCI'l'm scr os 
interpretes fieis da \'On!ac\e dos que os pie. 
geram, 

l onhccedores da~ suas necessidades, a 
con fecção das It'i .. dCI'erú ter rm vista só e 
exclu i\'alllellte pro\·êl-as. 

S('T\ il1l10 ao pOI'O :-a\elll ;1 Patria cuja 
~randeza depcndt' ju tamcntt' da elc\':HI,l C')I11-

prehensiio que o~ que a rcpresental11 têm r!us 
~l'US deveres, 

A importancia do podcr Il'gislatil'o ~ por 
con 'l',g'uinte transel'IHlental, Um ('ongresso 
constituido por indi\'iduos sem o cil'ismo nc
ccs ario para comprehcnderell1 o valor das 
suas altas funcçtlt's "t'rá 11m Jlcrigo para o hem 

star do povo. 
A \'otação dl' léÍs de caracter pessoal, de 

Jei~ attentatorias das lihenlades, de Icis ca
pazc- til' fazerem perigar a integridade do 
solo patrio, de leis que visem a expoliação dos 

dl':.bra\'ar·lhes n caminho da multil'la diffi
culdatles capall', de impl:dir-Ihl's o .,urto para 
a felicidadl' são :ttt rihlliçiícs fluc Ihc~ com
pl'll'm l' a que Sl' não pódcm furtar, 

A comprchensão de tal dC\'er é um dos 
principal's l'ieml'ntos para cllmpril.() rigoro,a
nll:nte. 

. \Ima aherta a todas as imprc<;si,cs, facil 
Sl' torna (I criança conserl'ar arluellas que com 
mais intl'llsida!l(' se lhe imponham. 

C) v,tudo attcnto da. tenrlencias dos filhos 
tornar;, facil aos pal's a larefa quc lhes é im
posta pc1as cxigencias sociaes. 

O conhecimento da dosagem nos rigore 
dl' qUl' se deve lançar m;1O para corrigir des
I'ios a que natura lmente estão sujeitos os que 
iniciam os primciros passos na I'ida é uma 
ncccssidade imprescindivel. 

~ão são os rigorcs exaggerados aquelles 
que melhores resultados dão. Temperamentos 
infantis existem a que taes processo. longe de 
corrigir produzem malcs irrellledia \·eis. 

,\ irritahilidadc causada pela compres .. ão le-

.\ E~COL.\ PHJ.\IAHI,\ 
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I'ada ao extremo arrasta a criança á pratica de 
actos tl'ndcntc, a fugir á suas conscquencias 
selll no l'ntrctanto produzirem o hem que se 
de. eja, . \ franqueza, a lealdade, as naturacs 
manife. tações do espirito desapparecem para 
~erem suhstituidas pela hypocrisia, pela dissi
mulação, .\s~im agindo, a criança procura, 
niio corrigir os defeitos que a tornam passil'el 
do castigo. lUa,; a l'Ik fug-ir pela impressão 
doloro~a lJuc lhe produz. 

• Yão corrige o rigor exagcrado certos 
teml'lTamento::; . 

E () exame atlencioso da~ tendencias dos 
íilhos ~ um de\'er dos pae,; a fim de hem sc 
orÍl:ntarcm no melhor modo de dirigir-lhes 
o~ passos, de g-uial-o" na pratica dos hons 
'ICtO~, 

Se do rigor exaf.!:g'~rado p()d~m advir l>l'r-

nlclosas consequencias, excessivas hCl1t:\olcn
cias não darão meIhorc~ r~~ultados. 

Tol('rar êm exccs~o é tambem prcjudicar, 
A fraqueza extrema demonstrada em ex

cessil'a lolcrancia Ili'fO póde ser henefica, Sem 
os entra\'cs oppostos aos desli~t's para os maus 
:tCIOS torna-se impossi\'el a conqui ta de 11m 
hom resultado. 

Um mcio tcrmo, pois, se torna nece~'ano 
para que seja attingido o fim collimado. 

Dahi a grande dose (lI' preparo que sc faz 
nl'Ct's'ario aos pa es para hcm dirigir a cdllca
ç;in dos filhos, 

:'11 i .. siin dt'licadi~~ima, () "eu (k,empenho 
t' xigt' Utn lacto xtra')nlinano. 

Educar ~ corrigir, l> preparar para que os 
aClOs sejam praticados conscientemente , E 
jamais con"l:g'uirú ('xe rcer tal funcçüo quem 
pa ra ell:t não tellha o ,ufiiciellte preparo. 

GEOGRAPHIA 

Estado de M inas Geraes 

() E,lado de ~Iin;t- t,erae.; -- Coração <I" 
IIra,il e c.1raçâü , \Ie ouro em peito . Ie fe:rn -
egundo a expre"ãn (lo Sr . lI , \' ·1 rCCI. ' , e real

mente 11m rico centw produclo r d e onde irradiam 
(') cmcnIO.· \' itae, para diversa.; parte,.; do I!,ig-an
;e,co o r:,:aniSllh) <Iue constitue o Dra,il. 

~Cll passado'; lão ~Iorio (l como ~ hrilhant.: 
" -eu prc"enle promi' .or de tae~ "r() " rcs,,~, lJue 
tl hrilho de hojeerá o fiu . cado por uma era ~m 
~IUC não pos,a encontrar um ril'al ,inão no pri
ml"iro E,tado hra,ileíro , 

Elle ,e no" apn"enla COl11 uma tr:1l11cioual ha
~a"em de facll ' hi,torico, que não 1"'Jdc pa'"ar 
tle<pcrcehida ao me<tre. 

,\ I!uerra clo< Emhoaha_ caU-adl)ra da horri
\'(~I carnificina do rio ria' ~rorte< " n I1lOl'1mentn 
lihcral-r~p\lhlicaJlo da I ncon fidencia ~1 ineira, no
I1rc c prematura rel'olta de um POI'O que alme
i [I\'a a liherdade. , crão recordadl)s de,tacando-"e 
"'mprc a hella c immaculdada figura de Tiraden
tes, \'encido pela prepotencia, mas \'encedor de 
Illd;h a, fra<luezas <Iue podem aCCOl11mclter " 
enle humano nu derra,leiro momento de e. ·isten
cií\. 

Em seguida á- con_ideraçõcs hislOrica", del'e
';í' jlas,ar ao e,ludo ti) terrilorio mineiro apre
ciando- e 'a sua superficie de s88.500 km', que o 
colloca em quinto lugar depois ,I" "\'mazllna~, 
~Iatto...\.roso. Pará c Goyaz, 

E' o primeiro de lodo o paiz pela ~ua p<lpula
ção talvez 'uperior a -1,500,000 hahit~ntes, 

Seu 'Íllo comprehende a parte mah monta
nhosa do Brasil e apre,enta os pico~ mais ele
vaclos do ystema orographico hrasileiro, 

E' por iS;;1) que, apesar de situado ainda na 
zona torrida, algumas de suas cidades gosam de 
um delicio", clima perfeitamentt' compara\'el ao 
de muitas localidade. da Europa. 

S,', no lalle de algl11~ rio, como o :" Fran
cisco, o clima é qu ente e Immido, \Im poUCll in a-
111',r(', ma, nas reg: i,; , -erranas .é sempre tem
pera ' lo c sau!l;II'c-1, 

:\, ll1ontanha, d'Cl ,01,) mineiro: p ~.a sua d.~
po,içàn, jurmal11 11111 ,y,te1l1a chamado dr) ,~pi
nhaç ') fim', ,'u m. cand) a :-;, E, (\0 E,tado czuc 
rumo :\. E .. lllmam d i \'e r,a~ denominaç;;e 
J{ulllir]IICiro , cujo, pico, mai_ ele\ado são: o 
da, ,\gulha< :\clrras 11/) !tatiaya (2:9f)O :n.L o 
Itaiubá 12,000 m. ), " Cara,a, etc.: llacolam)', 
com () pieo d,:) l11 e<mo nome (1.,:;0 m.), Ilacam
I,in" <1:1' . II/IIas. CrllIl,'lIdas, 1'1":. 

lh"lc _yslt'ma parte uma )omhada ,r;U1.,I'cr. :l1 
que t'Orta o Sul de ~linas. 

Sl1a- princlpaç, rami jicaçi;e, sã .. a erra da 
, Cana"tra l' da ,\Iatla da Corda, 

E' na erra rb Canaslra que se en' ,atram a 
n:t,cenle< d" S, Franciscll fim' rlt'lla e precipita 
i..Jrmando a ,'aehoeira ,Ia Ca;:;a ,L\nta. E' o 
maior rio CJUe hanha ~xclusil'am~nlt' lerra' bra
~ileiras, :-;uas agu:t> ,rguil1ll.) a dirt'cção geral de 
~, para :\, atra\e~sam os Estados de ~finas e 
Hahia, mas a', hanharem lerras pernamhucana 
tomam a direcçàn de O. para L, até alcançarem (l 

Oceano, depois de senirC'111 de lil11itt' entre .:\)a
:,:ôas e Sergipe. Corrt'111 elll UI11 leito dt' 1 , 000 me
tros de largura média ma, que chega a ter. á 
"eze, J.Ooo e lança-se a(1 mar por um cstuario, 
onde a ,lia impeluosidade de UI11 lado (' a, onda" 
nceanicas Ile outro accul11ulam areias em hanco, 

j <cmi-circ11laTl's, perigosos ú nan'gaçãn l' conhe
cirlos pel" 1111111(' dt' C.)rdã" da narra. 

E' Ilal'cg:lI'el Cm I'arios l' lon'S,,, trechos, ma" 
;to, grandes ,'achOl:iras enCl)ntradas no seu curso 
;mp(.",ihilitam uma na\'(~gaçãn continua, De to
rias ella'i a principal acha-se ao :\, da Bahia, é 
a de Paulo :\ffonso, cuja belleza e majestade 
in piraram ma6",i ficamente o 110""0 poeta ('astro 
\h'cs, 

Scu, principat:s affluentcs em ~fina~ $ão: 
pela margem direita: n Pará, o ,Paraopel>a, o das 
\'elha-, nal'egal'el em parle e o V'erde Grande 



.-e é limitrophe. ela margem esquerda rece
)e: o Indayá. o Ahaeté. o Paracatí,. o lJrucuia. 
1Iavqavel e o Carinhanha que limita. em parte. () 
bado ao N. • 

OUtro rio de grande importancia t':m l1e~ e 
Ittado as ua na centes. Os formadores do .Pa

: Paranahyba e o Grande. que ,ervem de 
Norte e Sul ao triangulo mineiro. o Doce. 

}equitinÍlonna. o rardo e mUIto OlttroS par
tt1n do interior de Minas e tomam diversas di

:;. ....... :ço~5. hanhando varia cidades e indo un para 
ugião platina e outro para a oriental. 

um grande rio banha a capital Bello 
r l~lriZl)n':e - cidade moderna. lindamente con -

ituada num planalto a 9lO metro de 
communicando-se com a cidade do Rio 

pela E trada -de Ferro Central d,) 

LlNGUA 

eLo S E PRELIMI.· R 

• - IIIMIUItIo - o pinto 

:\ cnaçao do hicho da eda "ai e d em'ol
vendo no municipio de Barhacena e em Campa
nha a criação de ahelhas toma grande incremen
to. Não é menos rico o reino vegetal que fornece 

. excel\ente. ma-deira~ de constrocção. Os princi
! paes cereaes e a batata chamada ingleza são em 

todo () tcrritorio muito culti"ado . emhora o caf~ 
continue a er (l principal producto vegetal de 
ex portaçao. 

O reino mineral é ahi. de todo o mai im
portante. Em nenhum outro ponto do paiz elle 
é tão ahundante. variado e precio o como ne te: 
possue riquis imas mina de ouro das quaes a 
principal é a do Morro Velho. proximo de BelIo 
Horizonte explorada. como o são toda do .E5-
t,ado. por uma companhia ingleza. Tem muita. 
jazida de diamante e pedra preciosa em Dia
mantina. Estrella do Sul. Ahaeté. etc. Foi junt I 
ao rio Ahaeté que encontraram o celebre diaman
te - E~tre"a do Sul - colIocado na coróa por
tugue7.a em 18c;Jo. 

,:\Iai importante. que o ouro e o !liamant 
ão o ferro e () manganez, cuja ahundancia em 

certa regiõe errana é ine cedi\·el. O manl{a
nez eSlá endo explorado em Queluz e este annn 
o E tado exportou em quatro meus 150.000 to
nelada de se metal. cujo 'ompo to ão cada 

I "ez mais procurado pela multi pIa applicaçõe 
indu triae que podfm ter. Elle ão utilizad),; 
na coloração e e malte da. louça. em proce , •• 
para obter- e o (Ixygeneo e reunido aos mine
rios de ferro melhoram a qualidade do lerr,) e 
do aço obtido . 

E' tua ultima applicação que o torna mai 
util e procurado. 

O minerio de ferro é encontrado qua. i Ilur 
em regi';es "a ti ima. Itallira do Campo e ~Ii
guel nurnier o po uem em grande .Quantidade 
e o seu preparo e exportação já foram iniciado . 

Todos () productM do 010 mineiro podem 
de\J.e sahir por e trad de ferro da quae a 
principaes são: a EstradrJ d, Ferro Central do 
Brasil. que liga Mina. S. Paulo. Rio ~ Janei
ro e Di tricto Federal; a L,o,oltliIlG Railu'CJ)". 
que communica o territorio mineiro com o E~
tado do Rio. o Districto Federal e o E pirito 
Santo; a Rahia , Minas. que vai ao littoral da 
Bahia (Caravellaa); a V,,·toria a Dia",QntiMa.que 
liga e as duas cidades. Ha ainda a RU,5.1 Mi
neiro que compreMode: a e trada ~ Sa,.(ahy. 
a Mlleambínho e a MÍlllJI t RiD. Além ~ a. 
muita outras e tradas e ramae da já citada 
c'ortam o 010 mineiro e tahelecendo lari1 com
municação entre sua. cidade . 

MATERNA 

Corre. meu peraltazinho. 
Tu que não podes voar. 
Fica bem escondiclinho 
Que a mamãe te quer ralhar . 

PAL.\\"AS QC~ DtVEM SER EXPLIC D 

re equido - eeco. 
deitou - fez eabir. atirou. 

atre"ido - sem medo. corajoso. audacioso . 
de"orou - comeu com muita pre·~a. com 

$offreguidão. enguliu. . . 
peraltazinho - e touvadmho, endlabqdo. 

Ql'E~T10S .\RIO 

Com que fim a mamãe deitou na trrra o grão
zinho? Que fez o pinto quando .deu por ~\Ie ? 
.\ mamãe ficou contente? Que e que entao • c 
acon elha ao pinto? 

11 - Elocuçlo - Um menino delicado 

Luizinho é um menino muito agradavel. 
• ·a e cola é re peito com a profe-sora e 

e tá empre prompto a attender ao collegas. . ! 
Em ca a pre ta serviço á mamãe e ao papae. 
Quando alguem o vae \'i itar. Luilinho nãu 

e e quece -de offerecer-lhe a maio linda f1ôre. 
de seu jardim. . 

Hontem Luizinho ganhou um prato cheiO de 
1I0n -},occado . 

Foi uma yisinha que go. ta muito delle quem 
lhe fez tão bom pre ente. 

Quem quizer er e timado trate de imitar o 
Luizinho. • 

111 - Modelo de e. erelelo puramente ora' 

o \.)CE F. \;0 DI> !l4AXH 

I Logo que clareia o meu quart . le"anto-
me. abro a janella. 

2 Preparo-me. em eguida: e arranjo o ql~a~to. 
3 Tomo café e vou depol e tudar as hçoes. 
oi no\"e hora almoço. 
5 Ao seguir para a e c la de peç .-me da 

mamãe com carinho. 
6 Entro em aula empre ,ati feito. 

CL.\S E ELEM.E.'TAR 

I - Lel\ura e recI\aQlo - A polidez 

E' tão bonito er polida I 
Polida ~u quero ser! 
E sendo a sim. serei querida 
D~ quem me conhecer! 

Quando de_perto. hem cedinh\). 
Logo e tendo a mão: . . 
_ Bom dia I mamãe e 118pal IOho I 

~ 
V i meu coração ! 

Si atguem por mim.pa ando "ejo, 
ei logo repetir; 

- Bom dia ! E a todo eu desejo 
O .bom dia a sorrir! 

Quaodo a escola alguem vi ita. 
'tambem se diz: Bom dia ! 
Quem saudações esquece e evita. 
Nlo abe a cortezia I 

_ .\deu I - eu digo a ir-me embora; 
_ Boa noute ! - ao me deitar, 
Assim eu sei a qualquer hora 
~leu5 amigo audar I 

ZALINA ROLIII. 

R IA 

PALA\'RA E t:XPRESSÕr.S \.lO: DE'"!':M SER EXPLICA0. S 

str polida - ser delicada. attencio,a. bem l"du-
cada. 

slIlIdoçõ,'s - cU111pril:n~ntos. 
c,'i/a - procura fugir. es~a[lar .. .. 
cor/c.:;ia - delicadeza. po1tdez. cl\"1hdade. ur-

hanidade. 

EXPLICAÇÃO D.\ pm:~J.~ 

Ser polida é Icr maneiras tão delicadas. é 
ter uns modo tão distinctos no tratar com a 
pessoas .de respeito ou co~ , eus camaradas; mo
dos que conquistam a c. tlma e a ~ympalhla de 
todos. , . 

Toda criança educada é polida; a pnhdrz e 
uma da «mdições da hoa educação. 

:\ polidez é necessaria a todo ... c todo . podem 
const'gutl-a desde que tenham ilHa ""ntane. 

Qt1r.~TlO ARIO 

Quando se diz que uma pes.oa é polida? Si 
é boa qualidade o ser poli<la .. qua~ a,; :ua ,'an
tágens? Que fazem as cnanças polida logo 
que e le\'antam ? ."\n~c de e deitarem? Quan
do \"ão fazer uma vIsita ou quando t' de pedem 
ele um amigo? 

.. _ . E.el'clclO de yocabulal'lo 

,\ FAMII.I . 

E tah~ll.'cid() o dialogo. dirão o. a umn~ 
tratamento que dão a cada uma ela ye. a da 
familia c. á proporção que forem "hudas as r 
postas. resumirá o profe sor no quadro ~egr : 

Pae. mãe ou papae. mamãe (paes): av? avo 
ou ,·ô"ô. vóvó (avó ). irmão. irmã. tIO. tia. so
hrinho. sohrinha. primo. prima. cunhado. cunha
da. . ogro. ogra. genro. nora. 

OnhOOl'aphia 

Uma 1,,/10 Iam ilia. 

Na familia de meu amigo Luiz cada um. !em 
sua occupações. O pae trabalha numa o!flCtIlal 
a mamãe occupa- e dos trahalho ca elro. o 
filho frequenta a escola ondt; ~~pre procura 
di. tinlJuir-~. Os avós de LUIZ nau trabalham 
porque lo muito l"doso , Descançam agora da 
fadiga pa ada. 

PALA\1L\S Qt:E DE"':N so. EXPLICADAS 

O("(N'OÇÕes - trabalho . ~prego. profiulo. 
ofjicio. afrazeres, modo de Vida. . 

of/ici"G - casa onde se revnem varia pes-
soa para trabalhar.. . 

,,.oc.,.O tliUifJf1.d,.-se - esforça-se por ler 
bom alumno, o primeiro da dane .. 

ladigos 'OISGtlos - trabalhos. hda do mn
pn em que eram moço e forte 

2 O m,IIíllO mod,lo. 

Julio é muito feliz. porque tem u.m pae extre
moso e uma mamãe que o adora. Briaca CO 
seu irmiozinhos. a NHda e o Carlito, ~ 
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(,Ulelado para que não se machllllucm. agrada-os 
quando choram. Tem ainda mais parente~: avós. 
tio-, primos c outr)s dos quaes é tambem muito 
amigo. Seu papae e sua mamãe e'tão sempre 
contentes porque Julio o respeita profundamen- I 

te, ouedece-lhes em tudo t' procura ser hom ir
mão e bom e tu/Jante. 

RIUJ,\CÇ.\O 1 

l10me proprio, (la, p~,sl)as da 1 

I 
I. Dizer o, 

familia. 
máe. '.' _I 

phpiol1omia, 

:\feu pae l'hama- c ..... minha 
.2 Papae e mamã .. . 
\ltura. Typo,-, Expressão da 

G nio , 
I>e quem ~ostae, mais? Pnr que? 

CLASSE :\llmL\ 

Leitura - A seeea 

E' tri,tissima e lugubro.: a pai,a!l;em 
• 'o céo que tem tI aspecto e um brilho de aço. 
n ma cur\'a de lima a -a 1., . Tem o traço 
de uma I1m'cm ! ... O . ôpro de uma aragem L .. 

• 'a' montanha ,no campo, em pa. tagem, 
ob a cltamma impiedosa do I11I)rmaço, 

parCC'em Lia phemando para IJ espaço 
an'ores de pida ele folh,lgem ! 

" bre um 010 de reias calcinada 
m riLundo . c da\'ere . o'. ada 
de homens e de animae.'; flue a .elle mata ... 

Olhae ! E' ne e ambiente ho til e horrenrlo 
(Iue ere, como nó~, c tão morrenclo 
na tortura da ' ecle atro7. e ingrata! 

DOMINGOS MAGARHIOS. 

(no liH "Para dizer c para cantar ") . 

I//q//brl' - tri te, de oladora. med nha, pa"o
ro a. 

brilho dI' 171'/1 - oh curo, cmpannad", sem hri
Ih . em côr. pallido, de'maiaclo. 

amg~m - vento muito brandI). 
sob (/ (hommll impiedosa do /1I",.mO(" - so!. 

", fi ore inclemente elo 01. 
blas/,htmll/ldll parti () ('s/l(/((/ - dirigindo 

rande quei. ume~. queixando-se ;ll1largamente, 
an'orcs dl'r/lida.r de !"lh,1f1em - em nenhu

ma folha, 
s"lo dI' arrias fal.-ill(1úas - solo ~nmplcta

mente ~ecco. 
ombil'lIle 11OSIz/ - meio tcrril"', ameaçador. 
• !d,' alr,):: ede cruel. tormentosa. 

JU!SUMO 

E' tnsti imo o e~pectaculo que off~rt!ce uma 
região assolada pela sccca. Tudo ahi é tristeza, 
tudo desolação. -:\0 céo. emhaçado. nada, se 
percebe: nenhuma nuvem, nenhum passaro erra
dio .... 'ão ~orre a menor viração. e as proprias ar
vor-e , sem folhas inteiramente, parecem erguer ao 

in finito queixumes sem conta. E é 'obre um solo 
parecendo de todo esquecido pela Natureza. que 
seres como nós, padecem os horrores de uma 
sede atroz! Que dôr e que tristeza immensa, ao 
pEnsar nos moribundos, nos caclaveres e nas os
sadas de homens e de animaes que, encontrado 
sohre o solo, completam es~a luguhre paizagem ! 

(A secca é calamidade horrivel, que e ma
nifesta em algun E.tados do 'orte do n0S .0 
paiz. O mestre poderá dizer algo a re~peito. nã0 
,(' e,quecendo de falar na utilidade do_ ap/dts, 
e cle fazer tambem notar que cites não ha tam 
scmpre para impedir 'lUC o terri\'e! f1agelto pro
duza o;; ,eu . clesa tro,o effeito. Deverá dizer 
ainda (lime, 0' ml'Ío, empregad0' pelo go\'emo e 
pelo PO\'o para mitigar o soffrimento- da~ \'i
ctima~ de táo terrivel flagello.) 

Orthographla 

() numero Irc::t traz felicida(le, uizem un : 
traz ~lc~\'entl1ra , aHirmam outros. E' preci O 

~er de uma i TIWranCIa profunda para acre(litar 
('111 semelhante asserção. 

Sé, uma CIHI a traz a feliddalle o cumprimen
to (lo 41evcr: Ó uma cou a no torna in feliTe : 
violar o cumprimento do dever. 

O homem hom e justo não tem crença ima
gillaria~: preoccupa- c rom igo me,mo e em sua 
hoa c/)11 ciencia encontra () egrcdo d felici

I dade, 

G. 

1/t;O /u atllças illl"/lilloril7s. não ,depo itar 
con fiança em cou, as vfi-:. ~cm \'alor, nã 1 ter u
pe r t iç<;cs . 

Qual a unica cousa que 110 p{Hle trazer fc!i
cidade? Onde e til f) cgredo da fetici.lade ;> 

I;.' HRl'Il'1(1 III! RI',11.\CÇÃO 

\)escrc\'l~i a attitude de um menino (Iue não 
,:lhe proclIler l'ol1\'cnientemente á mesa. 

:'I-lauricio procede á me a de um modo incon
veniente c dlt'. que não é uma criança má. se tor-
11:\ l'ntáo insupportave1. 

,\0 jantar. apezar da rccommentlaçõc da 
mamá(', toma a sopa rui do. amcnte. ao_ ôn'o. 
~1l'ttc a faca na hocca em ri cos .Ie cortar- e e 
não perde o feio hahito ele firmar o- dou coto
\'(:llos na me a. . 

Nunca está satisfeito: quer cr enido em 
primeiro logar. resmunga porque não lhe fazem 
a nmtadc e acha sempre pouco o que lhe dão. 

Sua mamãe e tá muito de go. to. a com o pro
cedimento do Iaurieio c já o tem castigad'l va
rias vezes. 

E' hem prcciso que o ~Iaurici() e corrija para 
qUI se torne verdadeiramente um hom menil\(>. 
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Leitura - Nostalgia da lueta 

o coração va~io -de chimeras 
- nalma a noite mai tri te e mais omhria-
110 iknci da cella uccumhia 
e< e mon~e, um templario de outra eras. 

• 'o ,eu tempo, entretanto, ,~ .: dizia. 
ne. sa quadra iloral de primaveras, 
lança em ri !e, na, pugnas mais ~cvera'. 
fôra exemplo de ardor e de ousadia! 

Das iaçanha ' de outr'o ra , hoj e bem I nge, 
do e~cudo e do montante eparado. 
a -audade minava (I JlQhre mon e _, . 

.\ . audade "- a mari , ,ima cicuta! 
a °audade do feito - do pa,. ado, 
a nostalR'ia acerrima da lucta ! 

DOMINGOS MAGARIJiIOS 

X os/algila melancolia produzida pcla au-_ 
d.lle , 

chimcras - onho, ilIu (,,,,, de ejo 
sltl'eumbil1 - abatia-~e, definhava, morria. 
te",p/ario - ca\' alteiro da extincta ordem mi-

litar e reli ·io a do Templo, fundada em 1I1f<, em 
l-erusalém com o fim de prote er o peregrino". 
, quadr(!' floral de /,rillla, 'cras - mocidade. iu
\'cntude . 

lallça /":/11 riste - no momento da lucta . im'e:,
tindo contra o inimigo. 

I'ugllas mais st .... ras - lucta , peleja" C0111-

.II:1le ' , mai.; encamiçad )' . 
ousudia - andacia 
II1((/IIIIIIS proeza-, U~lto 
mou/all/e - grand c "pada anti 'a que se 

hrandia com amba a mao para acutilar por 
alto, pelo que e lhe da\'a tam lem () nome de 
"</,ada d." amb/II as mãos. 

a/llarissi",a ciro/17 - muito acre, acerrima. 
Illu i o amar a. 

Rf.sl' MO 

Orthographla 

fi IAI.oR UI: U IA HOR' 

Cada vez que ou\'irdes soar uma hora. per
guntae a vós me mo: "Teria eu empregado bem 
tsta hora ?" 

P.lr que tal interrogação ? 
Verl.: : 
Em cada hora. egundo li' calculo uo ahÍQ, 

na C 01 na media 4.000 homen e 10 rrem 3.000. 
Em cada hora que pa sa, quanto, trabalham 

(' quanto.; .offrem ! 
Quão preciosas julgamo,; a' hora em que 

Gutenberg. Stephenson e :\Ior e vieram trazer 
aos eus 'emelhante a <uas de ' coberta~ ! 

Quanto abençoamo' a h0ra<:, mais preciosa 
ainda, em q;;e !;e praticam bella acções! 

Lembrae-vos que cada hora que passa sem 
nada fazermos é tempo perdido. e o tempo per
dido nunca mais \'olta ! 

Gutcnberg - cddlrc allemão. in\'enlOr da im
prcn a. Ha quem affirme que a Impren5a já era 
conhecida ante' delle na -cer e que associado a 
(lutr()~. apericiçoou o prelo (machina ' typogra
phfc.'l, para imprimir; prlCn a) e Q material do 
imprt ~or, c melhorou a tYP,)graphia. i to é. o 
' v 'tema da, letra- mO\ t'i • ti que deu á imprcn a 
,il' envoh'ímento con ideravel. 

• Steph~n,(ln - engenheiro In -Iez, im'entou e 
al'l'rfeiço lU 1\ locomoti\'a (I q), c construiu a 
primeira linha de caminho de f rro em 1Rz5. 

:\lo r. c - phy-icn americano. inventor do tele
~raJlhn electrico. 

RElI .\l' 'Ã(I 

lia quatro maneira de perder o tempo: "l'ã 
fazcr n:jda , • 'ãu faz r o que de\'cmo . Cumprir 
mal a obri •• çóe , Cumpril-a fóra de propo-
sit .", • 

E,'ph<]uc o prüfe, úr por (llIe e 11 rde o tem
JlO procedendu de l':lda uma de ta fôrma, não 
e'qut'l'~n(ll) de lcmhrar '1ue <Iuem cumpre mal 
a_ ohrigaçõl.!s ou a cumprI: f,',ra lIe propo ito. 
perde dllp/amell/t' o tempo. "Tempo é dinheiro" 
já diziam o antigo. c quem dei.'a pas ar uma 
hOrll (Iue eja em aprov~ital-a Lem, perde e-
enta minuto, que ão bel1i imo diamantes; 

por maior que eja a -omma oiferecida a quem 
o achar. não I.!l1l·ontrará nunca tal pes oa. 

CO 10 LUCIA SE COIlRIGIU 

Lucia é uma alumna bastante intellig nle e 
/Iue Illlllto 'e e,força por con'cn'ar a boas no
ta ohtida ('m aula. 

E te mez Lucia pulou de contente, porque é 
forte em ortho~raphia e o thema da prova men
. al foi um dictado, "De ta \"Cz. pen.a\a clla, 

0\1 bem capaz lIe obt .. r (l primeiro logar !., .Pen
ani e COI1\'cnceu- e di o, de orte que. de todo 

o' alumno. da ela e foi a que revelou maior 
anciedade pelo r .. 'ultado da prO\·a . 

Chegou finalmente a Ol'ca iá(l I'm que toda 
oh duvidas SI' iriam de~fazl'r e a profe sora. com 
\\IZ pausada. annunciou; ~Iargarida, primeiro 10-
gar: Pedro. -eguntlo logar: (ar! , te~ceiro., e 
assim até o setimo logar em que LUCIa OUVIU 
dizer o seu nome. 

Is I) não é I)() i\'el, pen ava ~ontristada a po
bre menina; não tive nem um erro. E em vez de 
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pepuntdr delicadamente ú professora (luae os 
defeit de eu trabalho. féchou-,e altivamente 
no solm\llceiro castello do ilenri" e se julgou 
a \'i lima da mai~ negra illju·tiça. 

~Ias Lucia nã,l era dessas ([UC ,e deixam \'\:11-

cc!' facilmente. Chc!,.r.mdo á ca-;a, reagiu contra (, 
orgulho c tratou de defender os seu, direito 
quei.·l\ndo·'e am.lrgam\:nte á mamãe. ,\ tal pcn· 
t clt..:: ar~\ln a n'clamaçiíe e as lagrimas que a 
rnae de I,mia foi pedir c"clarccimcnt,IS á llrllfes. 
ora. 

Ficou ent;(1) provado que Lucia commettera 
dous erros de orthDgraphia c se de. cuidara da 
pontuação. merecendu a"-1m (l IORar em que fi· 
cára. 

De tudo isso re ultou um mal e um hem. O 
mal foi o r1esgo to experimentado pela profc-s\). 
ru, recI,nhccendo que uma alumna sua a julgára 
l'apaz de uma injustiça; o bem foi o arrependi. 
mento de Lucia que nunca mai, fez julham,nt ' 
inconsiderados. pedindo sempre explicaçõe, !I' 

tes de accusar. 
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