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DEVER 
Quando c.'itas pagil/as fOl'em dadas a lumc, já será do 

dominio pllblico a sitl/açao 1101'0 do Brazil, em face de 
yra'l'cs attet~tados de que foi 7 ictima O nosso pavilhão e 
c<1<'ilosas últrigas ql/e as Ilccessidades do momcl/to obri
!11l1II a calar. 

.1 escola primaria foi scmpre o iJlstrl/mellto de maior 
l'fficiellcia paro a 1/aciona/ização dos pO'<'OS, para o esta
/Jclrcimento da homogeneidade de sentimentos e para li 

tell/pera do caracter do PO'lJo. Della se 'l'alem todos os 
!lO'l'r;mos para o trillJllpllo integ1'01 das idéas. 

Ahi se restallram as cllergias dos pO'IOS, e CO/JIO ?lO 

lIIytho de AH/eu, quantas ''i'e:;es a ella 'i'êlll te/' as classes 
sociacs, tantas recobra animo, cria '(ligor e cHdurece a 
cOllí'iccão da o/'allde:.:a de SilO raça e de sita patria, 

N ó.ç es(.a1/amos, are::ar da ruptura de relações, em 
ul//a sÍll/ação dr. espec/ati7,'a imparc 'al, com resentil1lelltos 
<IlIe sc podoel'iam arauar. Agora, porém, não compete 
mais a nenhum brazileiro digno de seu sangue e de seus 
l1/ltt'passados essa attitllde. Os poderes competentes, S:).'JII
bvlÍLados lia II/lll/limldade do Congresso NacioJla l, onde o 
l'abo l'efulgcntc de R/lJ' Barbosa cOJlsagrol/ a 1I0bre:.:a. 
a justiça e a gl'ande:;(/ da ca/lsa a cujo lado l/OS e/lfilei
ramos, ma7lifestaram-se definiti,,'amcl1te.' SOl7l0S, como a . 
Inglaterra, a Fra1lça, a ltalia, como Portugal c aqllelleJ 

. heroicos pai:.:es II/e/lores da Em'opa) a martYl'i:::ada, Bel. 
gica e o admirQ'j'C{ J[ olltcnegro, como a nossa grallde 
Republica innã - os Estados Unidos, somos tambem bel
ligeralltes contra o lmperio Allemão. 

O del/er que 1!Csta hora amal'oa incumbe ' a todos os 
Bra::ileiros, 11Iuito mais delle devem cogitar os 1IOSSOS 
professores, que têm a seu carl/O a formação lIão só mcn
tal, mas pri1õcipalmente 11I01'al, dos C'idadiíos. 

Não femos mais o direito de HOS desinteressar por fsso 
que é alguma coisa móis do que a solidarioedade ameri
cana, 011 da H/lmanidade, contra os processos de que tem 
la1lçado mão o go'l.'(!l'/'/o allemão, de algHllla coisa /IIaior 
do que o illtcl'esse /?Col/oJ//ico, do quc (J cOIII/1/odidade c 
o cOl/forto - a defesa da Patria. 

O 110SS0 povo é por demais imbuido de optil/lismo 
e J//ui/o Ilte cus/a o rOIl'l'e/Lcer-sc dos perigos aiuda I/ão 
seI/tidos de i'erto. 

Tra1JSmitlam-lllc 0" mestres 1'01' intcrJllcdio da escola 
as apprelrel7sões gra7'es de que estão pejados os h01'i· 
::olltes da 1Iossa Patl'ia . Atravez das declarações semi. 
'i'eladas do go-.'erno, podem elles perceber que pesam so
bre a 110ssa integridade, sobre a 110ssa liberdade, sobl'e 

11 !toura das /lossas familias e a 1I11idade da 1/ossa ra(a, 
all/eaças 111/1;10 s(>rias. 
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II 
LIÇõES E EXERCICIOS 

DA ESCOLA 
Nós tcmos de luctar contra eS ' e opfil1lismo descuidoso. 

A's nossas populações repugna o t),PO de Cassal/dra, pré
goeira de males, Falemos-lhes de perigos il/terllacionaes, 
de machil1ações torvas de i,tlimigos qH,e esperam um mo
mel/to para se lallçar sobre nós; não nos cOlltestarão 
com factos lIem COIII idéas. RÚ·-se-ão. Terrivel inimigo 
ill/etllo essa ironia perelllle, que tudo apouca e em ,~e
IIllIIm mal acrcdita. A todas as horas ella se expande. 
.~Iqlti, cll/LUcia algllem a estafada bOtJtade: eus Nosso 
Senhor é brazileiro; ali, quando falamos /Ia lIecessidade 
da organi:;ação militar, OI/vimos o phrase triste e des
unimadora.' Preparemo-nos... e marchem. Acolá, um 
Qual! cowencido, 1/1110 exclamação cheia de empafia, que 
~ como o oleo que se derrama sobre as ondas borrascosas. 

Temos de luctar sem treguas contra o desollimo e Q 

ironia, 'não colltra o medo. Lá 'tIOS nossos invios sertões3 

onde não cheg01l a ferrl/gem do septicisll1o, I~ão será 
preciso 1/1110 campallha. Quando disserem ao satanejo 
igtloranfe e maltrapilho, aoe11te e mal IIlItrido, a.rredio 
do serviço militar 110 tempo de paz, lIão que vamos salvar 
a humanidade, /lias qlle a patria vae ser úwadida, que 
os lares set'ão violados e corrompidos, as crenças, as 
tradições e as liberdades espesinltadas pela pata do in
imiga, el!e virá sem cha/llado, trazendo flas balas do seu 
rifle a resposta aos illsllltos, ás ameaças e ás tropclia.s . 

Mas lias cidades onde as philosoPhias dissolve11tes 
longo tempo amol/cceram o caracter, ollde o cosmopo
litismo cSP'llholl rai::es dissim 11 lados, como as destas (lra1/
eles (/r','ores que lcva'lfam lages pesadissi.mas 1Ias calçadas 
aas nossas rltas, aqlli é que é preciso ensinar o dever . 

Digalllos sem rebuço ao 1I0SS0 pO'ü'o, quc as altas auto
ridades do pai:: lIão estão fa::elldo rhetol'ic:a balofa .' que 
a unidade nacional atravessa nesta hora amarga perigos bem 

erios, e que ~ ão ser e~'igidos do Brazil penosos sacrificiO$ 
!'ara a defesa do patrjmonio de honra quc recebemos de 
IIOSSOS antepassados. Nellhllm tribl/to pó de ser rec1tSado. 
E' lIcccssario qlle o goverllo possa rOl1tar COI/I o apoio 

, firme e leal da pOPlllação. Sem esta, lIada se fac. /,ri 11 ci
pal/llento: !tas delllocraciol . 

Preparemos, assim, o espirito dos bra::ileiros, para qU8 

defel/dam a "otlra do pavilhão a cuja sombra dormem 
os 1I0SS0S heróes. Não morreli om esses a honra do.s 
filhos do pa'l'illtão do Cruzeiro. O Sa1Jgue que desde os pri
mordios do sentlo XVII Itão trepida elll se derramar pela 
liberdade, não póde ter csmorecido 'lIas arterias do Bra::il. 
Q /I e ás It ossas exl10rtações pttlse, mais vigorosa mente do 
que jamais, o coração do povo cuja historia 11ão desme
rece, e11l feitos "eroicos, quando se confrol//a COI/I (/ de 
ll/lalqllcr outro. 

Tm.la a cOI"re. llondencia deve ser dirigida a FRANCISCO ALVES & C. - Rua do OU\rirJOl", 1f)f) 
RIO DE JANEIRO 
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1- IDEAS E FACTOS 

A INSPECçAo ESCOLAR 

Meu cal'O <\1n g io li. 

Escrevo-te a inda so b a d eliciosa impres
são da leitura do 12° numero d a revis ta «A 
Escola Primaria», publicação dc JJ1icia liva 
dos lnspector es esco lares e qU I' , segundo o 
meu fraco entender , d eve, pelo cunho pra tico 
da do á sua ori en lação , pres taI' I'devan l es ser 
v iços ao professorado dahi. 

É uma grande victoria da lnspecção l'S
co lar essa, de COlI eguir, num meio em que 
a indiffer rn ça pelo qu e nos diz r espeito é 
a bsolula , em qu e a preoccupn ção do menos
cabo á s inicialiva s dos corajosos impero 
d esolad oramenl e, idealizar uma bÔa obra e 
levaI-a por diante co m exilo. E «A Escola 
Primaria", pa rece-me, r ealizará o milagr e de 
se manl~r e co ntinuar impavida a rota cn-, 
ce l ada. 
; Q\ II' ga lem os venlos a condu za m, m c'u 

bom a migo, pa ra bem da nossa Ipl'ra, qu I' 
lanln necessita de emprezas des la ol'dem, 
são os m eus melhores vol os. 

Nüo ~ sem grande interesse LJLIl' ;)GO IT! 
p anho o mo\'im enlo dos ln speclol' l's esco la 
res, procura ndo sahir da d esola dora incliffc
I'en ça r m qu e l r m vivido mergulhados para 
assumirem o posição salientc que lhes á de
vidn como eleme'nl.o primordial no desen
yolvimenlo do r nsino primorio. 

Nunca , f' b em sabes quanto sou sinC'cro, 
nunca pude co mpreh r nder o porqu e de uma 
lal situação. 

A Inspecção escolal' não é um serviço 
que se deva restringir á m(' ra l'unGção f1 sca
lizadbra, Eila, pelas atlribuiçüps qu P lhe são 
impostas em lei, pela sua acção dirccta junto 
aos professores, ori~nlando-os, corrigindo-ll1Ps 
os defeilos, pelo conh ecimento profundo que 
lhe deve dar o Contacto com os criallços, 
apreciando-lh es o d esenvolvimen to e scien
tificando-se das sua s necps idades, não pôde, 
como lem succedido até hoje, continuar a 
perman ccrl' na trisle penumhra a que, no 
meu fra co ent ender , SI' Irm vol odo cxj)on
I.an comenl.r, 

j\fovim enta-~,' o gralld(' GOI'pU con lil uidu 
pela engrenagem denominado 1 nslrueção Pu
blica e nenhuma participação toma nes te 
movimenlo a Inspecção escolar! As rel'ormas 
se fozem , lodos nellas cOllaboram, competen
tes r ignorontes, os lnspcclorrs escolares, po
rém, aquelles justamente que d everiam, pela 
suo pratica, pelo conhecimrnlo exacto das 
falhas encontradas no mecanismo do ensÍl10 , 
eslar optos paro bem orientar uma rdol'ma 
da instl'ucção, <'stes são lonçodos á margem, 
não se lhes ouvindo as opiniões, os consl'lhos, 
que tão uleis riam. 

E ellas se realizam, ora concepções uto
pislas essencialmen te theoricas, e elUf' na 
pratiC'a dão os mais nrgativM rezullados: 

ora, pretexto v ergonhoso para o ma iô des
enfreado desenvo lv imento do filho tismo da 
pro lecção ! ' 

l.ançados á mOl'gem, os In speclores, I'e
leva- me dlzel-o, conservam-se indiff erentcs 
limitando-se a pro t e~ 1 os anodynos e feito~ 
no inUmidad e, smn f) menor volor pra t ico, 
sem a m enor V;l nl :-lg'I'n1 pa r:) () cl1 ro; ino nnnl 
pa ra a cla sse. 

[<; no entrda nt o, (> Irabalho qu I' n 'alizo ln 
é fOI'midaveJ. 

As visi ta s cscularrsJ a s f"lhos dos profcs-
ores, os bolelllls dI' nlulricula e fl' equencia, 

os mappas eSlolis Li cos, li procura de p\'edios 
para ('sco la , o dpspacho d e pa peis relativos 
ao malcri a l esco lar , o cons lanle preocc u paçüo 
elo falta de adjunto s, os exames d e promoção 
d r- cla sse, os exomes finaés, J1nalmente um 
mundo de allribuições e qu e silenciosa mellte 
exe(;ula m na d CSfJrpoccupação ab~o lulo de se 
d,ze"cm os aulol'es de semelhanlr trabalho! 
A ' grandes est a tí sticas escolares SI' fazem 
calc ada s nos informes desses fun cciono l'Ío5 
e os seus n omes desoppar eccm, go zando ou
t!'Os da vic loria eons!'g ui dn ! 

Fa lta ao, Inspectorcs, meu bom amig-q" 
o rec lomo, a gl'it a ur/Ji ct orbe, dos servi ços 
preslodos; grila necessaria para a pl'ova da 
sua exisl.encia, grita n eeessaria para qu e seja 
reGonhecido n er fi cacia do s ~srorços que c.m
pr('gam. 

Srg undo me informoslr, c me 'mo por 
nol icias qu e l enho lido nos jornaes, sei que 
a clas'o dos lnspeclorcs se movimen lo , reu
niões se têm realizado I' cio resultado <I i m
pren sa vai danuo publicidadt'. 

Cumpre inlensificar es le movimenlo , In05-
lrarem-se nccC'ssario s c'm d C' monst.raç õ(,~ po
si I ivas dI' vitolidade. 

Agir Pllel'gicamen le clpn ll'O da orbil" (/,1 ., 

suas atlribuições, dando (lOS seus llctos o 
maximo de publicidade, analysar ludo quanto 
se fiz r l' 110 que diz r espeilo ao ensino publico, 
emiLlindo pareceres, discutindo e dando pro
va de que estão na altul'O de o fazer eritt'
!'iosamen te, e eslou certo que por esla forma 

I f1eal'- se-á sabendo qu e a classe dos lnspecto
res escolores exis le, ogP, e conseguint pment" 
é uma nccessidadr impl'cscindivel n sua au 
dição sempre que SI' agital'r,m qucstl1es 
cOllcPl'n enlcs ao ensino. 

Uma coisa, pOI'ém, se toma lH'cessal'ia t' 
á que cada lnspoclor cscol31' SI' compe/lC'll'e 
da veracidade dt' tudo quanto venho te di 
zendo, qu ' conh eçam o allo volor da classe 
que I'epresenlam e C'onvirjam todo's os es
forços no sentido de uma aeção em bloco 
para a conquisla dos direitos que Ilu' n,
sistem. 

O desanimo que muilas vezes inv:ldc os 
quI' se não julgam lrotados na allura do YPI'

,dadeil'o merecimento deve ser repcllido, sub
,tiluindo-se por uma arçflo persistenle para 
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provar est e merecimen to pOI' todos os modos 
a té a eonsecução do rezullado qu e se d ev e 
t.er em vista, 
. Por es ta forma d ev erão. proceder os In
p ec tores escolares e est ou certo v encerão. 

J á vai longa es la · carla, mas o assumpto 
é PélrP. mim tão interessante que provavel
mente não me ru.rlorpi ao desejo de prose
guil-o brevemen I S'. 

Abraça-te o 

co usas d e so m enos va lor, Cilll' é facil tarefa 
par a ella faz er elor o justo l'elevo a simples 
tr eehos d e verso ou d e prosn onde existam 
já emoçflo c bell eza de forma . E' um caso 
de observação e d e sentimento nada mais 
A .questão é qu e o moça na arte da sua fa~ 
cell'lce ou do arra njo do seu lar e amestro 
na.orientoção l's thetica do seu disoipulo não 
a.'am nunca do natu.ral ; a infracção d es ta 

I lel ? o dehc t.o, quasl sempl'e inconscientl', 
pUl1ldo co m as a bel'l'ações de goslo, de arte 

I e de senso de qu e a ac tualidodc á lão prodiga 
. I em va rias monlfesla çõps. E ' preciso não 

confundIr' arte com a rtil'icio I ' resis tir , d en
tro d a noturalidad e intelligenle, ás dema
sia s e nrrebiqu es com que aqucll e aggl'id e 
e deforma o sentimento e a belleza das co u
sas, na r ecilação como em tudo mais, Os 
c ursos lcchnicos, as escolas el c decla mação 
dlg n.as d~sse nome nad a ma is fa zem do qu e 
s}'stemallsar e g uiar a pl'oti ca dpsse prin 
CIpIO., Na Escola .Dramaticu ~lunicipal , o 
que laz esse magnlflCO m es lre da expressão 
qu e é Coelh o' Netto não é spnão islo, e isto 
á tudo, 

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

o THEATRO NAS ESCOLAS 

A A RT E D A H EC IT AÇ A o 

O segun do ponto illteressan lc no >' rc
citaçõps de classe, r ponto vulneravel em 
não poucos das qu e se erfec luam em esco las 
muni cipaes, é o do modo de recital' do em
prego exacto da inflC'xão e do ges to: d a arle 
de dizer, - pa ra no val ermos, em summa, 
cio lermo con sogJ'a do. 

l slo não ulll'Opassa os d everes n em li 
capaeidade da pl'ofessonl: I'eciloção é um 

. s imples passo adia nle do leitura expressiva 
c a sua pratica correcta est á enquadrada, 
na s escolas, na dupla fun cção de instruir e 
d e educar. E não se comprehendr l'ia que o 
programm a de ensino instituisse co mo pro
cesso pedagogico as recitações e represen
t ações de alumnos , sem que importasse a 
forma por que esles a praticam; cria o mes
mo que instituir apenas uma opportunidade 
de viciar inlelleclualmente o creança, es
ll'O~undo-lhe co m a reeitação má o que lhe 
enSm31'am p e clareza, comedim ent.o e ex
pressão na leilura. 

Já affil'm ei aqui qu e não se faz mister , 
' para chegar a um resullado satisfalorio, 
senão de attenção e de gosto , e isto o repilO 
amda: de attcnção pal'a corrigir as falha s 
e erros do que aprende, por m enos impor
tantes que pareçom ; d e goslo, de um pouco 
de senso arLislico, para não pel'mittir, e muito 
menos infundir no alumno, os exaageros do 
gesticular e do dizer, de que não ~ão passi
v eis s6mcntc as crpanças, porem muita gente 
grande, e fazrr-Ihcs compmhendcr que a 
recitação se vicia I' drsgrada quallelo a dcs
ampnrom 3 vC'rdadr da inflexão e a justeza 
do gest.o, o opportullO e exocto relevo da I 

phrase, a natural harmonia do movimenl.o 
e da palovra. 

Será ist.o muilo dirficil ele cOBseguil', més
mo sem a frequencia dos cursos _da Escola 
Dramatiea Municipal'! Não me parecI' as
sim. A mulher - e o ('Iemen lo feminino for
ma a quasi lololidnd c do magisterio muni
cipal - lem uma intuição lão accentuada 
da graça e da harmonia, faz espontanea
mente co usas tão beIJas e admiraveis eom 
elementos insignificantes, encarece c realça 
rom um loque da sua persono!idadc lantas 

_ De_vp-sf' confessar, porem, que es lo 110-

çao, lo? sIIn ples em Si, I'allece, ilão raro , nas 
reclLa çops das no ssas classes primarias, como 
fall ece, lantas v ezes, na 'mulhCl' esse senso 
da verdodcira bell eza de que foi fartamenLe 
dotada. De professora sei eu (e como esta 
ha , sem dUVida, outras) que doulrinava 
e creio que ainda doutl'ina, aos discipulo ~ 
qu e «quando se re<;ila n ão se fico pa rado no 
Ioga 1'» ; e graças a e In regra curiosa que 
al'te ou I'azão al guma prescreve e qu~ não' 
se observa em nenhum salão ou th eatl'o " 
não ser em casos especines de gen ero e ' d e 
melO, faz elas creanças da sua classe aut.o
mato s irrequielos, a se moverem chronome
tricamenle para a frente e para lraz, para a 
dlrClla e para a esquerda, emquanto desfiam 
fatlgadam ente o verso in color, ao l'hythmo das 
passadas e . ao oce.nar eonslanle dos braços, 
que o reClladorzlnho, "para da r expressão » 
oro leva á cabrça, ora ao peito , ora ao flanco' 
sem éntenc!PI' o quP raz r sem acccntuar ~ 
qu e diz. 

E' juslamente esse exaggel'o que' é Ini ~
ler combater, não s6 no que aprende como 
no que ensina, levodo a lanlo por qu estão 
de lemperam ento ou ]lI' occupação erronclI 
de "arte», que lhe não pel'lnillrm apprehen
der o valol' dn sobriedacll' f' da harmonia 
como elementos de exprC'ssão. 

Os limites destes commenlarios e as con
Ungencias de espaço na Esçola Primaria 
não dão azo a dnsenvolver aqui, neste mo
mento, uma scric de preceitos opportunos. 
No que toca, entretan to, á expressão vel'bal 
encon tra-se já, 110 1). 4 desta mesma revista' 
excelIente subsidio no artigo elo professo;' 
Jonalhas Serrano - A leitura em voz alta, 
Para o desenvolvimento desse eSludo, e 
mais particularmente do do geslo, !la uma 
serie de livros interessantes, a começar nos 
francezes Ernest Legouvé (L'art de la le- ' 
cl1lre) , hoje classiei>, Jp~n Blai.~e (Vart de 

'. 
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dirr, Rfcils à dire e;t commenl les dil'e, POUI' 
bien r/i/'P cl bicn récita), Dupont.-Vcrnont 
(Di$eUl's el coméd-iens) , COfju clin (L'art du 
comédicn),e outros, passando pelo nosso João 
Caetano (Lições dramalicas) c terminando 
nO portuguez J. Moniz (Arte de di zer) , am
pla c cuidada ·compendia ção de quau to se 
t pm pscoimado na doutrina e iÍa pl'alica da 
dirção ar tislica, no palco ~ I'ora d~ lI e; mas 
isso já conslitue uma ~specialisação, a que 
sómente uma parte muito pequena do ma
gisterio se dedicaria por amor das festas d e 
cla sse. Os· ensinamentos de Lodos elles se 
enfeixam nessa harmoniosa sobriedade e 
intelligente precisão de inl'lexões e de gestos, 
cuja recommendação é o objecto destas 
linbas. 

"A perfeição da ul'tll de dize/' - escreve 
,\"Iuniz - consiste em faz er valer cada ideia 
prla maior ou menor somma de energia, de 
nobreza e de sensibil idade que se lhe junta 
se m I.rahir a vt'rdade ". E dá este ensinament.o 
em que es tá a chave da boa r ecit ação : «An ~ 
tos da inlentar di zel', ter emos de obter a com
prehensão exacta daquillo que vamos re
cita/', vendo-o .claramenle e gravando-o bem 
em nosso esplri LO. Sem um conhecimento 
bem co mpleto de tudo quanto se contem na 
obra escripta, sem qu e no nosso intimo ve
jamos, sem a menor so mbra de duvida, aquil
lo que desejamos fa7.C1' compl'ehender aos 
outros, impo s'sivcl será produzir uma dicção 
correcta e acert ada. Torna-se, pois, indispen
savcl que o nossO es tudo comece por uma 
analysc minuciosa d e lodas as ideias que en 
cerram o verdadl>il'o sentido que o autor te
ve em mente c buSCOU enunciar. Dando a 
vida ao discurso escripto , a dicção faz appa
I'ecer, não só as idcias contidas na palavra, 
como tambem as que o autor deixou occul
tas e que justificadamente suppomos eUe 
tprla no pensamento, Umas e outras formam 
o .colorido da dicção .• Apprehender e assi
mllar bem, sentir bem, ex teriorisar esse pen
samento e essa emoção - eis tudo. 

E' esse o trabalho qu e as mestras têm 
de realisar em relação a si proprias e depois 
em relação ao discipulo. 

Muniz nOs fornece ainda estes cla l'o s pre
ceitos: 

"Os meios de fazer sentir o colorido são 
as inflexões c os gestos, que reunidos consti
tuem ·a expressão. 

= Verdade, nitidez, naturalidade, são 
lres requisitos indispensaveis á inl'lexão. 
Achamos a inflexão conveniente procurando 
descobrir as ideias que eUa deve junlar á 
significação das I~lavras que devemos di
zer. - Como obteremos a certeza d e que a 
lIlflexão é rcalmen te verdadeira? Pela o bser
vação da natureza; pela arte de ouvil', appli
cada com criterio artistico .• 

= A- naturalidade constitue a verdade e 
consequentemente. a belleza do gesto. Mas 
o gesto tem gráos e caract.eres diversissimos, 
tão diversos como a inltexão " é por isso mes
mo impossivel pslabelecer theorias particu)a-

._----------- --

I'PS par'a adqu il'il' o (festa nut r,ral e muito mo
nos pensnr' li a copia dr mod!'los. Como sC!'á 
possivel detel'minar o gesLo cxac Lo para 
cada sen tim en to actuando numa individua
lidad(' fju alque!'? ° gesto vale sobre Ludo 
pela ('Sllol~taneidade; é nQcessal'io qul' pa
reça IiWl' (' desembaraçado. = TudO ~c liga 
r eq uilibl' a na linguagem, co mo Ila natureza. 
Um gesto fal so pode estraga i' um pen sa mento 
sublim e, como um bello gesto podr ('leva r 
um pensamento ins ignificante.» 

= A physio nomia não é só llm co mple
mento indi spc nsavrl á p alavra: pode lam
bem ajudar'-nos a encontrar a .inl'lex110 justa. 
Se annullciarmos previam ente pela lingua
gem da ph ys iono,mia o sentim ento ou a 
ideia que vamos traduzir pela palavra, se
remos compellidos a inflexional' a dicção d e 
maneira co rrecta. = Trremos na expressão 
physionomica o mesmo cuidado em não 
p-xaggerar , co mo I'rcommendamo s na in
fl exão. Não devemos esquecer as le is da 
oplicn (' da pClI'speeliva; em uma pequena 
sala os nossos tl'aços não precisa m ser tão 
accentuados e fundo s co mo ('m um grande 
thratro. » 

= ° accionado é um auxilia i' illsepara
vcl da physionomia e co mpleta com esta o 
que chamamos grsto em movimento: é um 
dos mais podcrostl s auxiliares do arlisla, o 
que não quel' diz('l' que dcva ser em dem a
sia r cpetino ou muibo accentuado. Antes de 
tudo, recommendamos a so bl'iedade. Não 
admillalllos fies los illuleis, isto é, gestos ([ue 
não digam alguma CO llS3. 1) 

Ernest Lrgouvé (L'art de ta teclure) 1' ('

co mmenda a quem lê ou recita que não faça 
g t'sLos. E' nccessario, entretanto, que a at
titude estrja em afina ção com a idcia expres
sa, que os braços não fiqu em rigidos, que 
a physionomia acompanhe a exprrssão 
dos sentimrntos. 

Duponl- Vel'nonl (Diseurs el comédiens) 
('xpõe esta opinião sobre o gesto: "Par
tindo da idria de que quem se move muit.o 
é porque não sabe o que fazer do corpo, sou, 
mais do que nunca, pela extrema raridad e 
do gesto. Não digo que não se façam gestos 
em absoluLO, o que seria um absul'do: di
go que se façam o menos possivel l', sobre
tudo, nunca se pl'emeditem. H E mais : "E' n c
cessario quo o grsto nunca ÍllI.el·venha senão 
quando é necl'ssal'io ou; pelo menos, util:
sobreludo que não contral'ie a palavra pai' 
dnsaccordo; que não a prejudique attrahindo 
a att.enção dos olhos com desvantagem do 
ouvido; que seja um a reserva pl'ociosa para 
no moment.o opportuno sUPPl' il' a palavra 
c sustentar a ideiaH. 

São estes os conselhos cios mcsLI'l's, não 
meus. 

E' claro qu o elles são dados a quem faz 
de si proprio () gesto e a inflexão. Na l'eci
tação escolar, o papel da professo l'a será, 
guiando-se por elles, formar a inflexão e 
o gesto do alumno, ou melhor - corrigil-os 
no que este não I'aça por si de expressivo (, 
natural. 

L. A. 

A ESCO LA PRnrARIA 

o ENSINO PRIMARIO 
MUNICIPAL 

l\-ão tem havidO segUl'o cr iterio no de
tel'mina l' os limites legaes da idade necessarin 
á admissão de alumnos noS cursos officiaes 
de ensino pl'imario nestt' Dislriclo: as mu i
tas refórmas feitas têm scgu idanwnte alto
rado a idade exigida pal'a a mat l'icula. O/'a 
se vê elevado o minimo admissivel, co mo o 
fazem as leis quo se referem no ef! ino inicial 
nos jardin s dc infancia - 3 de 9 de )Iaio 
de 1893 por exemplo, e as posteriores ao 
funccionamento r egular dos doi ja l'din s 
eXlsten Les; ora se tem procurado reduzil' o 
maximo, principalmente depois que os ar
t.uaes cursos nocturnos, in st a llado s com suc
cesso em Maio de 1907, começal'a m' a SOl' 
mais I'requen tados, es tendida A matricula 
nrllcs ao sexo feminino n par'lil' de 1 ~1 l. 

·0 minimo ele 7 3l1no s, udmittido pelo 
d ec.' do Govorno Proviso rio de 8 de 1 ovem
bro de 1890 e p ela citada lei de 1893, I'OS
peitado Lambem na refórma do 1897 (' re
duzido para 6 annos em 191/, limite acceito 
depoi p ela loi de Ul14 , foi agora de novo 
resLabelecido p<lla vigenLe lei 1.730, de :, 
de Janeil'o d e 1916. _ ° me~mo succedcu ao maxim(). :\'a s duas 
primeira s leis, variando ainda o · crit (' l'io com 
a divisão elas escola s em dois grão s, a pri
meira admitUa o maximo de 13 annos nas 
do L° g rão e de 15 nas do segundo ; a de 18H3 
ndmiLlia naqu ellas, a lumn os alé 14 a nnos 
l' di s Lribui a O curSO do :.l.o grão pai' mais 
Lres armos. A reforma d e 1897, não cog ilando 
mais d esse curso supplemenlar destacado, 
limitou a matricula nas escolas primaria s a 
14 annos, termo eleva do d epois a 15, em lQll 
e 1914, para ser afinal Lambem reduzido 
p ela ullima modificação. . 

Actualmcnte pal'a a matl'i cula nas esco las 
primarias é n ecessario conLar mais de 7 c, 
meno . de 14 annos, udmitLindo-se nos CUl'SOS 
noctUI'I10S alumnos desde 13 annos d e idad e. 

Semelhantes alterações l'eflec tem-se nos 
calculos da população escolal'. A applicação 
d e qualquer das conhecidas formulas de 
crescimento nos varios grupos de idade, além 
do ineonvenien le trazido pelo grande in
tervallo entre os dois recenseamentos d e 
1890 e de 1906, não póde acompanhar 0 -

extraordinario desenvolvimento da cidade, 
depois das obras de. remodelação Il de sa
neamento, o que tanto influiu no augmento 
da população, como tornou evidente a no
tavel expansão demonstrada pelo numero 
de construcções feitas. 1l0j'D ha outro factor 
a desvalorisar a approximação do calculo 
-a baixa provocada pelos eff citos da guerra 
na colonia estrangeira e, o que é mais de 
sentü' no pont_o de vista da população escolar 
- as sahidas determinadas pelo effeito s 
premen les da cri se. 

Si não é possivel evidenciar melhor quanto 
está o munieipio, em maleria de ens.ino pri
mario, ainda distanciado da mais animadora 

siLuação, uma vrz tlue, pOl' excess ivo nmo l' 
ús liberdades individuaes, deve ser respeitado 
no cidadão até o direito de ser ignorantr (. 
cle se descuidar da instrucção dos filhos ... 
- o estudo da qu es tão, a penas pelo con
fronto dos dados regulares das escolas ml'
t1 ie ipaes, já deixa percebO!' o muilo quo exisLe 
po r a lcança r. 

Das esco las municipaes, deve-se accen
t.ual', porque cio ensino privado não h3 elp
menlo seg uros, a.despeito do maior empenho 
da rppa rtição municipal de Estalist ica c da 
Dil'ecLoria de I nstrucção. 

Não estranhará a falla quem so uber qu e 
uma das ultimas refórmas decrpladas levou 
o respeito á liberdade profissional do pro
fessorado pal'ticu"lI' ao extremo clr t'xcluil' 
tão importante pal'cclia do ens ino loca l a 
qualquer intervenção ollitial. Foram assim 
esquecidos os ma is jURtO S c I'uzoaveis inLuito~ 

, de hygicnr , d e moralidade l' de cstalistic:l . 
acatados 1101 propria lei Benj a min Conslant, 
ti vi La da s co ndicõ(', do mrio em Lã o confll o 
periodo de transição. 

Nas escolas of I1ciaes da Municipali~ .. adc, 
a matricula augmcnta sempre de a nno pa ra 
anno, sendo m es mo bastante animador o 
movimento conhecido dos ultimo s tl'l'S ex( 1'
dcios apurados, segundo as informa ções da 
Estatistica Municipal. 

Esse facto melhol' se podr observai" apl'f'
;;en lando as medias annuae~ da matricula 
om cada curso - diurno e 1I0CtUl"110 - SC"
"uidas da porcentagem em I' cla cüo aI) lo t al 
do exeJ'C.ir io a'ntC'rior: • 

1907 .... 36.918. ........... 
1908 ...... 37.533 lTIuis 1,6G % 
1909 .... .. ~ I. 552 10,70 % 
1910 ...... 4:2.825 3,06 % 
1911 .. , ... 45.216 5,58 % 

' 191 2 .... " 46.662 3,19 % 
1913 ...... 51.102 D,51 % 
1914 ..... . 57, 125 11 ,78 % 
1.9Ii" ..... 63.660 11 ,43 % 

Quanto ao curso noctul'llO, o movimento 
attinge ás seguintes proporçMs: 

190i ...... 712 .......... 
ID08 ...... \)8~ mais 38,34 % 
1909 .. 668 menos 3:.l,18 % 
1910 ... ; .. 613 8,23 % 
191.t ...... 1.511 mai s 146,40 % 
1912 ...... :2.246 . " 48,64 % . 
1913 ...... 4,.'!29 ,): 88,2D %, 
1914"" .. 6.42:l ,,1,86 % 
1915 ...... 7.7f,0 20,68 % 

Em 1906 ~1 população aqu i l'eccnsrada 
com os limites actuaes da klade esco lar (7 
a 14 armos) ele\'a va-se [\ 116,522 creanças. 
Hoje, decorrido um decennio, com as trans
formações operadas, é verdadeiramente d e 
impressionaI' ainda quant.o ha por fazer nó 
co mbate ao analphabetismo, mesmo nesta 
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Capital onde a Municipalidad e dispende por 
anno 18 % da receita propria só com as des
pews escripluradus na I'ubrica "instrucção 
prm13rw ", paru afinal se computar em 
105$000 o custo medio do alumno nos dois 
cursos, aind1Í assim calculadO I ela media 
anllllal da Illatri cula. \ 

:lIAHIO .\. !'REII!E. 

------ .:. 

RABUJANDO 

A nossa chaotica orthographia necessita 
de todos os recursos para se fazer sabida dos 
collegiaes. 

Não ha exemplo de escripta tão livre e 
de tão pouco interesse pela materia, como no 
Brasil. Os inglezes possuem complicada or
thographia, tão complicada quc dá quasi 
razão a b01!/ade daquelle que ensinava: "Em 
inglez o a póde ter todos os sons: a, e, i, o, 
11, menos o de a; o e póde ter todos, menos o 
de é; e assim P?r deante" ou daquelle outro 
que dizia não se pronunciar cm inglez o 1', 

excepto na palavra colonel (que não tem I ', 

o .que não impede John Buli de pronunciar 
cârn'l). Mas os inglezes guardam, pelo menos, 
uniformidade no seu mistiforio graphico. O 
alu?,no aprende a escrever light e weight, e 
assIm escreve sempre, com os seus grupos 
consonantaes inuteis. 

Nós possuimos, durante muito tempo, ao 
alcance do povo, um paradigma para a boa 
graphia: era o forllal do C01nntercio. No meu 
tempo, para tirar duvidas, quando não havia 
um diccionario, recorria-se ao velho orgão. 
Hoje, nem o f amai. Entrou por aquellas co
lumnas a faceirice, e .o ancião fez-se peti
metre. Cuida de tudo . menos daquillo de que 
antes cuidava. Dos outros então, nem é bom 
falar. 

Emquanto não conseguem torna r O Hicial 
lima reforma, seja qual fôr, bom 'seria que 
se fixasse a orthogra.phia. usual, mixta, in
cohcrente, mas que ainda é a de toda gente. 

E o Estado tem o dever de concorrer, 
com o seu exelnplo, para essa fixação. Elle 
escreve pelo seu diario, pelas suas moedas 
e notas, pelas legendas dos monumentos, pelas 
placas dos estabelecimentos e das ruas. 

Era exactamente por causa de placas de 
mas que eu vinha rabujando. 

, . 

l'f o l~eu temp?, "nos bons . tempos de 
outr ora, como dl.z o Guerra Junqueiro, re
cordo-me de que as ,placas de ruas nos ensi
navam a escrever certas palavras, principal
rnente nomes proprios. 

Pois hoje é uma lastima. Mandaram fazer 
letreiros novos, de esmalte, para todas as 
r.uas, mas ninguem fiscalizou, ao que parece, 
o pintor de letras que as fabricou. E' um 
Deus nos acuda. 

Encontrei Benedicto Hypolito, quando 
todos sabem que é ' Hippolyto; Saell::: Penõ, 
com o til erradamente sobre a ultima letra 
pois é coisa sabidissima que de\'e estar sobr~ 
o li , para lhe dar o som de nh; Bandeio·andos. 
tolice, em logar de Balldeirantes, e muito~ 
outros nomes erradamente escriptos. Ha 
pouco tempo, existia, em placa, ~!l1la rua 
Barbo:::a de Ah'lIrenga, usurpando a gloria 
da suave Barbara, esposa de Alvarenga, 'cuja 
biographia tão bellamente traçou o meu 
amigo Alfredo Valladão. 

Parece .que os funccionarios da Carta Ca
dastral (Prefeitura) deviam zelar pela boa 
graJ'>hia dessas placas, para que' não induzam 
em erro os nossos já atrapalhados discipulos. 

Tambem os letreiros dos bondes mere
ciam da Prefeitura um olhar. Houve uns, 
cujo endereço era L. do Mattadouro; feliz
mente o largo do Matadouro passou a ser 
Praça da Bandeira. 

~ras ficaram outros letreiros errados, e 
quando não se trata de erros são abreviaturas 
estapafurdias. que se deveriam corrigir. 
Quem, por achar curto O espaço, escreve 
Um.g'J', com o y trepado como si fosse um ex
poente, em logar de Umgl/ay e Pro I5 Nov . 
por Pmça '5 de Novembro, ou Pmça I5, 
como diz o povo, merece pelo menos que se 
lhe mande apagar a obra. 

Isto é rabugice, mas ... bOlls tempos eram 
os de an/anho, em q/le o "ey1lo era chris
/alll ... , como lá está nas Scxtilhas de Frei 
An/ão. 

O Snr. Barão Homem de Mello, defen
dendo a graphia Brazil (com z) diz entre 

. outras coisas, que no Imperio assim se pre 
foi escripto nas moedas. Nas actuaes ha para 
todos os gostos. 

:\Tão haverá concerto para tudo isto? 

MESTRE ESCOLA. 

A ESCOLA PRIMARIA 

11. A ESCOLA 

COMPLETIVOS DO VERBO 

(Resposta) 

Minha collega - Não resta duvida que o 
trabalho de ensino está rigorosamente na re
petição intelligente, variada e agradavel pelos 
modos e dizeres do prof.essor, e pela disci
plina e attenção contente da classe. 

Não ha, nem póde haver ensino em es
cola desordenada, em que os alumnos não obe
decem, compellidos, porventura, pela falta de 
exacção da parte cio professor. 

Todas as disciplinas do programma devem 
concorrer para o perfeito conhecimento da 
lingua. 

. Que respeito e confiança póde inspirar ;lO 
menino o professor que dicta pontos de his
toria do Brasil, manda copiar do livro ex
pcricl1cias de physica c chimica, e dá ve
tustas e sordidas sebentas de historia ' natural? 

\' ejamos umas phrases, cujos predicados 
se consti tu em ele verbos Ira Ilsitivos directos: 

A ingratidão perverte o JUIZO; perturba 
A RAZÃO; céga o ENTENDIM.ENTO, e corrompe 
A VONTADE. 

Se conheceres ALGUM VICIO 
ilJl'toesla-o em secreto; se o vires 
deixa A SUA AMISADE. 

no amigó, 
incorrigivel, 

O fogo ga·sta o FERRO; o mar alaga CI
DADES; terremotos A derrubam; raios es
pa 11 Iam o MUNDO; a l'mas o senhorêam; SÓ o 
saber do homem é livre desfes perigos; ' por
que nem o tcmpo o gasta, nem a morte o se· 
nhorêa. 

F óra da classe no recreio (não gosto de 
escolas onde ha guardiãs) chamemos a at
tenção dos alumnos para as phrases que 
todos dizemos, por acostumai-os a pensar, e 
4>~ra ~que saibam que a escola prepara para ' 
VIver, e não para apenas simular exames ' fi
n~es e de promoção de classe. 

Convertam-se essas phrases para. a voz 
PllSSI1'" do verbo ser, e, com mais frequencia, 
para a voz passiva do pronome SE.' 

"Em muitos banquetes d'agora SE comem 
vidas alheias, e naquelles SE moderavam· as 
proprias. " 

M as nem todas as proposições são sus
ceptiveis de soffrer as duas modalidades -
.c tiva e passiva. 

O verbo DEPARAR - que significa - dar, 
p"eparar, etc., é ac/ivo, quando o sujeito é da 

3. ' pcssôa. e exige a voz passiva, se a phrase 
puder ter sujeito da I: Assim se diz: 

Deparon-ME A FORTUNA BONS E ATTEN
c rosos DlSCIPULOS. 

Deparoll-ME DEUS UMA BÔA COMPANIlIA. 

_ UII/a occasião se ME deparmt propicia; e 
nao - ]lu DEPA"~I Itma occasião propicia. 

Deparar com - é erro gravíssimo, com
quanto tenha a seu favor alguns exemplos 
classicos. 

Como vimos. noS exemplos em que o 
verbo transiti vo se mostra na voz activa 
o objecto directo não se acompanhava de pre~ 
posição, o que só se póde dar - r. 0 , para 
eVItar amblgludades - A mãe ama Á filha' 
2.· , ql~ando a preposição representa o artig~ 
part,ltvo que o portuguez moderno desco
nhece: Comerás DO LEITE; oltvirás DOS CON
TOS, e partirás quando quizeres. 

O verbo Im'lIsilivo illdireclo tem o seu 
completivo, sempre precedido de preposição, 
ou representado pelas variações pronominaes 
- fJ'l,CJ te) nos, 'l'OS, lhe.} lhes, . 

Quando o pro liame SE se prende ao verbo 
. transitivo indirecto, é sempre o seu sujeito, 
como no caso do verbo intransitivo. 

Vejamos os factos: 
. "O cubiçoso usa DO DINHEIRO, como meio 

e mstl'umento para conseguir outros fins ... 
Causa é muito commum aos nescios tratar 

DE lh'ros, e aos cobardes blaso1l-ar D' ARMAS." 
"Quem trabalha trata DA SUA VIDA quem 

está ocioso I rata DAS ALHEIAS." , 
"Precisa-SE DE TRABALHADORES. 
" Usa-SE DE ARTIFICIOS. 
Quando dizemos que o pronome SE serve 

de sujeito aos verbos intransitivos e aos 
transitivos indirectos, e apassiva os verbos 
transitivos directos, queremos sign ificar que 
no 1.. caso não toma o plural, como acolitece 
com o segundo. 

Precisa-SE DE PEDREIRO; singular. 
Precisa-SE DE OPERARIOS; plural. 
Alltga-sE esta casa; singula r. 
A lugam-sE pedreiros; plural. 
No mais, llunca teve importancia capital 

essa guerra de grammaticos, a respeito do 
SE, sujeito ou complemento de verbo. • 

Um ·verbo é - intr'ansiti7/o, transitivo di
rec/o, transitivo illdirecto, bi- transitivo, não 
absolutamente, mas relativamente á propo
sição em que serve; e o seu valor significa· 
tivo depende dess~ fuocção. 
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"Phil ippe de l\lacedonia não conhecia DE 
TODA, AS co USAS, mas conhecia TODAS, e ap
plicava O remedio. " 

"Nlude DE ROUPA, e saberá IJE tudo: elles 
sabem o VALOR DO VESTUAIUO." 

"Quem ama) porque c01lhece, é anlante; 
quem ama, porque ignora, é nescio . " 

"QtJantas vezes SE diz do honrado e da . 
honrada, do il1nocente e da innocente o que 
nunca lhe passou . pela imaginação? 

Mas basta que o maldizente o. imagine, 
ou.. o qlleim <1/taginar, para o pôr na con
versação e na praça, e o affirmar com tanta 
certeza, COMO se o lêra em um Evangelho. 

Deus vos livre UE TAES LINGUAS, e mui to 
mais de taes imagi nações. ,. 

Ao soberbo, nem me faço grande, por não 
ficar com elle em contenda; nem aos outros 
pequenos, p.or que com elles se não alevante 
mais, 

Ao ingrato; ou O não sirvo, porque me 
não ITIClgôe, ou quando o si rve, lelnbro-nle 
que a sua má natureza não pôde tirar o 
preço á obra que de si é· bôa, 

Ao .falador, calo-me; - ao calado, des
cubro-me com tento; - ao doudo, não lh e 
ata.lho a iuria; - ao nescio, não trabalho por 
lh e dar razão; - ao pobre, não -lhe devo; -
ao rico, não lhe peço; - ao vão, nem o 
gabo, nem o reprehendo; - ao li sonjei ro, 
nâo o creIO. 

E deste modo, com todos estou bem, e 
nenhum me faz mal. 

Kão digo verdades que amarguem, nem
tenho amisades que me profanem; não ad
quiro fazendas que outros me invejem ; por
qtle neste tempo, ,das melhores tres cousas 

'"Quantas vezes SE di:;em as palavras sin
ceranlente, COIU uma intensão ll1U ito sã, e vós 
AS inte'l'pretaes e corrompeis de maneira, que 
de um louvor fazeis um aggravo, de uma 
confiança uma injuria, de uma galanteria uma 
blasphemia, e de uma graça levantastes UMA 
L'AHAREDA, que SE or,jginaram della 11/lIitas 
desgraças , " 

I delle, nascem as mais dam nosas que ha no 
., ?mundo: da verdade, - odio; da conversação, 

- desprezo; da prosperidade, - inveja, 
Aqui vão estes trechos formados de ver

bos intransitivos, transitivos directos, indi
rectos e bitransitivos, 

Notam-se-lhes varias proposições em que 
ha duplos objectos, equivalentes no sentido e 
na funcção, 

"Foi um homem ao matto, di z lsaias (ou 
fosse esculptor de officio, Ou imaginaria de 
devoção), levava o seu machado ou a sua 
acha ás costas, e o seu intuito era ir buscar I 

um madeiro para fazer um idolo, 
Olhou para os cedros, para as faias, para 

- os pinhos, para os cyprestes; cortou, dond e 
lhe pareceu, um tronco, e trouxe-o para casa, 

Partido o tronco em duas partes ou em 
dois cepos, a um des tes çepos metteu -lhe o 
machado e a cunha, fendeu em achas, fez 
fogo com ellas: e aquentou-se, e cosinhou o 
que havia de 'comer. 

Ao outro cepo pôz-Ihe a regra; lançou
lhe as linhas; desbastou-o ; e, tomando já o 
maço e o escopro, já a goiva e o buril, foi-o 
a ffeiçoando em fôrma humana, 

Alisou-lhe uma testa; rasgou-lhe uns 
olhos; afilou-lhe um nariz ; abriu-lhe um,a 
bocca' ondeou-lhe uns cabellos ao rosto; f 01-

lhe seguindo os hombros, oS braços, as mãos, 
o peito, e o resto· do' corpo até aos pés, . 

E feito em tudo uma figura de homem, 
pôl-o sobre o altar, e adorou-o," 

"Ao avarento, não' lhe peço nada, nem 
lhe aconselho ·que ' dê a ' outrem, nem lhe 
louvo o não dar nada ' a 'nillguem; e assim, 
não lhe minto. nem, o molesto: 

Sou qual me vês, e qual te eu digo; não 
quero parecer outro . nem ser mais do que 
pa reço . " 

E assim iremos bem; por hoj e basta, 

Fico aqui por servil-a com toda a tri
gança, no interesse unico de . que a senhora 
passe adiante, aos seus discipulos, com muita 
calma, e diaria e diuturna repetição, ' o co-
nhecimento da nossa belliss ima e graciosa 
linglla, 

, Se ha ahi algum menino .que assim mesmo 
não aprende, é que, talvez, o ambiente se não 
compõe de pessôas que com alegria e amor 
se dediquem ao trabalho, 

?\ão nos Jevem \ antagcm os pedreiros, 
ourives e marceneiros: os cantos, as pedras, 
os tijolos e a argamassa ; o cadinho e o 
ouro, e a prata; os tóros e as tábuas lisas, os 
seus discipu los não os conduzem para casa, 
por se exercitarem no levantamento de pa
redes, na transformação dos metaes, e na 
execução de moldes de tauxia e marchetes, 

Pela maravilhosa arte de ensino, as hye
nas se transubstanciam em ovelhas, e ' o me
nino indoci l pode ser plastico instrumento de 
assombrosos prodigios pedagogicos, 

Ab raços, 

HEMETERIO ,D O S S ANT,O S. 

I ' oe Outubro de '9' i 
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o DESENHO NO QUADRO NEGRO 

E' muito frequente 'entre nós affirmarem 
os professores a sua aversão ao desenho, di
zerem que lhes falta, por completo, geito para 
tão preciosa e indispensavel arte a quem se 
ded ica ao ensino primaria, 

Quem ·discutirá • entretanto a vantagem' 
de poder o professor traduzir, por meio do 
desenho, aos olhos deslumbrados da classe, 
as co usas a que se refere, os oboj ectos que são 
familiares ás crianças, que alegremente os 
reconh ecem e commentam: - um ramaI.hete 
preparado pela manhã, um passaro cujo canto 
lhes chega aos ouvidos, personagens da fa
bula que recitaram, 'a menina encantadora e 
o menino polido de uma historia que lhes foi 
contada? E são tão pouco exigentes as cri
anças, com· tão pouco se satisfazem! Basta
lhes um ligeiro contorno, mais não pedem 
nem precisam, 

Será a falta de geito o unico motivo por 
que fogem os professores ao desenho? E' que 
não podendo executar obras primas, verda
deiros quadros, desistem de um ijlequeno es
forço que lhes assegura ria o necessario, o 
estrictamente NECESSARIO, Quando capazes de 
taes desenhos, bem coloridos e de execução 
complicada, com perda de tempo e paciencia 
,que os .impossibilita de renova l-os com fre
quencia, deixam durante dias os ' quadros oc
cupados, só os apagando em ultimo extremo, 
Apr~véitados nos ,quadros os espaços para 
outros trabalhos, torna-se o conjuncto de tal 
espec ie que seria interessante descobrir as 
relações imprevistas que a log-ica infantil póde 
crear , eutre cousas tão diversas, E, assim, 
commettem os professores mais um erro: es
quecem que a attenção da criança, para se 
fixar de modo util, tem necessidade de ser 
solicitada para um só objecto. 

,O ideal é poder o professor rapidamente, 
de accordo com as necessidades de momento 
rep'roduzir pelo desenho tudo aquillo que ~ 
criança precisa ver passar sob seus olhos 
curiosos, 

Não é O desenho artistico que se exige do 
mestre, é a arte do esboço, Para interessar a 
criança e lhe dar trabalho á intell igencia, á 
imqginação, bastam-lhe as formas simplifi
cadas, 

Experimentem os nossos professo1"es e os 
resultados não se farão esperar, 

M, A. p, 

------' .. ----

LEITURA PRI MARIA 

Não é uma novidade, no ensino da leitura 
primaria, o methodo objectivo da palavra ou 
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sentenciação, como alguns o qenominam, ge-
neralisando o processo. / 

Renan, na '~Vida de Jesus", diz que o 
Divino Mestre devia ter aprendido a ler por 
esse methodo, que era o corrente nas es
colas po seu tempo. 

Nas "Lições de Coisas", _de Calki!,!s, se 
, precon isa o word' s method, a que Ruy Bar

bosa chamou "melhodo verbal" na magni
fica traducção que ha mais de 30 annos fez 
dessa grande obra didactica do escriptor 
americano, E fazendo a apologia do, r eferido 
methodo de leitura, conclue por estas ,pala:
vas : "Muito mais efficacia . encerra este 
methodo no ensino de .leitura do que a pra
tica usual de fazer atravessar os alumnos um 
fatigante 'processo synthetico que lhe é de 
todo o ponto incomprehensiveL Espanta a 
rapidez com que aprendem as creanças si o 
ensino começa fazendo-as reconhecer as sim
ples formas das 'palavrás, e não é menos ma
ravilhosa a faculdade e perfeição que mais 
tarde, desenvolvem no soletrar". 

Já officialmente adaptado nos program
mas do Estado de Minas e agora no Districtõ 
Federal, não foi ainda, entretanto, o me
thodo praticamente utilisado nas demais es
colas do 'paiz, porque até ha pouco sómente 
era conhecido theoricamente pelos nossos 
educadores e professores mais adiantados. 

.Faltava o livro de leitura, isto é, uma 
organisação methodica e systematica do pro
cesso de sua applicação, para ser posto nas 
mãos dos alumnos e conduzido pelo pro
f.essor primaria, com menos trabalho do que 
o da rotina da soletração ou syllabação, 
scientificamente condemnadas. 

Ao professor J oviano devemos este ser
viço, quando foi chamado, no Governo João 
Pinheiro, a collaborar na reforma da ins
trtlcção de Minas, cabendo-lhe a organização 
dps programmas primarias e dos grupos es
colares, 

Reformando o ensino da leitura teve 
aquelle proféssor de compôr o seu livro Pri
meira L eitura, sem o qual a modificação 
adoptada não podia ser posta em pratica. 

Foi esse livro que revolucionou o ,ensino 
da leitura abolindo os methodos antiquados 
então em voga, Tinha senões que o proprio 
autor reconheceu na experiencia- de não pou
cos annos, corrigindo-os agora com o novo 
livro que está sendo aqui divulgado. 

Vou tentar fazer aqui a critica do pro
cesso adaptado, que tão cabalmente satisfaz 
ás' exigencias do methódo ana lytico das sen
t,enças, Farei ver quanto é simples, intuitivo 
e natural, o novo ensino de leitura, o qual 
póde ser praticado sem a mll11ma difficuldade 
por qualquer professor primario. 

2 
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Quem já se metteu a ensinar a ler ou teve 
occasião de acompanhar nas escolas o tra
balho insano da leitura primaria, sabe quanto 
é convencional e arbitraria a série de sons 
inventada para as letras e syllabas que o pro
fessor faz decorar aos alumnos, preparando
os para a construc'lão das palavras. Soletrando 
ou syllabando, o esforço das creanças sub
missas á imposição dogmatica do professor, é 
uma tortura de memorização mechanica, em 
flagrante transgressão das leis pedagogicas. 
Parte a çreança do abstraclo para o concreto. 
adquirindo prjmeiro um cabedal de formas 
vagas, sem idéa, sem expressão, figurando 
articulações irÍnumeras e differentes com as 
quaes el1a yae construir, o que? - a palavra, 
já tão conhecida das creanças pelo som, pela 
signi ficação ·e pela applicação que del1a fazem 
constantemente na sua linguagem oral. 

O methodo objectivo é directo, parte da 
palavra que é a unidade da linguagem, e cujo 
som, articulações e forma, vão produzir a 
imagem, no cerebro, para a constituição da 
;déa. A -primeira acquisição da creança, na 
lingua, é a palavra na sua fôrma inteira, na
tural, com o seu valor expressivo, utilisada 
deEde logo para actuar na phrase e na sen
tença, onde vae ser lida e comprehendida na 
sua applicação commum da linguagem es
cripta. 

O alumno adquir·e primeiro um numero 
conveniente de palavras de significação mais 
concreta, familiares, com as quaes as lições 
são feitas, entrando el1e desde logo a ler di
reCtamente a sentença, cada dia mais in
teressado pelas cousas novas que vae desco
brindo no seu livro. As palavras adquiridas 
em cada sentença são applicadas variada
mente em novas construcções escriptas, de
pois oraes, de modo a se tornarem tão fanú
liares aos olhos e ao ouvido da creança que 
cl1a já as conhece muita vez pelas primeiras 
letras, ao escrever, ou pelas primeiras arti
culações ao dictal-as. 

Começa então ahi a parte mais attrahante 
do methodo, porque agora o alumno vae agir 
por si, -pelo proprio esforço, activo e interes
sado em applicar os elementos que possue, 
na composição de palavras novas, as quaes 
elle constrôe e multi-plica exercitando e re
velando a sua capacidade intel1ectual. 

Neste periodo da leitura é empolgante a 
acção da professora, que do quadro negro 
domina toda a classe, por mais numerosa que 
seja, attrahidos como ficam os alumnos em 
disputar a -primazia na êonstucção de vo
cabulos novos. A professora ou um alumno 
decompõe as palavras nas suas articulações e, 
combinando os elementos obtidos, todos os 
alumnos trabalham em compôr palavras no-

vas, as quaes vão ser 
negro, augmentando-se 
vocabulario, producto 
todos da classe. 

escriptas no quadro 
progressivamente o 

da collaboração de 

Desap-parece o ensino individual que os 
outros processos de leitura não podem evitar. 
E' toda clasge trabalhando activamente com' 
a professora, interessando-se cada alumno 
pelo trabalho de todos e pelo resultado do 
seu esforço. Fracos e fortes, timidos e au
dazes, todos têm (, seu momento de activi
da de, e o ensino se distribue equitativamente 
por todas as filas. A lição de um é a de 
todos, e ella se faz sempre em voz alta fi
xando a boa dicção dos alumnos e a ortho
graphia correcta das palavras. 

O methodo assim conduzido, dirão, não 
pôde ser praticado por professores inhabeis, 
sem iniciativa, ainda não convencidos dos 
seus bons resultados. De accordo; mas é o 
que veio prevenir o novo livro Pximeira L ei
tltra. com as suas lições organisadas syste
maticamente, de modo que .as palavras ad
quiridas pelo alumno são repetidas em novas 
sentenças, até se tornarem habiluaes e fa
miliares aos olhos da creanç.a, e as sentenças 
por sua vez se alongam progressivamente, 
produzindo applicações variadas e mais in
teressantes. O professor tem assim todo o 
seu trabalho organisado, e sô lhe resta con
duzir o aluhl110 na leitura, da qual tirará 
todos os effeitos desejados. 

A novidade que o professor J oviano 
trouxe para esse methodo analytico, além da 
systematisação das suas lições, é a appli
cação pratica do preceito moderno ~e peda
gogia - que exige o ensino da leitura pri
mari"a simultaneamente com a escripta. 

A Primeira Leitura é acompanhada de 
uma série de seis cadernos, pelos quaes o 
ai um no aprende e pratica a calligraphia re
produzindo, dia a dia, methodicamente, as 
lições feitas, quer de leitura propriamente, 
quer de decomposição e compo.sição de vo
cabulos, de modo que toda a palavra adqui
rida tem a sua fôrma fixada pela escripta, 
com a orthographia correcta, a qual não se 
perde mais e vae constitui r um elemento de 
progresso incomparavel para o alumno na 
classe de lingua patria. Os ultimas cadernos 
são exerci cios magnificos de dictado, que 
recapitulam todo o li\rro economisando so
bretudo o trabalho do professor. 

Não ha comparação para este methodo 
systematico e progressivo, satisfazendo sci
enti ficamente, de uma maneira racional e 
economica, ás exigencias modernas do en
sino, com o da rotina das syllabas e letras, 
mechanico e arbitrario, exigindo de cada 
'professor um processo arti}icial, sem uni-
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formidade Ilas ,escolas e, portanto, deficiente, 
porque depende em grande parte da habili
dade inventiva de quem o ministra. 

A Primeira Leitura é um livro attrahente 
porque desde a primeira lição interessa o 
alumno pelo assumpto das .suas phrases, sell
tenças e pequeninas historias, as quaes va
riam de linguagem, satisfazendo ao meio 
social de todas as creanças a quem o livro se 
destina. 

Assim exposto e cOl11prehendido, creio 
que a divulgação desse livro vae trazer um 
grande melhoramento para o ensino da lei
tura primaria, que até aqui tem sido tão 

. descurado e entregue, ás mais das vezes, aos 
professores que menos competencia revelam 
para as matxrias superiores do curso pri
mario. Entendo que o ensino da lingua pa
tria deve ter como base o da leitura e es
cripta, confiados ambos a um sô professor, 
dos mais habeis e mais identificados com a 
educação literaria das nossas creanças, donde 
provirá certamente o seu desenvolvimento in
tellectual na pratica de todas as outràs dis
ciplinas. 

CORINA BARREIROS. 

------.:. -----
OS DONS DE FRCEBEL 

CLASSE "'.1 A TERN AL 

7·° E.:rercicio 

Assumpto e obJecto de acção 

Esta nova seri·e de exerc·icios vae nos da:r oc
casião <le observar novas relações. 

A criança fica conhecendo os verbos que ex-
primem movimento, a saber: 

1.0 Pousar (sobne a mesa). 
2° Apertar (a mão contra a mesa). 
3° ~egumr (sem levantar) . 
4.° Suster (sobre a mão). 
5·° ,suspender (pelo cordão). 
6.° Voltear -A bola· estando pousada sobre 

a mesa, .o alumno, conser
vendo-a pr.esa pelo cor.dão, 
imprim·e um movimento, for
mando um circulo com O pal
legar e o indicador. 

7·° Cobrir (com uma das mãos, tendo os 
dedos um pouco recurvados e 
soem to~ar na bola). 

8.° Comprimir (entne os dedos). 
9.° Empurrar - A bola estando pousada so

bre a mesa, a criança conser
vando o cordão pr'eso numa 
.das mãos com a Qutra em
ilurra a bola. 

IO.o Tirar (p!!'!'a . -si) a bola pelo cnrdão" 
Feito isto de modo que a criança sinta o ligeiro 
'esforço que produz, eUa compreh'ende que age 
e que ·esta acção exercida sobre o objlecto, l)rO
duz um certo eHeito. 

Ella empurra a bola e a bala é empurrada. 
,Faz-se então senti r a Telação que existe 

,entre o ser activo e os objectos sobr,e os quaes 
ella age. 

Faz-se em seguida designar ser·es ou rousas 
no final <le acção, analoga ás que se fizeram 
com auxilio ,da bola, exemplo: O cavallo puxa o 
carro. 

A criança ,empurra a porta opara abril-a. O 
tecto cobre a casa, etc. 

8" Ex.rcicio 

Estudo dos caract~res dos obJectos 

Vamos agora com auxilio da bola, fa~er ob
servar algumas propfi.eda,des da ma1eria. 

Molleza - Fazer citar 'Il1aterias molles: lã, 
algodão, etc., em contraste com 
materias duras: o ferro, a pe
dra, etc. 

2.° Materias lisas, 'macias ao tocar; as
peras, etc. 

Fazer citar objlectos macios contrastando com 
objectos asperos. 

3·° A bola pula: ella é elastica. 
As crianças deVICITI deixar cahir a bola sobre 

a mesa, conservando preso o cordão. 

Faze~ citar ma~erias lelasticas: o junco, a 
pellica, a barbatana, etc. 

4.° A bola não é fragil; ella não Sie queb'ra 
ao cahir. 

Faça a mestra com que as crianças deixem 
cahir a bola a fim de provar is-so. -

Fazer citar em opposição, materias mais ou 
menos toenras e materia'S fra,geis. 

5.° O choque da bola ao tocar na mesa. 
produz um ruido. 

Os alumnos dev·em citar objlectos cujo choque 
produz mais ou menos ruido da bola. 

6.° Como conhecem que a bola é redonda? 
Vendo, tocando: por meio da vista e do 

tacto. 
7.° .como eonheoem a côr? 

8.° Como 6abem qu'e é m~lle? macia? etc. 
9° Como sabem que a boI" faz barulho 

quando roca na mesa? 
10. ° Como sabem que ella está em repouso? 

Em movimento? Canto para finalisar. 

9.° Ex.rcicio 

A attracçlo 

Vamos fa"er a ariança observar com auxilio 
da bola, uma das mais importantes propriedade 
·da mate ria. - a attracção. 



3(; .\ ESr.OLA PRI'IAR IA 
--------------------------------------------------------
L' 'As crianças suspendem a bola pelo cor

dão. Largam >em seguida ó cordão. A bola cahe. 
2.' Por que cahe a ·bola? Su·st·enham um 

lapis na mão. 
Ab'ram a mão; O la pis cahe. Por que cahe ° 

lapis? Porque é pesado. 
E' ,a attracção que o faz cahir. Deixem a bola 

em repou-so. 
3.' Todo objecto cahe quando não está sus

"cntado? Sim. 
Faça a mestra com que as crianças citem ob

jectos que têm visto cahir, exemplo: 
Uma v,ar1eta, um lapis, um frueto que se de s

taca, etc. 
Qual o (lue chega primeiro ao solo? 
4·' ·Conclusão: todo objecto tem peso, mesmo 

as cousas maioS I.eves. 
Deixe-se cahir um fragmento {Ie papel, uma 

penna, etc ., fazendo ver que não obstante serem 
leves, têm p'eso. 

5.' Fazer citar em opposição objectos pe
sados e lev,es. 

6.' Suspender a bola pelo cordão. 
E' d'ifficil suspender a bala? Poder-se-á 

suspender assim' um corpo mais pesado 7 Uma 
grande pedr,a, 'por exemplo? Um homem po
derá I,evantal-a? 

Sim, porque é mais f OTte. 
·E' preciso, pois, a força para levantar um 

objecto. 
7.' Quanto mais pesado é u m obj ecto mais 

força será preciso pa ra o levantar. 
Si a bola fosse de <:humbo ou de ferro, pre

cisaria mais força para suspen<lel-a? E p3lra sus
pender este alfinete? E' preciso menos força. 
porque o objecto é mais leve. 

8' Deixa r cah ir a bola. 
Cahindo, ,ella faz um movimento. Vae para a 

direita? Para a esquer<la? Para ci ma? Para 
baixo? E ll a v.ae directamente para baixo. 

.Todo objecto ao cab ir. · si não encontra um 
obstaculo, vae se dir igindo ,directamente para 
baixo. 

9.' Si a bola está pousa.da sQbre a mesa. 
ella ahi fica . 

Por que a mesma não fica sobre a estante 
inclinada? 

Os obj'ectos rolam ou resvalm sobre um 
plano incli nado ; é a inda cahi r ; é ainda a attra· 
cção a causa <l'este mo vi-menta. 

Pa ra impedir um objecto d e cahir é preciso 
pousaI-o. 

Pousem a bola na mão ou suspendam-n 'a 
pe lo cordão. 

10.0 Exercido 

Desta vez o cordão será sujeito á obser
vação. 

P ara isso vamos sus pen der a bola pelo cor
dão ; ene ficará na direcção do fio a 'prumo e 
servirá ·de ponto de pa rti da pa ra as observações 
das dipecções da linha . 

L · Tomem a bo la na mão esquerda ; esti 
quem O cordão da mão direita. EUe rep res·enta 
uma linha . 

Quando elle se acha esticado, forma uma 
linha recta. 

2.° Approximem um pouco as mãos. O cor
dão repre~enta ainda uma linha, mas d,esta vez 
é uma linha curva. 

3.' Suspen,dam a bola pelo cordão. - E' o. fio 
a prumo. 

O cordão rePTesenta uma linha recta na di
recção \'Crtical. 

Façam p.erceber '30'S linhas na dir·ccção ver
.tka! que se encontram nos moveis, nas '<:on-
strucções, etc. . 

4,<;1 Tomem a bola na mão d·ireita, estiquem 
o fio (horizontal). 

O cordão 'representa uma linha r·ecta na di
recção horizontal. 

Fazer perceber as linhas horizonta~s. 
5·° .Abaix'cm a mão direita, levantem a es-· 

querda. O cord.ão r·epresenta uma linha obliqua 
á direita. . 

6.' ~'Iovimento inverso. Linha obliqua á es-
querda. . 

Faça-Sle lambem perceber as linhas obliquas 
nos moveis, construcções, etc. 

Este ultimo exercicio é destina,do a servir de 
transição ao emprego geometri<:o dos bastõesi 
nhos e poderemos ,desen volver alguma.s ,idéas 
centraes como s·ejam: a lã, o fio, o linho, o ca
nha,mo, a plntur.a, a borr~chaJ .etc., com os ~}.e
mentos da,dos nesta interessante se rie ,de exer
cicios d,e que consta O Primeiro dom de Frcebel. 

CONCLUSÃO 

A despedida das bolinhas 

(Adaptação) 

Tendo acabad'O a sua missão junto das cri 
ancinhas que pOV03lm a Classe Maternal, eis que 
as seis bolinhas se despedem dos seus camara
d inhas, p3Jra ·da rem logar a tr es personagens não 
menos importantes, que são: o cubo, a esphera e 
o cyli ndJro. 

Esta fantas ia tem por fim ensinar á cri
ança o modo pelo qual se deve receber qualquer 
visita. as saudações usadas nessas occasiões e 
nas despedidas. 

A professora con tará uma hitoria, fazendo 
consta.r que as bolI nhas. acaba,dos os seus se r
viços, benham v indo s·e ,despedir, o que s usci
tará uma obj ecção po r parte das crianças, visto 
como as bolas não falam nem andam. 

A professC>fa fará 'então que as crianças fi 
gu rem as seis bolin has de que consta o " Pr,i
meira dom". 

Estas sahirão da sala e de fó r a, baterão pal
mas. Quem será? As crianças levantam-se como 
donas que são do "P araiso", af im ·de rrei:'eber 
as visitantes, 

- A h ! são vocês, caras bo linh as? 
Entrem ·e sentem-se á vonlade. 
- Bom dia, caras amigu,inhas ! . 
- Bom dia, boli nh as. V ieram brincar 

eomnosco ? 
- Não, C3lr.as am iguinhas, acaba da a nossa 

missão junto de vocês, v;a.m o~nos embora, viemos 
despedir-n os. 

- Como, vão nos d,eixa r? Não façam isso ; 
fica·remos muito trnstes ! 
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- Vocês já não precisam ,de nós, pois já têm 
novos amiguinhos que são: ã esphera, o cubo c 
o cylindro. . 

- Ora, então julgam que ser·emos tão. in
gratas qu'e vamos <;,j)andona,r "ocês po r termos 
novos camaradinhas? Isso nunca; demrlis, \'0-
cês ·são tão boas, tão alegres, bailam no ar imo 
pellidas "das nossas mãosinhas; rolam junto de 
nós po r sobre a gramma; ncceliem maus t ratos 
jogadas d'aqu; para alli pelos nossos collegui
nhas qUJe se div.erbem, sem que desprendam um 
qu eixume; são aoinda nossas companheiras nos 
jogos que, sem vocês, não se poderiam realizar ... 

São lisas, macias, ao passo. que o cubo magoa 
os nossos dedinhos com as .suas quinas e 'Cantos 
aguçados e a esphera não pula; é preguiçosa 

Ha dias, desprenderudo-se da minha mão
sinha, foi <:ahir sobre o meu 'pé, fazendo-me 
solfrer muito, mas a mestra castigou-a ~ren
dendo-a no armaria junto ás ouDras. 

Não bolinhas, não nos doeixem. 
- Nós tambem sentimos deixar vocês, porém 

somos obrigados a assim proceder por termos 
sido chamadas a prestar os nossos serviços aos 
seus novos colleguinhas. 

- Ah! então ,siltll, ,bolinhas; jlá não que
remos prender vocês; não somos egoistas; não 
queremos :privar os nossos <:ompanheirinhos da 
felicidade de estar 'em sUa companhia. 

- Adeus, pois, caros amiguinhos; viremos d.e 
vez em q'IIando, afim de brabalharmos juntos, 
pedimos, 110 emtanto, que não se esqueçam de . 
nós, 

- Mas, certamenbe, 11em isso nos é possivel, 
pois que tudo, em redor de nós, de vocês fala' : 
sinão, ouçam: sempre que a pesadona da es
phera vier para cima da mesa a sua forma lem
brar-nos-á as amiguinhas que se fmam. 

T oda a vez que traçarmos linhas, lembrar-

I 
nos-emos das suas longas tranças; ao olhaTmos 

. o ceu em dias de sol, as folhas, a <looe laranja 
que pende <Ia haste, lá no pomar, a flor do ma· 
racujá que se debruça travesso nas grades do 

I nosso pittoresco Pavilhão, é ainda de vocês que 
nos lembraremos! . .. 

- Bem, assim vamos mais oonsoladas. 
- Adeus (disse a bolinha azul) o oeu que é 

meu igual na cÔor, fará que se lembrem de mim 
nos dias claros. 

- E nós (falaram por 5ua vez as bolinhas 
vermelha 'e roxa) boda a vez que o sol se deite 
e b formoso ;\.Lanacá que lacLeia o nosso Pa
vilhão se cobrir de flores é de nós que se hão 
de lembrar. 

Eu então serei sempre lembrada4 pois ~m 
frente estendem-se arvores frondosas doe v'Clrdes 
f.olhagens; em volta, trepadei ras se entrelaQam; 
mais além, esterude-se o maóo g.ramado sobTe 
O qual brincam. 

Só de mim (gemeu a bola al3lranja<la) é que 
se não hão d·e lemb.rar! 

·Como assim (respond'er,am os meninos em 
côro) si mamãe, por saber que as füuctas fazem 
hem á nossa ·saude, dá-nos sempre' laranj as 
para a merenda? Acór que enf,eita a sua faae 
não é a mesma que a d'essa doce fructa? 

Finalmenbe, a am3lTella não ficará esqueóda 

pois que o sol tem esta mesma cár quando se 
levanta, assim como o doce Oity, que nos !de~ 
licia,~ambem falarão da amiguinha que se vae. 

Adeus! bolinhas! A,deus! 

IAd~us! Adeus ! Adeus ! 

M. M. 'PEREI R A DA FONS ECA. 
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111. LIÇÕES E EXERCICIOS 

A EDUCAÇão MORAL E CIVICA 

ACÇÃO DA FAMILIA: ASSEIO I'HYSICO E: MORAL 

A acção da familia sobre o individuo - sobre 
o individuo em formação, principalmeJ1te, que é a 
creança - deve se traduzir pelo a sseio: asseio phy
si co , asseio moral; os dois modos de ser, indepen
dentes na apparencia, se fundem sem separação 
possivel. O dever inaivi(]ual, o interesse collectivo 
eslá em ser limpo . Limpeza malerial, limpeza de 
cara.cter estão dentro do mesmo dever, do mesmo 
interesse, das mesmas consequencias. 

O individuo que não zela o seu corpo, que se 
descuida da sua roupa e dos seus objectos, que 
traz a desordem ao s.eu aposento, â Sua casa, ao 
meio malerial em que vive, e que, por isso mesmo, 
nâQ se importa de perturbar a ol'dem e o asscio 
da vida collectiva, não pode ter no seu moral a 
m peza que lhe é precisa para vi\>er com dignidade, 
O Não faz mal, o Não tem importancia, O Não quer 
dizer nada são amigos que tanto absolvem o indi
v duo qu e não escova :l roupa, qu e traz o quarto 

ou a caSa em desarranjo e que joga cascas de fruclas 
na rua, como aquelle que mente por habito, que 
não guarda a sua compuslura publica, que pralica 
uma deshonestidade d~sde que não possa ser punido 
por ella. E lodo homem tem não só o (,leveI' moral, 
mas o interesse pessoal em ser limpo, 

O que se descuida materialmente de si é preju
dicado no seu conforto, na sua. saude, no conceito 
dos outros, não sómenlc dos individuas limpos, , 

c ó. bondade, n~10 sómenle nos dcpl'imimos inti
mamente com a baixeza da acção, como ajudamos 
a creor um estado ~ocia l de que sofft-eremo~ as 
consequcncias, visto como o individuo não pode 
escapar aos males da coll ectividad e, 

Na familio, como no sociedad e e na patria o 
egoismo é punidO pela ruina do edificio de- que 
não pode fugir e que concorre para abalar. 

PATRIOTISMO: EVOLUÇÃO DO AMOR DO BEBÇO 

O patriotismo não é apenas . o amor da grande 
terra: é Igualmente o do pequeno lOI'I'ão, da cidade, 
do urJ'abalde, da ea a palerna ; é o berço, em 'umma, 
a fonte c o desenvolvimento da nossa vida. 

O amor cla patria não pódc. ser vago, ílão póde 
absl ruim do ponto material onde 8e prendem vivas 
as mais fundas recol'dações e que o no so senti
mento immaLcl'iulizou, ao mesmo tC llI pO que torna 
concretos, ligando-os a um retalho de terra , a UOi 

panno de paredo, a uma visiio dp paysagéns, os 
factos moraes, as emoções, as renriniscencias, as 
expre sões de reconhecimento, de soudade e de 
ol'gulho que formam o fundo do patriotismo, Por 
isso mesrnc, t em de pnr'lir do menor para o maior. 
O srnlimenLo nacional nüo é senão a evolução 'do 
sentimento ÓO domus, do lar, d3 cosa fl atai. Elle 
parte do cnnto que nascemos; pas~a pelo arrabardc 
em q\le fui esse 13r, esLende-se ú cidade que guarda 
o lar e o arrabalde, desenvolve-se pela província 

lnstruh' a mocidade, formar-lhe o caracter, habilitaI-a pal'a' os trabalhos da 

vida, que área enorme para a acth1dade de um ailininistradol' I A escola ensina o 

caminho <las urnas e 1)I'cpara o alicerce das democracias. 

como dos desasseiados, que, por desordem moral, 
censuram commummcnle em terceiros, e com maior 
maledicencia, aquillo que elles propl'iqs praticam, 
O f\lüo faz mal, o Ninguem tem nada com isso são 
apenas amigos de appareneia; longe daquelles a 
quem aconc;elham mudam de nome c passam a SOl' 
o Vejam só ! e o Parece que não tem vergonha I . 

O desasscio pilysico começa assim a transfor
mar-se em sujidade moral. Elle acaba, no pJ'oprio 
individuo, pelo lasseamento da vontade, pela frou
xidão do senliment,!, pela indirrerença da ordem 
e cio dever, pela obliteração do cal'aeter. 

A creança que cresce desmazeladamente só pode 
vir a ser um homem sem dignidade . Acosluma-se 
a não SOl' limpo; não terá a preoccupação de seu 
moral. 

Que é ser moral? É ser bom, é ser Justo, é ser 
digno; é ser cioso de si e respeitoso dos outros, 
naquillo que merece a todos o respeito, Nos me
nores neLas, como nos maiores, 11a necessidade 
desse respeilo, que não é afinal senão o respeito 
de si proprio. Si aLil'amos na via publica causas 
que a sujam ou lhe prej udicam o transito, nós nos 
moleslamos a nós mesmos, roubando um pouco 
do gozo e do conforto que no' dava a rua limpa, 
desembaraçada e bella ; e damos com isso o exem
plo e o direito a outrem de augmentar esse damno, 
fazendo lanto ou mais do que fizemos . Do mesmo 
modo, si praticamos uma injustiça, se commettemos 
uma violencia, se fechamos o nosso animo á rectidão 

RODRIGUES ALVES, 

onde a cidade e eleva, chega á grande palria em 
cujo ambito se encerram as provincia s, as cidades, 
os hairros, os lares irmanados fiOS nossos. É uma 
expansão do amor, na ju sta expressão do lermo, 
e que se fortalece c augrnonLa com o o.esenvolvi
ment:o do individuo, da sun conscir-ncia o das guas 
relações mora os com o meio em que surgiu. 

Vêm dahi que os povos e os individuas de maior 
orgulho l'egional são tambem os de mai(,,' zelo e 
dedicação â PaLria. ElIes afinam o amor á grande 
terra pelo apego que têm ao seu lorrão particular, 

. O bairrismo, que tanlo se condcmna - corno o 
patriotismo e o amor da familia - só é censuravel 
quando ent.ro na inconsci cncia e na n.ggl'cssão. O 
amor sem dl'talhe, o zelo sem objcc~o concreto, 
o orglllho sem obJeclivação São factos inconscienles, 
É raro o qu!?', nessas condições, resiste e se mantem; 
e isto explica a facilidade com que, em tanlos' es
pirit.os, a patria se desmerece. 

Amar a familin. é fi fÓl'ma if\icial do patriotismo; 
amar o bairro, a cidade, a provincia é o seu des
envolvimenLo natura l ; amar a grande paU-ia é o 
termo dessa evolução, ~ue começo. no apego ao 
que se tem pel'to e se eslima vivamente, para che
gar 30 que se conhece aLravez do amor dos irmãos: 
dos conl el'l'ancos, dos paLricios, e que nos prende 
o senlimento p~la mesma razão porque na familio. 
os ramos elo mesmo tronco se unem, frondejam. 
florcSCf'rn, fruclificarn e soffrem pela mesma Drigem, 
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HISTORIA E GEOGRAPHIA 

HISTORIA 

CLASSE ELEMENTAR 

A casa paterna. A cidade, villa ou logareJo onde 
ella se acha collocada. O municlplo, o ' Es

tado. Nome da nossa patrla. 

ORTENTAÇÃO PEDAGOGICA - TTaJtando-s-e de 
uma classe elementar, as noções a ministrar ·têm 
por objectivo .d'e&pertar na criança o sentimento 
de amor ao lar pa,terno, extend-er esta corrente 
affectiva á cid'a,de onde ,nasceu, e abranger ainda 
o paiz " ujo territorio Tepresenta a Patria. 

Evocar as primeiras impressões da infancia, 
os cui,da,dos m.ternos, a alegria do viver em fa
milia. constituem os meios mais praticos 'Para 
incutir nos ahunnos as i-déas de ,civismo e amor 
á 'patria, -erfeitamente liga,dos aos sentimentos de 
respeito ·e união ·entre os membros d'a fam~lia. 

.0 professor interroga um alumno sobre a sua 
conduc:ta, aconselha-o, nanra um facto que ponha 
em destaque oS sentimentos de amor filial, in
cita-o a imitar o protagonista dessa histor-ia, e 
concorrerá dess'e modo para a formação do ca-
raoter da criança. . 

Gradativa,mente, o meslre passará ,da casa pa
terna ao torrão natal. 

Um .dos alumnos, interrogado, dá o nome da 
localidade onde nasoeu: é um logarejo obscuro, 
distante da cidade, desp,rovido dos innumeros 
melhoramentos ,dos cent:os civilizados, 

Que importa? E' uma parcella ,da S'rande Pa
tria, tem o aliractivo ,da vida do 'campo e a 
.pe rspectiva de um futuro de riquezas repre
sentadas pela uberdade ,do- sblo ainda inculto; 
merece cuidado de seus filhos como qualqu'er 
ponto do t,erritorio nacional. 

Resta ainda despertar a idéa de fratemi-dade 
'entre os indivi·duos nasddos no Imesmo 'paiz . 
Aqui, dirá O omestne, somos todos brasileiros, a 
nossa patoria é o Brasil, grande paiz dividido em 
Estados, onde se fala a mesma lingua e se vive 
sob as mesmas .!eis, 

Como é provavel, haverá na classe, cdanças 
extrangeiras ou filhos ode extrangeiros. O pro
f.esor não as ,deve excluir dessa communhão de 
civismo, lembrando-lhes antes a hospitalidade ge
nerosa da grande Republica Sul Americana, onde 
seus paes encontraram uma nova pa,tria, Envol
vendo-os, assim, numa atmosphera de sympathia; 
o mest re terá lançado o germen .da gratidão sobre 
aQueUes jYequeninos corações Que, lPara o futuro, 
correrão a ,defender, 'Palpitantes, o paiz que os 
acolheu e a seus paes, como 'Patria verda,deira, 

CLASSE COMPLEMENTAR 

Estado do Ceará 

Fal3ll' no Ceará é lembrar o flagello >!ter
rivel que assola o Norod"ste brasileiro: - as 
Setcas e, ,infelilJm<en~ para os seus habitantes, é 
talvez o Ceará .o Estado que mais rem sof
f.rido com >eUas, Apes.ar disS'O, esse Estado tem 
se v,indo povoando e 'prosperando des,de o in;cio 
da nõssa nacionahdade, 

.Foi Pero Coelho de Souza .o primeiro por
tuguez quoe pisou ter"as ceaToenses, fundando ás 
m<rrg,ens do ,rio ]aguaJ'ibe, em 1603, um .. colon,a 
a que deu o nome eLe Nova Luzitania, def>endida 
pelo forte ,de S. Iiou~enÇ'O, construido na mesma 
occas·ião. 

Dividido o Brasil -em oa!'Ítanias hered,itarias, 
roram as teroras que constituem o Estado do 
Ceará d.oa<1as a João de Barros, A11toni.o Car
doso ,de BaJnros e Fernão Alvar'es de Andrade, 
perbendenclo ao pri mei ro as terras que vão do 
limite com .o Esta,do do Rio GraneLe do Norte 
até a foz .do JaguaJnibe, ao 5'Cguondo, deste ponto 
até o Mundahú e ao terceiro do Mundahú até .o 
limite com O Piauhy, Esses donatarilOs, entre
tanto. n~da puderam fazer ,plllra colonizar .o solo 
cearense, cuj a primeira ,povoação como já dis
semos, foi estabelecida, no interi.or, por Pero 
Coelho. 

O inicio do povoamento do littoral foi reali
zado po r Martim Soares Moreno em 16II, com 
a construcção de um forte e uma eromida na 
praia .de l:l'lucuripe, sob a invocação de Nossa 
Senh.ora da Assumpção, feitoria essa que So;! 

bransformou com O per'passar dos tempos na 
actual oi,dade de Fortaleza_ 

Na lucta 'i nc1em-ente oom a nabtlTeza, o ca
racter do povo <:ea,J'ense vem se affirmando em 
traços 'de constancia e energia mvejaveis, 'to
manclo parte activa nos mov;mentos tend'entes a 
estabel'ecer um regimen de liberdade em nosso 
paiz, -culminando no movimento abolicionista, 
sendo como foi o Ceará a .pnirncira Provincia a 
abolir por completo a esoravidão, anVes que, por 
lei, fos,se abolida no resto do paiz, 

Dadas estas noções historicas, começará o 
professor o estooo diesse tEsta,do pela sua ~u 
perficie avalia<la em 160.000 km', com uma po
pulação approximad3illlente ode 1 . 200.000 habi
tanbes, 

Para poder a criança com facilid .. -de traçar o 
contorno do Ceará, mandará o professor con
struiú um triangulo oujos v,ertices .representarão, 
um, a baTra do rio Mossoró, .outro, a do, rjo Ti
monha, e f,inalmente o terceiro a óda.de eLe Jar
dim, ,cujos IllIdos slervirão <le base pa,ra o tra-
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ça,do d:a linha, que repr'esentará o refenido 
contorno, Sobre o Lado com1l'rehendido entre ,a 
barra do Mossoró e 00 Timonha será delineado 
o littoral d,e 700 km. ,ct.e 'extensão, baixo, a,re
noso, formaoo <le medóes -de areia que se movem 
c se deslocam "on forme os v,entos reinantes. 

Essas dunas appavecem ao Norte do rio Mos
soró até a barra do ' Jaguaribc. Ao Norte desse 
TilO, a costa abate-se, alaga-se 'C os comaras de 
ar,eia são leV'a,d;os para o Norte, onde se erguem 
a grandes alturas (60 a 80 metros), 

A baixada interrnecLiaria ent~e as dunas e a 
praia é "ompletamente esteri l, alagadiça, im
<propria pa,ra , o cultiV'O agrioola; nellas se en
contram as salioos. 

lOs . portos mais im1J<Ortantes do litrora,l são: 
Camocim, bem abl~gado, 1J<Onto -d,e partida da 
Estradad'e Ferro de Sobral; Acarahú, na foz do 
rio ,do mesmo nome, e Fortaleza, 1J<Orto aberto, 
obstrui,do pelos ,reci fes, invadido pelas areias que 
inutilizaram o quebra-m<>Jr mandado construÍlr a 
200 metros <lo littO!l'al, e de accesso difficil. O 
oesembarque se opiera oom di fficuldade por meio 
ct.e uma 1J<Onre metalli"a ,de ISO metros de ex

'tensão e ligada á AI fanrd'ega , 

,Em toda a costa cea,rense não existem cabos 
propriamente e sim algumas '1J<Ontas camo a de 
Jericoaqua.ra, M<ucuripe e Grossa, 

'Do littoral pa,ra o inreriüü o 'solo se vae ele
vando gradativamente ,em especies ,de ta
boleuros intercalados por <;enro~es,aridos e gra-
11Liticos até Jeleva'l""'iSe Imais rapid-ameDJte ma 
oordi'lheira órcular que o ICnvolve e que é for
mada pelas mais altas serras ,da região. Ella se 
levanta a Oeste com o nome de Ibiapaba entre 
o Ceará e o PiauhY!e, ~j)a:ra1tdo esses <lois Es-

. tados, oorre em fo.rma de muralha de penoso 
accesso qU'e, se interrompendo bruscamente pa1:a 
dar passagem ás aguas do Poty, continúa para o 
Sul, onde, servindo -de limite com o Piauhy, toma 
o nome de Araripe. 

Dahi em diante, menos elevada e mais in
rerrompi,da vae óroumdando o Ceará, com os 
nomes de Camará, Pereiro até a chapada 00 
Apody. 

Pa.r:a. o ;rutemor 6ão tambem encont>rooas al
gumas serras esparsas oomo Maranguape, Ma
chade, Batul'ité e outras. 

,Cor,tando abruptamente essas serras, se vêm, 
não ra.ro, na estação ,pluviosa, muitas tom'entes 
que, anravesando as gargantas abertas, vão em 
busca ,do Oceano ou ,de outros rUos. No estio' 
ficam abertos e seccos os sukos á espera que 
novo in",emo <permitta 'sobre «'ll1es conrer o pre
cio'so liqu.iiClo. 

,Dos U'ios do Oea,rá, o Jaguar,ibe é o m:a;s 
nmportante, Nasce com o nome de Carrapa
tein, descreve uma curva de Oeste para Leste e, 
&eguinrdo ,de1J<Ois para o Norte, r,eoe~ o Salgado, 
o macho ,do Sangue, o Bonabuyú. Desse ponto 
bifu.rca-se, formandb oorn suas sinuosidades, al
~ma'S ilhas, em uma das quaes fica a cidade de 
Lirnoe,ro ,e 'noutra a v,iHa doe União. O seu leito 
já um tanto baix<o, lIDais abatido fica, alagando 
os ternenos mrurgin",es á esquerod-a, rertilizando
os, até lançar"se 110 O".a11o. 

O segundo rio 00 Estado é o Acarahú cujo 
Clt;SO segue a direcção geral do Sul para Norte, 
dflltando-se ao mar 1J<Or d uas bocca·s. 

Entre 'esse ,-io 'e o Jaguaribe muitos outros ha 
,de menor im1J<Ortancia, como: o Choró, o Oeará, 
qU'c deu seu nome ao Estado, o Curú e o Ara
caty-Assú, 

Ha ail1da o Camocim e o Timonha que entra 
no Ooeano fOl1mando pequena ensea.da proximo 
á qual se dilatam e,,-tensas salinas. 

Esses rios, como fod'O os -do Estado, [)(Juco 
merecem 'esse nom1e, .eIles são no inverno tor
rl'ntes impetuosas, que se d,espenham do alto 

-das ser,ras, abrindo neUas sulcos profundos, mas 
que, aos 'Pnime~ros acenos do /estrio, escoam-se 
SOITLem-rs.e, ,~eix:a.ndo ,sómlente nas Soerúas, pe~ 
quenos arr?lOS que, apenas descem as vargens, 
são ab.wrvtdos pelo terreno permcavel. 

Felizlnrenbe, os !maiores 'mos Ido Ceará, quando 
seccam, deixam, d'e espaço a ·espaço poço de 
tamanhos variaveis alimenta,dos por c~rrente oc
culta, que duram 1J<Or muito tempo, mesmo por 
toda a secca, si essa não excede os limites ordi
narios. 

Phenomeno tambem interessante se dá na 
foz ,de alguns rios, onde as areias formam voer
dad,eiras banragens que represam as aguas, 
l)ermittindo a formação ,de grandes lagoas des
'bruidas ,pelos g.randes invernos e pelos agricul
tores d'Ü littoral, que ,são pnejudica,dos pela en
chente, 

Não fos-sem as febnes que se desenvolvem 
nas margens dessas lagoas e a quantidade de in
seotos noocivos que desde logo' ,in festam as re
giões marginaes, 'seriam de a-lguma utilid",de 
taes lagoas, 

'S'Owe esse tittoral, baixo e aa'enoso, foi 
oonstruida a ci,d'a,de de Fortaleza, capital do Es
tado, qu-e é pela sua hel1eza chamada a Pr;nceza 
do Norte. Suas muas ~ão espaçosas, cortadas em 
allgulos Tectcs, bom calçadas e illuminadas, 

Possue muitas praças, algumas ajarodinadas, 
um merca.do e muitos e'difioios l10taveis como o 
P:alacio do Governo, a Assembléa Estadual, a 
Bibliotheca Publica, oom mais de 8 ,000 volumes, 
o ,lfuspital <CIe Misericordtia, o Theatro José de 
Alenca:r, a Escola No~al , etc, 

.o Oerurá conta muitas <:idades prosperas oo'mo 
Sobral, segunda cidade ,do Estado, muito bem 
edi fica da e posstllÍn,do um templo qU'e honra o 
Ceará, . 

E' liga.da a Comocim pela Est.ra.da de Ferro 
de Sohrrul e possue <uma linha ,die bondes, 

EX1J<Of\ta 1J<Or Camooim, algodão, couros, solas 
e ,pelles ,d:e "abra, 

Baturité, qU'e 'se communica com a capital pela 
Estra,da ,d'e F 'erro Baturité, construida no sopé da 
encosta do mesmo nome, em terr,eno fertilis
simo, culllivan,do canna de assucar e café, repu
ta,do 1..111 dos melhores ,da Republica, 

Aracaty, muito commercial, á 111arglCrn ori
ental ,do J aguaribe, com exportação de algooão, 
oera de carnahúba, calçado e fabr,ieação de te
c,dos de algodã.o. 

- ," 
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.Marallgllape, uma das maiOres do Estado, ex
.portando café, assu'car, algodão e cxcellentes la
ranjas, 

Acarahzí, produzindo algodão e exportando 
qu'eijos, sal e peixes seecos. 

Além dessas convém citar Crato, Quixera· 
mobim e Quixadá, com grand'e açude construid\l' 
pelo Governo Federal , com o fim de irrigar as 
terras circumvizinhas assoladas pelas 'seccas, 

Será bom que o mestl e aproveite o ensejo, 
falando em Quixa,dá, para explicar á clas~c o 
que vêm a ,ser aç7ldes, ,d:izen,do que elles "ão pas
sam de v'er,dad·eiros lagos _arti fioiaes, formados 
pela b:lJr ragem das aguas <de .,.m rio, que no in
verno (dá--se no Oeará o nOlTIle de ,inverno á es
tação das chuvas), não tendo escoa,douro, for
mam enOTmes reservatorios. 

Desses 'r,eservator,ios sahe a agua POlI' 11m 
canal que, dividindo-se em outro, vae irrigar o 
,terreno Jiesequi-do, 

O açuelede Quixadá é uma obra grandiosa 
que custou muito dinheiro, mas que não hen,, 
ficia, com ,devia, a reg.ião irnigada, p,)r9u\~ a 
zona abastecida d'agua é pela sua constituição 
ped'regosã, impropria para o desenvolvimento da 
agricultura, 

Outra devera ser a ,area ,escollüda, ·As terras 
banhadas pelo Jagua.ribe e seus affluentes, mais 
fertei 's 'e mai,s proprias para a agricultura, ne
cessitam mais ser il1riga,das. A construcção de 
di versos açudes que represassem as agua de 
alguns affluentes do Jagua,r,ibe, e que ir,rigas
sem as f.erteis ·terras Ipr,oximas a Lavras, Iguatú 
e Quixeramobim, situ:lJda -na pnincipal zona cria
dora do Cealfá, já atlenuar,ia muito os rigo~es da 
secea, mncorrendo bastante para a resolução do 
problema politico 10 sodal que .tanto tem pre
oCCiU pado o gov,erno do Esta<lo. 

Para esse magno assumpto deviam convergi r 

LlNGUA 

CLASSE PRELIMINAR 

I - Recitação - Os meus dedos 

Nesta mãosinha <lireita 
Eu tenho cinco dedinhos, 
Fazem tudo de uma feita, 
Fazem tudo ligei.rinhos, 

São pequenos, são prendados, 
São formosos, pois não são? 
Eu acho tão eng.raçados 
Os ,dedos da minha mão! 

iSão espertos nos br,inquedos 
Os me~ dedinhos mimosos, 
Mas da esqu.erda, estes meus dedos 
J á são muito l>reguiçosos, 

ZALINA ROLLIM. 

ct:XPREssõES QUE DEV~M SER EXPLICADAS _ 

fazem tudo de uma feita - fazem tudo de 
uma só vez. 

as vistas de todo o paiz que, com algum esforço, 
podia levar a effeito a foealização dessa em
preza, não se lembra.ndo que favorecia o Estado 
do Ceará e só pensando que liv,ra,ria da fome <h 

da s;,de ullla grande parte de seus filhos , 
O Oeará tem duas estações, a chuvosa cha

mada inverno, de Jan eiro a Junho, cujas oehuvas 
são mais intensas de Ma1'Co a Ahril, 'e a secca 
<le Julho a Dezembro, (Nos ,bons annos ha 
ainda as oehuvas ,de Cajú, incertas, vagas em Ou
tubro e Novembro,) ~o inverno, mal cahem as 
primeiras ·chuvas, a natulreza Irenasce, a perti
lidade é geral e espantosa. Um litro d'e feijão 011 

milho p,roduz 200 litros! 
Epocas ha, porém .. em que a estação chuvosa 

não se mani festa; vem lentão a secca, a fome c 
a sêde, previstas já Ipelo sertan,ejo que viu 
,desolado passar o -dia ,de S. José (19 de Mar~o) 
sem que lima só gatta dagua se despretldesSle do 
céo. de um azul aterrador. 

E' pena que isso sllccecla em uma reg,ião ha
bitada por 1.000,000 ,d,e almas, e capaz de pro
duzir 'tanto ou mais do que ,nuitas outras de 
igual extensão e mais favorecidas pela natureza. 

Do que já foi exposto se vê que o Ceará pro
duz algodão, canna ,de assucar, café, grand'e e 
variada quantidade ,de fruetas; oria muito gado 
e exporta couro, pelles de cabra e muitos obje
ctos .lá confeocion .. dos e a'preciadissimos em nos
so mepca,do, onde são obtidos por alto preço, 
como sejam as rendas de algodão, de linho, rê
des, etc. 

Os sec,s poptos de maior movimento são, 
Fortaleza, Camocim, Aracaty e Acrurahú, 

Do 1J<Orto ,ele ·Fortaleza pa1'te a Estrada de 
Ferrb de Batunité, que vae a Cedro e 1J<Ossue 
dois rama'es: o de Maranguape e o <Ia Praia. 

Do oporto de Camocim par,te a Estrada de 
Ferro Sobral, que vae até Poty. 

MATERNA 

são prendados - sabem fazer muitas cousas, 
têm muito geito, muita habilidade, 

são formosos - são bonitos, bem feitos , 
Nota : O questiona.rio deixa de ser aqui &ug

gerido por demasiado fadl. 

11 - Elocução - Affonso, o desattento 

A ffonso e Carlos são i'rmãos, 
,Entraram pa.ra a esCO'la no mesmo .dia e foram 

para a mesma dasse. 
Todos os dias sua mamãe os mandava á aula 

com .mui,to sac-ri ficio, 1J<Orque é viuva ,e pobre, 
INo fim do anno Ca,rlos fez exame, passou de 

classe e ganhou um bonito 1)r emio, 
Com A ffcl'llso, O mais velho, 'não se deu nada 

disso. Por que? 
O motivo é facil de adivinhar. 
Affonso é muito desattento. Quando a pro

fessora explicava as lições, estava sempre pen
sando em outra cousa, 

Muitas vezes conversava ou bri-ncava com o 
lapis durante as explicações, 
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Affonso não sabe cousa alguma. Um menino 
que não presta attenção em aula, não aprende. 

111 - Modelo de exerclclo puramente oral 

UMA MENINA TEIMOSA 

r A professora hoje ralhou com a Julinha. 
2 Disse-Ine que ella é uma menina teimosa. 
3 J ulinha levou para a au la um ·pedaço de bolo. 
4 Pôz-se a comel-o ás ,escondidas. 
5 A }}rofessocra viu. 
6 Mandou J ulinha lavar as mãos, r~COlllmen

dando que e9perasse pelo recreio. 
D'ahi a pouco a Julinha 'continuava a co,,"er ;" 

escondi,das. 
8 Ficou com as mãos sujas e, á hora do de

senho, manchou de gordura O seu caderno. 
9 Como está feio o desenho de Julinha! 

IO Quem mandou ser teimosa! 

CLASSE ELEMENTA,R 

I - Leitura e r ecitação - O vinho branco 

Apanhando-se -sósinho, 
o Claudionor 

tira a garrafa de vinho 
que es tava no aparador. 

-Vou beber um grande gole, 
fala o petiz, 

e, 'Como não era um mo 11 e, 
depressa faz o que diz. 

-Jesus ! (Foi mesmo um mi lag,re!) 
Ai! que aódez ! .. . 

T,inha bebido vinag re .. . 
e o vinho fóra uma vez ! .. . 

-Nunca mais, disse atul'dido 
o Claudionor, 

eu bebo, assi m escondido, 
por melhor que o vinho fór ! 

DOMINGOS MAGARI ROS: 

PALAVRAS QUE DEV';M SER EXPLICADAS 

aparador - moveI em que se colloca o que é 
necessario ao se rviço da mesa de jantar. 

acide:: - sabo r, gosto azedo, acre. 
atllr dido - atoTdoado, estonteado, pertu rbado, 

assustado. 

RESU MO 

O Cl",udionor, que ·de molle n",da tem, vendo
se só, completamente só, na sala d e jantar, tira 
do aparador uma garrafa de vinho e, sem ,de
m ora leva-a á Docca, t ragando um g rande gole. 
Oh! surpreza ! . . . Em 'Vez ,do delicioso vinho que 
suppun ha poder saboreaT, sente um gosto muito 
a2)edo, e vê que bebeu vinagre. E ntão, meio 
atra palhado, o Claud·ionor exclama : nunca mais 

eu bebo ás escondidas, nem mesmo O melhor 
v-inho ! 

Que boa lição para. o guloso! Não? 
• 

QUESTIONARIO 

Por que foi castigado o Cla,udiono.r? Não me
receu esse castigo? Como <levemos 1'Ioceder 
quando d'esejamos alguma causa que nos sej'a 
agr",davel? Por que não fez assill) o Claudi011or ? 
Qual teria sido a sua intenção, esperando que 
fi·casse só na sala para beber o vin ho? Que teria 
pensado quando se viu logra.do? 

11 - Exerclclo de observação e vocabulario 

MEU QUARTO 

O que nelle se enconLra: cama (col.chão, tra
v.esseiro, :cobertas), <:ortinado, 1apete, 'com
,moda, toucador . . . 

(N este como em todos os exerci cios desta 
classe, a. professora 'deverá encaminhar os 
alumnos de modo que observem os objectos que 
os cercam, fazen,do mencionar a forma e a uti
lida-de que têm, as <li versas partes que os oCom
põem, etc.) 

ORTHOCRAPHIA 

Um presente 

Marina é uma menina muito meiga c cbe
<li ente. 

Em recompensa ,de seu procedimento cxem
pl",r, seus paes lhe fiz·eram presente de U;lla, bo
nita cama de madeira clara, a qual está sempre 
muito bem arranja,dinha: coberta com uma bella 
col,cha de filó bordado e bem um cortinado muito 
alvo n'o qual se 'percebe u m gracioso laço de fita 
azul. . 

O travesseiro, bem macio, é forrado 'com a 
fmnha ma,is apreciada por Ma.,.i",a; a que lhe 
deu sua tia quando ella fez ~ete annos. 

'Que bom present,e! 

PALAVRAS QUE DEVEM SeR EXPLICADAS 

alvo - claro. 
percebe - vê. 
gracioso - b'em f ei to, bem dado. 

2. Deveres f ra/ernaes. 
"Vem cá, meu a mor. Já te calcei ; já te vesti. 

Resta-me agora aparaor-te as unhas. E não é que 
ell as estão 'mesmo c rescidinhas? !" 

,Assim fa lava a galante J enny a seu irmão-
zin ho Oscar . 

J enny conta apena oito a11nos -de idade. 
E ' uma i,rmã -dedicada e <:a.,. in hosa. 
Comprehende bem que os irmãos devem a mar-

se. ·Sabe q ue os mais velhos devem auxil iar e 
proteger os m enmes . 

T ão nova ai Ilda, e -já tão a juiza,da! Que alê
g ri a para seus paes! 

A ESCOLA PRIMAR IA 

REDACÇÃO 

M inha cama 

Como é' (tamanho, cór, feitio)? Como é g-uar
necida? Onde ·repousaes a cabeça? Que usaes no 
tempo do frio para <:onservaT o calor do leito? 
E nQ calor? A que hoca vos odeitaes? Quando vos 
levantaes? Achaes prazer em estar na cama? 

Como seriam feli:oes todas as orianças si ti 
• vessem uma cama -para r,epousar! 

CLASSE MEDIA 

Leitura - Innocenela 

Um anno faz que alli no jasmineitro, 
Então florido, alegre e 'perfumado, 
Tal como agoTa está, tão deli'cado, 
Um cana rio amarello e Jeiticeiro, 

·eiu tecer um ninho. O j",r·dineiro, 
Que ás flores dava a flor odo seu cui·dada , 
Zangou-se por haver Nenê pisa'do 
A vier o ninho, as malvas do canteiro. 

"Não piso mais, disse 'elta, Ide mansinho, 
Eu tiro-o já; p'ra beira do caminho 
Irei leval-o lesta, de carreira. 

:-fas tu, quando voltar o passarinho, 
IDir- lhe-ás que lhe mudei o bello ",inho 
Para a sombra d'aquell a trepa·deira." 

(D"'O Livro das Aves " ) 

RESUMO 

* * • 

Num jasmineuIO florido, alegre e perfuma.do, 
um canarto amarello e feiticeiro tecera o seu 
ninho. Nenê que o percebera, co r re ra por sobre 
os canteiros pa,ra ,retira l-o ·de lá. O jar,dineiro 
zang<lJra-se po rque ella pisara as malvas viçosas 
e, ' l1atu ra lmentc, lhe manifestara o seu .<lescon
tentamento. Mas a criança, com a innoccncia pro
pria da sua id",de, falara-lhe assim, com muita 
meiguice: "Eu tiro-o já e levo-o depressa 'para 
beira do cami-nho. Quando o passa~inho voltar, 
,dize-lhe que lhe mudei o bello ninho para a som
bra ·daquella trepad·eira." 

Qual seri a o intuito da menina, mu.dando de 
loga,r o nin ho ? 

(O professor poderá lembr,a r que ninguem 
deve maltratar os ninhos, porque é nelles que 
está o encanto e alegri a dos passaori nhos.) 

OR'J'HOGRAPH IA 

As duas harpas 

(Fabl//a) 

Repousava m ~mbas em caSa de um .a,rtista : 
uma era simples, modesta, emquanto a ou tra 

apr,esentava um :aspecto ·deslumbrante, a todos 
attrahindo por suas bellissimas esculptu,ras. 

"Todos -me ,desprezam, murmurou a harpa 
modesta! Diante -de t.i todos se extasiam, e com 
razão, porque eu sou humilde e pobre, ao passo 
que tu és de uma beIleza incontestavel j" • 

O ar,tista ouvira tudo quanto dIa dissera, e, 
approximando-,se, fel-a vibrar com melodia. 
AqueUes qu.e admiravam a ha,rpa beIl issima, 
abandonéllram-na a um canto da sala, e se T!eunÍ
'l'am em torno da harpa humi lde para ouvir-lhe as 
S!u'avles melodias. 

SIGNIFICAÇ.:tO DE PALAVRAS E eXP1l.ESSÕI.':S 

faúu/a - pequena narrativa, conto. apologo, 
encerrando uma lição <Ie moral em que se fazem 
i'ntiervir pess'03S ou animaes irracionaes perso
nificados e mesmo as cousas inanimadas. 

esc<ulp/uras - enfeites, ornamentos, ornatos 
feitos na madeira ou noutra materia du ra. 

extasiar-se - encantar-se, admirar-se pro-
fundamente. . 

bel/e::a illcolltestavc/ - belleza sobre a qual 
não ha duvidas. Iporque todos a consideram com:) 
.ta 1, ninguem contesta. 

fe/-a vibrar COII! /IIe/odia - <I 'eHa tirou uns 
sons muito agJradavefs ao ouvido, suav,es. 

EXPLICAÇÕES 

r. As idéas: Que differença ha entre um a r-
• tista e um a rteiro? Que é uma harpa? Que lição 
-de moral nos dá esta fabu la? (A harpa simples 
podemos comparar ao pobre e a out,ra ao rico. 
Conclusão: O ,pobre, com suas roupas humildes, 
andrajosas mesmo algltmaS vezes, pode ter um 
coração não menos nobre que o rico e não lITlenos 
capaz de v ibrar ao contaçto de idéas' generosas.) 

:2. Vocab"lario: Fall!ilia de palavras: Fa
bula, fabular, fabulario, fabulista . fabu lizar, fa 
buloso, fabu losamente .. . 

• • EsclliPtlll'a. escu lptor, esculpir, esculptura!. 

"xr,RcIClo DE REDACÇÃO 

Que 'Pretendeis faze r no proximo domingo? 
Plallo - Convite ,de um amigo. Tendes o 

maior gosto em accei tal-o, pois vossos pa·es -con
sent.em. Imaginae as horas que ireis passar em 
casa .de vosso amigo (palestra an imada, o al
moço, distraoeções ,diversas, passeio á tar,deJ agra
decimentos, separação). R etribui ção do convite. 

DESEKrOLVIM!-:N'I'O 

?-1ão caibo em mim de con~ente : obtive fi
nalmente o consentimento de meus paes para ir 
110 odomi ngo á casa ,de meu amigo Ricar,do. 

E' pena que faltem ainda <Ious odi as. 
Isso não impede, no e m tanto, qu e eu vá fa

zendo meus projectos. 
tlrei o mais cedo possiv el para oConversartlTIOS 

bastante, con fo rme o Ric",r,do me ped iu. Le
va rei a minha <:ollecção ode seBos e apreciarei a s 
suas moedas ·de que ta.nto me fala sempre. 

A' hora do almoço lmostrar-me-ei um menino 
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bem educa>do, e'e~tou {:er,to de que a mamãe não 
se envergonhará ,das minhas .maneiras. 

Depois, o pae de Ricardo cumprirá a sua pro
messa e acompanhar-nos-á a passeio, divertindo
nos -com as suas insbructivas narrações . . 
, De volta, agradecerei á familia de meu amigo 

e' a elle 'Prop-rio as horas feli zes e alegres que 
passei em sua casa. 

Quando o Ricardo vier á minha casa bei de 
ntr,ibuir-Ihe a cortezia. 

CLASSE CO).1PLEMENTAR 

Leitura - Felicidade 

Felicidade!, .. E' sonho em que não creio 
sob re a terra, esse CMlcaso pungente! 
Quem póde ser feliz se in,differen te 
não pódeser ao soffrimento alheio? 

Amor, gloria, fo rtuna - o mais luzente 
{\estino humana ,de venturas cheio! 
que valem se nos chega o eX'tremo anceio 
de alguem que o fel ,de um' infortunio sente? 

Para mim pelo menos não existe 
essa utopia em que, afi'nal, .consiste 
a esperança que a muitos revigora!, .. 

Não 'pód" -crer que exista essa ,'entu ra 
quem partilha o pezal!' que a outros tortura. 
quem padece o pezar que a outros devora ! 

(Do livro" Alguns sonetos",) 

DOMINGOS MAGARHIOS. 

PALAVRAS QUE' DliVEM SER llxPLICADAS 

anceio - afflicção. 
utopia - plano ou cousa irrealizavel. 
revigora - anima. 
torlura - arormenta, 

RESUMO 

O amor, a gloria, a fortuna não podem 
constituir felicidade pa'ra aquelles que não pas
sem indifferentes aos soffrimentos alheios. De 
na>da valem se nos sentimos afflictos por veruuos 
que alguem pa.d ece as agruras da sorte, O poeta 
af fiorma que a felicidade é uma utopia, cousa que 
não existe sobre a ter,ra, ,e, entretanto, é a es
perança de muitos, a quem anima e' enthusia,sma. 
Para aquelles, poném, que soffrem >com os que 
soffrem, que fazem suas as dôr,es -do proximo, 
não ha ,de certo felicidade, porque os momento~ 
de infortunio se multiplicam a todo instante, 

ORTHOGRAPHIA 

A esperança 

Ha esp~r~r, e esperar: este verbo é um só 
para exprimIr duas acções, que se não con
fundem. Mas derivam-se delle dous sullstan-

tivos differentes, cada um dos quaes t em ó seu 
sentido preciso e inconfundivel. Esperança não 
é espera: não é qualquer expC{:tativa, anciosa ou 
fria, apaixonada ou indi fferente ... Assim, ,o con
demnado á morte, na sua cella, du,rante a noitc de 
insc>mnia e ter.nYl', que procede a funesta alvo
rada, ou ainda, no momento em que ouve os pas
sos do carras'co, que o v,em buscar - está á es
pera da morte; mas não é essa a sua esperalll;a : 
a sua esperança é a graça que o v,enha salvar; é 
o per,dão que o venha, á ultima hora, libertar; é 
um catadisma qualquer, que, subvertendo a 
ordem natural das cousas, venha impedil , ou, 
pelo menos, adiar o supplicio, - é, emfim, a 
esperança da vida. 

OLA vo BILAC. 

seatido preciso--signi fi cação, accepção exacta, 
expectativa - prohabilidade de akançar q'lal-

quer cousa. 
carrasco - algoz, executor da pena de morte. 
cataclisma - formidavel abalo. 
sl.bvertendo - mu,dando. 

Rt;DACÇÃO 

A velha mangueira de minha chacara 

(R.eferi-vos a arvore que mais apreciaes, 
Dizei os sentimentos que ella vos inspira), 

Como ,te amo v,erde e f.rondosa arvore que 
acolhes á tua sombra os meus folguedos de 
criança ! que praze,r immenso sinto ao contem
.pl"'r-te ,da janella -do meu quarto, mal desppnta 
a manhã! Bom dia! -diZJem-'!,e os meus olhos ca
rinho,sos, bom dia, velha amiga, sempre silen
ciosa e indulgente! Bom dia! D'aqui a instantes 
estarei debaixo do teu ,docel de folhas, recor
dan,do as minhas lições e reprimindo a custo a 
vonta.de de acompanhar o vôo dos passarinhos 
que pulam d·e galho em galho, i'rrequietos, livres, 
tão feliZJes! Como eu qu eria ser um delles, como 
eu queria beijar~te as folhas verdes e contar aos 
teus 'ramos o immenso a ffecto que te consagro! 

Tu,do isso penso em rapidos momentos, mas 
vejo-te sempr,e tão calma, co.rres!)ondendo tão 
sobriamente a estas expansões, que me con
tenho, volvo os olhos para o livro e estudo. 

Mas, ao voltar do collegio, que festa em volta 
de teu tronco 'robusto! Que de brinquedos, que 
,de gritos, que de alvoroços ,com os ,meus irmão
sinhos sob a tua frescura c a tua bondade! 

'E, á tarde, quando a familia se reune no 
banco que te ci.rcumda, como me parece lindo o 
crepusculo e com que saudades me despeço do 
dia que vae morrendo! 

,Em ti tudo me attráe; em ti tudo observo, 
Contemplo as tuas flores, trago contados os teus 
fructos, acompanho-lhes o .desenvolvimento até a 
maturidade. Nem uma pedra vil offendeu ainda 
a tua ,dignidade de rainha da chacara ! Nem um 
braço perverso foi ainda arrancar aos teus ga
lhos os ninhos que ahi balouçam ao so))l'o do 
vento! E ' que, velha. mangueira da minha cha
cara, eu te amo e venero! E' que, ó arvore, eu 
te quero ver sempre na gloria ,de teus fruetos 
sazonados, na alegria dos ninhos canoros, fonte 
de vida, abrigo do amor! 

.. 
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ENSIN'O SCIENTIFICO 

ARITHMETICA 

CLASSE ELEMENTAR 

SEr. t NOO ANNO 

PROBLEMAS 

I) Um alfaiate vendeu um paletot por 68S000, um 
par dc calças por 25$000 e um cQjlete por 148000 ; quan
to recebeu? 

Solução 

Quantia que o alfaiate recebeu: 
68$000 + 35$000 + 11$000 = 107$000 

J 1) Em uma. pipa havia 374 litros de aguardente ; 
tendo-se tirado 155 l itros, quant.os ficaram? 

Solução 

N .o de litro.~ que "licaram na pipa: 
374 1 - 1551 = 219 litros. 

Soiução 

J J J) C.omprei 8 laranjei ra!; por 568000, 5 manguei
r~s por 45$000 e 2 j abolicabeiras por 2~$000 . 1.0 Quan
tas arvores comp rei "1 2.° Quanto gastei n estn compra? 
3.° Qual o preço de cada uma dus arvores ciLadas? 

SOlução 

N.O de arvores comp rad as : 
8 arvores + 5 arvores + 2 arVOres = 15 arvores. 

Qnan~~Õ061.a+:~goJ'+ ~~so"cfo~elk5S000. 
Pre~o de uma la ranjeIra: 

568000 + 8 = 78000, 
P~ço . de uma mangueira: 

45$000 + 5 ~ 9$000. 
Preço de uma jaboticabeira : 

24$000 + 2 = 12$000 . 

IV) Uma peça de fa~enda tinha 68 metrOS. Vou
dE'r.3m·se da l.a vez 17 metros, dn 2.a vez 23 m~tros e 
da a. a vez 9 metros. Quantos metros tem o r esto da 
peça? 

Solução 

N.o de meLros vendidos: 
17 m + 23 m + 9 m = 49 metros. 

N.O de metros regtuntes: 
68 m - 49 m = 19 melros. 

V) Um menino rp.cebcu de premio uma caderneta 
do. Caixa F.conomica com 50$000, junt ou-lhe 163000 que 
possuia no cofre, mas dias depois teve necessidade de 
retirar a lerça parte j quanto ficou Lendo na caderneta? 

Solução 

Importancia lançaclJ na caderneta: 
50$000 + 16$000 = 66$000. 

Ouan tia rl'f irada: 
66$000 + 3 = 22$000 

Saldo dA caderneta: 
668000 - 22Soo0 = 448000. 

V I ) Um sofá. 4 cadeiras cuslam juntos 106$000 
Cada cadeira custa 9$000. QURI o preço do sofú ? 

Solução 

Preço das 4 cadeir3~: 
9$000 X 4 = 368000. 

Preço do sofá: 
106$000 - 36$000 = 70$000 

V lI) Um fazendeiro colheu ]04 saccas de ca fé; 

r! dp~r:e:i~nº~:nt~ ~~c~~'\~ ~::l~~;éS ;o~~~ád,~e~d~a~ tan-

Solução 

N .o de r·mcras que o fazende iro não vende : 
8 saccas X 2 = 16 saccas. 

N.o de saCC8S de ca fé destinadas á venda: 
104 saccas - 16 succas = 88 saccas. 

VIII) Um neqociante tir1ha em caixa 817$: pa
gou uma factura de 3548 e outra de 95$ . Quanto tem 
ainda em r..aixa ? . 

Solução 

Impor te dns duas fac turas pagas: 
354$ + 95$ = 449$ 

Quantia el~ l~Sx~ rJ::;sa,!os3g~~agamen tos : 

IX) Uma pessoa compra 20 m('tros de 
1~600 o metro e pago com uma cednla de 50$000. 
receberá de troco '] 

Solução 

Valor dos 20 me,r9' de renda: 
1$600 X 20 = 32$000. 

Valor do troco u receber : 
508000 - 328000 = ) 8$000. 

X) Um commercian te compra uma mercad oria 
por 238$000 c quer vendel-a ganhando 32$000. Por que 
prf'ço venderá a mercado ria? 

Solução 

Preç.o da venda: 
2388000 + 32$000 = 2705000 

Xl) Cinco pef;os de fita custaram 14S000. Por 
g~anto se ha de vender 3 peça para ter-se o lucro de 
~OOO ? 

SOlução 

Preço da venda fIe todas as pP.Ç3'S ele fila: 
148000 + 2$000 = 16$000. 

Preço, d~6$~Oôa ~e 5m,:: SS~Me fita: 

XI I ) Urna senhora compra 3 gro.zas de VIoletas 
arLi!icioes a 5900 a du"a e veode-os lod as "or 50$000. 
Qual o lucro? 

Solução 

N.o de duziôlS ('m 3 grozas: 
12 dnzi as x 3 = 36 duz ias. 

Preço da compra elas violetas : 
8900 X 36 ~ 32$400. 

Valor do lucro obtido: 
50$000 - 32S~00 = 178600. 

X [li ) Meu lio comprou 80 vasos a IS300 cada 
um e vendru-os com lucro de $200 em cada um. Quanto 
recebeu ao todo? 

Solução 

Prp.ço da vendn de um VIISO : 
18300 + 8200 = )$500 

Quantia recehida pela venda dos va sos : 
)$500 X 80 = 1208000. 

I . X I V ) Paguei por uma caixa de x:\ rão 
. nolando·lhe depois um defC1to, vendI-a com 

de 17$000. DJZel por quan to vendi à caixa. 

I SO lução 

- Pref;o por que foi vendida a ca ix:t : 
85$000 - 175000 = 6S 000. 

85$000 ; 
prejuizo 
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XV) Um barril contendo 140 litros de vinho cus
tou 210S000 e foi depois vendido com prcjuizo de saoo 
por litro. Calcular o preço da venda de um litro de vi
nho. 

Solução 

Preço do custo ele um litro de vinho: 
2108000 -:- 140 ~ 18500. 

Preço da venda de um litro de vinho: 
18500 - $300 ~ 1$200. 

xv 1) Um lote de 70 brinquedos importou em 
96$500 e depois foi vendido â razão de 18200 cada brin
quedo. Qual o prejuizo 1 

Solução 

Quantia rl!cebidn na venda dos brinquedos: 
18200 X 70 = 8~SOOO. 

Valor do orejuizo : 
96$500 -- 84$000 ~ 128500. 

XVII) Um terreno med indo 60 m de frente roi 
na\r .... dido á razão dp. 5408 o metro, occasionando ao pro

-io um prejuizo de 2:600 . Por que preço tinha 
,A,..,nliado o terreno? 

<' Soluçiio 

Preço por que (oi vendido o terreno : 
540 X 60 ~ 32:4008. 

Preço d~ nvaJiação do terreno: 
32:4008 + 2:600$ ~ 35:000$. 

XVI/I) Um individuo orrefece uma peça de paTIno 
QC 30 metros, avaliado a 8760 o met.ro, contra 9 met.ros 
de linho avaliado em 28700 o metro. Qu:..nto deve pa
gar a mnis ? 

Soluçiio 

Valor da peça de panno : 
8760 X 30 = 22$800. 

Volor dos 9 metros de linho: 
2$700 X 9 ~ 248300. 

DifCerença a pagar : 
248300 - 225800 ~ 1$500. 

r.LASSE MEDIA 

PRIMEIRO A~xo 

PROBLEMAS 

I ) Um operario ganha 3$500 diarios e descança 
no domingo. Qua l deve ser a sua despeza dia ria, sup
pondo que economiza a quart.a parte do seu salario ? 

Solução 

Quantia ganha nos 6 dias uteis da semana: 
3$500 x 6 ~ 218000. 

Economia em uma semana: 
21$000 -:- ,j ~ 5$250. 

Quant.ia destinada aos gastos : 
218000 - 58250 = 15$750. 

Despeza diar ia : 
15$750 -:- 7 ~ 28250. 

lI) P ara um avental de colleg ia l empregam-se 
3 , m80 de bri m a 18400 o metro e paga-se 2$500 de fe i
tio e $880 de aviamentos. Por quanto se ha de vender a 
.(luzia de aventaes para obt.er l5S600 de lucro? 

Solução 

Preço da compra do brim para um avental : 
1$400 X 3,80 ~ 5$320. 

A qua n to sae um aven Lal ; 
5$320 + 2$500 + 8880 ~ 88700. 

A quanto sae úma duzia de 3ve ntaes: 
8$700 X 12 ~ 1048400. 

Por quanto se ha de vender a .duzia de aven t.aes-: 
104$400 + 15$600 ~ 120$000. 

/11) Un) criador de gado compra uma vaeca por 
4358000 e gasta diariamente $600 para alimentaI-a. Ao 
cabo de 110 dias vende-a por 4008000. Quanto ganhou 

~~a;~~~edia,S~bl~rr~~ ~~~ei~~v~~~1d~l~e i3óoegcltir~? me-

Solução 

Despeza com a alimentação da vacca : 
8600 X 110 ~ 668000. 

Custo da vacea : 
4358 + 66$ ~ 501$. 

N.o de litros de leite em 110 dias : 
7 litros X 110 = 770 litros. 

ProducLo da venda do leite: 
8300 x 770 ~ 231$000. 

Quantia recebida : .,. 
4008 + 231$ 6318. 

Beneficio obtido : 
6318 - 5018 130$. 

IV) Um negocianLe comprou cecha quantidade de 
sabão a 640 o kilogramma e vendeu-o a varejo á razão 
de 8380 o meio kilogramma. Sabendo que o lucro foi de 
30S000, pcrgunLa~sc qual a quantidade de sabão? 

SOlução 

Preço da venda de l Jdlogramma : 
8380 x 2 ~ 8760. 

Lucro em 1 kiJogramma : 
8760 - $640 ~ $120. 

N.o de kiloa:rammas de' sabão : 
30$000 -:- $120 ~ 250 kilogrammas. 

V) O director de uma rabrica empregou 184 ho
mens e 95 mulheres, de 1.0 de Se Lembro a 24 de mesmo 

me70 ir.~I~~Seêt:nfl~;00~;Jr:m2;~gt~~·0 e os operarias t.i

Oers~~~~i~SCd&~?o a~:ad~;~~fo~:r~o t~i3o~a :Se~~a:e~~io;ea~ 
como para todas as mulheres. Achar o solario d iario de 
um 110mem e o de uma mulher, sabendo que a somma 
destes dous sa l ario~ era 78550. 

RACIOCl!'\[O 

Os dias de descanco forom : 2, 7, 9, 16 e 23 de Se
tembro; ao todo 5 dias. 

Ora, de 1 a 24 inclusive, decotl"em '24 dias i logo O:i 
dias de Lrabalho (oram: 

24d - 5d ~ 19 dias. 

Dividindo a imporLancia totp.l do pagamento pelo 
numero de dias de trabalho, saberemos 3 despeza dia
ria para o pagamento de todos os operarias (homens e 
mulheres) : 

21:660S' -:- 19 ~ 1!140S:' 

Multiplicando 78550 (somma do sola ri a dia rio de 
um homem e do sa lario diario de uma mulher) pelo nu
mero de mulheres (95), obteremos a importancia paga 
diariamente ás mulheres e a egual numero de homens: 

78550 x 95 = 717$250. 

A diUerença entre o pagamento dia rio de todos os 
operarios (1: 1408) c a ultima quantia obUda (7178250) 
rep resenta a somma dos sala rios diarios dos homens 
em n.O excedente a 95 (184 - 95) : 

1:140$000 - 7178250 ~ 422$750. 

D' ahi se deduz que o salario diario de um homem é: 

422$750 -:- 89 ~ 4$750. 

E o sa lario dia rio de uma mulher é : 

7$550 . - 48750 = 2$800. 

• 
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CLASSE MEDIA 

SEGUNDO ANNO 

-PROBLEMAS 

2 
I) Um proprieLario vendeu -- da sua colheit.a 

5 
1 

de vinbo a 408 o hectolitro j -- da mesma a 35$ o 
3 

hectolitro e finalmente os 25 hectolitros restantes a aos 
o hectolitro. Que quantia recebeu desta colheita? 

Solução 

2 6 11 
+ + 

5 15 15 15 

11 4 

15 15 

4 
. . .. .. 25 hectolitros. 

15 

2 6 25n l X6 75n l 

-- ou --
5 15 4 2 

5 
-- ou--

2581 X 5 125111 

3 15 

• 

408 X 37,5 
358 X 31,25 
308 X 25 

Somma 

4 

1:5008 
1:0938750 

750$ 

3:343$750 

4 

37H 1,5. 

=3In l ,23. 

lI ) Um campo de 3 Ha 8 a 25 ca, do va lor de 3:600$ 
o hcctaro, fo i trocado por outro de forma rectangulul' 
cujo comprimento é de 342,m50 c valendo 5:400$ o hecta
ro. Qual a la rgura deste campo? 

Solução 

3 Ha 8 a 25 co = 3f1A,0825. 
3:6008 X 3,0825 ~ 1l:097$. 
JJ :0978 .;- 5:4008 ~ 2'HA,05óO. 
2uA,0550 = 20550 metros quadrados 
20550 m, -:- 342 m,50 ~ 60 m. 

RESPOSTA 

A largura do segundo campo é de Gom . 

3 
111) Uma garrafa de -- de litro con tem até 

4 
Z 

os -3- um licor que vale 150$ o deca li tro. Quanto 

vale o licor contido na garrafa '1 

Solução 

2 3' 
- - de-- litro. 

3 4 2 

l D\ ou 10' 150$ 

150$ 
I' = 158 • 10 

l 
-- litro .•. .. . 15$ -:- 2 ~ 7$500. 

2 

RESPOS TA - O 1icor contido na garrafa vale 78500. 

IV) Um jardim l'cctangular t em 45 m de compri
mento sobre 28, mIO de largura. No interio.r deste jar
dim, acompanhando o contorno, ha uma rua. de l,m20 

~;ei~lJeUó~mO~brde a e~~:~s~~a.est:~~~~ru~a ~~t::~dea 3: 
areia. 

Solução 

Consideraremos 4 ruas, sendo duas no sentido do 
comprimento e duas no da l3l'gura. 

A area das primeiras será : 
(45 m X l,m20) 2 = 54 m ' X 2 ~ 108 m ' . 

A area das segull das será: 
'[(28 ,ml0 - l,m20 X 2) X l,m20) 2 ~ 

~ [(28,mlO - 2,m40) X l,m20 ) 2 = 

(25,"70 X l,m20) 2 ~ 30,·'84 X 2 ~ 61,m'68. 

A arca das quatro ruas será: 
108 m' + 61 , mc68 = 169,m '68 . 

Logo O volume da ureia vem a ser: 
169,1.Il ~'68 X 0,11105 = 8,111:'484 

1 
ou melhor: 8 -- met.ros cubicos. 

2 

CLASSE COMPLEMENTAR 

Solução 

111 1 trigo, ... .. 76 k iJ ogrammas 
276n l t.rigo .. .... 76111 X 276=20976 kilogrammas. 

20976hG -:- 100hG ~ 209,76 quintaes 

~O~l:~~t.tJ .. .. . . 33~$ X 209,76~7:34 1$600 

x 

105$ . . ... 1008 
7:341$600 . . . . . x 

100$ X 7341,6 734:1608 

105 ~ 
6:992$ . 

11) Uma herança se fompOe: 1. 0 de uma casa 
7 

cujos -- são avaliados em 14:126$ i 2.° de um cam-
9 

po da forma de um Lrapez io, cujas bases' medem 140 m 
e 120 m C a altura 198 m, avaliado em 6:500$ o hec taro ; 
3.° de uma quan tia que a 5 % rende annuallllente 
505$350. Esta fortuna é repartida entre trcs herdeiros 
em proporção da'3 idades, Segundo reza o tes tamento. 
O primeiro tem 15 annos, o segundo l O annos e o ter
ceiro 5 annos. Qual a parte de cada u m ? 

Solução 

Valor da casa: 

. , ... . 14:126$ 
9 

9 14:126$ X 9 
18: 162$ 

9 



• 

48 A ESr.OLA PRJ:\1AIlIA 

Valor 1.10 campo, cllleulando~se primeiramente a sua 
area: 

N OT A - A area de. um Irape~io é t.<}ual aa 
produclo da sem;-som1l1a das bases pela 
allura; d"onde a arfa do campo vem a ser: 

140- + 120 m 
---2:---X 198- = 130 m X 198·=~5740· ' • 

2ha,5740 

6:5008 IHA 
2,a5740 6:500 X 2,574= 16:731$ 

Valor da quantia posta a juros: 

c 

58 100$ 
5058350 ç 

100 x505,35 

5 

50:535 

Valor da tortWla : 

10:107 

18:162$ + 16:731$ + 10:107$ = 45:000$. 

Partilha proporcional ás idades; 
Somma das idades - 15+10+5=30 

30 annos 

1.° herdeiro - 15 annos 

2. 0 herdeiro -10 annos .. . • . . 

3.0 herd ira - 5 anuos 

45:000$ 

45:000s X 15 

30 

45:000$ X 10 

30 

45:000 X 5 

30 

22:500:i 

15:000$ 

7:500 

111) Em um palco de forma t.riangular csp3 l hou~ 
se uma camada de areia de O,mO i de espessura, cus
tando o metro cubico 48500. A despez3 elevou-se a 18$225. 
CaJcu lar a base c a altura do t rjangu lO, sabend o que a 

2 
base é -- da ollura. 

5 

Volume da ~1fcia : 

18$225 -: 4$500 

Arca do pa Lco: 

Solu ção 

4,III3()bO. 

4, 183050 -:- 0 , 11104 = 101, ·:25-, 

N OTA - A arca de u m l riangulo representa 
IIlelade do produclo da base pela oll u, o, 
is lo é, 

base x nllu ra 
------ ou 

B x H 

2 2 

2' 
Ora, romo li base é -- ua a lt.ura , vem; 

5 

42 X nlluTa x a1tura 

5 X 2 
ou 

2X li x H 

5 X 2 

D' ondc: Jl 2 = 101 ,·t25 X 5 = 506,1IIt25 

li ' 

2 x 22,-5 2 
B---I1 

5 
=:o: 9 metros 

5 

RESPOSTA - A base mede 9 metros e a altura 
22, 1ii5. 

J V) Para ladriUlar um t.erraço de forma quadrada, 
empregaram-se 400 ladrilhOs quadr .... dos de O, m18 de 
lado e 1000 ladrilhos hexagonucs sendo o lado cgual ao 
Indo dos l adriUlOs quadrados c medindo o apolhema 
0,111156. Calcular o ludo do terraço com approximoci19 
<llé cenlimet.ros. 

Solução 

Arca de um ladrilllo quadrado: 

NOTA - Oblem-se a area de um quadrado, 
multiplicando o lado por si me&mo. 

0,-18 X 0,111,18 = O,ID '0324. 

Area de um ladrilho hexagonal: 

NOTA - Obtem-se a area de um polygono 
regular, mufliplicando-se o semt-perime
iro pelo apolhema. 

O,m18 X 6 
X O, -15G==O,1III.54 x O,· 156c::O,UI ;084240. 

2 

Supcrficie occupada pelos ladrilhos quadrados: 

O,m 0324 X 400 = 12,m96. 
Superficie occupada pelos ladrilhos hexagonaes: 

O, me OS42t0 X 1000 = 84,m ' 24. 

Arca do terraço: 

12,1D~96 + B4, ID224 ::::a 97 ,·220. 

Lado do terraço: 

V 97,m·20 = 9,m85. 

se (~:{h~ ~2arrfc~~~ac ~~~~~e U4~l~iS ~e~~"~i~~a n~n~:~~ãr~ 
descontadas o 6 %. A somma dos valores nom in acs é 
17:000$ e a 90mml.t dos desconlos 6 158$. QUAl o'valor 
aeluol de cada lel ra', (T rata-se de descon lo por róra). 

SOlUÇa0 

Somroa dos valores acLuaes : 

17:000S - 158S = 16:842$. 

Somma dos d ios : 

60 di"s + 45 d ias 105 dias. 

Valor actual da l.n let ra : 

105 dias . . . . . . 16:812$ 

d'ondo 

x = 

60 dias . . . .. . x 

16:842$ x60 

105 

1.010:520$ 

105 

Valor actl1 al da 2.a letra : 

ô 'onde 

105 dias ... ... 16:842$ 
45 ·dias .• • • • • x 

16 'S I2$x45 

105 

757:890$ 

105 

- 9:624$ 

= 7 :~ 1 8$ 

I 
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J,5. 5,J 

/ 

JO,8 

55 Jl X 800 

16 

25 

10,8 X I J X 800 

55 x. J ,5 X 5,4 

J6 

2~ 

'~ X X 800 X 25 X ~O X 

5 X 1,5 X x 16 0,3 X J 

100 
~ :J33,333 ... 

0,3 

J I' 

5 
7 ---

2 
-- de 

9 

( 
8 1 17 ) 6 - --+ 1--+3-- +----

15 6 20 80 x O,044 ... 

'1 
-- de 

9 

( 0 , 11 + 

~ Jl 
- + 

100 

J9 

30 

19 

~O 

C2 70 ~ 1 ) - -+-+-
60 60 60 

-- X 
9 (':~ + 

570 

900 900 

:l7 

333 6 

60 32 

Z 9 
~-->, 

~ 

~-~) 8 900 noo 

~ >< 333 x 6 x 32 

9 >< 6O x 37 x 9 

2 
X 8 

3 

., 

n 

0,0766 .. ) 8 

37 

6 

8 X O,44 ... 

76 - 7 
8 

900 

37 

6 
-' 

4 
8 X --

9 

69 ~ - - 8 
900 

333 37 x 9 

60 6 X 32 

600 
X S 

900 

I 

·1 
I 

1 X 37 X 2 X 32 

I X 30 X 37 X 3 1 X X 3Z X 3 

16 15 X I X 3 X 16 

3 

'l -715' 

I.ÉONI E DE Ji' . ANGI.ADA. 

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

PHVSICA 

CURSO MEDIO 

Som 

1" anno 

Recordando e desenvolv"ndo conhecimento~ 
já minisrrados aos alumnos em outras lições in
dague o mestne si o som, do mesmo ,modo' que 
a lu z. transmitte-se no vasia. 

- Não, senhor. 
- Perf,eilamentc. O som não se propaga no 

"acuo; é. necessario alguma cousa que o traga 
até nossos ouvidos, e esse meio é. sem duvida. 
o ar atmosph·erico. 

.vI as, sorá só no a r que a luz se propaga? 
V,ej amos. M'<Inde o pro f,essor que o alulnno 

colloque o ouvido sobr'e um" das extremidades 
da m esa " attrite levemente com o dedo a outra 
extremidade, 

- Que I,e rccbeu ? 

- Ouvi um ,ruido, responderá de certo a 
criança. 

Applicando o ouvid~ sobre o sólo o uviremos, 
ao longe, o galope de um cavallo e mesmo os 
passos de um ,·iajante. fsto .p rova que o som 
tambem se propaga . .. 

- No chão. 

- Si,m, na ma.deira, na terra, etc., 1stO é, nos 
solidos. 

Não sómenloe nos gazes e solidos se propaga 
o ~om, mas ail1da nos liqu idos. Os mergulhadores 
ouvem o que se diz fóra d'agua, e isto é u ma 
prova da 'I'ropagação do so m nos Iliquidos. 

- Diga-me, D urval, em que corpos se pro-
I)aga o som? 

- Nos sol i dos, liquidos " gazes. 
- E propagar-se-á tambem no vasio' 
- Não, S<!nhor. 
- Anfr,zio, já observou nos dias de tempes-

tade o t rovà<\? 
- S im, senho r. 
- Sa·be que é o trovão? 
,E' a detonação violenta qu" se ouve em 

segui da ao 'relampago, E' devido ao a fastamento 
'Violento das camadas do ar e dos vapores 
d 'agua na passagem da fa isca el"ctrica. Relam
pago e t rovão se p ro duzem ao mesmo tempo, no 
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emtanto, ha 11m que se percebe primei ro. Qual 
será ? 

-.'\ luz, O relampago ... 
:'lI ui to bem. "'ão se ouve o ruido senão algum 

tempo depois que se' viu a )uz, ai nda que r"lam
pago e trovão se produza1n ao mesmo tempo. 

Decorre, pois, um l.."erto te mpo entre a pro
dl1cçâ ~) do som e a sua chegada ao ouvido. 

O espaço que elle percorre em U!TI segundo, 
chama-se velocidade do som. 

- Jarbas, diga-me uma cousa: quando vo~ê 
joga uma bola de borracha de en~on t ro á pa
rede, que succede? 

- A bola volta. 
';im. Del>ois de bater na parede a bola volta 

pa 1 ·traz. 
P ois bem, o que se dá com a bola de bor-

r. ha succede tambem com O som. Quando um 
corpo' vibra, tranS1Tlitte seu tnovimento ao ar;' 
este, sendo e lastico, si encontrar u,m obstaculo, 
volta como a bola de borracha. 

A ,este' phenomeno chamamos I'Pfle."ão do 
SO Ill. 

_ Vüalino, "oee nunca teve occasião de se 
diVlCrtir a <lar gritos em um corredor longo? 

_ Sim, senhor. Muitas vezes, ouvia os gritos 
que eu d'ava, 

_ Vejamos porque acontece isso . Quando 
você dava o g rito, este propagava-se no ar, 
mas encont rando um ob~tacul0, que ahi é a 
parede do fundo, Iieflectia- e, isto é, voltava 
para tra z~ 

A isso se ehama ccha . 
Ma.s . :, dirão vocês, nas salas de aula, em 

nossas casas, ta mbem ha pa red es e, no cmtanto. 
nem sempre ha echo. 

·P erf"'tamente. E' porque ha condições es
peciaes para ha"er echo, 

Para que se repit.a uma syllaba da palavra . 
pronunciada é preciso que o ohstaculo esteja á 
di stan cia ,de 34Jn • para dua s, que esteja a 68m e 
para tr-es, a 102"1, ,e assim por dianté. 

A's vezes, porém, o obstacul0 está a ·uma 
distancia menor que 3 .... "1 e, então, o som refle
cüdo junta-se ao som ,directo, tornando-o nl'ais 
in tenso. A isso chamamos rcsoua"cia, 

CURSO COMPLEMENTAR 

o telephonlo ( * ) 

Muita:s vezes têm vocês tido Q<:casião de re
ceber ou de transmittir no telephone recados, 
ordens urgentes, e, no em tanto, talvez não sou
bessem que é ell" uma <Ias mais bellas appli
cações das cor rentes electrjcas . 

!Seu e mprego é muito mais vantajoso que o do 
telegrapho, não só porque es tá ao alcance de 
todos, como tambem por ser ma,s barata a instai· 
la ção de uma estação telephonica. 

C-) Orthograllhia de a\:cordo com o Vocabular io Ety· 
nlologü'o, Orthographico e Prosodico, de Ramiz Galv~o 

\ln ventado ha poaco mais de <luzentos an nos. 
pelo physi>co Roberto Hoock, consistia o tele
phonio. na sua fórma primitiva, em um cordão 
di sterfdi·do ent re <luas membranas, o qual trans
mittia a uma as vibrações que os sons j'mpri
miam na oubra. Teve. então, a'pplicação prati.ca 
na Uni versidade de 1 ena, onde se serv iam delle 
I,ara ped1 r livros da bibl·io tll eca • uma ·distanci" 
Cjllasi de 300 metro·s . Conitudo, o tclephonio mo
derno data <Ie 18i7, qua"do foi feita na America 
do Norte a primeira .experienoia publica num a 
dislancia de dtrzentos e trinta loilometros appro
xi ma cJalnen te. 

O telcphonio compõe-se: de 1I,'n apparelho des
ti nado a reoeber a palavra da pessoa que fala 
- é o trallsmissor. de um outro qu e a commu
l1i ca ao ouvido de qu em 'escuta - é o 'receptor, 
e, <l·e um s)'stcma de alarma, TransmissoT e re
ceptor estão ligado por um fi o de li"ha duplo. 

O systema de alarma funcoiona g raças ao 
auxilio de um commuta,dor automatico, que é 
acciona·do pelo peso do phonio colloca·rio em um 
gancho, situado ao lado do apparelho. 

Qua"do este não está funccionando, o com
l11 uta,dor põe a linha em cO lnlmunicac;ão com a 
campainha 'elcctri ca que >constitu e o "systema de 
alarma. 

Procure o mestre mostrar por meio de uma 
esta mpa ou desenhando no qua,dro negro qu,e o 
transmissor consta de uma barra magnetica que 
tem num dos pólos uma bobina, na qual se en
rola um fi o d·e cohre coberlo <le seda. 

Não se esqueça o pro fessor de expli ca r () que 
é bobina. 

As extremidades do fi da l,obin. do trans
mi ssor, depois de formar o fio condu'Ctor da 
li"ha, v'cm en rolar-se l1a bobina do ,r eceptor. 
] unto á barra magnetica dos apparelhos lla uma 
chapa de folha ,de FlandTes, segura sómente pelos 
bordos ao fund o de uma especie de funil. 

As paJlavras pronunciadas j<1I1to á chapa do 
t ransmisso r fazem com que esta vibre, ~sto é, se 
approxime e se afaste altermrbivamente da barra 
magnetica. Produzem-se, então, nas bobinas. cor
rentes eloot~icas que. transmitbi<las ao receptor, 
de terminam na chapa do mesmo, vibrações iden
ticas ás da 'chapa do transmissor. Essas vibra
ções produzem sons semelhantes aos que foram 
pronuncia dos no transmissor c, assim, ouvi
remos a propria voz da pessõa com que nos 
cOITI'ffiuni camol', 

----.:'----

CHIMICA 

Acldos e 5se. 

Se provar mos o limão, O v inagre, a la
ranj a verde, a manga verde, acha r emos um 
sabor acre, caract er ist ico, e d iremos que o 
vinagr e, o li mão, as f ructas ve rdes têm g osto 
acido. 

Esse sabor é dev ido á presença de com 
postos a qu e cha mamos acidos, 

U m acido ordinariam ente é consti tuido de 
oxygenio, hydrogenio e um m etallbide, isto 
é, um corpo s im ples não met allico. H a, porém, 
a cidos bina r ios. 
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o meio principal que a chimica nos of
fcrcce para o reconh'ecimento dos acidos é 
() liquido chamado linll/ra de lon;esol ou 
em francez 101/1'1/esol. E' uma tintura a~ côr 
azul, proveniente do reino vegetal, e goza da 
propriedadc de ' ficar vermelha quando nella 
se pinga um acido. U 53-se tambem, em logar 
da tintura, o papel da tO'Y//esol,' é papel filtro 
que se embebe da tintura, deixando-se depois 
.seccar. 

Com O mesmo metalloide se podem for
mar diversos acidos, conforme a quarftidade 
de oxygenio que entrar na combinação. 

Assim do enxofre (slIlfnr) se podem 
obter: o acido sl/Ifl/roso e o acido sl/Ifl/rico; 
do a::;olo os acidos h)'poazoloso, a::;O/oso, a:::o
tico, e pera::;otico ou hyperazolico; do pllOs
phOl'O o lr)'poplrosphoroso, o phosplroroso o 
pllosplrorico . . ' 

. Os acidos podem ser corpos sol idos, li
qUldos e gazosos. São numerosissimos e 
mt)ito ernjlregados. A areia, corpo sol ido, é 
o acido sl7icico; o acido sl/lf1lrico é um cor,po 
liquido; o acido carbol/ico um corpo gazoso. 
Este ultimo é O que dá o sabor proprio das 
aguas de Caxambú. Cambu.qui ra, etc., que 
parecem espelar a lingua, segundo dizem as 
cria nças; não contém hydrogen io. 

Ha ainda a lguns corpos, dotados dos ca
racter isticos dos acidos, mas que não con
têm oxygenio. Denominam-se hydracidos e o 
nomc particular de cada um tem a tcrmi-
11aGão Ir;'drico,' acidos bromlrl'drico. c/orh1'
drico. io.tilrydrico . s,tl/hydrico.' formados r~
spectivamcnte de hydrogenio com bromo, 
ch 101'0 . iodo. enxo f re. 

P rovenientcs dos copos organicos, ha 
tambem compostos dotados das propriedades 
dos acidos. 

São os acidos orga l/ icos, ge ralmente qua
lerna rios, formados de C, O, H e Az. Al
guns delles são terna rios. Os mais impor
tantes são: o acido acclico, o acido ma lico, o 
acido bell::oico, o cilrico, etc. 

Vejamos na lista geral dos acidos os 
mais conhecidos, po r ordem alpha betica. U ns 
são da 1. ' categor ia, isto é, formados por um 
metallQide; outros são hydracidos e out ros 
o rgani cos. Cada uma destas classes, é faci l 
el e se reconhecer. 

ACIDOS INORGANICOS ou M I NERAES - O 
acido arsenioso, a que o povo chama arsellico, 
a ltamente venenoso, empregado em medi
cina e pelos dentistas : o a::otico ou nít rico, 
chamado no commercio, quando impuro. aglla 
for /c, ser vc pri ncipalmente para a taca r os 
metaes e produ z queimaduras horriveis; o 

-borico, muito empregadó em medicina, es
pecialmente . par.a .OS olhos '(agua bor,icada); 
o carboHico, que se encontra nas aguas ga-

zosas, produz-se nas fermentações. etc., o 
clrlorl:yd6co, ou 1JIllrialico, muito energico, 
encontra-se no sueco gastrico, tem unl cheiro 
muito irritante. emprega-se em medicina e 
no commercio; os. phosplrol'icos. muito em
pregados em medicina; o silicico, que é a 
areta COl1ltnum; o sltlfhydricoJ que em 1ml 
cheiro desagradabilissimo de óvos podres; o 
slllll11'oso, quc se emprega em desinfecções. 
e o slllfllrico, que é o acido mineral mais em
pregado. O acido sulfurico serve nos labora
to rios chimicos para preparar e para reco
nhecer muitos corpos; na industria chimica. 
na producção cio frio artificia l e em muitos 
outros casos é necessario; o consumo do 
acido sulfurico é enorme. E' muito caustico 'e 
as suas queimadLu'as destroem os tecidos: seu 
nomc popular é t'i/riolo. 

AClDOS ORGANICOS - O. acido (Icelico é o 
que dá ao vinagre o seu sabor proprio; o bell
::;oico; o dlrico, que é o principio acido do 
limão, muito empregado em medicina: o 
cyallhydrico ou acido prl/ssico. que é um \'e
neno violentissimo; o fórmico. que existc nas 
formigas; o gallico; O lactico, quc se produz 
quando o leite fermenta, emprega-se na me
dicina; o 1IIálico, encontra-se em grande nu
mero ele f rnetas, tira o seu nonle da pa lavra 
mallls, que significa maçã em latim; o lIIal'
garico. o oleico e o slcarico, que se encontram 
nos corpos gordurosos; o oxalico. conhecido 
pelo nome er roneo de sal dc azedas . empre
gado como rcmedio e para ti rar manchas de 
tinta: o pllcllico. que não é propriamente um 
acido. mas tem propriedades ana1cgas, serve 
pa ra eles in fccções; o salicylico. ant iseptico 
poderoso, muitissimo empregado em medi
cina: o /allllico. vulgarmente chamado lall
lIil/v, se rve ·para usos med icinaes, encontra-se 
em var ios f ructos e nas cascas de certas ar
vores, taes corno o carvalho, o mangue. o 
ba rbatimão, o apertaruão. etc.; o I/rico, que 
se encontra nas urinas. producto de elimi
nação elo organismo; o '/al'laric{), qlle se cn
contra na uva. 

Os ac idos empregam- e em medici na me
nos sob se u estado na tura l. puro, do q11e elH 
composição, fo rmando out ros corpos. C011-
fOrtllC vamos ver adeantc. 

* 
* * 

Os aciclos são compostos hydrogel'l ados. 
Vos compostos oxygenados QS meilOs com
pletos são os o%ydos. fo rmados unicamCllk 
de oxygenio e um ou to elemento. Alguns OX)'
elos metallicos podem combin ar-se com os 
acidos, fo rmando cor pos novos, qu e possuem 
propr ieda des di fferentes. e se denomin am 
s(!cs. .. . 

J" '~. 
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Os oxydos que são capazes dc formar 
sacs chamam-se bases. Algumas destas ba
,;es. que lêm um gosto approximado dc cinza, 
c süo capaze de rest ituir a côr azul á tin
tura de tomesol, enrubecida por um acido, 
chamam-se alcalil/os. ou bases alcalinas. Os 
corpos alcalinos mais importantes são o 1'0-
tassio, o sodio e o cal cio. 

Se juntarmos, pois, um acido e uma base, 
da r-se-á uma reacção, formando-se um sal. 
. \ palavra sal não tem, portanto, em chi
mica, a signi ficação que possue na linguagem 
corrente. 

:-.lo fa lar uS11al, 
O chlorêto dc sodio, 
ou sa l de cosinha. 

é um determinado sal, 
que tem o nome de sal, 

retos, chlorllrctos, etc., em vez dc bromelos, 
c/llore/os, etc. 

O lIrsc/lialo 
de calcio c de 
reconstituintes. 

de sodio. os hypopllosphitos 
sadio são empregados como 

Dos azo/aios ou lIilralos, cmprega a me
dicina o de praia, conhecido pelo nome de 
pedra infernal c o de bÚl/!lItho; o de po
/assio é o que vulgarmente denominamos sa
lilrc ou nilro e serve para fabricação da pol
vora e para adubar as terras; o de sodio 
serve para adubo, e é chamado ni/ralo do 
Clrile. 

Dos ooralos. emprega-se pr incipalmente o 
biboralo de sodio, chamado boro .. , ou /illlwl; 
dos carbonalos O bicarbol/a/o dc sodio. O car
bonalo de magnesio; o carbol/alo de calcio é Para designar os saes empregamos suf

fixos e prefixos, que variam conforme o 
acido de quc o sal provém. Assim, o sa l de
rivado do acido /r)'pop/rosphoroso é um hy
pop/rosp/rilo; do acido p/rosphoroso um pllos
pllilo; do plrosp/rorico um phosp/ralo. 

Os saes são ordi nariamente compostos tcr
narios, sol idos, cry.stallizados. Alguus dis
solvem-se nagua, a quente ou a frio, outros 
em diversos liquidos. 

, o que constitue o gi::;, o marmo're, etc.; o 
chloralo de po/assio serve para fazer gar
garejos e para pastil has que se appli cam ás 
molestias da garganta; o bicJwomalo de po
lassio emprega-se em photographia e na 
constrl1cção de algumas pi lhas electricas. 

Ha um grupo de compostos binar ios que 
o cquiparam aos -saes. 

Os saes formam-se pela substituição do 
hydrogenio do acido por uma base metallica; 
assim a reacção do acido lIi/"ico sobre uma 
base formada pelo meta l potassio produz O 
I/i/ralo de polassio . em cuja composição en
tram o po/assio. o oxygcltio e o az%, mas 
não o hydrogcnio. Pode existir um resto de 
hydroge nio em alguns saes, mas a substi
tu ição se dá, tota l ou parcia l. Si, pois, em 
um hydracido, for substituido o hydrogenio 
Jlo r lima base meta llica, tercmos um cOm
posto analogo aos saes: chama-se a esse com
posto sa l lraloide. e designa-se .pela termi
Il ação élo. Assim, do acido bromhydrico se 
de r ivam bromêlos , do c/llorhydrico, clr/orNos, I 

do iodhydrico iodêlos, etc. 
Os saes mais conhecidos, provenicntes de 

ac idos mineraes. são os bromêlos, c/llorêlos, 
iodêlos. SlIlf étos,' arsell ia/os. a::o la/os, bora
los, carool/alos. c"'ora/os, chroma/os, pll os
plralos . sÜicalos e sll lfalos;. chlo,-ilos, pll os
plr ilos c s l/I fíto s. 

,\ medicina eml)rega os bromelos dc cal
cio, de polassio c de sadio como calmantes do 
systema nervoso; muitos chlorêtos, en tre os 
quaes dois de 111 C rCII rio, chamados calomc
Imlos e s11blimado corrossivo e o perchlorelo 
dc f erro; os iode/os de polassio, de sadio e 
de m erc l/no; o Sl/ Ifeto de potassio. 

Na cozinha emprega-se o· clrlorelo de sa
dio para salga r os alimentos. 

Na linguagem usual em,pregam muitas 
pessoas' as designações erroneas de brollllt-

Os plrosplralos dc calcio, ferro, polassio e 
so..1io empregam-se como reconstituntes. Os 
silicalos de all/minio são aS a rgilas. 

O sl/Ifalo de calcio é o gesso comllll/.'t/I; os 
sl/Ifa/os de ferro a dc cobrc são poderosos 
desinfectantes; o de IIlOgncsio é o energico 
purgativo denominado sal amargo. O fui/aio 
de ::;;I/CO emprega-se para t ratar os olhos. 
O s1llfalo dI/pio de al1llllillio e po/assio é o 
alll/llel/, ou pedra- lI t11c, substancia muito co
nhecicla, empregada em med icina c em va
rias uso' caseiros. 

Os saes mais. importan tes, de rivados de 
acidos orga nicos, são: acetatos, bcn::oa/os., 
cilralos, formia /os, laclalos, !>largara /os, s/c
aralos e oleatos, salic)' lalos e larlra /os. respe
cti vamente fo rmados de acido acetico, ben-
7.oico, citrico, formico, lactico, margarico, 
stea r ico, oleico, salicylico e ta rtr ico. 

A medicin" emprega, po r exemplo, acc-
1010 de amlllOnio, o bew::oal o de sodio; o ci
/ra lo dc sodio, o lac la/o de !IICrCllr~O, o sa
lil'j,lalo de sadio, etc. 

* 

P rovenientes dos vegetaes e animaes hit 
corpos, ord ina ri amente formados de C, O, H 
c Az, compa rave is ás bases e chamados al
cllloides. 

Os alca loides combin am-se com os acidos, 
da ndo ta mbem saes. 

Exi stem em var ias plantas, geralmente em 
combinação com acidos organicos e a ~lles. 
devem as plan tas venenosas. as propriedades. 
que possuem. 
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Os alcaloides maI s importantes são: a 
quinina. fxtra hida da an'ore da _quina: a 
marphilla, a co...1eilla e outros, da papoula; a 
cafeina do café; a atropina, da belladona; a 
strycll1lina, da noz vomica e da fava d~ 
Santo Ignacio; a nicotina, do fumo; a COll1-

cillo, da cicuta; a cocailla, da coca, etc. 

Os saes derivados dos 'alcaloides vegetaes 
são principalmente ch/orl! ydratos (acido 
chlorhydrico) , bromhyd ratos, sulfatos, 10-
etalos. 

Assim, são muito empregados: o c"'o
rhydralo, o bromhydra.to e o sulfato de qlli
lIilla ; da 'Jwrpl!illa o chlorhydrato ; da 
strycll1lina o sl/lfalo; da cocaina o clllofhy
dI-aio, etc. 

A ex tracção dos alcaloides e o preparo 
dos saes constituem indu t rias muito impor
tantes, ás quaes fornecem materia prima 
todas as partes do mundo. 

Das florestas da Africa, da Asia, da Ame
rica, .principalmente das nossas mattas do 
Amazonas e de Matto Grosso vão para a 
Europa c para os Estados Unidos os nossos 
vegetaes, C de lá nos vêm os seus principias 
activos preparados, acondicionados conveni
ente'!nente e podendo durar então muito 
tempo. 

Os cu lt i .. adores. desprezaondo a c1assi ficação 
scienti fica, consideram duas especies de ar roz: 
o mon lanh e= e o aqllatico. 

A China e o Japão cultivam o arroz numa 
profusão extraondinaria; mas é tal o consumo 
desse cereal em taes paizes, qltC ainda o im
portam. 

Em Sião, na ilha de Java, na Cochinchina, 
cul,tiva·se tambem bastante o arroz. A cultura 
do arroz at-tinge, po rém, 111aioresproporções na 
Carolina, região pertencente aos Estados Unidos 
<Ia America do :-lorte. que o .exportam em 
grande escala devido a possui rem os melhores 
apparelhos e machinas para o preparo dos a>!'
rozaes. 

'0 nosso paiz produz muito bem o arroz; não 
havendo, entretanto, grande [)1'oducção deste 
cereal. devido aos processos atrazados qu e 
ainda empregamos para sua .plantação. Diz·em 
que o arroz produzido 1)0 Estado do Pará póde 
comparar-se ao da Carolina. que é o mais 
afamado. 

o arroz precisa, para se desem'ol vcr, dc uma 
temperatura elevada. O arroz .denominado mon
tanhez não exige ta'l1to >calor nem tanta humi
odade do solo como o aquatico, sendo: porém, 
este preferivel áqilelle. 

A ' indus tria chimica deve a humanidade 
enormes serviços. Basta considerar CO~10, I 

por meio della, o impaludado de qualquer 
parte do mundo póde ser curado com o qui
nino que. a natureza escondeu nas cascas de 
certas a rvores da America do Sul, e como a 
.cocaina, existente nas folhas 4a coca, ame
ricana, amortece as dôres em qualquer paiz e 

Prepara-se o terreno desti nado á plantação 
de arroz, nivela:ndo-o até tornaI-o, tanto quanto 
poss ivel, horizontal. ,E' preciso que na ·parte 
superior do arorozal passe um rego .d'agua, vindo 
de algum riacho ou açud e, {Ic modo a que o 
terreno fique sempre irrigado. 

A 'agua parada ou estagna<la não convém. 
pois torna frio O terreno c é venenosa pelas suh
stancias vencnosas que póde conter ' em disso
lução. O terreno onde se planta o arroz precisa 
ser divi,d ido em secções para que a agua se vá 
espalhando aos poucos e não estrague a plan
tação. 

Ha . dois meth odos para semcar o arroz: di
reclamente ou e'lI vive iro. Quando se tem o 
lerreno bem preparado, é preferi vel semeaI-o 
di r ec~atllentc. 

a qualquer morrtento . 

E' um thesouro incalculavel qU'e a scieneia 
humana descobriu, esse de apr isionar em vi
dros pequenissimos a morte, a saude, o somno, 
<>s estimulantes e os calmantes. 

S. R. 
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• 
Cu Itura do arroz 

o arroz, cereal que dá abun<lantcmente em 
todo o Brasil, é uma planta que prefere os cli
mas quentes. 

Ha uma g>ran.de variedade de qualid .. des de 
arroz, .como: o J a·ponez, o Americano e o Franco, 
que costumamos chamar Carolina, o 19uape, o 
Agulha, etc. 

Depois que a machina lança as sementes ao 
sólo, <:obre-se o logar se meado co m a grade, 
·um gall!o pesado ou um ferro leve; terminado 
este trabalho, dcixa-s e entrar a ag-ua. 

Quando se semeia em viveiro, assim quc as 
plantas attingem a altara de 0"',20, mais ou 
:n~no~, lSão levadas para o terreno onde devem 
ficar; faz-se esta 'mu<1ança muito rapidamente 
para que as raizes não apanhem ar. 

Podem-se plantar oduas o u tres ,raizes no 
mesmo buraco; feito isto, solta-se logo a agua. 

I Quando as folhas começa m a mudar <lc côr. as 
espigas vergam e o grão offerece .resistencia á 
penetração da unha, é signa l que o arroz <:-Ile
gou á maturidade; então não se deixa mais ir
riga,r o arrozal. Procede-se á ce i fa, que vóde ser 
feita á machina ou á foice; cortam-se as es
pigas uns 30 centimetros acima da raiz; juntam
se em feixes 'para depois serem batidas. Nos 
grandes ~entros onde sc cultiva o arroz. a de
bulha é feita l>or meio <le machinas e1ectricas, 
a vapor e, raramente, mo\'i·das por animaes. 
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Usa-se ainda, nas pequenas culturas, um pi lão 
ou ,,,onj%; as machinas são preferi<las, porque 
deixam o arroz 'peneindo e descasca,do. E', em 
segui<ia, mettido em sacéas ou barri cas, para ser 
consumi do. 

O arroz é um cxcellC1lte alimento, t::l11bora 
não ,tenha grande valor nutri ti vo. 

A maior parte da população da China, J a-
4>ão, lnçlia e Decania, alimenta-sC', quasi que 
exc1usivamente, dc aJrroz. 

Cultura do milho 

o milho é, como o ar roz, um ~getal proprio 
dos climas quentes e humi·dos; a<lapta-se. porém, 
a qualquer dima. 

Nem as chuvas, 11cm as cerrações .prejudicam 
a plantação deste cereal; só lhe são desfavo
raveis a:i geadas c as seccas. 

O clima do Brasil é muito apropriado á cul
tura do milho, que Se ,reproduz em qualquer ·dos 
nossos Estados mais que e m . outra r egião <lo 
globo. 

O milho não exige grande preparo do ter
rMO ; é bastanle que seja oxy.daodo e fresco - o 
que se obtem lavrall·do muito cedo a terra c o 
mais profundamente que fôr possi\rel. 

Ha grandes variedades de milho cujos grãos 
podem ,differir na côr, formato, consistencia. 
dimensões, ,etc. . 

Em geral, consideram-se, por~m, duas cs
pecies: milhos mollcs e milhos duros. O pri
m·eiro é de 'Côr mai s clara, preferi,do · pa ra fa
rinha; o segundo é mais usado ·para os animaes 
domesticos. No Brasil, principalmente no Hio 
Grande do Sul, quasi que se culti va só O milho 
molle, que chamam ra telão; na E uropa c na 
Alrgentina cultivam o milho duro. 

PrepaTa.do o ter reno, 'como acima dissemos, 
fazem-se as covas na profundidade de 3 a j 
cen.timetros; essas cavidades .devem guarda r 
entre si, uma distancia de 15 a 25 (:el1timetros e 

THEATRO 

UMA 

Estou meBnlO furiosa : 
Sabem Que foi que minha prima di sse? 
Não adivinham ? 

MOÇA 

(Co me cmq //IlHto f 0/11) 

Vejam que tolice: 
Chamou-me de gulosa! 

Mas que injustiça, santo Deus, tremenda: 
Eu gulosa? Antes fosse I 

Só porque gosto de comer um doce, 
Ou dois. ou tres. ou quatro ... na merenda! 
011 ! os doces acabam tão depressa! 
Suspiros, sonhos ... Estão vendo o nome? 
Como tres de uma. vez? Mas ora essa, 

l<:' porque tenho fome I 

cada filein\ distará 1 metro a rUI /3D da outra; t) 

numero de sementes que se lançam em cada 
cova não deve exceder <le duas. 

Rara hem semear é indispensavel o concu rso 
da machina de semear, de que ha g ran<lc va
r.iedades: umas são simples auxi liares <lo arado; 
outras, á medida que os sulcos se vão abrindo, 
deixam cair as sementes; emfi'm, além de muitas 
out ras, ha as mais aper feiçoadas que ·marcam a 
distancia entre as covas e as fi leiras, determi
nam a quantidade de terra qne cobre as se-
1nentes e deixam cai r estas nas <covas. 

As machinas norte-americanas são, inq ues
ti.onave1-ment,e, as mais aperfeiçoadas. 

Semeia-se k) milho ,desde A~ sto ,até J a
nei ro. 

DeStde qUl' o milho começa a florescer, é 
preciso ter >cuidado em cortar lodos os 'Pés que 
forem demais e as hervas damninhas. Tra
tando-se <le uma grande lavoma, esse trabalho 
deverá ser feito á machina, como existem hoje 
muitas, cada qual mais aperfeiçoa<la. 

'Conhece-se que o milho está perfeitamente 
ma<luro e prompto para ser colhido quando o 
cau le, as folha~. a [lalha, estão scecos e o grão 
duro. 

A . colh eita pôde ser feita a mão, a foice e 
a' machina. Procede-se, em seguida, á debulha 
(separação dos grãos da espiga) que hoje é 
lambem feita po r maohina, sendo antiqua·da e 
'Iuasi desusada. a debulha á mão. 

Tudo se aproveita deste riqui ssimo cereal: 
a palha, emprcga<la como forragem; o sabugo, 
utili zado como alimento do gado; as f1óres são 
.empregadas em 111 Nlicina; O milho verde, assado 
ou >cozido é um sahoroso alimento ; da farinha <lc 
milho preparam-se sahorosos pães, delicioso 
biscoutos e holos. 

Do g rão extrac-se uma farinha muito fina 
- a 'maizena - alimento excellente Ipara as 
orianças e ·pessoas tiracas; o milho secco con
stitu e a. principal alimentação do gado e das 
aves odomcsticas. 

INFANTIL 

MUITO SIZUDA 

(Etltru. -lrcabo"do de comer 
docel c põe-se logo a 'agareh,,· co,.. 
'III~ ar&inho ttstollvado.) 

Pão Ou doces comer é o mesmo cluasi .. . 
('reio que foi ~ra.ria Antonieta 

Que profel"iu a phrase . 
Como era? ValUos 

(Finge lembnrr·se) 

Não era peta ... 
I':' certo que a rainha 

Por ter dito do povo isso, coitada , 
Morreu gilhotinada. 

Que é que cu ia dizer? Oh! (Iue memoria, & minha! 
I Ah! já me lembro agora. Ouçam lá que é frilncez . 

Bem. 

(1'9 sse). 
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.. I1 ' l1'ont 1>a de pain ? Ou'ils mangent brioche" 
reio jue le ta vez 

.\ memoria l'ierviu-me, sa1H rcprocltc . .. 
\liás, quand ' preciso, 

Da la-me um ó I ão inho (111 e, quente ... 
I'; um "hocolale Ó •.• R 111 se vê, facilmentc, 

Quanto ti tenho juizo. 
Para provar.lhes que não sou guIo a 

ir i apenas que não compro um do~c. 
~fa . si me dão, acceito. . . E ó mesmo l eu fo e 
T la, recusaria... E logo, cuidadosa, 
'l'rato então de evitar que se e trague o pr sente. 

tIa doces me mo que me causam tedio. 
F, {. por não ser gul a, jus me te, 
Que me aborrece v' -los. l~ o remedio 

R' come·los, ]lor certo, 
J O é o melhor, a todos os respeitos ... 
J<;i porque trago aqui tambem, tão p rto, 
("m car{u ho r pleto de confeito. 
Qu fazem outras que. não são gulosas? 

mesmo! F. o conteudo rIo cartucho 
\ ·ai pouco a pouco lhes enr'hendo o bucho. 

onfeitos duram o que duram 1'0 as . 
Gastar dinheiro em doces? {au co tume 

Não ê.! 'f nho juizo. 
g de coisa mais sérias ou preci o: 
Rendas fitas, luvas e perfume. 
S rei faceira? . Tão, não ou faceira 

i faço cacho, cuidadosamente, 
i me preparo assim desta maneira, 

n' por cau a do pro 'mo, s6mente, 
Porque este pobre proximo, acredito 

Que lhe devemos dar este prazer de graça: 
Contemplar a elegancia de quem passa, 

III bonito chap' o, um v tido bonito . 
E -é questão de civismo 
Trajar desta maneira: 
Nosso patriotil'imo 

Deve a r putação manter da Bra ileira ! 
E ' preci o deter, n'uma ictoria, 

Inda mesmo durante 
t'ma .. Iltente cOl'lliale", essa inva ão constante 

Do pé grandes, (lo oCtllo e a historia 
DQ tae chap ~os pequenos! 

V· se portanto que não sou vaidosa ... 
E ainda sou muito lllcno , 
Podem crer, curiosa. 

Quando quero ab r uma coisa, pergunto. 
Não é por imples curiosidaue, 

I':' ó para ab r ... Si d boa vontade e 
Ouço o que dizem de qualquer assumpto, 
I';' para t 'I" uma instrucção completa. 
Olho, sem parec r que estou olhando, 
Interrogo tambem de vez em quando, 

Mas ou sempre di creta . 
' I'enho o genio m lhor que {oi creado, 
Pela minima coi a me interesso. 
() pe oa até que não c nheço 

Uu '1'0 sab r a edade a profissão, o estado, 
1\ dundc vêm . de que ti que vivem, e de ej 

onhec r a verdad . 

1<: sei de tudo, e tuc\ cuio, e tudo vejo, 
m curiosidade ... 

l' t111Ca fui tagarela, 
g está 111 SIllO provado: 

De de 4ue aqui cheguei, pOllCO tenho falado 
ão go to de falar sem mais aquella. 

Jo.,u não sou desta gente aco tumac1a 
A' parota rem louca, 
Que abre á veze a boceu 
Para não dizer nada, 

Eu, quando falo, tenho o que dizer, verbosa, 
:-\ão conhece mbaraço então minha loqueIa. 
E tudo o que aprendi, sem ter sido curio a 
Gosto de repetir, ma sem ser tagar la. 

~hamar ·1l1e. de gulosa, que maldade 
Só porque tenho fome ! Todavia 
Jamai e minha vida eu zombaria 
Do proximo, a não ser por caridad . 

Porque é pr ciso di trair quem e acha (ri te. 
J~ já tenho Dotado 
Que coisa alguma existe 
I e tanto l'esultad • 

Que do proximo faça lima metad '. á v zes, 
Rir, e rir á. vontade. 

'omo a critica finas e cortezes 
Que po lemo fazer da outra meta le . . . 
Quanta oisa ridicula vidente! 
Então, em vez de conservar c01l1migo 
.\ minhas refi 'ões, ao outro' digo 
, udo O que penso, caridosamente ... 
g a preguiça, meu. Deu ! Eu t nclo amigas 
Que fingem trahalhar durante a feria, 

Craves, izuda, sérias, 
Do descanso inimigas. 
Levam cOlllsigo, quando 

Yão para o campo, ou chega a estação ha~neariQ, 
Agulhas e pinceis e mu ica ... eixalldo 
Tudo dormir m paz, carga del'inecessaria. 
Eu digo aljlim: "Ferias 'ão f ria' !' ]o, portanto 

Parto tranquilla, em levar bagag m. 
Passo doi mez s respirando a aragem, 

Pa seiando, cruzand os bl"açO ... Oh ~ flue encanto r 

(Com rscYlfplllo). 

Mas vejam Só ! ~ ao ão pen ar que me elogio 1 
Nem vão pen ar tambem que sou modelo. 

Nasci assim. Tão tenho merito. E confio 
Que, omo eu sou, (Jllalquer pessoa pode se·lo. 

Não desanimem J Poi e tou bem rente 
Que com pequ no e forço á. vezes s_e endil'e,ila. 
QuaJl'J.uer m ça . rá como cu ou, tao perfeIta. 

(I "!leI/lia lIIente). 

Porque não é difficil, francamente 

(Adapt.) 

j ONATHAS SER R ANO. 
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