
Anno 2° - N. 4. Nmnero avulso - 1$000 réis. de 1918 

lEse ~ ... --A P I -A I 
REVISTA 

Sob a direcyão de inspectores escolares do Dlstricto Federal ... ~---

Editores: FRANCISCO ALVES .& C. 
Rua do Ouvidor, 166 - Rio de Janeiro. 

Rua Libero Badaró, 129 - S. Paulo. 

Rua da Bahia, 1055 - Bello Horizonte. 

ASSIGNATURAS 

Para o Bl"asil. 
União Postal. 

um anno 7$000 
108000 

REDACÇÃO : - RUA DA QUITANDA, 72 

SUMMAI"zIO 
Palavra cão e sentenciação .... . 
Uma reforma em espectativa .. . 
O ensino primario e o desenho 
A escola profissional e a fa-

brica ..................... . 
A base do civismo .......... . 
A escola moderna . • .......... 

Manuel Romfim 
Arthur Magioli 
F. Cabrita 

Coryntho da Fonseca 
S. R. 
Edwiges de Sá Pereira 

Os exames ............ '" . . .. Hemeterio dos Santos 
O processo analytico......... orina Barreiros 
Pontos sorteados para as pro-

vas escriptas dos exames fi-
naes ...................... . 

LIÇõES E EXERCICIOS 
Theatro infantil.............. AtaJil,a 1 

PALAVBAÇÃO - SEN7lE~OILIÇÃO 
LEITURA E ESCRIPTA 

Os chamados metlrodos de palavração e de senten
cia~o aggravam o que etles mesmos têm de irracional' 
e ~nCOt~grlletlte, pelo tom charlatanesco com que são 
apresent.ados. Aliás, desde .qlle saem dos principios real· 
mente pedaoogicos, taes methodos são obrigados a SI! 

affirmarem no mesmo tom em Que se affirmam as e:rcel
lencias dos balsamos e uttauentos. Iniciar a criatlca no 
ensino da leih~ra e da escripta - apresentando-lhe a 
figura da palavra fita, e affirmar-Ihe qlle "isto signi· 
fica fita ... " equivale a começar por 1tma mentira. A 
criança que ainda não sabe ler, vê na palav ra apre
sentada um o desenho, 1lma só figura. Si lhe dú:enl,Os 
que aqllillo significa tal objecto, ella te11de l'igar o 
total do desenho li ideia do objecto, e está perdendo 
tempo e esforços, porq14e a pala7wa escripta - fita 
(Oll qualquer outra, c/tja transcripção exija mais de 
f~JJ/a lettra) f1ão é 11m desenho, e sim - uma collecção 
de dese'nhos, q/fe correspondem. tão sómente, a SOHS, ou 
a articulações, e são absolutamentc ütdependentes da 
significação do vocabulo. ]~nsitlar a ler c a escrever 
consiste, simplesmente - em e1!sinar c gravar tIa me
moria a figura dos signaes, em numero restricto, com 
que representamos os elementos pl/Ollcticos da palavra. e 
a oraphal·os. O mecanismo da leitura está em associar, 
de modo automatico, a imagem das lettras á dos SOIlS; C 

o da cscr1'pta, em associar, da mesma sorte, a imagem 
dos sons á dos m071imentos graPhicos. E' possiv el realisar 
este I!nsi1l0 para crianças de seis, sete anll os? Sim. Uma 
e.1·periencin millenaria o tem demonstrado. 

Si é 11isto, e s6melltc nisto, qlte consiste a aprol1-
dicagem da leitura e da escripta. e si a pratica nos asse· 
gura, de modo ú'recllsavel, que essa apre1ldi::aoem é per· 
feito11leMe realisa~'el na criança, todo o outro artificio 
1~a apresentação do assmnpto é deturpação do ensino, e 
s6 seY7'irá pCl1'a embaraçar e retardar a acquisição racio
nal do meçal/ismo da leitura. 

Theoricamc"te, é muito simPles a methodologia da lei
tura e dn escripta; na Pratica, porém. o problema offe
rece difficuldades especiaes: obter da criança que a1'ta-
lyse as palavras de qlle se serve, para reco~~Jrecer que 
eIlas são formadas com um numero restricto de ele· 
mcntos phoneticos; decorar dl/as du::ias de de:::enho 
itleXpressivos, associalldo-os ao mesmo tempo a esses 7/a
lores Ilholleticos. Quanto á primeira parte, essa é difli
cil porque II criança de seis amws não tem habito de 
analysar as suas percepções auditivas, como o tem para 
as vis1/aes. A seg1wda parte Hão é pro'prialllente difficil, 
mas desinteressante; a fixação visual das lettras exige 
attenção, porque cada mna denas tem o sea valor, e, 
ttO emta1lto, t~ada disto falia li cu,riosidade da cria11ça, 
nem lhe pauce de interesse immediato. Foram essas dif
ficuldades, c11jas causas não chegaram a ser comprelzen
didas, que levQ1'am os itwetltores das scntenciações a 
appellar pal'a os artificios illogicos e conlraprod1icentes 
de qll e se servem. O processo tradicional do abc tinha 
o grave defeito de começar immediafamellte pela aP"en
di~agem das lettras, como si a criança já soubesse ex· 
plicitamente - qu.e as palavras são formadas com 'Um 

til/mero restricto de phollemas; e, dalti, reslllta't'a qfle 
essa aprettdicagem ainda se se tornava mais desinteres
sante; inteirametlfe adda, penosa. Então, ttão raro, 03 
aflmmos decora~'am o som das lettras, conheciam os 
siallaes, mas 11ão lhes da! am o valor proJ!rio. isto é. 
COl1fu1ldiam a significação phonetica, e,t;igi~ldo do respe
ctiv o mestre 1Wl trabalho especial, relativame1lte difficil. 
para rectificar os enos, e levai· os a ligar c01l7)clzieltl~
mente os sons e as articulações aos signaes convencia-
1tados. 

Em face de taes incoln'enientes e defeitos, lembraram
se os palavriadores de reatisar a tlecess.aria O1tal)'se pilo
tlelica dos vocab«los apreseHtalldo-os, á crial1ça, de 1tm 

modo bem cO/lcreto - grapba(los. Com istu, elles ferem 
'i.,ivamettte a attetlçiio do alll1'tt110, pOl'Que se dirigem ao 
sentido cujas percepções, realme1tte, são mais frequen
te/ll ente allalysadas pela cria 11 ça. No pri.m eiro mOllle~tto, 
essa forma de aprese1ltaçãa desperta curiosidade, afasta 
a a1"Ídez da licção; mas prod/{:::, desde logo, o desviti- · 
tlfamento do ensillo, porque impõe ao espirito da criallça 
mIJa 1toção falsa - de q1W a pala'ura escripta é are .. 
j1rcselltaçüo immediata da ideia. E descae, depois, paro 
1I1IIa difficuldade maior, e um defeito mais grave: pretender 
que o alulll1lo decomponha o cOJlj«ncto do vocabulo, 
para recoHhccer, ahi, os respecti'1.Ios elementos phoHe/ic.:J,', 
tomando em cOllsideração sigllaes ou i.magens visuaes, 
qlle "Ue aiHda 11!iO conhece, e cujo valor, como som, s6 
apre11derá depois dessa ollab'se. E' monstruosamcnte 
absurdo. Dir-se·á que llisto consiste jus/ameI/te a vir
tl/de do methodo, a que prete11ciosal1lente chal/laram de 
- a nalytico, e que, t~O facer a al1alyse, a criança está 
fixa/ldo a imagem das lettras e associando·lhe o rcspe
c/h.o 'i'alor pl/01l etico. Pois, isto mesmo ~ que torlla o 
sentellcialts/llo monstruosamente antj-pedagoaico e tur
bac/()r: exige da cliallça de s'1s all1f.Os cotltinuo 
desdobramellto de atten((lo - para destrinçar o todo 
pllOllctico da IJaIO'iJ/'(/, e I'ara recolilrecrr os sig"aas tli
n!(les, q1ial/do o sim/,Ies bom senso 1I0S di:: que esses 
dois problel/las didarticos de1'em ser realisados bem sapo
radamellte: analysar a palavra para distinguir l1itída
mente, explicitamente, os respectivos elementos pho
neticos, t', depOIS, aprender a representaI-os graphica
mente. Tudo se j'eSltme, para bôa sorução do problema, 
em levar a cria/Iça a fa::er essa allal~'se immediata11lente 
e clirectamcJtte sobre a palavra falladn. E' possivel, isto' 
Cerfanie1lte que sim, desde que o mestre a cOH'I,.'i.de e a 
Orie1"lte. Tanto é possi1'el, que essa mesma allal)'sa S2 
faz, de modo im/Ilícito, lia cotlsciellcia de toda criança 
que aprende a ler Pelo processo tradicional do abc. 
QHi~l::e di.as de traballlO em classe, quin::e dias de exer
cicios plro1let:cos sobre palavras «suaes, e bem esce» 
lhidas, bastam para que a criança chegue a esta noção 
- de que todas as palavras ql~e co,~hecc são f{)rmadas 
com 1i11l numero restricto de sons e de (I1·ticula(ües. 
E11tão, passará ella li aprettdi::agem da leitura propria
mente dicta, e as respecti7'as lições já não lhe parecerão 
aridas, 11 em d asill teressantes. 

MANUEL BOMFIM. 
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A ESCOLA PRIMARIA 

IDEAS E FACTOS 

UMA REFORMA EM ESPECTA
TIVA 

Consta que novamente o ensino pnmario 
do Districto Federal vai passar por lima re
forma. 

Não sabemos se ella será co~pleta ou, 
como tem succedido, se Jimitará a pequenas 
. modi ficações em determinados artigos, ac
crescimos de outros, suppr',essão de alguns 
qu e embaraçam aspirações, etc., etc. O certo 
é que uma nova reforma se vai fazer, de 
cuja apruentação no Conselho se acha en
carregado, segundo informam os jornaes, um 
intendente, guardando-se sobre ella o mais 
absoluto sigillo. 

Ignora-se conseguintemente qual a orien
tação seguida pelo autor, e se ella será total 
ou parcial. 

Comprehende-se bem a importancia que 
deve merecer este 'ponto para o ensino, 

Uma reforma total é a synthese da orien
tação pedagogica do autor, é a explanação 
dos principios adaptados e o modo de en
carar o assumpto no seu todo sem soluções de 
continuidade. 

A execução de uma reforma, assim ideali
sada, não s·e resentirá das perturbações occa
sionadas pelo desencontro de idéas resultan
tes da differença no modo de encarar o as
sumpto pelos que a enxertaram. E' um bloco, 
um todo homogenco de que cada porção par
ticipa, tornando impossivel o desmembra
mento sem a perturbação do conjuncto. 

A reforma por enxertia, se assim nos po
demos exprimir, é a mais disparatada, a mais 
absurda das concepções. 

De ha um certo tempo a esta parte as re
formas têm sido feitas por este processo. 
Por elle não se procura 'propriamente refor
mar o ensino, mas introduzir na lei artigos 
que satisfaçam interesses pessoaes e fazer 
desapparecer os "que, pela sua rigidez, possam 
prejudicar estes mesmos interesses. 

Comprehende-se bem quanto tal modo de 
agir sobre a instrucção primaria inutilisa o· 
que de bom e de aproveitavel se possa fazer 
no sentido de oriental-a convenientemente, 
tornando-a capaz de produzir bons fructos. 

Qual será a orientação da reforma em es- ' 
pectativa? 

Na instrucção priinaria do Districto Fe
deral muito ha que reformar. Desde a Escola 
Normal, elemento basico do ensino, até o 
modo de ministral-o convenientemente, tudo 
necessita soffrer profunda modificação, tudo 
precisa ser remodelado . 

.' 

Ninguem ignora a deplorabilissima situação 
da Escola Normal. Na sua exposição de mo
tivos, o autor da ultima reforma, de um modo 
brilhante, expoz como deveria ser compre
hendida a desta Escola; parecia querer fugir 
ás preoccupações theoricas de que ella se re
sentia, dando-lhe uma orientação verdadei
ramente pratica, synthetisada na formula es
tabelecida pelo eminente senador Ruy Bar
bosa -"a Escola Normal tem por fir ensinar 
a e1lsillar, edl{ear 110 methodo de educar ... " 

Dar ex.ecução a um programma tão bem 
delineado nesta synthese era positivamente 
imprimir ao ensino nessa Escola a unica 
orientação capaz de fazel-a preencher os seus 
fins. Uma verdadeira decepção foi o resul
tado pratico dos principios pregados. 

Encarando o problema sob um ponto de 
vista verdadeiro, o modo 'por que se procurou 
pôl-o em execução foi um desastre. Onde o 
erro? Certamente no conjunto dos elemeutos 
que contribuiram para ser levada a effeito. 
O illustrado mestre Dr. Afranio Peixoto, a 
quem coube inicial-o, di;;se ultimamente na 
sua notavel conferencia sobre a educação na
cional: "Toca ás raias do disparate! Carece
mos de professores publicos - fundamos 
para os fazer uma escola normal, para a 
qual nomeamos, não os professores mais ca
pazes desse nome, não os mais ,e"perimen
tados membros do magisterio, mas a bachJ
reis em direito, doutores em medicina, eng~
nheiros, militares letrados, que, sem noção de 
pedagogia, sem possibilidade de a adquirir, se 
improvisam mestres de methodos, que total
mente ignoram! No Brazil ha escolas que 
se propõem a for.mar 'professores publicos, 
não me oonsta que exista alguma onde se for
mem os mestres desses futuros professores 
capazes de os ensinarem .a ensinar. Por isso 
dellas se diz, até em documentos publicos, que 
são Iyceus preparatorios, com uma cadeira de 
pedagogia" . 

'Estará sómente nesta circumstancia a causa 
do fracasso da ultima' reforma? Não estará 
tambem no modo por que foi organisado o 
mecanismo do seu funccionamento? 

Do programma estabelecido a unica coisa 
que pareceu querer se approximar do princi
pio adaptado foi a criação da Escola de Ap
plicação, de funccionamento difficil e de re
sultados muito problematicos. 

Que mais se fez no sentido de "ensinar a 
ensinar e de educar no methodo de educar"? 

Nada, absolutamente. 
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Gutr'ora, sem cont.estação, a Escola Nor
mal merecia bem que se dissesse" ... s~r um 
Iyceu de preparatorios conl uma cadeira de 
Pedagogia", hoje, porém, que nome lhe dar? 
Verdadeiro cahos em que num esforço gi
gantesco alguns dos antigos mestres procuram 
não desapparecer, nem mesmo esta designa
ção se lhe póde dar! 

Terá o autor da futura reforma estudado 
cuidadosamente este ponto capital no desen
volvimento do ensino primaria entre nós? 

Estará resolvido a enfrentar com a precisa 
coragem, o assumpto, e sem vacillações levar 
por diante a tarefa ardua de organisar a Es
cola Normal nos moldes de uma escola pro
fi ssional pratica? .. 

V eremos. 

Com relação ao ensino prima rio propria
mente dito o problema -por ser mais complexo 
tiO seu mecanismo deve merecer os mais at
tenciosos cttidaóos. A organisação das esco
las, os programmas de ensino, o provimento 
dos logares de p1'Ofessores, a questão impor
tantissima da instrucção na zona rural, a dis
tribuição de auxiliar,es, a inspecção escolar, 
são pontos que necessitam ser criteriosamcnte 
estudados e reformados no sentido de se lhes 
dar uma orientação mais 'pratica do que a 
existente na actualidade.' 

A ·preoccupação de ser autor de uma re
forma da instrueção publica tem sempre col
locado os directores na contingencia de pres
cindirem do auxilio efficacissimo que lhes 
poderiam prestar os inspectores esc·olares. 
Trazem as suas idéas quasi sempre origina
das do ponto de vista em que os colloca a 
leitura de 'ivros estrangeiros, e, conscios da 
superioridade dos prillcipios assim adquiridos, 
procuram executa~-os entre nós, num meio em 
completo antagonismo com o em que se pas
saram os descriptos nas leituras feitas. O re
sultado não se faz esperar e o mais desolador 
fracasso é a consequencia. 

Oxalá não succeda á reforma em espe
clativa o que ás outras têm succedido, e possa 
o Districto Federal, onde está a Ca'pital da 
Republica, ser dotada 'de uma lei modelar, exc
quivel em todos os seus pontos, e que de uma 
vez para sempre venha tornar o ensino pri
mario entre nós capaz de produzir resultados 
efficazes. 

ARTHUR MAGIOLI 

Inspector escolar. 

O ENSINO PRIMARIO E O 
DESENHO 

J e suppose que la plupart des gens q,ü 
assurent ne pouvoir dessin er, et donnent 
des pr euves évidentcs d e l'exactitude de 
leur ass ertion, pourraienl dessiner - de 
quclqu e sorte - s 'i1s essaycnt de le faire. 

Tu. H U XLEY - Las Sciellces Nalltre/les 
ct r Ed1icatio1J.. 

Não me cançarei de dizer e repetir que o 
atrazo entre nós, em materia de instrucção, 
provem princi paim ente dos nossos 'program
mas de ensino, pejados de conhecimcntos. 

Não ha tempo para assimilação de tanta 
causa, pela mór parte inutil ou inopportuna e 
destinada a ser esquecida. 

Melhor fôra limitarmos o trabalho do pro
fessor primario a ensinar o alumno a observar, 
a, pensar, a ra ciocinar, e a bem se crP1'imir, 
fala lido, escrevendo, e descnl/alldo, 

Hoje é fé ra de duvida que o desenvolvi
mento dos meios de expressão está na razão 
directa do desenvolvimento da faculdade de 
observar: 

Edltcar o espírito de observação e a illi
ciativa individual para a illvestiga.ção dos fa
ctos e o conhecimento pessoal das causas de
veria ser a propedeutica de todo o ensino "ri
mario, desde a classe infantil ou maternal até 
a superior ou complementar. 

A vastidão dos nossos programmas perverte 
a verdadeira orientação da escola ' do povo, e 
não permitte que o alumnci saia com o mo
desto e sol ido preparo compativel com a sua 
idade. Estuda muito; seus mestres fatig3m-se 
todos os dias; esforçam-se denotaclamente. 
O resultado, entr,etanto, está muito long~ de 
correr parelhas com tanto esforço. 

O menino ou menina que lê, satisfazendo 
os requisitos da leitura expressiva e compre
!tendendo bem o que lê; que redige, com ou 
sem floreios de imaginação, mais judiciosa
mente e com acerto; que calcula com certa 
presteza sobre questões vulgares da vida quo
tidiana, sem aliás ser capaz de· resolver mui- ' 
tos desses problemas organisados 'Proposita
damente para quebrar cabeças (muitas vezes 
bem constituidas e até affeitas a estudos ma
thematicos); que possue a "arte do csboço", 
sendo capaz de transmittir por simples traços 
uma forma, uma idéa, uma scena; que co
nhece a grandeza e a riqueza do solo patrio 
por umas tantas noções geographicas bem as
similadas; que sabe e se ennobrece com os mo
tivos que tornam dignas de consagração ' cer
tas datas da vida nacional, esse menino ou me
nina, que terá no maximo quatorze annos de 
idade, estará dignamente prepárado, senão 
para iniciar a luta pela vida, pelo menos para 
seguir seu rumo de estudante ,e matricular-se 
numa escola profissional de artes e officios 
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ou em qualquer curso secundario. A Nação 
terá um analphabeto de menos e o Estado terá 
cumprido o seu dever, com mais vantagem 
para a instrucção popular e com menos sa
crificio para o erario publico do que O faz 
actua lmente. 

Para a cultura e o desenvolvimento do es
pirito de observação é o desenho o mais pre-
cioso instrumento. . 

l\"ão se póde desenhar, ainda -que toscamente 
comó todo mundo poderia fazê-lo, sem prece
der a execução de um traba lho minucioso de 
observação. Quem bem souber ,obse rvar e con
seguir educar a memoria das imagens ou re
presentações visuaes, com exercicio e bôa von
tade virá a desenhar . Não 'poderá ta lvez con
seguir jamais um desenho correctissimo 'como 
sabem fazê-lo os desenhadores de 'prof issão, os 
especial istas; mas, fará alguma cousa que pres
te, o sufficiente para ,que se o entenda; estará 
senhor da escripta un iversa l da linguagem das 
fórmas. 

Assim como todo mundo é capaz de apren
der a escrever, e raros conseguem ser calli
graphos, assim tambem todo mundo será capaz 
de aprender a desen har . E assim como todo 
pro fessor prima rio, ainda mesmo com pessima 
letra, não se vexa, nem se arreceia de ensinar 
a escrever, tambem não deveria receia r ensi
na r a desenhar . 

Não ha professores de Geometria que dese
nham pessimamente figuras geomet ricas? 
Mas, por isso, não deixam os alumnos de 
aprender essa sciencia e muitos excedem os 
mest res na perfeição do t raçado das respecti 
vas figuras. 

O proprio professor primario ensina as fór 
mas geometricas, sem muito se preoccupar 
-com a nitidez do traço e apezar de incapaz, por 
maior que seja o seu esforço e habilidade, de 
:alcançar a perfeição obtida pela regoa e pelo 
(;ompasso quando bem mane jados por l;lão 
.adestrada. . 

E quanto lucrariam seus a lumnos se .esse 
ensino de fórmas geometricas, mesmo a tra
ços largos e mais ou menos toscos, fosse se
guido da combinação a rtistica dessas mesmas 
fórmas, produzindo desenhos decorativos ou 
de ornamentação que tanto contribuem entre 
.os alunmos para o desenvolvimento do gosto? 

Não será isso mi l Ve'l,es mais util do que 
saber quantos ossi nhos temos no pé ou quan
tos estomagos tem o boi ? 

Mas, O tempo não chega . Os prog rammas 
são vastos . Ira muita physica, muita chimica, 
muita histori a natu ral, e até muita mora l, a en-' 
sinal' dogmaticamente por indices systematica-

mente organisados . .. , para ser esquecida 
quinze dias depois do exame por faltar aos 
examinandos a exacta comprehensão dos fa
ctos de que não fqram testemunhas e que 
lhes são apenas contados ou relatados e por 
elles .decorados, sem jamais serem colligidas 
observações pessoaes, quer da parte dos mes
tres, quer da dos di~cipulos. 

Longe de mim a idéa de banir da escola 
primaria o ensino scientifico, esse ensino con
creto, ensino intuitivo, por exccllencia c que 
tanto se presta- a variados exercicios de ob
servação e a abundantes experimentações, 
quando bem ori entado e .. . bem dosado. 

Nesse mesmo ensino, que papel importante 
representa o desenho! Que precioso instru
mento de transmissão de fórmas e de idéas 
concretas! ! 

Se na escola primaria, desde as pr imeiras 
lições e da mais tenra idade, viesse sempre o 
desenho associado como complemento neces
sario e obrigatorio a todo estudo, a necessi
dade de observar impor-se-hia e os r esultados 
seriam muito mais fecundos e obt idos com 
muito menor despesa de energia inteIlectual 
do alumno e de fadiga do professor . 

(C o-nti-núa). 

F. CABRITA. 

.:.----

A ESCO LA P ROFISSIONA L 
E A FA BRI CA 

Uma simples transformação, graphicamente 
quasi insiginificante, no enunciado da epigra
phe acima, é o sufficiente para annullar todos 
os resultados visados pelo ensino profissional. 
Basta, para isso J substituir a copulativa que 
differencia a instituição pedagogica da insti 
tll1ção industrial, por um traço de un ião, par" 
que o desastre seja inevitavel. 

Infelizmente a substituição tem sido feita 
com uma frequencia e uma obstinação lamen
taveis, chegando, mesmo, ao auge de affi rmar
se em principio, n'alguns casos. Dous delles 
lá estão consignados, na memoria que ti ve oc
casião de apresenta r ao Primeiro Congresso 
Amer icano da Creança, sob o ti tulo - O En
sino Profissional 110 Brazil - inclu i da, ago ra, 
no ult imo boletim do comité brazileiro desse 
primeiro congresso, publicado pela Im prensa 
Nacionál. 

Entre as respostas ao questiona rio que dis
tribui pelos insti tuJ os da especie, existentes no 
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Brazil, dando, assim, o primeiro balanço ao 
que se fizera, de ensino profissional, entre nós, 
até á data do meu inquerito, destacaram-se 
duas que. affirmam como um principio, mais do 
que a méra iphenação, apropria coexistencia, 
'Por entrelaçamento estreito de funcções, do 
instituto industrial e do institu to pedagogico. 
Affirmava uma dessas respostas que isso era 
pratico, affirmava outra "o ensino é absolu
t;;men te empirico" e isso dentro de uma phy
siolo'gia puramente industrial. Não vem ao 
caso, aqui, consignar a origem destas respos
tas. E' bastante que se saiba que essa orienta
ção exi te no nosso ensino profissional, affir
!llada por dous dos mais importantes e no
meados insti tutos de ensino profissional brazi
leiro , para com isso denunciar-se o embaraço 
a me,l ver mais perigos"" opposto ao seu des
en,,,!\ i llento. melhor, o impacto intranspo · 
nivel que tornará irrealisaveis todas as aspira
ções do ensino profissional. Vamos examinar 
um pouco, dentro das restricções do espaço, 
neste artigo. (;m que c(,meço a corresponder do 
meu melhor modo á honra das reiteradas so
licitações da direcção desta revista, como se 
torna patente a incompatibilidade dos dous 
institutos para o effeito de uma completa 

/ amalgam3. Mesmo sem conhecimento directo 
de uma fabrica, não é diffieil formar-se uma 
ideia do que eIla seja, na sua funcção de or
gãe- de producção industrial. A sua primeira 
caracteristica é a confecção de objectos sem
pre em multiplicidade, preparando-se separa
damente em grandes quantidades as suas par
tes componentes afim de serem depois ligadas 
para o acabamento final da ccnfecção. 

Para melhor servi r aos interesses indus
triaes, estas partes são confiadas a operarios 
ou grupos de opera rios differentes, sendo sem
prc dad~s aos ,mesmos artifices as mesmas 
peças. Essa observação que, sem necessidade 
de uma visão directa, qualquer pessôa póde 
fazer por imaginação, com o caracter de um 
obice ao preparo dos candidatos ao excrcito 
industrial, foi uma das primeiras formtlladas 
para a instituição do ensino profissional. Ella 
lá está consignada nos dOtls grandes livros 
c1ass icos do ensino profissional. L'cllscigllc
mcul tcchlliqllc cl f>rofissiOllcl, de Ast ier et 
Cuminal e L' cl1seig1!emellt Icch'l/ique, de Du
bief, em gera l mais conhecidos no nosso meio 
do que as autoridades norte-americanas que 
tão largamente têm tratado do assumpto. As 
exigencias da divisão do trabalho, a intensa 
machinação do fabrico, conf inavam os ope
ra rios em tarefas de detalhe que lhes impe
diam a percepção do trabalh o em con juncto, 
elles proprios mecanisados pela obrigação de 
repetirem sempre o mesmo limitado numero de 
gestos que nem sempre se completavam no 
con juncto har monico de uma fó rma integral, 

fracções que eram de uma unidade de que a 
cada um cabia um pedaço incompleto que nada 
lhes revelava, mesmo da sua funcção no con
jnncto final. E' mais ou menos isso o que 
figma como fundamento do ensino profissio
nal, isto é, a impossibil idade da aprendizagem 
racional dentro da fabrica, por uma evidente 
difficuldade de unisono do trabalho pene
trante, lento, persistente, do ensino, com o vio
lento e vertiginoso trepidar das engrenagens 
de producção intensiva que é o fundamento 
economicamente essencial da industria. E' isso 
o que com mais brilho de linguag,m, mas com 
egual ve rdade, demonstram Dubief e Astier et 
Cuminal. 

Para melhor deixar claro o seu argumento, 
Astier et Cuminal el'ocam os tempos do anti
go aprendizado, nos pequenos atcliers de pro
ducção principalmente manual, vagarosa, em 
que o opera rio, assistido constantemente pelo 
aprendiz, em todos os detalhes de uma tarefa, 
até á sua conclusão, podia realizar o typo de 
mestre do ensino profissional, pelo menos den
tro do genero de fabrico em que empregasse a 
sua actividade , Havia, assim, por parte do 
aprendiz, u'm mais completo contacto com to
das as operações agrupando-s~num conjuncto 
constructivo de que elle percebia toda a marcha 
da organisação até ao remate da obra inte
gral. Na fabrica tudo isso se passa de um 
modo inteiramente diverso. O proprio opera
rio é um automato que obedece a um - faça 
isso! - da gerencia, uma fracção minima dO. 
con j uncto, que elle executa dentro, apenas, 
das indicações numericas da dimensão , Ima
gine-se agora, o aprendiz, perdido nesse mar 
revolto de traba lho febril, vencIo, de Ulll lado 
c dt outro, surgirem mi lhares de pedaços de 
co usas de que el le não sabe como se fazcro 

I os outros pedaços. desconhecendo como esses. 
pedaços são compostos no todo do acabamento_ 
Impossibilitado de aprender o mysterio de 
todos esses pedaços c da sua integração fina!. 
o pobre diabo encalha junto de um desses mui
tos productores de pedaços e applica-se em 
perceber o seu trabalho. Ahi se detêm e res
tringem todas as suas aspirações que se re
sumem em v ir a se r um outro mecan isado 
como aquelle operario, movimentando-se á sua 
frente . E ll e vê um conjuncto de gestos sem 
explica~ão e sem logica, os quaes, como não 
póde comprehendcr , procura, então, decorar 
na memoria graphica da rdina, para depois 
poder reproduzi l-os automaticamente com a ne
cessaria intensidade. Foi isso o que vi ram os 
precursores do ensino profissional, como uma 
clara incompatibili dade entre a escola pro
f iss ional e a fab rica. Foi esse e principal
mente esse, o motivo determinante da creação. 
de um ensino prof issional á parte da fabrica" 
fóra dell a, como 'productora industrial. Por 

.. 
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ahi se vê que é pelo menos il1ogico fazer coin
cidir.em as duas funcções. Descobriu-se e ve
rificou-se que a fabrica não podia, sómente 
com a sua marcha normal de machina de pro
ducção, ser cumulati vamente um apparelho 
para ensinar, para preparar futuros operarios. 
Com que logica, pois, com que bom senso, re
tomar como factor positi vO de um producto, 
O que foi verificado ser um facto r negativo? 

Em face, portanto, dos proprios moti vos de
terminantes da instituição do ensino profissio
nal, a tentativa de coincidencia da escola pro
fissional com a fabrica é um contra-senso. 
Diante lambem, de considerações de outra na
tureza, notadamente factos demonstrados e re
sultados incontroversos, essa incoincidencia 
ainda mais se accentua com um relevo incon
fundivel. E' o que a extensão que já vae to
mando este artigo não me permiU.e mais de
talhar. Fal-o-ei em outra occasião, resalvan
do desde ji. o unico motivo que me levou a 
iniciar esta série, aUendendo ás instancias 
d'A Escola Pl·i1"aria. Este motivo é repre
sentado pela melhor das intenções, qual a de 
põr em foco um dos vicios mais sérios e mais 
graves de uma parte do nosso ensino profis
sional. Além de affirmar-se em principio, 
como já tive occasião de most rar, tal vicio 
permanece, ás vezes, mais perigosamente, 
onde nã.o é assim confessado e é até mesmo 
negado pró formula, mas realisado de facto: 
Tratava-se de um vicio muito mais perigoso, 
no nosso caso, de que em qualquer outro. O 
ensino profissional, no Brasil, uma instituição 
aind.a em estado nascente, mais apto, portanto, 
a fazel-a contrahir irr·evogavelmente qualquer 
malformação que se lhe imprima, mercê de 
preconceitos aliás justificaveis e normaes a 
todos ou quasi todos os leigos, na materia, e 
sobretudo do nosso inveterado apriorisino no 
resolver á ligeira, com uma sufficiencia que 
tanto tem de definitiva quanto de perfuncto
ria, abandonando-se o estudo acurado dos re
sultados repetidamente examinados nos la
boratorios experimentaes onde se manipulam 
os mais imjlortantes problemas de toda a or
dem. Convem evitar ou contribuir, desde já, 
para evitar que o ensino profissional nasça 
torto para que lh e não venha a caber o triste 
destino do pau do velho dictado popular. 

Já é tão grande a lista das nossas cousas 
bôas .que ·entortaram só por mal nascidas ... 

Novembro, 1917. 

CORYNTHO DA FONSECA. 

, 

A BASE DO CIVISMO 

Si procedessemos a um inqllerito bem ori
entado, minucioso e imparcial, si fosse pos
sivel obter de todos os professores confissões 
absolutamente sinceras a respeito do modo 
pelo qual se executam os programma-s de en
sino, haveriamos de vêr que de todos o me
nos estimado e comprehendido é o ensino 
civico. 

Facil é encontrar mestres cuja expOSlç,!O 
nos encha de enthusiasmo, desde que a dis
ciplina seja a historia, ou a geographia, ou a 
historia natural. E até, si é verdade que 
muitas vêm para o etfsino ignorantes de quasi 
tudo, a maioria do magisterio é constitui da 
de moças competentes, estudiosas, não raro 
de verdadeiras vocações. Procure-se, porém, 
quem dê, na escola, a instrucção civica, e pou
cas se hão de encontrar em condições. 

Será a materia mais difficil, ou os dis
cipulos refractarios a ella? Nada. A's pro
fessoras não faltam nem o talento, nem o 
preparo, nem os livros, mas a fé. A fé na 
democracia, a fé nos governos, a fé nas leis. 
E nada se póde fazer sem fé. 

Era preciso que surgisse algum Pedro 
Eremita para esta nova cruzada. Sem ella, 
nada teremos feito. Mas essa cruzada não ha 
de ser, como a que actualmente se empenha, 
junto do povo, senão junto dos que governam 
o povo. Debalde irão os paladinos da Liga da 
Defesa Nacional no seu apostolado, si o 
exemplo nãó vier de cima, para que a fé 
eleja morada nos corações brasileiros. 

Aos professores, incumbidos da formação 
espiritual dos cidadãos, de crystallizar nelles 
o caracter adamantino, formado das grandes 
virtudes civicas, o que lhes falta é a intima 
convicção das verdades da instrucção civica. 

E como não ser assim, emquanto por toda 
parte virem o desdem pela lei, o enthrona
mento do arbitrio, o despotismo da ignorancia 
e das paixões? 

Força é convir, sem que se queira fazer 
jornalismo de opposição, que não podemos 
ensinar com fé aos nossos discipul;s os ad
miraveis artigos da Constituição. 

A lei deve ser, para o professor, uma 
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coisa sagrada, altamente solemne. Basta, 
porém, que elle medite naquellas leis que 
mais de perto lhe dizem respeito, para ficar 
descoroçoado. A instabilidade das leis rela
tivas ao ensino e ao pessoal docente é, entre 
nós, fantastica. Paizes muito mais antigos e 
experimentados fazem durar as suas leis, os 
seus regulamentos e os seus programmas an
nos e mais annos, e depois de algumas de
cadas se vae accentuando ou supprimindo 
aqui e ali, retocando aos poucos a obra, que 
se presume feita com reflexão. Entre nós, as 
reformas e reorganizações succedem-se a cur
tos intervallos e cada reformador, dispondo 
ordinariamente de autorização franca, cria, 
extingue, desenvolve, aperta ao sabor da 
fantasia. 

Este, que se abeberou de um livro (eu 
temo, diz uma velha phrase latina, o homem 
de mn só livro!) allemão, ou americano, ou 
belga, refunde tudo porque nada está bem, 
isto é, nada está como na obra que leu. E 
sobre a taboa rasa levanta, sem enrocamento, 
o seu castello. Aquelle. outro, ao contrario, 
já não lê, as creações vêm directamente e de 
um jacto, da cabeça para o papel. 

Essas reformas não se discutem: lm

põe:11-se. Cada administrador que se preza 
faz a sua reforma, ou pelo menos retoca 
fundo o que existe. E o resultado final é que 
do que foi mau vamos cada dia fazendo pes
simos, ainda que differentes entre si. 

Os principios basicos da democracia são 
quasi constantemente sacrificados. Uma vez 
ou outra ha laivos de justiça, muitas vezes 
de boa intenção, mas sempre as jt:ras, a, 
promessas, os discursos asseguram a impar
cialidade mais rigorosa, a dedicação á ca usa 
publica, em summa a edade de ouro do en
sino publico. 

Dê-se aos professores justiça, a mais rigo
rosa que se possa fazer e já estarão mais . 
harmonizados com a idéa da Lei, para en
sinar nas escolas o seu culto e o seu amor. 

Que se possa abolir completamente essa 
idéa, que possuem quasi todos os brasileiros, 
de que tudo na Ylda publica se faz por meio 
de empenhos ou de pressões. 

E' a força de vêr o pistolão, a cunha, a 
cócl!a, esse argumento, emfim t~o decisivo e 

• 

que tantos nomes tem no linguajar do povo, 
é a força de sentir, como dizem as palavras 
de fogo de Ruy Barbosa no immortal dis-

. curso aos Bahianos, que" com a organização 
da incompetencia, do afilhadismo e da ve
nalidade, excluem· do serviço do Estado a 
intelligencia, o saber e a virtude, que são os 
elementos do governo do povo pelo povo e 
para o povo" de sentir, diziamos, toda essa 
miseria, que se perde a confiança no valor 
do trabalho, do estudo e da virtude. 

S. R. 

----~-.:.-----

A ESCOLA MODERNA 

As idéas racionalistas, que desde os prin
cipios do seculo XVIII vêm apaIxonando e 
vencendo o espirito francez, invadiram
numa intensa febre de expan'são e de proseI i
tos, - os dominios da antiga pedagogia, substi
tuindo os velhos moldes pelos processos mo
dernos do culto da razão pura. 

O engenho humano assumiu então o com
promisso de encaminhar a educação segundo 
a bussola do raciocinio e da logica, abdicando 
em absoluto das concepções metaphysicas de 
que a philosophia, de rn,ãos dadas ás religiões, 
servia-se para acalmar nas almas a ancia dolo
rosa do "porque?" 

A vedeta dessa formidavcl campanha soci~ l 

lançara-a a Reforma religiosa atravez dos se
culos, e, antes que Descartes adensasse sobre 
o espirito do seu tempo a duvida philosophica, 
já a Renascença disseminára pela Iberia essa 
porção de espiritos emancipados que alvoro
çaram a Hespanha do seculo XVI, novas as
pirações e idéas novas, incutindo-lhe no ani
mo que a oppressão posterior de Philippe II 

antolha e peia. 
Os precursores da Revolução franceza, Vol

taire á frente, activaram vigorosamente a 
campanha, e dos salões de Mme. de Lenc10s a 
propaganda irradiou-se por toda a Europa, 
conquistando povos e conquistando reis. 

A funcção educativa, que desde o declinio 
da civilisação antiga fóra confiada ao clero, 
vi o-se abalada desde os seus fundamentos 
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diante da nova concepção llhilosophica do des
tino humano. Não seria mais de olhos volta
dos au delà que se teria de fot:mar o caracter 
da mocidade, nem o desprendimento terreno 
constituia o melhor v·ehiculo para o seu aper
feiçoamento. 

Querer, sentir, agir - eis a synthese dessa 
doutrina reaccionaria, alvejando como sctta 
iconoclasta as hypotheses espiritualist~s do 
ideal theologico. 

Discussões se cruzaram vehementes, intelli
gencias se mediram nos mais bellos e lumi
nosos surtos do saber. 

Zimmerman, Voss, Klein e até vVieland -
terçando armas no terreno opposto - impu
gnavam as teorias do "progresso da I"z" na 
Allemanha, defendidas pela" Bibliotheca uni
versal allemã", emquanto na França o espirito 
de Voltaire regosijava-se de ver que por 1Lra 
sua "I<m só homem bastara para destruir o 
christianismo que doze afast%s firmaram." 

O "Espirito das leis", a "Origem dos co
nhecimentos humanos", o "Contracto social", 
a "Encyclopedia", - Montesquieu, Cundilac, 
Rousseau, Helvecio, D'Alembert, Diderot, -
accendendo o facho de 89 transmittiram ao 
sentimento francez O calor de onde irrompeu, 
numa effervescencia incontivel, a chamma car
bonisada ou purificadora - como a entende
rem e quizerem - que produziu esse materia
lismo crú dos nossos dias, tão despoetisados e 
tão tristes! 

Debalde RoLespierre, Luciano Bonaparte, 
l\1irabeau tenlam oppor um dique á torrente 

niagaresca: o racionalismo alastrava-se e pro
curava criár raizes na multidão, alvejando-a 
de preferencia com os beneficios annunciados 
pel? nova corrente philosophica. 

Foi então que a critica dos processos educa
tivos das escolas religiosas vibrou intransi
gente, increpando-se a subservieneia moral im
posta pela sua doutrina ferrenha, comprovan
do-se a estagnação do entendimento popular 
pelo freio de uma religião convencional e do
gmatica. 

Esquecia a consciencia da epoca de que ao 
lado de muitos e graves erros promanados da 
Egreja, figura toda essa civilisação que elia 
nos trouxe, civilisação qU'e é toda uma epopéa 
assombrosa em que se confundem o martyrio e 
a oppressão, o sacrificio e a violencia, a re
nuncia e avassallação, a humildade e o predo
minio - das catacumbas de Roma ás fogu eiras 
do Santo Officio - com que o christianislIlo 
encheu a historia da humanidade em um largo 
periodo de sua vida . • 

Mas a corrente reaccionaria, alastrando-se 
rapida, arrastava na força indomita que a mo
via as lendas, os milagres, as dulcissimas e en
cantaç10ras tradições christãs, apropria h\sto'
ria emfim, comquanto no silencio e na solidão 
dos claustros as reliquias sagradas velavam, 
'coagidas pela febre revolucionaria da clema
gogia hcterodoxa. 

Recife . 

EDWIGES DE SA' PERE!Ri\, 
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11. - A ESCOLA 

OS EXAMES 

(Resposta) 

Minha collega - E' realmente pelos exa
mes que se conhece, nas classes primarias, do 
valor suggestivo e do preparo intellectual do 
professor. 

O apêgo ás ,pequenas nugas é sempre sym
ptomatico: revela mediocridacle e curteza de 
vistas ... 

- Prejudicaram-lhe então o aI um no, tendo 
por desacerto as expressões - AS minhas 
dores e os meus sentimentos? 

-Tomaram por imperdoavel errá escrever 
elle - passeio, isto é, mudar o E e o I em 
EIO nos verbos terminados em EAR e lAR? 

Na preoccupação que têm alguns profes
sores de subordinar a nossa lingua ás regras 
ele outras, tirando-lhe o cunho proprio, o per
fume caseiro, está a razão dessa sem-razão, 

Ha 'Professores quc se esforçam notabili
zar-se, reprovando, por ,esconder a fraqueza 
do officio ·proprio, nos disfarces de uma se
veridade que desconhece o devido ao tempo, 
em fatal funcção das dosagens pedagogicas. 

Se a joven 'Professora - iracunda e des
humana - soubesse recitar o Padre-Nosso, 
traducção do Padre Antonio Pereira de Fi
gueirêdo, baixinho lhc viriam á memoria -
santificado scja o vosso nome, venha a nós o 
vosso reino, seja feita A vossa vontade .. , 
perdoae AS nossas dividas ... 

Não l usamos do artigo antes dos posses
sivos, senão quando se trata de pessôa ou 
cousa unica, pelo quc não se diz - o me" 
pae -, A minha mãe - e sim - MEU PAE, 
MINHA MÃE, etc. 

Esta carta do Dr. Luiz Cypriano a seu 
filho José Estevão Coelho de Magalhães é 
bem ex'])ressiva: "José, qu.erido filho. -
Depois ele te julgar morto, quiz Deus que 
ainda recebesse A tua carta assignada PELO 
teu ,proprio punho, assegurando-me AS tnas 
melhoras, mas ainda que seja aprazivel .este 
testemunho DO teu affecto para com TEU 'Pae, 
TEU PAE nunca, duvidou elelle ... " 

Assim é o uso dos possessivos. 

Convém não consentir, no emprego de qual
quer determinativo, a immobilidade, dizendo 
ou escrevendo .- os pentes e fitas, em vez 
de - os pentes e AS fitas, etc.,., 
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- Quanto á graphia - passeio, a sua ze
losa e intelligente collega não tem aucto'r 
que lhe justifique a severidade. 

Felippe ·Franco de Sá, que não fazia pro
fissão de grammatico, diz que "ha um di
tongo movei, formado pela inserção çle um I 
euphonico, nas terminações em que se dá o 
encontro de E com o ou A, como em passeio, 
,'eerdo, leio, creio, feio, meio, cadeia, etc.:' 

Esse I supprime-se, desde .que se desloca o 
accento, nos derivados e nas variações ver
baes. Assim: passeata, passeava, passeando, 
receoso, etc. 

Esta regra, porém, não é de todos observa
da, pois, Filinto Elizio escrevcu, neste verso: 

Passeialldo nas margens Tibcriades, 
e Camões, no canto 9', est. 67: . 
Outros nas sombras, que das altas sestas 
Defendem a verdura passeava·m 
Ao longo da agua, que suave e queda 
Por alvas pedras corre á praia Ieda. 

Franco de Sá, con~nuando, repisa: "Antes 
de vogal, o E, nessas vozes da L' conjugação, 
converte-se no ditongo EI, que tem som fc
chado, como adiante se diz: - .,'odeio, ro
deias, rodeia, rodeie, semeio, semeias, semeia, 
semeies, sem~ie; tambem se escreve - ro
dê o, rodêas, rodêe, semêo, scmêa, semêe, etc, 

A orthographia em Portugal é hoje J11ui 
differente da nossa; e não houve; até aos ro
manticos do seculo 19, dous auctores que se 
entendessem no modo de escrever as pa
lavras. 

Camillo, o opulentó e diserto romancista, 
chegava ao extremo de não tcr uniformidade 
graphica, em geral, e, por vezes, em UIII" 

mesma ipalavra. 
Os editores respeitaram sempre a graphia 

dos escriptores; hoje, porém, se C0111mette 
em Portugal, a heresia de pôr, na orthogra
phia carbonaria, todas as producções antigas 
e modernas, di fficultando-se · assim o estudo 
historico comparativo. 

Por que então tanto rigor com as crean
ças? 

A orthographia é o indumcnto da palavra, 
e cada época se caracterisa pelo seu idéal in
dumentario ... 

- E ainda hoje fiquei pelos atalhos ... 
Até breve. 

24- 12-917. 

HEMETERIO DOS SANTOS. 

_ 2 
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o PROCESSO ANALYTICO 

A 14 de D ezembro realizO'll -a professora 
D. Corina Baneiros, do Estl'.do de Minas, no 
edificio da Escola José de Aloocar, uma in
teressante prova pubHca doe aproveitamento dos 
alumnos que lhe foram confiados, nas Escolas 
José de A.lenca,r, Ro-dri-gues Alves <e Deo.doro, 
para ex!pepiencia do ,processo anal)'tico, segundo 
o met-hodo adOiPta·do pelo professor A. Joviano, 
de BeIlo Horizonte, em seu livro "Primeira l;ei
tui-an. 

Assistiram á lição ,modelo o Sr. Director Ge
raI de Insotrucção P1lblica, a Inspectora do 2.' Dis
(ricto e varios memhros do magisterio publico e 
particular. 
. Tenminada a prova consentiu o Sr. Director 
Geral que a 'professora a'djuncta <le L' classe 
D. Carlota Gonçalves da Silva, da Escola José 
de Alencar, satisfizesse os desejos da professora 
D. Corina Barrei.ros, dando uma lição modelo 
pelo processo phoni"o synithetico, adoptado com 
muita inteIligencia le lOIl'limos tresU'ltados 111 a 
maioria das escolas do Districto F<ederal. 

Damos em seguida a exposição feita pela pro
fessora D. Corina Baprei,ros antes de iniciar a 
Eção modelo com que terminou o seu trabalho 
{las 'Ires maiores escolas <lo 2.' Districro. 

Eis-nos aqui reu,nidos, dedic<lJndo u·m m'Omento 
da vida á santa causa 'do ensino prima rio. 

Na ,phase delicadissima quê atravessamos, as 
aspirações mais legitimas do e~pirito e os im
pulsos mais santos dos corações procuram sua
visar os animos e garantir os direitos do nosso 
Brasil querido. E' <:onfort",n~e. é suave acom
panhar bem de 'perto a campanha contra o anal
phabetismo. 

E",mo. Sr. Dr_ Manoel Ci'cero Peregrino da 
Silva, ,M. ID. Di,rector da Instrucção Publica, 
Exma, Sra. Inspectora do ensino, Ex""as. Pro
fessoras: 

'Ü professor A. Joviano me constituiu sua re
i!>resentan~e no Districto Federal para divulgar 
este livro - "Primeira Leitura". 

Eu. -de mim, não seri a que deva a~tribuir a gen
tileza dessa iniciativa que recebo como honra 
;nes-timavel 'e COJTlO premio <lo pouco que mereço 
e hei feito em pról da cruzada do ensino na ge
nerosa terra [mineira. 

Ao Exmo. Düector da Instrucção Publica 
apresentei o livro, requerendo a sua adopção nas 
escolas do Districto Federal. 

, ,Em{['uanto aguar,dava o 'despacho da .petição -
procurei a.pmveitar o tempo. Ouvindo referen
cias sobre a Assistcncia de Santa Thereza - di
rigi-me ao benemerito fun.dador e man,l'enedor do 
nlagnifico 1nstituto. 

.Encontrei no Exmo. Dr. Francisco de Castro 
um apoio valiosissi'IUo, um espírito sempre pre
disposto ao bem. 

Ini-ciei o trabalho emtre as creancinhas da As
sistencia. 

Passados vinte c dous dias recebi ali a hon-

rosa visita do 'Exmo. Dr. ·J?eregrino da Silva, 
a"ompanhado dos dignos Inspecores do ensino. 

Mostrei-lhes o resultado do methodo. De ac
cordo com o parecer - foi o livro adoptado a 25 
de Setembro passado. 

Autorizada agora pelo DiD. Director da 1ns
trucção e "'Presentada pela illustr",dissima ins
pectora Snra. Esther Pedreira de Mello - "on
tinuei o meu trabalho, divulgando o referido 
methodo :nas escolas modelo "Deodoro'" uRo_ · 
<lrigues AI",es" e "José de Alencar". 

Não pod·ia ser mais feliz I Entre as <listinctas 
<lirectoras e profess()1''''s destas escolas - en
contrei margem <lJI11pla 'para a divulgaç~o da 
"Primeira Leitura", 

Aqui o .processo em experiencia não constituiu 
'lllma novidade, porquanto os elementos de tra
balho estão acompanhando sempre o progresso 
da pedagogia moderna. 

Apenas o livro, os cadernos ,do .professor Jo
viano constituem uma curiosidade, uma ,déa mais 
ampliada para facilitar a leitura e escripta si
multaneamente feitas. 

Soberbas instituições de educação e ensino, or
gulho da C",pital, onde um "onj u'nto mod-elar de 
espíritos luminosos, guiados pela distinctissima 
inspectora, transmittem aos seus educandos todos 
os ensi'namentos que digni ficam um povo e glo
ri fi-ca'm uma nacionalidade, estas es-colas nos dão 
uma digna prova de um -digno patriotismo. 

Com O alento ,do esforça,do Director da irnstru
cção ,maiores glorias e immarcessiveis laureis 
terão as abnegadas professoras no crescendo <lJd
miravel <le um progresso real, que combate o 
anatphabet islJ10. 

Quando a França eleva os Fontaine des Mon
tées, os Monchards e tantos outros •. por havenem 
convertido o seu credito em alavanca a bem do 
estado, (:001 ,maior razão poderemos nós gravar 
o nome de patricios nossos na lista brilhante des
ses homens que as gerações abençoam. 

Senhores I 
'Preciso dizer-vos que sobremaneira me penho

ram as provas <le consideração que tenho rece
bido aqui. Agrad'ecendo, .pois, o acolhimento 
delioadissimo que tão bondosamente me dispen
sam, - Ipasso á demonstração do lporocesso em 
questão, fazendo ântes uma brevr disser~ação 
5Ob-re a arte de ler e escrever. 

A hi~toria da leitura e da escripta é uma das 
mais eloquentes. 

[,argos seculos se ,passaram antes que alvo
recessem um espirito de loucura sublime - a idéa 
de conversar com os remotos em logar e tempo, 
IpaJra cem leguas 'Como ,para tres passos -em nos
sos dias. 

Ig.noramos onde, quando e como, essa idéa des
pontou . 

Talvez '11m <:onfiodente de Deus, mestre de si 
mesmo, genio de N'ewton e Colombo que, por um 
milagre de observação, da reflexão e do calculo, 
atinou com a arte, tão sirnples hoje, 'mas Iprodi
giosa em sua origem de decompõr a palavra fa
lada em el'em en tos, consignar a <:ada um dos pou
cos elementos das innumeraveis palavras - um 
signal vis;vel, e pela inspecção desses signaes -
reproduzil-a instantaneamente 'e completa 'Para 
os olhos, os ouvidos e para o ootendimento. 

-. 
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Consideremos mais uma prova da constante 
lei da perfeotibilidade, quanto vae daqueIla banca 
obliqua 'em que o operario egy.pcio estendia, col
lava, sobrepunha as tiras laboriosamente apura
das do papyro, que ainda depois 1inh<lJI11 de ser 
aprimoraflas em Roma, are ás fab-ri"as de hole, 
onde o grande operario diz ao homem: - le
vanta-te, leva, derrama na civilisação - civili
sação nova. 

QU<e <listancia do p .. pyro a este papel I Do co
pista a esta imprensa I 

Rompeu o verdadeiro dia intellectual. O· ,papel 

que se laborava a folha e folha, brota de ma
chinas em torrentes sem fim; os typos, que se 
fundiam um a um, chovem tambem aos car
dumes; outras machin-as já compõem e decom
põem - auxiliando o progresso da i,rnprensa. 

tA. escripta é 'a arte de suscitar na alma, "om 
signaes de con",enção, idéas que despertam os 
sons ,da linguagem falada. 

Ha duas eS1'ecies de signaes: uns, imaginados 
na in fanda das linguas, ainda pobres, eJOpritmem 
idéas sem alguma fórma de 'relação com a lin
guagem falada e poderiam servir de interpretes 
a todas as nações. Taes são os hieroglyphos do 
Egypto, as cifras araIJes, e emfim as notas mu
si-caes que despertam i-denticas sensações em 
todos os povos, seja qual for sua iingua. Os 
outros signaes são exclusivos ,das linguas que os 
crearem. Taes são as le1'na's dos alphabetos. 

A origem do a],phabéto !escurece-se entre a 
origem ,das cousas. 

A primitiva invenção das letras é atl'ribuida a 
Abrahão, a Ennock, a Moysés, aos phenicios, 
aos egypcios, etc. 

Na sua !primorosa dissertação sobre a Escripta ' 
disse o Snr. Visconde de' Castilno: "De Deus é 
filha a alma inteIligente, da alma i",~elligente é 
filha a li.nguagem falada, da linguagem falada é 
filha a escripta, da escripta - a leitura, - da 
leitura são filhas as sciencias, as ar,tes. a ci
vilisação, a moral e apropria libe"dade". 

Agora - ao nosso 'problema: 
No ensino elementar não poucos ,problemas 

estão ainda sem solução. lE' preciso auxiliar a 
creança, dando-lhe um ,meio mais facil e mais 
suave, interessante e altrahente .para os primeiros 
dias d'e applicação e trabalho. 

Não me refiro aos grandes centros, onde o 
progresso da instrucção se faz dia a .dia, mas, 
em div~rsos pontos do nosso paiz, é urgente a 
conquista de ,simplificação ·da leitura e escnpta 
na escola 'Primaria, e nella a <extirpação de uma 
vez para sempre odos methodos de ensino confu
sos, roncei'ros, substituidos por processos tra
cionaes, naturaes. congenitos á indole e ás ne
cessidades da in fançÍa e do 'povo I 

Tres são .os methodos 'para o ensino da lei
tura em uso nas escolas do nosso ,paiz. 

,Estudando cuida,dosamente estes iJ)rocessos, .po
deremos classificar a primeira leitura em 'ílous 
grupos: 

L' (soletração 
(syllabação 

2.' (palavração 
(senbenciação. 

A soletração e a syllabação dev.em ser fu'n
<lidas ",u.m só grupo, sendo a segunda Ibm <lJper
feiçoamenro natural da primeira, - succedendo 
o mesmo "'o segundo grupo. 

Não ha hoje quem d'efenda a soletração, o ar
chako b + a = ba. 

Essa tortura de que fomos victimas é um su'p
plicio gratuito e desnocessario. Tal m~thodo 
causa, no e&pirito de um adulto que tenha ap~en
d1,do ou ,prailicado um methodo ,racional a mesma 
impressão que . sente qualquer pessõa quando, pela 
primeira vez, posta diante dos 450 signaes que 
,constitu'em o alphabeto "hinez. 

E ' o cháos. 

Decoravamos as 'palavras e iJ)hrases, em um 
tempo mais ou menos longo nosso espirito ,es
,pontaneamellte praticava a palavração. 

Ninguem aprende a ler soletrando. A di ffe
renciação dos sons 'puros ou vogaes no organismo 
dos vocabu\os nunca ,póde ser ensinado 1,e1a so
letração, que fazia os alumnos perderem muito 
tempo. As vogoa'es r,"saladas pelo til ou 1'0Spo
sição do ?li ou 1/, o c sibilante, o g brando, o ch 
for,te e fraco. além ,dos mil e um icI-iotismos da 
lingua Po"tugueza são casos que lavram a con
demnação da soletração. 

,Entretanto, esse methodo ainda é praticado em 
muitas escolas. 

Puzeram-Ihe um rotulo pomposo e <:ontinúa o 
supplicio chinez, que toma a es-cola um logar de 
terror, 11,m espantalho que estiola a vivacidaM 
infantil. 

.0 ,proprio Dr. Abilio Cezar Borges, de sau
dosa 'memoria, ",ome que devemos reverencia'r, la
vrou a condemnação da soletração como absurda 
simplesmente. 

'MQnotona, enervante, obrigando a decorar pa
ginas de hyerogliphos terriveis - os dipthongos 
_ a soletração é um processo anti- 'Jledagogico 
sem espontaneidade. deven do ser abolido. 

O outro methodo, geralmente adoptado, é o 
phonico ou phonotypico. 

Praticado na sua essencia - este processo con
siste em ministrar empyricamente ás creanças o 
conhecimento .das vogaes e uma pesada pagina 
de dipthongos. 

Aprendi'das as vogaes e devastado o cerebro dos 
alumnos com os dipthongos - inicia-se o me
thodo: - toma-se 11m dos sonsconsollantaes, 
quasi sempre o v. Escreve-se o signal e mostra-se 
que elle sõa -assim: v \' Y. Em seguida escrel'e
se uma \'ogal ou um dos dipthongos e faz-se com 
que o alttmno ligue a articulação ao som puro, 
vogal ou dipthongo. v v v ... O; v v v ... o a. 

E assim se procede com todas as <:onso:na-ntes, 
simples e combinadas. 
. Thomaz Galhardo, um dos autores mais ado
ptados aqui, condemna formalmente o ,methodo 
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phoni<:o. que 'e"'põe o professor ~ons6ente ,ao ,ri
diculo diante da dasse, 

.A syllahação. o methodo de Galhardo. é uma 
sim,plifi"ação do antigo processo. - simplifi
"ação qlle ten,do-o, embora abreviado mUiito, não 
lhe suppri.miu <:ertos inconvenientes. 

!E' um ,processo ,mais su,ave, de faciI COIm'l've
hensãoJ lmas não é ainda natural; em vi·rtude ,do 
que a creança 'precisa voltar 3.I1:raz, a fazer por si 
a ,propria aprendizagem defi.nitiva. 

Effectivamente, em V1ez de ensinar a creança 
v+a =va, - ensina ..logo va. 

o seg1.",do grupo 

:Ab""crlge os dois' me!l:hodos que não são antago-
nieos' e sim se "ompletam. . 

Assim como a ~reança aprende a falar ennun
ciando logo vücabulos tantos sy!labicos embora, 
tambem deve, naturalmente, aprender a ler -
ennunciando logo palavras conhecidas e de ,pro
nuncia faci!. 

Essa é a 1narcha, o cami.nho natuml C, assi,m, 
a palavração é o gra'nde methodo para a leitoura 
propriamentoe dita, 

A sentenciação, que ,deve ser o methodo em
pregado, é apenas uma 'simplificação feliz, um 
desdobramento logico da ,palavração, 

A palavra a'l'pare<:e sempre na phrase ou sen
tença e, mesmo isolada representa um 'pensa
m-ento c, assi'm, o -conhecimento ·deve ser 'dado 
na s,entença. 

Apresenta logo idéas aos alumnas, despertando 
o interesse e a vivacida"de infantis, e5'timulando a 
lição agraodavel e alegre. Bastava isso. 

Mas - va,mos á parte ,prati"a, a ,demonstração 
pedagogica 'em si. . 

E' o unico methodo, po'rque todo,s nós lemos 
promptamente a palavra que se nos apresenta, 
mesmo que desconhe<:ida, sem auxilio da sole
{,ração. 'Si a pala"ra é desconhecida - o nosso 
cerebro rapida.mente a decompõe, comparando
lhe os eleme,ntos çom os de ,outr,as conhecidas. 

·A analyse e a synthese trabalham e estas são 
duas c>perações esseneiaes. Que :nos succede 
quando se ,nos deparam os novos termos hy
bri,dos ou não que as necessidades scient-ifi"as 
fazem apparecer diariamente? :)Jão os soletramos. 

.Por acaso soletráJmos quando pela vez pri
meira tivemos que I'er a palavra radiogra",,,,a? 
Não. Houve analyse e synthese, rapioda& imper-
ceptíveis, ' 

A soletração ou syllabação sómente occorrem 
deante d'e palavras 'pertencent'es a linguas ,de 
origens diversas: sómen'le sy!laba,mos dean'!e ,de 
uma palavro inglez>a', ru~sa, etc. Mas, para essa 
syllabação accidental, .desne<:essario é o ensino 
pelo methodo respectivo, 

E entro aqui na vant.a,gem decisiva, pratioCa !f 

natural ,do methodo da palavração sobre a sen
tenciação. 

Ninguem me negará que ao m€ninc> é mais 
facil até aprender de uma vez - bola - do qu~ 
- bo-la. 

Isso ,porque lhe ensinando bola a seu cerebro 
a"ode a idéa ,de um obj eclo ~onhec;,do e a lição é 

intuitiva, poden-do o ,m·enino associar ídéas, 'Ope
ração ~'ll1'PO'ntantissi,ma) ,para a qual desnecessario 
julgo chamar a at.tenção ,da d'Outa assi'stencia, 

O menino que aprende bola, pouco intelligcnte
que seja, ,repara logo h'o 'e la} ,muito natural,mente, 
,porque analyse e syntohese são .duas operações 
inherentes á intelligencia. 

Posta de ,parte a vam,tagenm ,de prender e ale
grar as creanças, tornando-as o,p.timos alu.rnnos, 
risonhos e arrnigos, a ,palavração m'ata Idois e mais 
coelhos de u,ma caja,dada, p-orque ensina duas ou 
mais syllabas ode cada vez, naturalmente. 

,O lucro é, pelo menos, de cento por cento. 
'Pooemos ainda a'd,duzir argumentos doe outra 

o"dem, 
Interroguemos, por exemplo, aos dactylogra

phos que ,'esorevem com os ,dez ,dedos e élles nos 
dirão qu,e senlem a palavra e não as l ~tras ou 
syllabas. 

Na rapi,dez vertigi>l1osa ~0~1 que os dedos gra
pha'm, o <iaetylographo não soletra, não pensa nas 
letras. IT;;' uma observação inte,ressantissima, 'de 
faeil veri ficação. 

Nós, no oerebro não possui mos cellulas ner
vosas para as syl!abas desta<:a'das e sim sómente ' 
para as palavrra.'s, Que são ·j,déas eJ dessa arte, a 
palavração é o 'ffi'ethodo natural por excellencia. 

Na execuçã.o, porém, u-ma cousa se evidencia 
logo: é mais facil 'e mais att-rahente ensinar-se 
palav,ras grupadas naturalmente em curtas sen
tenças . .Dahi o methodo da sentenciação que é o 
definitivo. 

O logar da palavra é ,na sentença ou phrase. 

D'ahi as va-ntagens qu·eJ na pratica, a senten
ciação fem sobre a tPa lavração pu,ra. 

Thomaz Galhar.do, na introducção ,da sua car
tilha diz: "Quanto ao methodo ,da palavração 
não julgamos por emquanto ,de vantagem su~ 
a,pplicação, em vista do estado actual do ensino 
primar,io no !paiz". 

ElIe é injusto, ~mbora tenha prestado bons 
serviços ao -ensino elementar. Injusto, si'rnJ poor
que, qualquer professor, desde que tenha boa von 
tade, ,póde aJ)plicar vantajosamente a senten
ciação, 

iA ,pr,imeira lei~ura escripta do professor A. 
Joviano, cuja propaganda faço, >vem resolver a 
di ffi.culdade que temos encontrado na applicaçã6 
do methodo ameriea!)o. 

Estoe liv-ro cogita da analyse e syn<hese dos co
nhecimentos adqui'ri,dos e isso da fónma natural 
,pela qual esse ,phenomeno se op'era em todos os 
cerebros. 

A "Pr~meira Leitura" tem uma feição origi
nal - en.sinar a escr'ipta concomit~ntemente, 
Este elemento novo trazido ao ensino da leitura 
tem a sua justificação fias crcanças anormaes 
que, pelo~ olhos e 'pelo ouvi,do, não sejam total
mente 'Ca·paz!es ·de fixar a i.magem das lpalavras, 
mas que, com o exercicio muscular ,de ese'revel-asJ 

su'prem cabaLmente a sua deficiencia organica . 
Para estas a les<:ripta será um ,pecurso de apren
dizagem; para as ,demais um <XlI1tIij}lemento dos 
mais van'tajosos. 

A'ccresce que, pela escripta, o aprendiz de lei
tUl'a fixa as fórmas exactas, habituando-se desde 

J 
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logo com as pala V'ras oor"ectas, com as q uaes 
vae operar no estudo da lingua ma.terna - le
vando ,para lá um valioso contingente de voca
bulario. 

Eis ahi um .dos pontos essenc iaes do methodo 
amerioano adaptado á nossa lingua pela "P,ri
meira Leitura". 

.... escriop"" se faz systematicamente numa sé
-rie de seis -cader.nos, nos quaes a 'reca.pitulação dos 
vocabulos aprendidos é 1l0nstante e methodica, 
copiando-os a ,principio pelo original á vista, re
produzindo-os àepois de decompostos em syl
labas, e afinal escrevendo-os para dictado em 
a vulso e em phrases e sentenças. 

A ealligra'phia é rigorosamente moderna: ver-
tical ou obliq.UJ,. _ 

A linguagem e os assu.tnptos que o livro con
tém, são de interesse infantil, çonsultando o meio 
social de todas as creanças a quem o livro s e 
destina, -

Este processo segue e auxilia o cerei>ro. Pelo 
methodo da "Primeira Leitura" O professor 
guia os alu,mnos na analyse e synthese das 'pa
lavras conhecidas, que são decompostas e ne<:om
,postas, sendo tâmbem os elemen.tos -de umas e 
outras empregados na composição de vocabulos 
novos. 

E' esse o ponto vital, ess·encial, porque é assi!m 
que o nosso cerebro procede, CQmü julgo ter 
demons~rado. 

Iremos agora observar diante dos jovens ~s
tudantilflhos que, com dezeseis aulas, iniciaram a 
leitura Escrj,pta. 

O tempo foi ~urto, o meu contingentoe muito 
fraco, no el1l!retanto a benevolenóa e o a'poio do's 
fortes 'Poderão concluir esta missão! 

Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 1917· 

CO RI NA BARREIROS. 

-----.:.---
Pontos sorteados_para as provas es

criptas dos exames finaes de 
instrucção primaria. 

Por tuguez 

1.° Districto 

Carta de uma menina ao irmãozinho, -censu
rando-o por ,haver respond'ido gros<seiramente a 
um seu collega, quando juntos bri.ncavam. Acon
selhaI-o a não mais ter igual procedimento, mos
tra'ndo-Ihe as consequen"ias que ,pod'erão advi,r do 
seu anrebata.mento. 

2.° e ;,0 Dislriclos 

A minha primeira professora 

Esorevci a uma arnlga, parti.cipanoo que ter
minaes ° cu'rso .pri'mario. 'Dizei-Ihe si deixaes 
saudosa ou não a escola. Fala'e a respeito da 
v,ossa ,primeira !P'rofessc>ra, aquella que vc>s en
sinou a ler. Que impressão ,>os deixou no es
p;rito? Descrevei-lhe o physieo e o mona'l. Que 
idade tinheis quando ",prendestes as primeiras 

letras? Relembrae as vossas boas e ttnás quali
dades em tal <\poca e o &eu .mooo de agir. Re
latae algum fa~to interessante, si algum houve, 
nesse periodo de vossa vida. Tirae das lições do 
passado algumas "onc1usões que vos ,pareçam 
uteis na vida presente 'e futura. 

3.° Districto 

Impressões de 'um ,dia de exame: ,prova de por
tuguez, pe<:eios e e~peranças. 

4.° Districto 

o M arin heiro 

Explanação de uma estampa: 
(O ponto sorteaKlo constou de duas estampas 

que 's.e ~ornpletavam: inicio da eaprerra do ma
rujo, alegrias, pesares 'e victaria final.) 

5.° Districlo 

o Domingo 

, Sllmmarjo: - O de&pertar. A&pe<:to do dia. 
Movimento em casa. Compras da manhã. O tNl
balho >domestico, Deveres escola'r-es. Visjtas. 
Passeios. (Póde tratar de todo o summa,rio re
sumid<bmente ou de qualquer ,de seus topicos com 
uesenvolvimento. ) 

6,° Dislricto 

Ca'rta a uma amiga com O tratamento-você
dizendo o ponto sorteado em exame e que foi 
uma g,ravura. Es,ta gravura representava uma 
senhora, "ontando historias e umas crianças. 
Perto ha uma moça pensativa, encostada á grade. 
No quadro tambem havia flores, hortaliças, etc. 

8.° Districto 

Um collega vosso, mais moço, zombou .de um 
aleijado. Escrevei-lhe para O reprehender bran
d<bmente e dar-lhe a conhe<:er que se' deve res
peitar o infontunio. (Tratamento na 3.' pessoa). 

.9.° Districto 

Reproducção do conto : 

Desculpae os felizes 

,Era tlm 'pobrezinho, guia de ,cégo, que ia pelas 
ruas e eSbradas, clamando monotonamente aquella 
mesma toada de sempre, aquelle dolen,te estri
bilho, sem entonação convenci<1a, sem a lma, uma
cousa ensinada e ITepetid\l automaticamente: -
"Uma esmolinha ao ,pobre cégo, pelo amOI de 
Deus!" - Affizera-se áquell<b v,ida ambulan te, 
sem ,ru,mo, sem <bpprehensões, limitados os ho
rizontes ,de :seus desejos <a tlm pouco mais de pão 
ou a uma 'COlheita maior de v,intens, Nunca per
cebeu que havia no mundo quem se considerasse 
mais feliz, ou que -realmente gozasse maior re
li<:idade, 

• 
Certo dia, como se uma grande luz se abrisse 

em s>eu espir ito, comprehendeu que outms cri-
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anças de sua .idade tinham motivos de se julgar 
re1izes, 3Jmimadas pela sorte, gosan<do ~uave ale
g-ria; que muÜo di",ersa era a felici·dade e muito 
diffffi"ente daquella despreoc<:upação em que vi
via. Foi o caso que passa.ndo .pelo jardi m de uma 
gr3Jnde casa, ouviu a voz harmo_niosa d·e uma 
menina que lia historias, ouvidas attentam'ente 
pelos i·nmãosinhos. E ellle nem 'sabia ler! . . . 

As crianças merendavann gulozeimas sabo-rosas 
e o olhavam indifferentes. ElIe, entretanto, as 
considerou com tão triso(es olhares e tão triste ia 
seguir seu <:a mi-nho, que sensibilisou a leitora, que 
h-avia iJ1te~rompido a leitura e o olhava. com pie
da·d-e. En<:hendo-Ihe a mão de biscoitos e balas, a 
pequena OO!l1>J'rehondeu; no ,triste g-esto de agra
decumento, quanta <lôr provocava sua f·elie;,lade 
na alma daquelle desherdado_ Lagrirrnas lhe qu.ei
mara,m as fa<:es e cor,rendo para j'un'to da ma
mãe, começou a sol'uçar. 

-Qu,e tens? Que ,te aconvecen? 
- T enho vergonhá, mamãe, tenl10 vergonha doa 

nossa feliódade, da abundanciâ eifl que vivemos, 
Dois que envergonhamos os outros ... 'e ha tantos 
desgraça,dos que não têm que comer, nem coan 
que se v;stam ! .. . 

- Quem te metteu es'te sentimentalismo na ca
)eça, filhinha? 

- N inguem. Foi o es'pectaculo do soff rimen to 
Je um menino da minha idade; foi a humilhação 
que li no seu olhar, quando <:omparava sua mi
seria com a .nossa abundancia, com o nosso des
perdi cio de gulodices ... 

- T alvez fosse ioveja . .. 
- Não. Era uma recriminação ao ,deMino i,m-

placavel e cégo, que tudo dá a UilS e tudo nega 
a outros, sem razão, ás tontas, disse um velho 
que 'estava sen.tado sob as arvores do ;po mar. Ha 
feli cidades tão escandalosas que offendem, mo
I~stam e ne<:essitam do ,perdão <dos infelizes, que 
assistem á sua exhibição. Tal vez isto explique o 
pudor CO<lll que alguns venturosos ,procuram es
condcr sua. feli<:idade, .para n ão tor 'nar mais af
fliotiva a <desdita alheia. Isto dá razão á phrase do 
pri.n<: ipe Muichkine, num celebre rom'ance russo: 

"Segui vosso <:3Jl11,nho e perdoae-nos nossa fe
licidade" . 

FABIO LUZ. 

10.' Disrricto 

Descreve r um ,passei" a ",m jardim particular, 
em manhã de primavera. Impressões recebidas. 

II .' Districto 

o pequeno patriota 

Smllmario . - Ca.rlos, oito annos, volta da es
cola, -uornvanhado 'por seu .pa'e. Ao longe, sol
-dados em movimento, brilhos de sabres, a ban
deira aur i-verde t>remulante. O opae .de Carlos 
diz-lhe que o reg;imento vae defen'der a Patria, 

fala do Bra'sil, <la sua natureza, dos seus heroes, 
da gloriosa bandeira. 

O menino arttento a,perta a mão de seu ,proge
nitor - sente bater mais fortemente o coração. 
O 'regi'm<>nto a,ppToxima-se, Carlos admira os 
que vão expor a vida pela l'atria. Passa a ban
ceira entre bravos e palma's. O menino solta um 
brado estridente, miXJto <le amor e de veneração. 
"Vi'Va a IPat'Tiia. bra-s'ileira!" 

12.' e 14.' Dislric los 

.Escrevei a uma collega, contando- lhe que o 
vosso i1rmão se alistou no Exercito, tendo ves
tido homem, pela prinreirn vez, a farda de vo
lunta:rio, (TraI. - você.) 

OR IENTAÇÃO 

Dizei a impressão que vos causou esse acto e a 
vossa 'p,reoccu pação ,pela poss ibilida'de de ter o 
nosso Exer<:ito de ir combater nos ca:mpos >eu
ropeus. DeixJ3.e, a 'PTincilpio, falar o COTação ex
oprimindo a lucta en1r.e o amor fra terno e o dever 
,pat>riotico; salientae. em segu ida. a necessidade 
imperi osa do cumprimento do dever que a ho ra 
J)resente impõe a todos os brasileiros: moço e 
forte, o vosso irmão ,de"e preparor-se 'Nra de
fender a P atria e vós acceita1'eis, com sereni
dade, todos os sacrificios que vos forem exigidos. 

13.' Dislricto 

'Ü livro ,de Carlinhos (conto) . Carta, com trata
m ento de tu. 

16.' Dislriclo 

A P atrla 
) 

17.' Dislricto 

Uma dissertação sobre a ,p roc1a,mação da Re
publica brasileira. 

19.' Dislriclo 

A des obedlencla 

Sl/1IIorio. - Sahindo para fazer c~mpras, a 
mãe de João lhe 1'ecommenda que nao ,se ap
proxime do poço : João ,j)romette mão se a1>pro
ximar_ Duran~e toda a manhã J oão lembra-se ode 
fazer uma canoa e de collocal-a sobre a agua do 
poço. Não queria desobede<:er a mãe, mas sente
se abor'recido. Tenta soltar a canoa no poço e 
cahe no mesmo. Grita, mas não é ouvido. Grita 
por soocor,ro. Acode t.m visinho; desoe ao fundo 
do poç<'l e reti'ra o cada ver do pobre menino. Des~ 
crever o desespero da mãe. 

21.' D islriclo 

Desenvolvimento do proverbio: "As apparen
cias enganam", 

• 
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ARITHMETICA 

1. 0 D ISTRlCTO 

Uma cos tureira compra 4 peças de linho medindo 
cada uma . 76 metros; cada metro cusla 850 réis. Faz 
camisas que exigl!m 3m,80. Pergunta-se: qUilntas 
camisas poderá lazer? 2. 0 , por quan to deverà vendei' 
cada camisa para ganhar 18 % sobro o preço da com
pra. 

Comp raram-se 21 ("l'n lililros de ouro po r 8:1 908000. 
Sobendo-sc que a densidade do ouro é 10,5, pergun ta-se 
qu.:lnto SC teria de }).'Jgar por 3 decigl'ummo'i ? 

Calcular: 

3 
(0,6363 .. . - 0,133 ... ) 2 + 1 0,25 

1 
0,44 ... X 2-

2 

4 

4 2 

2. 0 DISTHTCTO 

da hora 

Um terreno rectanguIar lem de perimelro 1530 
4 

metros j a largura vrlle 13 do com primento. ~Venderam-

no por um a certa quantia que depositada a 4 %. du
~6~i~2S~OO~ e meio, elevou-se, cap ital e juros, a .. . . 

Qual o preço do are desse terreno? 

I 
com.prand0"4 de U1~a peça de panno pago 8$500 

1 
mais do que si comprasse ~ do. mesma peça. Qual o 

preço de um metro, tendo a peca 50 metros? 

Simplificar e calcular: 

2 + 
4 + 

3 

15 

18 

X ~ "" (I -=- -~) ~ 
377 4 76 

3, o DISTRIC10 

Um operario emprega ] /5 do seu salar io no aluguel 
ua casa; 2/3 do , esto na a limentaçã o ; 3/S do novo 
resto no vestuario e ainda ..11('8 com 5008000. Quanto 
ganba ar.nualmente ? 

Um tcneno recton~ulnr cujo perimrtro é igual a 

~!~dr~~trri\o~~~dOd: Ji;8sÓ60 3,; ~~e .co~p~~~~;r~C:;n~i~ 
receb ida foi depositada num banco a 4 %. Quanto 
se reti rará (capital c juros) no fim de 3 annaS e 4 
mezes? . 

0.8333 ... 

5 

12 

-1. n DTSTRICl'O 

Ao cambio nctual o donar vale 3S8 tO, o frGn co 
8660 e " libra esterlina 21$000. _ 

Um mil1iona rio amer ic;mo tem metAde c;la fortuno 
em cmprezas na suo pntria. A oulra mctadl' está <lis
lribuida do segui nte mouo: 1 /5 n os hancos da Franra, 
2/3 nos de Inglaterra e o resto em emprezas nO Rl'a~il .. 
Sabendo-se qu e o seu cap it a L nO Brasil de l. 232:800$000, 
pel'gunta-se qu al o va lOr Lola l da fortuna em doll~l's 
quantos francos se acham nos bancos da F ranro c 
« uantas lib1'3S n3 Jnglaterra ? • 

P(.'ra respirar bem um adul to executa 17 inspil'a
ções por minuto, e cada inspiração leva aos plllmõcs 
5/8 d'um litro d'ar, Quantos cSI)Crt.3dores, l'cspil'Undo 
perfeitament.e du 4 horos, póde comportai' uma 
grandp. sa la de esper,taculo cuja base mede 531mq,'25 
e a aUul'a é de 21m '! 

Calcular : 

5,0 OlST[\I CTO 

Uma casa custou 18:0008000. As despfl1,as co rn 3 
acqu isição se elevaram a 1/1 2 do pl'eço da compl'U . 
Sendo a casa a lugada por 8'255000 por nono e gas tan
do-se annualmente 105$000 em obras, n quantos por 
cent.o loi este crll)it.al cmprcgado ? • 

Um patco rectangular t.erll ,13 111,75 de comprilrtenlo 
e a largura correspond o a 4/7 do comprimento. Es. 
r~~~~~~S~a ~I~r~/~s~co ',~;Er~ ;~b~C~~cos de areia, con-

Qual se rá a espcsssuru' da camada de areia? 

Calcu lar : 

( 18 12 ) 
21 "" G "" '6 + 0 ,25 

0,0555 ... X (5 - 0,1I) 

6. 0 OISTRICTO 

Um reservatorio com rorma de parall clipipedo tem 
de base 2rn,5 por 4m,8, Póde eon Ler 900 111. d'agu", 
Se despejarem nelle 60 % dess quantidade, a que 
. altura ficará o lif{uido ? 

Uma costure ira compromette-sc a fornecer em ] 2 
d·ias um enxoval e espera lazel-o corn· 3 operarias que 
trabalham 10 horae; por dia e recebem 38600 por dia 
Depois de 6 dia s de trabaJho a freguf'za pede que o en
xova l lhe seja ent.regue dois d ias antí's. A costureil'rI 
põe. então a t.rabalhar mais um~ operaria e augmenta 
o d18 de servH;o. De quan t.o fOI preciso aU(J'mentar o 
d.ia? De quanto deve ser augmentado o saJano de 'Cada 
operaria, por esse accrescimo ? 
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Calcular: 

JO + ----- (1~) (2 + ~) 5 X 0,666 ... 

0,23 (+ + 0,4949 .•. ) 

7.0 OIST IUCTO 

5 
4-·-

7 

Um homem deixou a seu filho mais moço 1/2 de 
sua fortuna: ao segundo, 113 i c ao terceiro 54:000S000 
I'éis. Os Lrcs fiJhos ouzcram enUio toda a fort.una em 
um banco a render c I'cccheram assim, no fim de 540 
(li1S, 24 :3008000 rs. de juros. Pergunta-se a que taxa 
est.eve coJlocada a fortuna? 

Um terreno, tendo a forma de um quadrado com 
24 km. de la,lo, está todo plantado de milho. pergun· 
ta-se quant.os metros cubicos se poderão colher, sa
bendo-se que carla um quadrado produziu 20 kIgr. 
de milho e que cada kgr. de milho corl'esponde a 
1 li, litro. 

Resolver a expressão : 

3 

8 

1 (46 -3
8 

) 
0,5 -;-"2 - 72 + 

0,0888. .. -;- 3,2 

-;- 0,6060 ... 
11 

2 \ 
+ 

7/ 8 

8.° DlSTRTCTO 

+ 4 X 
2 

5 

No serviço de umn orricina foi acceiLa um aprendiz 
com o eonLracto ete dois annos, percebendo 475000 e 
Ultl8 calça; no fim de um annO e quatro !nezes foi des
pedido, recebendo 42$000 e " calça. 

QU31 era o valor da calça? 

Deseja-se forrar uma sala de 12m sobre õm,75, 
tendo as paTcctes uma altura de 3m.20. O papel está 
em peças de 8m de comprimento sob re Om,50 de I.'H
gura. Quantas peças seriam necessllrias, ~endo as aber
turas uma superflcie de Smq ? 

Efrectuar as seguintes operações: 

0,9 de ----
) 2 

7---
0,5 

9.° DISTRICT0 

o,rjZanizou-se uma sociedade, cnjo lu cro suhin a 
"700S000. O pdmeiro sacio empre~ou 800$000 durante 
a m.ezes i o segundo, 6008000 dUl'ante 5 IHezes e o ler
ceiro C50S000 durante 8 meles. Calcular o quinhão 
.de cada um. 

Um constructor receheu cinco blocos de pedra, 
.() ujo peso total ó de 1. '.!45 kg. 1/2. Dois <leHes pesam 

juntos 620 kg. 1/4.., sendo um duas vezes maior do 
que o outro. Dos tres res-tantes os dous mais pesados 

~~el~~~ ~i~o qt~~a~ d!!~!.l{Õ·et~~~i~aor ~a~se~~V~em~~l~! 
um dos blocos e, sabendo que o maior delles é um po
raUf"lipipedo de Om,25 de comprimento, Om,65 de' 
altura e Om, 4.8 de largura, determinar lambem seu 
volume. 

Calcular: 

( )
11 /2-;-3 

(0,133 . • . X 1 /2) -;- 0,2 -;- ----
1-1/4 

0,25 -;- 1/5 

2/5 

10.° DISTRICTO 

Um viajante perr.rorreu uma estrada em 4 dias; 
no fim do primeiro dia andou 1/4 da estrada i· no se
gundo andou 1/3 do resto; no 3.° andou 1/2 do se
gundo resto e no 4.° dia terminou a viagem andando 
12 kilomeLros. Qual era o comprimento da estrada e 
quanto andou o viajante em cada dia '/ 

Um terreno de lorma rectangular tem de perim etro 
1284 !TI e a largura é egue l a 1 /3 do comprimenlo. Este 
lerl'eno roi vendido a 2:4008000 o H a . ; qual será o 
juro desta quantia empreslada durante 8 annos, 3/4 
a 5/6 dos 2/5 de 90 % ao me" ? 

Calr,ular: 

(
4 1 26 ) -x3+-x- -3 
5 2 5 

( 
5 I 1 ) 

2,5 -"2 X 0,4 + Jõ -;- "8 

2 • 
<l-XO,42857142~571. .. + li x 0,2-0,666 ... + -x 0,25 

3 15 

11.0 DISTRICTO 

Um tanqu~ que mede 1m,60 de comprimento, lm,20 

~~I~r~~{ea 1~C[~rd~O e~~h~~~~~s~idfgeti~~\A ~C~iOtê~aglu8ai 
decilitros cada uma, e no compço da tira~em perdeu-se 
1/4 do conleudo de uma tina.' Que quaphdade de agua 
resta no tanque? • 

Tres operariaS fazem um trabalho em quatro dias. 
Sabendo-se Que o primeiro fal-o-ia em 9 dias, e o se
!;tunoo (10m J~ .dias, pergunta-sI'): quantos dias serillm 
precisos ao terceiro operario para fazer sósinho esse 
tl'ablllho: 

Calcular: 

(0,666. . . x 15 - 0,322 
+ 2/3 + 4 + 4/9 

12.° DI~TRlCTO 

1 /8 + 0,4) + 
8/3 x 0,125 = 

Com os 2/5 dos 3/4 de uma certa quonlia comrra
ram um caIr.po yalcndo '2;8S000 o aro; o resto, depo
sitatlo no banco, a 5 %, rendeu, no fim de um Dnno 
c tres mezes, 5088375. CJ.lcular: 1.0) n quan ti a lota i ; 
2.0) a superIicie do campo, avaliando-a 'em metros 
quadradoç; . 

Calcular o peso do oxygenio existente en"l uma ~a l a 
que tem 6 metros de comprimento, [, mttros de lal'
~ul'a e ·1 metroS d~ altura, sabendo-se que o ar pesa 
730 vezes menOS que a agua e conte-/TI 23 % de seu 
peso em oxygcnio . 
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Calcular: 

(1 ~ -i- 0,66 + 0,66 ... x ~) x 1,11. .. 

3 1 
--2-
9 3 

13. 0 DISTntCTO 

Uma pessõa comrpou 38 hectolitros de cercaes por 
910$000. Sabendo-se que nessa compra ha cereaes 
de d~as qup1idad,es, e que o pre~o da J &. é de 200 réis 
f~; lit;'gs eh~a d~eg~~d~a qéU~I~J~~~ ;3, pergunta-se: quan-

Tres trabalhadores fizpram certa obra pela qual 
t~m rte teoeber 800$000. O I.' lez 3/8 do trabalho; 
o 2.° fez 2/5 c o 3.° o reslo, Quanto toca a cada um? 

Calcular: 

( 5 17) 
2 12 

+ -x 
10 51 3 10 

(~-~) x~+ 25 26 

10 8 17 100 39 

14.° DISTI\ICTO 

Um lavrador ' eulliva milho em 18 ha, 25 de ter
reno e suppOe que o hcctaro produza )õ hl de .... rãos 
e flue o dt'c<llitro lhe saia a 1$750. Vende o hectolitro 
a 22$000 réis. 

a) Quanto lucra em hectolitl'o? 
b) Qual é o lucro lotai? 

Qual a quantia que, em 10 annos e 5 meze~, sendo 
a taxa ... 

13 
( 

:.... _ 0,33 ) ( 0,01313 ... ) 
15 5 5 - 2--- + 4950 % 

ao anno, produzirá o juro de 5:0005000 ? 

Calcular: 

1 ( n ) 2 - 1,40909 . .. --
4 22 

-;- (I - 0,875) 

-----------------
5 

0,9 de ----
2 

0.5 • 

16 .° DISTRlCTO 

C~m 124m de comprimento e 44m,15 de largura, 
v:endl. um lf'rrf>no a 50$000 o aro; collocnda rsta quan
lia a Juros (le 6 % <-10 al)JlO, quantos decililros de vinho 
pod~~ei comprar com o lucro obtido, pagando 5$000 
por htro ? 

_ Um nl'lgoriantc comprou tres peças de panno, de 
12<> met.ros, cada uma a 10$000 o metro. Depois de 
ler vendido os 3 /5. por 12$000 O melro e querendo 
lurrar no tota l 8508000, por quanto deve vender o 
mrlro das peças restantes? 

Calcular: 

6 [(~ x 8 -;-':: ) 15- (0,2777 ... + 0,3 ... -!.:)] 
15 15 18 

2 (!.: -;- :....-~) 
60 20 7 

17.0 DISTRlCTO 

a <1 Q%3~00 a~u~g 'Ido capital 700$000 em 3 annos 2/3, 

Uma caixa mede interiormente Om.16 de compri
~fl'.lt.O, 0rn.,10 de largura e Om, 06 de 31tura e esla di
vldldll em quatro partes egu3Ps. Qual a capaCidade 
de. cado. comparti~ento, si cada Lal>oa que divide. [\ 

~:~~~s~~: d~ oc~~og~1I~~~1~~t~~1~~~::;r~{: c~~x~{l~xa, 3 

Calcu lar: 

(1/4 + 5/S) 
4 2/3 

41/8-21/9 

1D.o DlSTRIC:rO 

Comprei uma chacara e dei como signal a metaJc 
dos 3/1 dos 516 do tots,l, e ainda devo 8:250$000. 
Por quanlo comprei a chacara? 

'-

, Um wagon tendo interiormente 3m,50 de compl'i~ 
menlo, 2.m,15 de l a1'.l:~ura e Om,70 de altura, eslá rh('iÓ 
de r,al, valendo $870 o hp.ctolit,to . Qual o "alar desta 
cal. c que superiicie poderá occupnr á razão de um 
qUllllal por uro, sabendo-se que o hectolit l'o ppsa 135 
kilogranlmas ? 

Calcular: 

0,4 

( + -0,666 .•• + 0,8) ~ X 
0,9333 ... 

6 I'.! 

'1 
0,25 x 3 - 0.625 

7 

21.° DISTRICTO 

Tres operarias capinaram um campo re;tangUlal' 
de 156m.25 de Jrll'gura e 160m de comrrimento . Gnda 
um l'ec~beu S560 por al'o. O primeiro trilhalha 4 dia~t 
o segurluo Lr~s di:ls e meio e o terceil'o 5 dias. OU ;:Hl to 
ganhol1 cada um ? ... 

UI~l doceiro levava uma rapndura. Veio um rl'eg-uel. 
e pedIU que lhe vendes3e a metade. Feito isso. veio 
um outro e pediu a metade do que restava. O dOCf'iro 
vendeu . Veio 1111) ter('eiro e pediU ainda a metade do 
res lo. Vendida e~ta metade o doc.eiro pesou o que lhe 
sobrara e achou 200 gl's. Qual o peso da r:'\padura Lo(la ? 

Calcular: 

10 +----
5 x O,r.6C ... 

O,23 ( + + 0,4949 ... ) 

( 2 -I- ~) 
1? 

5 
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111. LIÇÕES E EXERCICIOS 

Bondade 

EDUCAÇÃO MORAL 

Civilidade, equldade, gratidão, 
coragem 

Ser bo.m é uma fo.rma de ser digno. e de ser 
feliz . 

Si a humanidade se eleva tanto. mais 
quanto. mais se liberta e se limpa do.s instin
cto.s e do.s habito.s vio.l~nto.s e ego.istico.s que 
fazem o. amago. e a cro.sta do. irracio.nal, que 
fo.ram nella pro.pria, de principio., a co.nse
quencia da co.ndição. animal e que o. indivi
duo. inferio.r co.nserva agarrado.s ao.' seu ser, 
qual o. desasseiado. guarda na pelle as placas 
da sujidade do.s dias ido.s, o. ho.mem é tanto. 
mais digno. de si quanto. nelle mais se affirma 
a bo.ndade. Mesmo. o.S irracio.naes têm, não. 
po.ucas vezes, vivas manifestações de bo.n
dade': o.S animaes do.mestico.s, o. cão. so.bre 
to.do.s, dão. no. apego., na gratidão. e mesmo. 
na genero.sidade, não. sómente em face do. 

Ser bo.m é, assim, ser digno. e ser feliz e 
o. ho.mem so.ffre pelo. esquecimento. desta lei, 
creando. um meio. de ho.stilidades recipro.cas e 
pro.gressivas, de que elle. recebe uma grande 
parte. do.s cho.ques. Tal co.mo. na guerra, que 
é a Irrupção. das vio.lencias co.llectivas So.
pit.adas e o.nde o.S instincto.S gro.sseiro.s e ego.
IS!lco.S tem a terrivel expansão. de uma ho.ra, 

Q ho.mem, passado.s o. impulso. mau e a ce
gueira aggressiva, vê na destruição. que lhe fi
co.u em derredo.r, no. mal trazido. a elle a 
o.utrem, á co.mmunhão. geral, o. quanto. 'fo.i 
punido. da inco.nsciencia e da perversão.. 

Sejamo.s, po.is, pesso.almente bo.ns, para que 
a humanidade seja bo.a e to.do.s nós no.S beni
ficiemo.s co.m isso.. 

Ter civilidade, um gesto. amavel, uma pa
lavra captivante, um mo.vimento. so.licito. é 
ser bom e, co.m o bem que fazemo.s ao. o.bje
cto., dISSo. go.samo.s a no.§sa pro.pria elevação.; 
ter equidade, dar a 'terceiro.s a sensação. da 

Os bons pl,.,sum.,m s.,mpl·e bem <1o.s o.utros; 

mal: hUlls C outros diío o que têm. 

ho.mem, mas de seres iguaes a elles, mo.stras 
inequivo.cas disso. ; 'e entre as pro.priás feras 
estas mesmas demo.nstrações se enco.ntram 
mais de uma vez. A Creação., tão. bella e tão. 
rica de do.ns, já é uma e»pressão. de bondade 
superio.r. 

Ser bo.m é, além do. mais, uma fo.rma de 
ser feliz. Do. mesmo. mo.do. que a limpeza do. 
co.rpo. traz a saude e o. bem estar a do.s sen
timento.s traz a tranquillidade e' o. co.nfo.rto. 
mo.ral; e isto. já é uma g rande parte da fe
licidade. Não. ha dizer que a maldade traz 
tambem uma satisfação. ao.S que neIJa se 
co.mprazem; isto. é a histo.ria do.s individuo.s 
que se estragaram e degradal1! co.m o. aleo.o. l e 
outro.s vicio.s : a illusão. de alguns dias, de al
guns anno.s, se desfaz terriv·elmente co.m o. 
so.ffrimento. interno. de um o.rganismo. do.lo.
ro.sa e irremediavelmente perdido. e o. exterio.r 
da co.ndemnação. e da repulsa do. mei{), e até 
da malevo.lencia do.s pro.prio.s semelhantes 
tanto. é da vida que o.S maus se detratem ~ 
se aggridam, co.mo. o.S ebrio.S se apo.dam e se 
espancam. O dizer da philo.so.phia vulgar -
"Tudo. está bem quando. acaba bem" - tem 
nisto. a sua inversa: "tudo. está mal quando. 
acaba mal". - • 

llARQUEZ Dl;] UARICA'. 

justiça, estaheJ.ecer em to.rno. de nós um am
bi·ente de co.nfiança, de prestigio., de bem
querer é ser bo.m e nós tiramo.s o.S juro.s desse 
capital; ser grato., ser genero.So. é ser bo.m; 
e a bo.ndade, nas suas mil fo.rmas, tem tambem 
a da co.ragem de lutar 'para defender os fra
Co.S, o.S inno.centes, o.S expo.liado.s da maldade 
mais fo.rte. 

E' necesari o. pregar a bo.ndade, praticar a 
bo.ndade, impo.r a bo.ndade, po.r amo.r de o.u
trem, da ht!lnanidade e de si mesmo.. 

INSTRUCÇÃO CIVICA 

Famllla e Estado - Autoridade e cooperação 

Não. se póde separar a ideia da familia da 
ideia do. Estado. nem alheiar a co.ntextura de 
tI.ma da co.ntextura do. o.utra, na sua auto.
rldade, no. seu desenvo.lvimento., na sUa de
fesa. Um não. póde existir sem a o.utra e a 
familia é uma miniatura 'do. Estado., po.dendo. 
so.ffrer ambo.s as mesmas deso.rganizações 
co.m consequencias semelhantes. O éhefe de 
E.stado. e o. chefe da familia têm, em graus 
dlverso.s, respo.nsabi lidades identicas e, po.r 
ISSO. mesmo., é explicavel que tenham, no.s 

" 
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circulo.s de acção. respectivo.s, identica au
to.ridade .e que em derredo.r de ambo.s se 
co.ngreguem o. amo.r, o. respeito., a so.lidarie
dade, o. auxi li o. co.llectivo. do.s que são. diri
gido.s po.r elle e mantido.s pelo. seu go.verno.. 

Esta acção. de mando., de zelo. e de guarda 
do.s chefes, em um e o.utro., nascida da ne
ceSsidade que existe em to.do. agrupamento. 
humano. regular de unificar a sua direcção. e 
delegar em um {)u em po.UCo.S o. mando. que 
seria embaraço.sa e difficilmente exercido. 
po.r to.do.s de uma vez, tem so.ffrido. na· fa
milia e no. Estado., co.m o. decurso. do.s tem
po.s, .pela maio.r so.mma ela co.nsciencia e da 
ido.neidade adquirida pela co.llectividade, mo.
dificações na sua fo.rma. A auto.ridade tem 
perdido. o. caracter abso.luto que tinha no.s an
tigo.sreis e no.S antigo.s pater-familia.; o.utros 
o.rgão.s co.o.perado.res da direcção. surgiram 
parallelamente a elles; e na familia, sem a 
mesma fo.rma co.nstitucio.nal do.s <po.deres do. 
Estado., o.s apparelho.s co.mpensado.res da au
to.ridade executiva - o. co.rpo. que legisla e 
delibera, attenuando. o. arbitrio. do. mando. cen
tral, a o.rganização. da justiça que zela, co.mo. 
um po.der á Ijlarte, o.S direito.s individuaes -
têm no. co.nselho. materno., na mesma inter
venção. o.ppo.rtuna, regular e discreta dos 
filho.s e dos demais viventes em co.mmum, 

fo.rmas e effeitos parallelo.s. E elles são. tanto 
mais necessario.s quanto. a fallibilidade hu
mana to.rna fraco.s, mal o.rientado.s e ineffi
cazes o.S que a eleição., o. nascimento. o.U o. ma
trimo.nio. investiram da grave missão. de guiar 
po.v9s o.u familias. 

Mas po.r isso. mesmo. que a auto.ridade 
unica se attenua, a respo.nsabilidade co.lle
ctiva é maio.r .'110. Co.ncurso. que presta á acção. 
daquella; e assim co.mo. no. Estado. a co.o.pe
ração. do.s ·apparelho.s de legislação. e de jus
tiça precisa to.rnar-se, cada vez mais, intel
ligente, devo.tada, austera e patrio.tica, na 
familia essa co.operação. exige uma so.lidarie
dade, um zelo. amo.ro.So. pelo. patrinio.nio. co.m
mum material e mo.ral que têm de ser mais 
fo.rte do. que no. Estado., po.rque o.S interesses 
são. mais vivo.s e o.S seus defenso.res não. 
podem esperar, co.mo. naquella, da so.licitude 
de o.utro.s. E a familia, co.nvem não. esquecer 
nunca, é a cellula do. Estado. 

A instrucção. civica co.meça, deste mo.do., 
dentro. do. co.njuncto. familiar, o.nde o.S de
feito.s do. blo.co., qual nas co.nstrucções do.s 
grandes po.rto.s, po.de prejudicar a estabili
dade da o.bra geral. A Patria fo.rte, grande, 
digna é apenas a resultante da fo.rça, da 
grandeza e da dignidade da familia. 

HISTORIA E GEOGRAPH~A 

HISTORIA DO BRAÚL 

CLASSE ELEMEN.T AR 

(2.' allno) 

Alguns brasileiros contemporaneos: ROdrigues 

Alves, Rio Branco, Pereira Passos, MC. 

,()RI(KTAÇÁo. PEDACOCICA - Ao. ter.mina·r o. (l'fo.-
.gramma da c1ass~ elementar, o. mestre terá ve

rificado o apro.veitameno dos alumnos, fazendo 
uma arguição. g,eral .so.bre as principaes no.ções já 
su Hicientemente ex,plicadas em lições anterio.res. 
Ref'ero!Tlrse ellas á educação. dos senti,m,entos de 
amor á parria, eonjugados aos deve.res impOsto<; 
a cada i.ndividuo. na Co.mmunhão social para be
netieio. ela c{)llectivielade brasilei'ra, sentimento.s 
esses que se despe.rtam na escola pr imaria e s·e 
avig{)ram nas escolas su'periores ou nas o.ffi
cinas de ,trabalho.. 

Para co.rporiSM" todas essas no.ções, para tor
na!}-as ,mais compr,ehensiveis, ma-is assi'm.ilaveis, 
mai s suggestivas ao. cerebro impressio.naV'e1 da 
criança ,pod'erá o mestre citar alguns brasileiros 

que ~ep'resentam glo.rjas 'Papa t!I'Ossa nacionali
dade. 

'Não o.S irá busear entre o.S heroes das guer
ras civis ou estra'11g'ei·ras, Imais propriamente estu
dados em classes superio.res, qu~ndQ o espirito. 
elo.s alumnos já se eneontre melho.r prepara<lo. 
par.a as emo.ções fortes que .despertam senti
mentos de temor o.U de OOio, ambos ·prej udiciaes 
á fo.rmação. do. cMacter. 

IDe prcferencia, citará alguns brasileiros que 
nos lembram a ·paz, a co.ncordia, a v·ictoria pela 
palavra e ,pelo. direito, o. ,!)rogresso do .Borasil ·em 
uma éra de Jtra11quillidhde e união. . .Entre ·esses 
brasi leiros destacam-se Rio Branco, Ro.dr·igues. 
Alves, Perei·ra Passos, Oswa,ldo Cruz, Ruy Bar
bosa, cujos feitos dão margem a excellentes lições 
de oivismo. 

Desvendando. áquelles '!)equel1os 'rebentos ele 
tlma geração 'republicana, o.S inestimaveis ser
viço.s prestado.s á Pa>tria .pelo.s eminentes ·brasi
leiro.s já citao?s, terá o. mestre i11oculado na 
alma de cada wm de seus alumno.s, Q germen sa
lu~a'r qu.e ro.bustecerá o. earacter do.s futuro.s 
defen sOU'es do. Brasil, e terá ainda cumprido. le
almente o seu dever <le educado.r. 
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GEOGRAPHIA 

Estado de Matto G.rosso 

Os primeiros bandeirantes, que no começo 
do seculo XVIII, attrahidos pelo ouro, inter
naram-se pelas florestas de Matto Grosso, de 
lá trouxeram grande quantidade desse pre
cioso metal, apanhado' á mão no logar em 
que está situada a cidade de Cuyabá. 

A noticia desse facto levou novos explora
dores á mesma região, que se foi povoando, 
sendo em r748 elevada. á capitania e ,em r822 
á l1rovincia. 

Sob essa categoria continuou a desenvolver
se, soffrendo em r865 ·a invasão dos Para
guayos. Em r889, passou a constituir um Esta
do, conservando os mesmos limites que lhe dão 
a configuração approximada de um triangulo. 
Acha-se situado no Oeste do ,Brasil, confron
tando com a Bolivia e Paraguay. A sua su
perficie, avaliada em cerca de r .400.000 ki
lometros quadrados, é em grande parte ainda 
desconhecida. 

O territorio póde ser dividido em duas l1ar: · 
tes bem distinctas: uma, montanhosa - a do 
Norte, occullando cerca de dois terços da su
perficie total, que é o planalto dos Parecis, 
cheio de valles por onde passam muitos rios; 
a outra, baixa, pantanosa, onde existem mui
tas lagoas e campos nativos para a criação. 

N a primeira ericontram-se as principaes 
montanhas da região, taes como a cordilheira 
dos Parecis, que toma as denominações locaes 
de Paca Nova, Patecis, Aguapehy, onde se 
acha o ponto culminante da cordilheira com 
1.080 metros. Desta mesma serra parte para 
Oeste o morro dos Quatro Irmãos que serve 
de limite com a Bolivia. A leste dessa serra 
nota-se a Chapada de Matto Grosso, de onde 
parte a serra de Itapirapuan e onde fica o 
morro das Sete Lagoas, consideradas como 
fonte do rio Paraguay. Ao Sul do Estado al
teia-se a cordilheira de Amambahy, que tem a 
direcção de Norte para Sul, e de onde se des
taca a serra de Maracajú, importantes ambas 
por servirem de linha diviS'Oria com O Para
guay . 

Existem ainda serras isoladas, como a serra 
de Bodoquena, Roncador, quasi desconhecida, 
mais ao -orte _ e a serra do Norte á margem 
esquerda do rio Tapajoz. 

A cordilheira dos Parecis e suas ramifica
ções servem de linha de separação das aguas 
que, ao Norte. vão desaguar no Amazonas e, 
ao Sitl, vão formar o rio da Prata. 

Desse Estado partem para o Amazonas o 
Guaporé, navegavel, desde a cdadc de Matto· 
Grosso até a sua foz no Beni, com o qual forma 
o Madeira, navegavel tambem no trecho ql1e 
vai da embocadura até á cachoeira de Santo 

Antoni·o. O Arinos, o Juruena e o das Tres 
Barras, formadores e affluente do Tapajoz, e 
o grande Xingú, nascem no interior de Matto 
Grosso. 

Correndo para o Sul e nascendo na serra 
das Sete Lagoas, o Paraguay percorre grande 
parte do Estado e vai ter ao Prata, para onde 
tambem se dirige o Paraná, que separa os Es
tados de S. Paulo e Paraná. 

Os affluentes do Paraguay, nessa -região; 
são: Cuyabá, S. Lourenço, Miranda e Apa, 
divisa com o Paraguay. O rio Paraguay é su
jeito a grandes enchentes e grandes vasantes. 
N a época das enchentes as aguas cobrcm os 
campos visinhos, que se transformam em ba
nhados. Na occasião das vasantes essas agitas 
evaporam-se em grande parte, mas em alguns 
logares permanecem formando charcos, como 
acontece com o grande pantanal que cobre 
uma ·superficie de 7.000 km2. 

As regiões que soffrem essas enchentes têm, 
devido a ellas, um clima pouco salubre, uma 
atmosphera l1esada e densa, mas, ao Norte, 
nas chapadas, o clima é secco e salubre, pres
tando-seem certos logares, que, pela sua' al
titude, o tornam ameno, á formação d~ nu
cleos coloniaes extrangeiros. 

,Entretanto, é li zona menos salubre, onde 
a população mattogrossense, que não chega 
a 300.000 habitantes, se apresenta mais den
sa pela facilidade de communicação que of
ferece a rêde fluvial. Corumbá, situada nessa 
zona, segunda cidade do Estado, tem uma po

' pulação de 30.000 almas, egual a de Cuyabá, 
capital situada no centro de Matto Grosso, 
edificada á margem do rio Cuyabá, gosando de 
excellente clima. E' de aspecto agrada vel, 
com ruas largas. bonitas praças. passeio pu
blico e alguns bons edificios. Quanto ao as
pecto e actividade de commercio Corumbá lhe 
é muito superior. A 6 kilometros ao Sul dessa 
ultima encontram-se a estação naval e o arse
nal do Ladario. A terceira cidade de Matto 
Grosso é S. Luiz de Caceres, á margem es
querda do Paraguay, centro de industria pas
toril, com activo commercio de borracha e di
versas plantas medicinaes, como a salsaparri
lha, quina, jaborandi. • 

Ha ainda no Estado cidades de alguma im
portancia, como Matto Grosso (antiga Villa
Bella) em plena decadencia: foi algum tempo 
capital; Pacon'é, Sanl' Anna do Paranahyba e 
Aquidauana e Miranda - cortadas pela estra
da de ferro de Itapura a Corumbá, que dellas 
reoebe gado com destino a S. Paulo. 

A criação de gado (sendo como é pouco 
densa a população da Matto-Grosso) durante 
muito tempo constituirá a maior fonte de r i
queza da região, por ser uma das industrias 
que menos pessoal exige para o sell desen\"ol
vÍmento. 

( 
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Realmente a industria pastoril tem ahi se 
desenvolvido .notav·elmente nestes ultimos 
annos e os criadores facilmente podem expo~'
tar o gado pela Noroeste, ligada á estrada Ita
pura a Corumbá, que corre precisamente pela 
zona onde s·e acham as boas pastagens e os 
grandes campos naturaes. A zona criadora: é 
immensa e situada 'entre os rios Paraguay, 
S. Lourenço, Araguaya e Paraná. 

E' calculado o "stock" actual em cerca de 
3.000.000 de cabeças, destacando-se os munici
pios de Miranda e Campo Grande, que têm as 
maiores fazendas. 

E' muito natural, portanto, que o \Estado de 
Matto Grosso, possuindo tão elevado rebanho, 
attrahisse capitaes nacionaes e extrangeiros, 
que applicados á industria pecuaria teriam re
sultados remuneradores. 

. EHectiyamente, industriaes platinos e nor
te-americanos lá se têm estabelecido, adqui
rindo campos, importando exemplares das me
lhores raças, montando xarqueadas dotadas 
dos mecanismos mais perfeitos e modernos. 
Inicio'll-se assim a industria ·de conservas de 
carne, que se tem desenvolvido maravilhosa
mente, occupando o Estado um logar de des
taque na exportação do ·paiz . 

A industria .extractiva, si bem que p,?uco 
desenllÔlvida por falta de braços e capitaes, 
tem, entretanto, quer no reino vegetal, quer 
no mineral, campo vasto para entrar em acti
vidade. 

Os immensos hervaes situados ao Sul do 
Estado são explorados pela Companhia M atte
Laranj eira, que dá trabalho a 3.000 homens, 
quasi todos paraguayos, exportando por Co
rumbá, para Buenos Aires, seu exclusivo mer
cado consumidor, 5 milhões de kilos . Mais 
importante do qu~ o matte é a borracha, cujos 
seringaes occupam vasta área ás marg·ens dos 
rios Madeira, Mamoré, Guaporé, Machado e 
Paraguay. O latex extrahido desses seringaes 
é parte exportado pelo Amazonas, aprovei
tando a estrada de ferro Madeira-Mamoré, 
l1arte por Corumbá. Quanto á riqueza mine
ral de Matto Grosso pode-se affirmar que é 
tão grande quanto a vegetal, pois, nessa re
gião são encontrados o diamante, a esmeralda, 
o ouro, a platina, o ferro e o manganez. 

Todas essas riquezas ficariam por muito 
ainda sem aproveitamento si a clarividencia 
dos estadistas republicanos, entre os quaes se 
destaca o nome de Lauro ~üller não tivesse 
patrioticamente levado a effeito a constru
cção da grande estrada que, partindo de 
Baurú, no Estado de S. Paulo, terá o seu 
ponto terminal em Corumbá, tornando assim 
difficil uma segunda invasão semelhante á 
realizada pelos Paraguayos em r 865, pela fa
cilidade que terá o Brazil de enviar soccorros 
para essa parte do paiz, em caso d~ necessi
dade. · Essa grande via ferrea, está dividida 
em duas secções: r', A Noroeste do Brasil, 
que vai de IÍaurú a Itapura, no rio Paraná, 
percorrendo as riquissimas lerras paulistas, 
comprehendidas entre o Tieté e o Parana'pa
nema e a 2', que vai de Ita·pura a Corumbá 
passando por Aquid.auana, Miranda e Porto 
Esperança, ponto terminal da estrada actual
mente. ' 

Está em construcção, a grande ponte sobre 
o Paraná que ligará as duas secções, restan
do construir o trecho de Porto Esperança a 
Corumbá e a neccssaria ponte sobre o Para
guay . 

A viagem do Rio a Corumbá, que era feita 
por via maritima e fluvial em cerca de trinta 
dias, com a construcção e trafego · desta es
trada ficou r.eduzida a mais ou menos sete, 
com tendencia a reduzir-se ainda mais com a 
regularidade do trafego e conclusão da ponte. 

Prestando identicos" serviços ao commercio, 
á industria, no Norte do Estado, a estrada de 
ferro Madeira Mamoré liga os trechos nave
gaveis do Madeira, Mamoré e Beni, come
çando em Porto' Velho e terminando em Gua
jará Mirim, num percurso de 364 kilometros. 
Por essa estrada será encam·i nhada para Ma
náos c Belém toda a produeção do Norte, das 
zonas Oeste e central do Estado, hoje menos 
desconhecidas, graças · aos esforços de uma 
commissão organisada pelo Governo Federal 
para estabelecer communicações telegraphicas 
entre Cuyabá e o Amazonas, e da qual é chefe 
o engenheiro militar Candido Mariano da Sil
va RondQn, que em suas explorações muito 
tem adiantado os conhecimentos geographicos 
dessas zonas por elle percorridas. 
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LINGUA MATERNA 

OLA1SSE PRELIMINAR 

I - Recitação - O bolo 

Mamãe um bolo offertou 
·A hoa e 'meiga Ceci, 
Que a todos rindo mostrava, 
Correndo d'aqui p'ra ali. 

IMimi, bichano guloso, 
Que o bolo trazia em mira 
Ao descuidar-se Ceci, 
De um salto-ao mesmo se atira. 

IE foge e ·deixa a pequena 
lSentida e triste a chorar, 
·Por não poder do seu bolo 
Um pedacinho ,provar. 

A. M. 

PALA \"RAS QUE nJ;VI(M SER EXP!,ICADAS 

offerto" - offereceu, deu. 
trazia em ",ira - olhava <:om von tade de 00-

·mel-o. 

QUESTIONARIa 

Por que 2. mamãe deu á Coci o bolo? Como 
ficou a menina ao receber o presente? 

Que fez então? Qual.- o procedimento do bi
chano? E o da menina ao ver que fi'Cara sem o 
<loce? Achaes que Mimi <fevia receber o mesmo 
'Castigo que merecem as meninas quando me",em 
naquillo que não lhes pertence? Por que? 

RESUMO 

A mamãe de Ceci fez-lhe, >ceI'ta vez, ,presente 
'de um holo que parecia ser muito gostoso. 

Ceci bem o merer·ia, porque era muito boasinha 
e lTI'llito meiga. 

,Sati:sfeiú,", a menina mostrou a todos o pre
s-fnte. 

,M;mi, um hichano guloso; 'percebendo que a 
menina se distrahia um pouco, a:tira-se d'e wm 
salto, furta O bolo e foge. A menina fica. triste 
e põe-se a chora r por .não ,poder prova,r um pe
dacinho do bolo que a ,mamãe lhe offerecera. 

11 - Elocução - A Prudencla 

. .. Sa.nto Deus! Lá se foi o querido ,'aso <le ma
mãe!" 

Assim exclamou J moenal, pondo 'as ,mãos á 
cabeça. 

A pequenita Olga, 'esta 'nem podia falar, de 
tanto que chorava. 

Coitadinhos! Como estavam afflictos! 
Nesse momento 'Chegou a mamãe e deu com 

'aquell a sana. 

" 
Fi,cou bastante contrari ada, vendo 'em cacos 

o seu rico vaso de porc:ellana. 
·Olhando para 05 filhos, ,téve .pena delles. 
,Pobresinhos! Tremiam de susto e des"'ponta

mento. 
,Si nãoan<lasseis <:or~endo ,dentro de "asa não 

teria acon1>ecido isso - disse-lhes a mamãe. 
,Quem não é prudenre solfre mui,tos dissabores. 

. lOs dois traquinas, feli ;omente, emendaram-se. 

J. P. S. 

111 Modelo de exerci cio puramente eiral 

A vaidade de Carmen 

I 'Canrnen era mui to 'Va'idosa. 
2 Perd,ia horas e horas deante <lo espel ho, 

a mirar-se. 
3 Só tratava de enfeitar-se. 
4 Julgava-se superior a todas as collegas. 

nes'prezava ,e ,maltratava as meninas ,po-
bres. • 

6 .Em breve, porém, ella sentiu as "onse
quencias da sua soberbia. 

7 Viu as amigas lhe fugirem uma a uma. 
S Notou que a professora a olhava com certo 

ar de justa <:ensu·ra. 
9 Observou que seus paes anda voAn des

gostosos com elIa. 
IO Al'repend eu-se e .tra·tou de proceder de ou

t'ro modo. 
II Não ha hote quem não a estime. 

CLASSE ELEMENTAR 

Leitura - Amor da Patrla 

Com <e~padas de madeira, 
"bonets" feitos de jornaes 
<estendiam-se., em fi,leiras, 
dez gurys bem marciaes. 

J. P. S. 

Onde vão? alguem passando 
pergunta á tropa in fantil, 
e diz, então, um do bando: 
- Combater pelo Brasil! 

Bravos! o velho soldado 
,"olve com muito prazer, 
não ha dever mais sagrado 
do que a Patri~ defender! 

DOMINGOS MAGARHIOS. 

SIGNIFICAÇÃO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES 

gltrys - crianças. 
bem 1IIMciaes - bem adestrados . 
tropa - gru·po, bando. 
volve com ",uito pra::er - volta-se e diz com 

g rande 'Cleg.ria. 
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dever mais sagrado - obrigação mais nobre, 
o 'primei,ro ent·re todos os dev,eres. 

RESUMO 

,Dez orianças en,tretinham-se a ,brincar d·e sol
d",dos : suas espadas eram de madeira e seus 
"honets" de jornaes. 

IMarchavam em fileira. 
Um velho soldado que por elIes passou, ,per

guntou-Ihes: Onde vão? 
Comba:ter pelo Brasil! respondeu um dos dez 

gurys. 
.:.- Bravos! Não ha obrigação maior do que a 

de defender a Patria - ·exclamou com 'prazer o 
velho sol<lado! 

QUESTION AlUO 

Como é que as oria,nças podem mostrar que 
amam a Patria? (Pelo seu bom ,procedim en to, 
pelo seu esforço, pela ass i-dui,dade á ,escola). As 
mulheres podem, do mesmo m odo que 05 ho
mens, servir oa ,Patria? (As mulhe res "ão 
votaJm, não faz em serviço rrnilitéllr, não IPO
dem ser <leputaJdos nem sena dores, etc., etc. ). 
Quaes são os seus deveres? (Devem ser boas 
1II4es, isto é, <levem educar muito bem os filhos 
para que sejam ddadãos 'llteis, amigos da Pa~ 
tria ; -deV'em ser corajosas dis.postas a se rvir á 
Patria quando om perigo, ou trata'ndo dos 
doentes, ou cuidando <los Í<eri<los' e m te.mpo de 
g uer·ra; ~devem .da'f bons exemPlos na familia, 
porque sao es.ses exemplos que torn",m a faJl11ilia 
honra da e r eS<peitada, e- são as famili as honestas 
que faz·em a gloria da P abrja. D evemos ter O'r
gulho de ser bras il eiros? Que devemos 'pensa r de 
lwssa Patria? (E' l,inda, po;;sue um so'o fertil e 
",ma bella capita l; 05 s·eus antepassados são il
lustres, a sua raça mui nJente. O Br.3Jsil sabe 
mostrar-se igualmente nobre nos revezes como 
nas victorias). 

II - ORTHOGRAPHIA 

Assiduidade 

Nayde falta á ·escola ao menos uma vez por se
mana. 

'Um dia ·destes a mest ra indagou-1he o motivo 
da falta. 

nOra, não faz mal, ,p'rofess01~a ; ,mais uma vez. 
menos uma vez, que importa? P apac sem'pre diz 
qu e não quer que eu se ja professora; por isso 
não preóso estuda'r mui to. Qua'ildo eu ·crescer 
.... om certeza, não ·terei necessidad e -de tr abalhar.'~ 

QUl1STlONARlO 

Que devemos pensa r do procedimento d'e 
Nayde? (Era uma menina muito tola, mui,to 
criança ainda e não podia comprehender bem 'po r 
ql1~ o papac .não a queria "urna profe~sora"; era, 
maIS do que tudo, ,uma gran de vadia, o que não 
se admitte absolutamente em uma criança). Que 
prejui~o terá a menina em consequencia da sua 
falta <le assiduidade á 'escola? 

III - EXERCIClO DE OBSERVAÇí,o E VOCABU!,ARIO 

Um livro 

Seus prillciPaes elemelltos: encadernação, bro
chura, titulo, capa, dorso, bor,das, pagina, mar
gem, gravura, illustração, letras, c,,-pi tulos, in
dice, errata, formato . .. 

(E' indis-pensa\'el que O .professor vá ,mos
trando em u"n .l ivro qualquer o que corre~ponde 
a cada uma das denominações citachs). 

REDACÇ.:(O 

Completar: 

Um livro de historias 

No d ia do meu anniversario gan hei um bello 
livro de .. . 

!Foi ,presente de .. , 
IE' muito bem ,encadernado . 
Na .. . ha uma... O dorso é de côr. .. e " elle 

está escripto o . . . com letras .. . 
Tem ... .paginas cujas ... são douradas. 
Já o li até... • 
A hi storia q!1e mais me agradou fOf a do .. . 

. .. me qu er mui-to bem e pro meHeu- me um .. . 
ainda ,mais bello si eu ... · 

CLASSE 1IEDIA 

Leitura - Vingança da porta 

Era um habi to antigo que ell e ti nha : 
Entrar dando com a po.rta nos batenres; 
"Que ,te fez esta porta?" A muher vinha 
,E ;,nterrogava. ElIe, cerrando os dentes: 

"Nada ! Traze o janta-r." Mas á noitinha 
·Calmava-·se. Feliz, 05 innocentes 
Olhos r·evê da filha e a cabecinha 
Lhe afal<a, a .rir, com ambas as mãos t rementes. 

U m:t v·ez. ao tornar á casa, quando 
Erguia a aldraba, o coração lhe fala: 
-"Ent}a, mas devagar .. _" Pára, hesi tando ... 

:'\'is-to, nos gonzos range a velha p()rta: 
Ri-&e, e.canca ra-se. E elIe vê na sala 
'A .mulh er como ·doida e a filha m orta! 

ALBERTO DE OLIVEIRA. 

"Versos e Rimas". 

SIG N IFICAÇJ\O DAS f'ALA\"'RAS E EXPRESSÕES 

habito - costume, 
bateJl tes - peças em que batem as portas 

quando se fecham. 
afaga - acaricia. 
llI.(ios frementes - mãos ,lremulas. 
aldraba - argola ou martello fixos Jlor uma 

extremidade na ,pa'rte anterior das portas, ser
vindo para bater e puxar e ta.mbem para levan ta r 
ou baixar o ferrolho a que ordinariamente estão 
ligados. 
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hesitando - sem saber o que fazer, inde'ci60 . 
gonzos - !peças <le fer·ro sobre as quaes se 

Imovem as 'Portas e a que estão lp'f·ega,das. 
range - 'Pro'duz um som aspero. 
ri-se, escancara-se - abre-se com,pletamente, 

de par 'em par. 

RESUMO 

Já todos sabiam quando entrava em casa. 
Era reconhecido 'pelo seu antigo habito: en

trar dando com a por.ta ·nos bMentes. 
- "Que te fez esta porta?" a mulher vinha e 

interrogava. 
- "Narla! Traze o jaJntar 11 - dizia lelle, cer-

r-an<lo os <lentes. 
A' noitinha, esqueci<lo dos Ia.bores <lo <lia, cal

mava-se: contem.plava a filha, afagava-lhe a ca
beoinha, sorria ... · 

Uma vez, -ao chegar á casa, ouviu perveitamente 
que o coração lhe falava assim: 

U "Entra, mas tdevagar ... " 
-Indeciso, ronrnso, ,pára, sem saber o que fazer. 

Entretanto, a velha 'por,ta, já cançada -de ser ati
"a-da tantas vezes <le enc011tro aos batentes, abre
se de 'Par em ,par, e o ,pobre homem ,contempla 
uma scena pungenüssima': na saha', a mulher como 
doida e a filha morta! 

OR'l'HOGRAPHIA 

Guardar silencIo 

,Como queres, Lenira, a'prender alguma cousa, 
si conversas durante todo o temipo da -aula? E' 
possivel que comprehendas as eXlplicações da mes
tra? Quando fôres interrogada, que poderás res
ponder? Que saberás escrever em teu caderno dia
rio? 'li, mais ta'r-de,. passado o tempo da tua per
manencia na 'escola, que lembranças terás d 'e tudo 
quanto a mestra ensinou e repetiu muitas vezes 
em tua .presença? Nada ou quasi na,da. 

As acçõcs da menilla: a.prender algllJlTIa causa, 
CO.nv-ersar na aula, comprehender as explicações 
da mestra, -responder ás perguntas feitas pela 
professora, escrever ·no caderno ·dia6o. 

IlXPLICAçõES 

I. As idéas: Por que Leniú con.versava tanto? 
(iNatur"Jmen,te, po-rque sentia prazer em contar 
ás companhei'ras tudo quanto via e achava ' i,n
teressante). 2. A quem são comparaveis as 'pes
soas que falam demais? (Aos papagaios, que re
petem tudo quanto se lhes diz, sem saberem nem 
enten<lerem aquillo que fazem). 3. Que se ,pensa 
<los tagarelas? (Sã-o loqua21es, isto é, falam de 
mo'do continuo e ·impa-Muno; fala'm tmuito, mas 
nada faZ'em, não ,dizem senão causas inuteis, des
tituidas de !un<lamento). 

2. Vocab1tlario: a) Idéas s"ggeridas pela pa
lavra mestra: escola, <:ollegio, aula, alumno, dis-

cipulo, collega, camara da, carteira, tintei·ro, 01-

neta, .penJ1a, -caderno, livro, giz, esponja, quadro 
neg;ro, mappa, boletim, nota, rponto, premio, 'Cas-~ 
tigo, r-ecreio, exame, feriado, férias ... 

b) .Familia de palavras: escola, escolar, es
colastico, escolastica. 

REDACÇÃO 

(Prova eSC'l'ipta. de exame -do 4° anno feita em 
15 de outubro d~ J917, pela alumna da Escola 

·Rod.rjgues Alves, Maria de Lourdes Jacy Braune 
("O a,mos) Teproduzida sem modificação al
guma). 

No dia de vosso allniversario natalicio tivestes 
-o direito de escolher o presente que ".ais vos 
agradasse. Que preferistes ? Por q"e r 

,No dia de .meus annos, tive o direito de es
colher o presente que me fosse mais agradavel. 

No m'eu cerebro 'se amontoou uma immensidade 
de ,nomes ,doe hrinquedos, )iv.ros, e aut'ras varias 
cousas. 

AJchava-mte indecisa sobre O que escolheria, 
quando me veiu á ideia o ttlDme de uma 'boneca 
qu'e :possui e que ,me divertiu. ,por largo espaço 
de tempo. 

IComo fiquei alegre e ao mesmo tempo .triste 
em pronun~iar e;,te nome, simples, gracioso, doce 
e puro - Ida! 

RecorJa-'l11e eJle tan.ta coisa alegre: as horas 
que passava abraçada com a aninha filhinha, can
tando uns versos sem ifima, inventa1dos n'aquelle 
instante . . , 

Pouco ' a pouco os meus braços i~m-se can
sando, cahi.ndo, pr;nci,pal,mente o que lhe cingia 
a cabecin'ha loi'ra, e esta 'ia-se aba'iXJando, até que 
a minha "Ida" fechava os olhinhos quasi !pre
tos ... 

E -eu fi~ava con'Vencida ·de que a bonequinha 
tinha dormido com os meus versos e, toda C'on
,tente, deitava-a em sua caminha de madeira, 
junto á minha; ficava conternplando-a, andando 
nas pontas -dos 'Pés ,para não acordaI-a ... 

Quando me lembro destas causas, fico ;:omo 
q.ue a sonhar, 'e na verdade é um sonho hem agra
davel! 

Vivia 'eu contente com a minha ':r,d·inha", 
quando um acontecilmento hor'rivel, veiu rou
bar-m'a! 

Foi este o desastre causador da morte da mi
nha bonequi,nha. 

,Achando-se uma de minbas ,priminhas doente, 
fui visi'lal-a, levan.do a "Ida", pois <levo lem.brar 
que sempre que sahia me fazia acompanhar por 
eJla . 

La 'chegan<lo, ·Lect·icia m'a ,pediu, pois como 
era madrinha da "Idinha" lhe queria ·dar um 
beijo. . 

Consenti, a.pesar de bem 'receiosa ,pois, como 
.previ, "I,da n era demasiadamente ,pes~da opa,ra as 
forças de Lecticia. 

A ,priminha, f,icando em pé na ca.ma para bei
ja"r a "Lda" m~is á vonta'de, perdeu o equilibrio e 
ia cahindo; senti·ndo o 'Peso forçado de "Idinha" 
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largou-a, indo es-la bater e m cheiq, no soalho, 
pa-rtindo inteiram ente a carinha. 

Sent i um a.per to 110 coração, um nó ttla garganta 
e os olhos cheios de lagrimas, emfi,m, uma .af
flicção que não posso ,ex:primi-r. Tive vontade de 
ch orar, !porém, <con.tive~m'e . 

ILecti6adesfez-se em lagrimas,' porém, conse
gui consolaI-a ·dizen-do que aquiJlo podia acon
tecer com ella, commigo, ou com ou,tra qualquer 
pessoa. • 

IPor fim, L ecticia voh'Ou ao seu normal estado 
de vivacidade e alegria, -dizendo que havia ·de ser 
mais ~cautelosa !para Ó futuro. . 

-Mui,tas vezes, recordo. me ,da vida .da ,minha 
querid a f ilhinha. 

Já recebi a n ova cOI'Opan heirinha e até hoje 
t enho t ido para com eJla os ,m e~mos desv,elos que 
tive com a "Ida". . 

A segunda teve o mesmo n ome !para que eu 
nUnca m e esqueça da bon eca que até hoje ma is 
me divertiu ,e a qu em eu ta.nto amava e du
rido que no Ri o de Janeiro se -encontre uma m e
n;-na que goste t an to de uma boneca, como eu 
'gostei .da minha " I da". 

CLASSE COMPLEMENTAR 

I :...-. Leitura - Pernambuco 

An.tro ,do 'mar - do altivo leão bravio 
como em 'lingua selvagem t e chamava 
do s incolas .a r aça heroiea e brava, 
que tinha de t eu solo o poderio! _ . _ 

Antro do m ar, caverna onde reboava, 
dessa fera, no ardor do ,desvario, 
o bra.mido f eroz que aos de mais brio, 
a bnwur a ea coragem dominava J. .. 

Antro do mar, ,do altivo leão, o oceano, 
cujo assomo e deno do soberano 
desse '~ovo recor-da a lucta homerica! ... 

Triwmphanle hei de te ver, triumphantc e fort e, 
por todos proclama da - oh! leão do norte! -
a terra mais feliz ela livre A merica! 

DOMINGOS MAGARIIlOS. 

(Da "Terra P ernambucana"). 

SIGNI FICAÇ,\O DE PALAVRAS E EXPRESSÕES 

Antro - caverna, cova natural, funda of ·es-
cura. 

altivo leão biravio - o mar. 
illcolas - habitant es, moradores. 
poderio - grande poder, jurisdicção. 
reboava - echoava, retumbava, reperC1.ltia. 
desvario - delirio, desatino, desacerto. 
bramido feroa - grande grito de <lôr, de rai va. 
assoll'o - impeto violento. 
denodo - intrepidez, bravura. 
z,<cta homerica - (fig.) lucta grandiosa. 

RESUMO 

Pernambuco, o antro 'do mar - -no .dizer 'dos 
bravos - Tecorda-me um passado grandioso de 

luctas e d e vi cto rias. Nunca faLtara a &eus filhos 
a bravura, nem aeorag-em para enfrentar a lucta 
homeri,ca <>m que se viram empenhados . .serás 
P ernambuco, triumphant e 'e foite, 'e aecl a.madl> 
po r lodos a ter ra mai s f eliz da livre Aimerica I 

EXPLICA ç ÕES 

V ocabulario : a) FamiUa de palavras: Mar, 
mar-i'l1ha, ,maTina, marinhar, IIn3.iri:nheiro, mari
ti mo, rnC1lrisco, mariscar ... 

b) Agrttpamellto de. palavras por associação de 
idéas : Mar, oceano, ag ua salgada, i-mperiodas 
ondas, elemen to liquido, alto mar, espuma, onda, 

. vaga, ma ré, fluxo, reflux o, braço de mar, cabo 
promonto rio, estuario, odun#, areia, banco, ro~ 
chedo, reci f e, ,pho~phol'e5'Cen-cia, tempestade, bom 
tempo, . calmaria, lresa,ca, marítimo, marinheiro,. 
submanno, navegação, naufragi o, navio, embar
cação, mastro, ,vela, casco, etc., etc. 

-c) Expressões "suaes: 1111l mar de sangue 
(g rande quanti.d a:de); ,,'" ar de areia (su-per
f,ieie ~xte l1 sa ) ; um mar de tribulações (,diffi cul
dades moraes qtl e possam allniquilar um indivi
duo ) ,,'" mar de rosas (.pa r, f'elic idade) ... 

,d ) L ocução proverbial: _Vem tanto ao mar 
" em ta nlo á terra ( con vém evitar os extremos e 
segui'r o meio termo). 

ORTHOGRAPHIA 

As formigas 

A' sombra de uma faia, no parqt te, emquan to 
O ,pri.ncipe, qu-e era um menino, corria perseguindo 
as borbol etas, abriu o velho 'Precepto,r o seu V ir
g ilio e esqu eceu- se ,de tudo,enlevado na ha'r
monia dos versos admíraveis. 

Os ,melros canta vam nos ramos, as libellulas 
esvoaçavam nos a'res e elle não ouvia as vozes 
das '1HS nem d ava 'pelos insectos; se levanta va 
o.s olhos do livro. era para r epetir, com enthu
SlaS'I110, um hexametro sonoro. Sahiu porém, 

'o pri ndpe a interrompel-o co m ll'm -co~mel1lario 
pueril sob~e as formigas, qtle tanto se afadi ga
va m conduzindo uma folhinha secca. 

COELHO NETTO. 

EXPLICAÇõES 

a) Significa,ão de Palavras: Faia - arvor~ 
de tronco liso, fo rnecendo madeira branca, e que 
atting e a 40m. de alrura; Preceptor: ·pessoa in
cumbida da educação de alguem: Virgilio~ mais 
celebre do s poetas latinos (Diz-se que· o ,preceptor 
abria o seu, Virgilio) isto é, o livro de versos f ei
tos por Vi,rgilio); Enlevado - encantado, 'exta
siado, :maravilha<lo, arrebatado. kf elro - -passara 
de 'Plumag.em escura e canto :melodioso (fig -
um fi,norio, um esper,talhão ). H exametro - es
peci" do verso gr-ego ou latino; COlllmclltario -
,poncjeração, observação, Pueril - infantil sem 
importancia . Afa.d-igavam - fa.tigavam, ~ansa
va1m. 
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,b) As idéias: I - Como ~e mostrou o prin
cipe ao observar as formigas? (P.enalizado, ven
do qu e se esforçav .. m ,por <:arregar uma folhinha 
seca: condoeu-se da sua fraqueza e lamentou 
não fossem maiores.) 2 - Que lhe fez ver então 
o preceptor? - (Mostrou-lhe que na vi,da tudo é 
pequeno; que da união é que nasce a força, a 
grandeza; que nillgru em póde di s pensar o auxilio 
de oUJtrem; que a solidaori edade é sempre ne ces
sa1"ia, não só nas gra.nd ~s emprezas, ,mas ainda 
nas pequena·s.) 3 - Que lição nos '<lá O formi
g uei ro ? ( U ma lição admiravel de ordem; uma 
lição de d isCilJlina 'Perfeita , que as sociedad es cul
tas consegu irão, talvez, com muito esforço; dá
nos O exemplo da mais completa união, ,da har
monia, que ·não encontra rival entre os seres que 
se consid'eram super iores. As formigas não co
nhecem a inveja nem a ambição ; todas tra
balham para o mesmo fim - o j>rog,resso da sua 
minuscula sociedade.) 4 - Que nos ensina uma 
formiga? (A previ'deneia, porqu e -no tempo da 
fartura sabe reservar o qu e lhe será necessario 
no tempo do frio, quando não lhe for possivel 
sahir do formigueiro. A fc'rmiga é um exemplo 
vivo do trabalho intelligen~e : lucta, es força-se 
por manter a un ião, a o rd em na sua hahitação, 
sabe distr,ibuir entre as suas com'panh eiras o 
labor indispensavel á boa marcha ·de seus des
tinos) . 

c) Grammalt"ca e exercidos : Passar !para o 
futuro do indicativo O trecho dictado. Disti ngui,r 
as ,propos;çõe, na phras e : A' sombra d'",,,a 
faia . . . 

A so lldarJedade 

Figurae uma formiga que, cansada de t rabalha'r 
em commum, tenha aband{) n .. do o formiguei ro. 
N o fim de algum ,tempo fi'ca reduzida á mise ri a .. 
Encontra uma das ant igas companhei ras, que a 
convi da a volta r e r eun i'r-se ás ou~ras . 

Estabelecei o dia,logo. Conclusões. 

P LANO 

a) Indicae as razões pelas qnaes a for miga 
scnt iu-- se cansada de traball:a r ~m <:om-mum. 
(X aturalmente, fôra s~mpr,e ,escolhida para os 
mais rudes trabalhos ; aaredita que outras traba
lh assem mui to menos - 'pensa qu e isto não é 
j u,sto; vira-se des tiruida de gr,ande parte de suas 
,provisões, etc., ,et c.) . 

b) Dizei po r qu e fica ,em pouco tempo redu
zida á mi s~ria. (E' u nica para 'prover a todas as 
necessidades: construcção doe um abr igo, que 
ex ige não pequ enos esforços ; procura de al i
mento - sendo ,para isso ob rigada a 'despender 
não ,pouco teJ11 Po, qu-e rouba, 'Certamente, á con
servação e á guarda da casa). 

c) Im aginae {) dialogo. ( Ao encont rar a com
panhei ra, lembrou as razões qu e a fi zeram aban
do.nar o vi ver om rC0IffimUtn. A companh eIra mos
trou-lhe todas as vantagens da vida na pequena 
sociedade, todas as attenções, todos {)s favores 

dispensados ,pelas outras formigas, e con'vidou-a 
com insistencia, a voltar ao formigueiro. 

d) Conclui r, most,rando que entre a transfuga 
e o ingrato ha alguma semelhança: si muitos ho
mens estivessem nas 'condições da formiga iso
lada, lembrar-se-iam, sem ·duvida, d'aqnillO que 
outros fizeram 'por elles ! 

Effeltt's de uma boa amlsade 

(Narração) 

J oaquLm e N'elson eram 'dous meninos muito 
amiguinhos e ambos frequentavam a segunda 
c1ass'e e lementar de n,ma escola ,publica. 

lCerta occasião; os dous collegiaes iam ,para a 
escola quando J oaquim começou a <:o.nversar com 
Nelson a '"espeito ,dos estudos. 

- Não imaginas, Nelson, co m que vontade eu 
aprendo a ler, dizia o Joaqui m. 

- Por que? pe rguntou o outro. 
_ E' ,porque meus paes ~ão ,pobres e l erei de 

,trabalhar ,para auxili aI-os. Além disto, já es tou 
muito crescid{) e não ,tarda,rá que me veja obri
gado a l(\,eixar a ,escola Ip .. ra me <:mprega,r. C~mo 
tenho muita vonla'de de estudar, quero .. proveltar 
bem o témpo. 

- Pois eu não gosto de ir á escola, r eto rquiu 
Nelson. Acho os livros u ma cousa insupportaV'el 
e <le mais a mai s .não tenho o teu modo de 'pen
sar . 

- Não digas isto, r,epl icou o pri mei'T{). En'tão 
llão comprehendes as vantag'ens ,da escola e d'e 
tu-do o que ahi aj>rendemos ? 

- 'Ora !. . . Pa'ra · sle viver não se precisa es
tudar. 

- ,Escuta o qne te vou contar, Nelson. A nossa 
lavadei·ra foi v .. rias vezes enganada !'<lI' não sa
ber ,ler o ,rol -da rou'pa que levava par a lavar; os 
seus freguezes, sa\}endo dis to, roub'lNam-n'a. Foi 
preciso 'recOT,per a pessoas ,de eon fiança, mais 
fe li zes d{) que ,ella, ,porque havi .. m a{}rendi do . 
Vê qu e para todas as cousas, por .mais insi
gnific .. ntes que se jam, é pr,eciso que um~ pes.
soa saiba, Ipeto menos, ler le escrever, e, eis ahl, 
meu querido Nelson, o que vamos a'prender no 
coll-egio. 

Nelson ouviu em silencio as nl timas palavras 
do 'amigo e, alg,uns dias depo is, ,di sse-lhe : 

- T <:ns razão 110 que me disseste, J oaquim. 
Tenho pensado nisto. 'De ho je em diante vaes 
ver >corno fa.rei U1ma bonita figura na classe e 
mais t arde has 'de ver ,t .-mb"m os serviços que 
prestarei aos m eus q uerWos pães. 

E O qu e elle disse, fez. Estudou, chegou a ser 
um homem instr uido auxilia<1do os ,paes que con
s:,deram Joaqu im o ,~ e lh'b r arn:go de S'eu filho po r 
lhe haver dado, em tempo, tão bons conselhos. 

REDACÇÃO 

A minha primeI ra professo r a 
I 

Carta 

E screvei a uma a.miga, 1>arÜcipando que oIer
minaes agora o curso op rima1rio. Dizei- lhe si dei-

I 
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xaes saudosa ou não a escola. Falae a re9peito 
de vossa primei-ra p.rofessora, aquella que vos 
ensinou a ler. Que impressão vos deixou no es
piri to? D es'crevei-lhe o 'physico e o m o-ral. Que 
ida'de tinheis quando aprendestes as primeiras 
let ras? Relembrae as vossas boas e más q'uali
dades em tal éPo ca e o seu modo de agir. Re
latae a·lgum facto interessante, si algum houve 
nesse periodo de vossa vida. Tirae das lições áo 
passado algumas conclusões que vos ,pareçam 
uteis na vida presente e futura. 

Querida amiga: 

Estou ,prestes a deixar a 'e3<:ola, ,pois te"mino 
o curso ,pri-mario. 

Queira Deus que me saia bem dos ,exames ! E' 
com o coração saudoso que me sepa'ro ,de minhas 
mest ras, daquellas que dU'(3nbe an nos me mi.ni s
Ira'ram o saber, illuminando minha fraca intel
ligencia; cl aquellas que ,enc .. minharam ,meus de
beis ·passos na vereda da vi-r tude e do ,dever. 
Com quanta &audade não V'~rei Ipass .. rem as 
cri an<:inha's .pa-ra a -escola, para aquella mesma 
escola onde passei parte da 'e",is tencia, onde -todos 
os dias eu ia <receber a instrucção ! 

L embro-:me, perfei,tamen te, ·da ,pri meira pro
f essora que ti,ve, ,pois deixou um a i,mpressão bem 
doce no meu espir ito. E ra baixinha, gor,da, com 
a pelle meio sal'pi'ca,da de sar,das ; o so-rri so pai 
rava sem'Pre no s labias le os olhos ,negros, tão 
negros, i.rra'diavam candura e meiguice. N un ca a 
vi levan'tar a voz, nunca la vi zang(l!da. Sempre 

boa e delicada, ensinava a esole, co r rigia áquelle, 
com tanta br .. ndura e bondade qne mais 'pa recia 
um anj{) descido do oéo do que uma CTeatura 
humana. Tinha oito annos quando comecei a 
aprender a ler. Não ,me lembro se l inha boas 
quali'dades, porém, más, ~i,nha muitas. E ra des
obediente, teimosa, vadia, etc. Hoje, tenho r e
I11{)rsos d'e ,ter causado tantos desgostos á ,pro
fessora I EJla, sempre ca.rinhosa, me fazia ver 
que eu não me portava -co.mo devia ; que uma 
men ina bem educa.da obed ecia aos 111C&tres. Em
fim, tanto 'me aconselhava, que, se não ,me tor
nei ,perfeita, melhorei ,mui to, Depois della, t ive 
o utras mestras, t{)das ciosas do seu deV'e r. De
dioo-Ihes igual affecto e g ratidão. Talvez seja a 
ultim1 vez que eu lenha ensejo de lhe falar sobre 
. Jlas e não quero terminar sem d'esejar a todas 
em g,eral uma vida ,prosper,a e ch eia de felicida
<les, como paga dos saeri fici .. s q ue os espinhos 
<da carreira lhes impõem. 

Recebi bons conselhos e exemplos ed ificantes . 
Se eu segui r os 'precei tos que me demm, hei de 
ser feliz no fut uro. 

Aoceite um abraço ,da amiga 

LUCY. 

P rova escrípta do exame f inal, feita em t de De
zembro de 19 17. pela .a lumna da Escola José de Alenca~. 

6.n mixta do 2 .0 Districto, Lucy Ribas Marianno. e re
produzida sem modificação alguma. 

ENSINO SC IENTIFICO 

P H YSICA 

CUR SO ELE MENTAR 

3 °.011 110 
Ar atmospherl co 

Juli o, d iga-me uma cousa : você pode ria passa r 
algu m tC ll1po sem res'pi ra.r, conservando a bocca 
e o na ri z tapado~? 

- N ão, senhor. _ 
- Perfe i tamen ~e . Não -podemos viver sem ar, 

Ene é in'dis:pensavel ao ho mem, aos animaes e até 
il s pIa-notas. 

-O ar 'exi ste em toda a 'Parte . N uma ga.rra fa ou 
num copo vasio, 'Çxis te ain da alguma cousa : o 
a.r . Para O tira r d'ali seria necessaM O aspi'ral-o 
por meio de uma bomba, co mo se fa ria pa'ra a 
agua , 

- Mario , o a r que existe nesta sal,a, terá côr? 
- N ão, s~nho r . 
- 'Sim , em 'pequena qua,nti da de, o a r não tem 

côr, é incol{)r, mas em muito g raon de qu antida,de, 
e lle é azul e por isso, d,iZl~mos que o céo é azul. 
Com o a,r se dá o mesmo que com O filô de 
côr. 

;, 

iQua.ttdo se desdobra a ' peça, e ella vae !'<lu co 
a pouco <:ahill'do sobre o balcão da loja, como lhe 
parece o tecido, !mais claro ou mais 'escuro? 

-, Claro ... 
- Si'm, é claro ; 'tIm azul des-maia do ou Ulm 

roseo mluito d aro, ,mas na 'Peça o azul ou o cô r 
de f()Sa são m uito fort,es , -porque se vê m em 
muitas dobras ao m esmo tempo. 

.Res'pira,mos constantemente o a-T, po r isso não 
lh e reconhece.mos ne·m gosto nem cheiro . Não O 

podemos tocar, mas si SOI>raDmOS sobre a mão, 
sentiremos qualquer cousa: é o sentido do tacto 
que noS ser v·e pa'ra rreconhecer a -pr esença <lo ar 
atmosp hcri-co. 

Por mais leve que no s pareça o a r, elle é 
co.mtu do um corpo pesado . E "",mo havemos de 
provar que o a'r a tmoS<j)herico t em peso ? 

Muito si-tl1ip~e_~m en't e : colloca-s,e 'l1m balão de 
vi,dro, munido de uma torneira, numa das con
chas <le uma balança e na out ra ,põem-se pesos 
até que as duas <:onchas f'iqu ~m na .mesma altu ra, 
isto -é, em e~ ui l i 1J.r io . Retira-se depo is o balão e 
po r meio de um appa'relho qu e se ch3Jma ntachina 
pllet/ma tica, ,ti ra- se ,todo o ar de ,dentm d elle. 
CoJlocando-o de novo <la concha da balança ve
mos que as 'duas con·chas não f ica m mais em 
equi')i brio ; aqueJla em que se acha o balão aacusa 
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uma diffepença de peso, isto prova que o a,r 
a~mo~phorico é ,pesado , 

Apresente depois o mestre aos alumnos, dous 
copos: um cheio d'agua e outro .:heio de ar e 
pergunte-lhe qual o que pesa menos, 

- O que está cheio de ar, 'responderão sem 
duvida as crianças, 

- Logo o ar atmOi;pherico pesa menos que a 
agua . Quando os corpos pesam menos que o ar, 
fkam lem suspensão ncHe, isto é, sobem, -como 
acontece ás bolas de borora.:ha d'e .:ôres, as quaes 
sobem ~)o rque são cheias de um gaz mais leve 
que o ar. 
Diga~me uma cousa, José: 

- Que corpo será o ar atmospheri<:o? Será so-
hdo, liquido ou gazoso? 

- E' gaZDSO. 
- Por que ? 
- Porque .nao tem fórma opropria nem volume 

determinado. 
- Perfeiltamente. Este ar que é tão necessario 

á vida é uma 'mistura de dous outros gazes: o 
oxygello e o aZDto. 

.o oxygeno é um gaz que anima e aetiva a 
,~da, de modo que si o respirassemos sómente, 
ficaTia,mos como que embriagado. El,le existe em 
maior qlla'tlIti1dade no ar ·dos calnpos, l{)Orque as 
arvol'eS fabricam muito oxygello. Eis ,porque os 
ares dos -Cal11lpOS são melhores p3Jra a nossa 
saude. 

O azoto modera, abranda o que o oxygeno toem 
de excitante demais, ass:m cormo a agu'a modera 
o effeito <lo vinho. Entretanto, 'puro, o a~O'to 
não eQ.nVlem á nossa vi<la. Elle a extinguiria bem 
depressa. 

- Serão só esses os <:orpos que existem no 
ar? 

- Não! T~dos vooês sabem que se formam 
nuvens na atmo~phera. Que haverá ne!las? 

- Vapor d'agua . 

- Sim. São vapores que se transforma,ndo em 
agua, isto é, que se condensando, formam peque
n:nas gottas que citem palra a terra. 

Além do va·por d'agua encontra-se no ar atmo
sphcrico um outro corpo - o gaz carbonico. E' 
um gaz que não podemos respirar sósi,nho, Ipor
que suffoca. Quando no ar que re~piramos ha 
grande quantidade ,de gaz c,"rbonico, sen,timo
nos mal e as velas que, por acaso, haja nesse 
J.ogar se apagam . 

E' esse, pois, um meio pa'ra .conhecermos si o 
ar cont~m ou não, grande quantidade de gaz 
-carbon ico. 

~ Diga-me, então, Oswaldo, quaes são os ga
zes que formam o ar atmo~pherico. 

- O oxygeno e o "zoto. 
-E não haverá ainda nelle, outros corpos ? 

- Ha gaz carbonico e vapor d'agua. 

- - P erf eitamenre . O ar atmospher i<:o é u ma 
mi stura de oxygeno e azoto, contendo lambem 
gaz oearbo nico e va,por d'agua, além de ou tros 
gazes menoS conh ecido s. 

HISTORIA NATURAL 

CLASSE COMPLEMENTAR 

Adubos 

Adubos são 'principias nutritivos de que .os ve
getaes careecom para seu desenvolvimento. 

Podem os a.dubos ser milleraes ou orgollicosJ se
gundo sua prov eni'cnóa . Os adubos m;'leraes d:
vi,clem-se em uaturaes c orfijiciaes ou chimicos. 
Os adubos organicos tambem se dividem em 
o::;otados c cG1'bofl.ados; os lprimeiüos são consti
tuidos ,por detri.ctos ani-m"es e os segundos por 
detrictos vegetaes. 

ADUBOS MINERAES NATURA>:S: A calou adubo 
caleareo encontra-se soh a forma de carbioltato 
de cal; ,exlste e,m jazidas nalura'es rel1ni·do a out,ras 
materias e lÍaJmbcm se ,encontra nos ossos, dentcs, 
unhas. et". dns animaes 

O sulfato de calou gesso é encontrado em jazi
das "aturaes e combinações organicas. Os adu
bos caka,reos 'dev,em se r ,pulverizados e ,mistura
dos com !terra secca ,e (moi-da ou argilla calcinada. 
A potassa é um adubo mineral in.dispensavel, pois, 
som sua presença no sólo, não poderá have·r pro
du<:ção de fecula nem de assuca'r . A potassa é en
contrada nas aguas do 'mar, em jazidas e nas cin
zas dos vegeta1cs; in felizmente, pou'Cas jazidas se 
têm descoberto até hoj e. D sal de co::;illha, sal 
commUITI, sal maril1ho (chlorureto de sadio) é re
commendado 'Ipara as plantações de canna <le as
sucar .e de coqueiros, quam,do afastadas das 
praias; 'em .outros vegetaes, rpo·rém, o cf feito <lo 
sal é contrario ao ocresci-mento. Qua.ndo as plan
tas apresentam demasiado ·desen\"o·lvimento nas 
.par.tes ;l1uteis, em del'rimento do crescimento dos 
fructos, folhas, talos, ate., em'[>rega-se o s31, para 
moderar o cresóme.nto excessivo . O sa.ti/rc (ni
traro 'íle soda ou de ,potassa) emprega-se como 
adubo, 'Puro ou misturado com gesso, ossos mo
idos, cinzas,eoc. O salitre ,puro convém princi
palmente aos cereaes . 

ADUBOS CHl"ICOS OU AR"J'IFICIAES: Nos adubos 
clümicos entra..m - cal, ph05lphoro, rpotassl, 
azo1o. - 'Chamam-se cOll/p/etos os adubos que 
cQIl1têmesses qUCLtro elementos, úlcom-plctos, si 
não possuem todos. Tão fertil ·e ·rieo ·é o nosso 
sólo que aqui não está ai·n·da systematisado o uso 
dos adubos chimicos. 

Para que esses adubos produzam O desejado 
eHeito é preciso que o terreno se ja conveniente
rnenre "preparado e destrui das as hervas dlmn; 
nhas ; os ~dubos deverão ser reduzidos ao mais 
fino pó ·e ·egualmente espalha'dospelo terreno; 
p·rocu·re-se, ·de pref()"encia. o tempo calmo e som
brio; o vento ou a chuva estragariam o ,trabalho ; 
o adubo deve ser cuidadosamente misturado com 
terra secca ou aJre ia, em volume, pelo ,m'enos egual, 
11Ois, do coo trario, poderia até matar a planta so
bre a qual fosse applucado . 

P edem adubos chimicos completos, ent re o u
tros, os seguintes vegetaes: tabaco, vinha, cerea·es , 
" aJtat as in glezas, café, canna de assucar . Outras 
plantas, como ervi lhas, feij ão, t revo, alfa fa, que-
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rem o adubo incompleto, dis'pensan'do o azoto, 
pois têm a fa,culda·de de armazenar o azoto da 
·atmosphera. 

"Anl,;nos ORGANICOS VEGf·;·tAES: O melho,r adubo 
v-egelal são as hervas enterradas no ,j>roprio ter
reno que se quer adubar . As j>lantas mais usadas 
para css·e fim são os nabos, trevo, ervilhas, alfa
vacea, colza, etc., que têm a ,pro,priedade de a'r
mazenar o azoto da atmosphera. Tambem 'podem 
ser empregadas ·pa·ra o me91l1O fim O centeio, o 
milho, o girasol. Devc7se ,proceder do 'modo se
guint-e : planta-se a h~rva que se destina para adu
bo na primavera, em terreno préviamente lavrad.o; 
quando florescer, ent,erra-se, le, ma primavera se
gui.nte, cultiva-se o terreno assim adubado. ·Em
preg3lm-se tambem como adubos as ,palhas dos 
cereaes, as raizes, etc. ; 'Porém é p l~eciso, primeiro, 
d,eposi,tal-as na .estrumeira, até se .decomporem; 
tendo servido antes ,de ali'mento ao gado, prestam
&e á nutrição dos animaes e ainda se ,toma-m ,mais 
r icas em -materias ferülisa:ntes . Fazem-se ai.nda 
a.dubos vegetaes de hervas ceifadas quando estão 
f1ore~cendo e que são collocadas em montes co
bertos de terra, ah i ficando até sua comj>leta de
composição. !\'proveitam-se como adu,bos os re
siduos das i.rrduMrias do vinho, dos oleos, do al
eool, etc. 

AnUDos ORGANICOS A~fMAES : Os corpos de ani
maes (em decomposição, O sangue, posto a fer
mentar na cSotru'l11cira, os chi fres e ossos, ,reduzj
dos a pó, o COU,fO secco, partido em ,pedacinhos, 
a lã, bem ·dividida ,em 'j>equenos fil ",mentos, as 
dej-ecções, solidas e liquidas, são excellen·tes adu
bos organicos. 

o pAo 

O pão é feito com a farinha dos cereaes: 
brigo, oenteio, milho e cevada. 

O pão Ó'e trigo é O mais usado, e constitue 
objecto de importante comme-rcio. 

O g rão de trigo contém granele quantidade 
de ami.do, e ,pequena porção de mat'erias gor
'durosas e azotadas. 

A farinha obtem-se moendo os grãos. A moa
g :m é feita, entre nós, em fabricas provi<las de 
apparelhos aperkiçoa·dos. Na Europa faz -se 
tamhem em numerosos moinhos <:lle p'equenos 
prOrJ'r~elarios; lestes moinhos podem 'ser de agua 
ou de vento. Nós não conhecemos o encanto dos 
t11O'inhos nas nossas paizagens. 

Antes de SCT leva·do aos moinhos o trigo é 
SUblr.,cui<lo a uma limpeza rigorosa: separam-se, 
em um apparelho, a tenra, s restos de pa lha e 
as !>:J.eiras. A moagem faz-se em seguida, por 
me;o d,e mós ,de pedra, ou de cylindros de ferro. 
D~pois é pr-eei,,;) pen·eirar a f.arinha res>ultante, 
tamL·em em um peneirClldQ'r m(ecani.co, de o nde 
sacm sepamd3s di,'ersas qualidad'es de fari nha, e 
n,ais o farelo, que é a ca,ca, o envoltoria do 
grão. A farinha é branca e macia, o fa relo 
grosso, ·asp·e"O 'e escuro. Os fa relos servem para 
susteQto dos animaes . 

Para fa2ler o pão,d'eita-se a fari nha na mas
.eira ; so1:>r'e a fari nha d,eita,se agua quente, sa l 
e le,'edura ou fermento, amassando-se tudo "té 
qu e fIque uma pasta bem homogenea. 

Ess'e brabalho d'e amassa r, o rdinariamente 
fei to a braços, é penos.issimo para 00 operar ias. 

Hoj e, 'em quasi todos os pontos se estão ado
ptando ",pp~~elhos adequados, que subsbituem o 
serviço braçal do hamem. A pasta f ermenta sob 
a acção ,da 'leveclur.a, e é ,depois d ivid,ida em 
j>eq UCnas porções q u'e vão ao forno. 

O forno é g.rande, de abT'>bada baixa, con
struido de t ijolo. Aquece-se .:om lenl11, que se faz 
arder dentro deUe ; e <lepois de bem aquecido 
por igual é limpo C<)m a vassoura do forno. 

põem-s·e 'então .d·en-tro <lo forno hem varrido 
as porções em que ~ massa foi dividid", e fecha
se a bocca ,do forno. O calor coze o pão. e 'depois 
ue bem cozido, é elle ti,rado com a pá. 

O fermento que se poz na massa age sobre 
o assu;:ar da fa .. inha. fazendo desprend er gaz 
carbonjco. e este .deteemi,]a a formação dos 
olhos, ou bunacos, ,do inéer,ior do pão, ao mesmo 
bempo que o pão cresoe. 

Esse fermen to, que .. ervoe pa ra a panificação, 
é um poU·C<) de pasta fermentada, proveniente de 
op-eração anterior. Outras ~cções chimicas menos 
importantes se eff.ectuam na massa, sob a acção 
,de bacrerás, ou ",egeta'es mieroscopicos adhc
pentes ao grão, -e todas ellas concorrem para o 
sabor especial do pão. 

,Sendo -muito g.rande o >consumo de trigo, a 
nOssa j>roducção, limitada ao Estado do Rio 
Grande do Sul, não é sufficiente, e somos obri
gados a importa r grandes quantoi·da,d'es de t r igo 
argent ino e norte-americano. Nós, entretanto, 
po.suimos numerosos outros veget'aes que for
necem amido : a mandfioca, o cará, etc. Tem-se. 
experimentado u ltimamenl1e misturar a fa rinha 
de mandioca á <le tr.igo, ·para a fabr icação do pão 
commum, e com resu lt~do satisfactorio. 

li. illdustri" da pani fi cação é -explorada em 
numerosissimas PaJdarias, e é nos tempos nor
maes, em que não ha escassez ·de trigo! muüo 
rendosa. 

Quando é com1enientoemente preparado. o pão 
tem uma crosta dourada, unida, adherente á 
côdea; cheiro agrada\"e l, sabor levemente doce. 
A côdea é levo. 'esponjosa, dastoiea, hranca, e 
augmenta de volume .dentro d·agua. 

Chimicamente, o pão consta de amido, assu
car e uma substancil azotada a qu'e se chama 
gluten, a lém de outras materias ·menoS im
portantes. 

VIDRO 

Entr e os compostos naturaes, ha um que se 
encontra espalhado da manei ra mais vasta pelo 
mundo, a ponto de a todo momento nos passar 
oob as vi'stas e a té pelas mãos. E' o acido silicico, 
composto de si licio e oxygenio 

Não se afigu ra, pelo nome, coisa t ri vial e 
conhecida, mJS é cUe, aciodo silicico, ou silica, ou 
ainda siliça, qu e constitue o quartzo das pe
eI."eiras, o cryst,al de roch . ., a·s ágatas e a pro
pria ar·eia vu lgar. 

Se aquece rmos a 'uma elevada temj>eratura a 
areia em companhi·a da potassa, soda, ca l, oxydo 
de chumbo, de ferro ou ele aluminio, obteremos 
os si lkatos: de potassio, sadio, calei o, etc. Entre 
este·s compostos ha algu ns duplos, a que eha-



110 A ESCOLA PRIMARfA 

mamo s vulgarmente vidros: silicato duplo ·d·e 
sadio e caleio, de potassio e caleio, de potassio e 
chumbo, etc. 

A materia prima do vidTo é, poi·s, o acido 
silicico, empregado ordina.riamente sob a forma 
de areia. A ella se ajuntam outras materia'S, que 
fornecem o -calcio, o sod,io. o potassio, o chumbo, 
etc. Segundo a natureza dessas materias, e con
form1e a oare,ia é mús ou m·enos fina e pura, 
temos as dive~sa's - especies <le vidro. Para a fa
bricação dos vidros de boa qualida·de emprega
se o qua.rtzo reduzido a pó; para os crystaes 
finissimos o c rystal de rocha, que é aci·do silicico 
absolutamcnve puro. 

As especi-es mai·s conhecidas de vid ro são as 
s·eguintcs: 

O vidro de garrafa, de côr v·erde escura, fa
bricado com areia fer.ruginosa. O vidro com
"'tlm, incolor, de que se fazem as vidraças, pr·e
p3Jrado com areia fina. 

O vidro da Bohemia, notavel pela sua lim pi
dez, pela ·dureza e pelo pouco 'peso que tem. é 
feito tambem de a,reia finissima e serve para 
copos, garrafas, taças, vi,draria fina, ins-trumentos 
de laboratorio, etc. Fabricava-se antigamente só 
na Bohemia, mas depois foi produzido em muitos 
pontos e tomou varios nomes, inclusive o de 
orystal Baccarat, do log·ar de sse nome, na Fa-ança. 

Ha uma variedade dota·da de maior t.ranspa
rencia, utilizada {!ara lentes, objectivas, vid ros 
de oculos, etc. O CYl'stal verdadeiro é um vid ro 
em que entra o chu-mbo, e cuja areia é fin is
sima e de g.rande pureza. E' o mais lim pi·do e o 
mais sonoro dos vid1ros, If serve para instru
men tos de optrioa e vi·cLrar ia de luxo . Uma va
riedade dle crystal, dotada de extraordinaria lim
pid·ez 'e ·d·e grande refringencia é r·eservada pa.ra 
as boas lentes, te uma outra serve pa ra imitar o 
diamante, na,s joias falsas. O esmalte é tambem 
um v.idro, que a addição de certas substancias 
toma opaco; pode ser oolorido por proces~os 
chimicos: encontra-se, por e",emplo, no mos
tra·dor dos relogios de algibeira. 

O vidro é um corpo transpat<ent.e ou tran~lu
cido, fragil , facil de fundir, ou amoUeoer ' pelo 
calor, e muõto ·duro, porque só pode ser ri~cacLo 
pelo diamante, por algumas pedras preciosas e 
pelo aço. E' -sempre sonoro e mau conductor de 
calor e d'e ele<:trici·dad'e. Tem hoje innumelf3s 

applicações: vidraças,espelhos, frascos, belhas, 
ladrilhos para chão, etc. 

Para fabricaI-o. é preciso fundi,r em cadinhos 
de .barro. em fornos apropriacLos, a uma alta 
tem'P.eratura, as ·m·aterias primas, qU1e se fazem 
em uma pasta espessa. O OJ)er.ario possue um 
longo tubo .de ferro, coberto eLe madeira em um 
dos ·ext.remos, par·a que não lhe queime as mãos. 
Com a extDemidad·e inf·erior toma em um ca
dinho certa quantidade de vidro em estado pa~ 
toso, .e sopra pelo ori ficio do outro extremO', 
como quando se querem fazer bolhas de sabão 
com um canudinho. . 

Forma-se uma ampolla, depo.is uma especie 
.de redoma f'echada, que vae cnescendo á pro
porção do sopro. Quando as par.edes dle vidro 
dessa redom-a se reduz,iram a uma espessura suf
fic·i'ente, o operaria sOI>ra,dor abandona o ser
viço. Cortam-se as extrem idades da redoma, ou 
balão de vi&ro, de modo que fi ca um cylindro, 
aberto nas duas extr·emid ades, uma grande 
manga cylindrica. Fende-se ·esse cylindro, de 
alto a baixo, com uma ponta .de ferro em braza. 
e leva-se ao forno, onde o cyJ.indro, amoll e
cendo, a'bre-se, transformando-se em placa, ou 
lamina. 

As ga.rrafas e outros objectos de vidro ,ão 
fabTica<las por -m eio de moldes. O operaria sopra 
o vidro d'entro das fôrmas, ou moldes. 

E' preci·so uma g rand·e habi-lida,de para soprar 
bem o vidro. O ope rario bom sopradar ganha 
por is'so exoell enres ordenados, m·as e m com
I>ensação .doepr·essa 'estraga a saude no serviço, 
que é es ta fante. 

P ara fab~icar lespelhos, deposita-se sobre 
uma mesa de bronze, aqueci.da, a pasta de vi
dno, de quali.dade fina. Estende-se por meio de 
um rolo, proc·ede-"e ao polimento -das super
fi-c ies e reveste-se uma -dellas .de uma camada 
de amalgama d'e prata, que é o qu·e se chama 
vulgarmente aço do espel ho. Em vez da pra:a, 
usavam .. se, .antigamente, o utras sllbstancias, que 
foram abal1donadas. 

Fabpicamos no Brasil laminas, copos, garrafas, 
etc., mas a industria da vi·draria não es tá muito 
adcantada, pois os productos ainda 'são gros
seiros. Exportamos, ,porém, a materia prima -
quartzo, prin6palmente os m elhores crystaes de 
rocha, do sul de Goyaz. 

S. R. 

THEATRO I N FANTIL 

As Fumaças de Nhonhô 
COMED I ETA INFANTIL 

SCENilR IO - Uma sala, moveis ((ivcrsos; sobre 
um clellcs uma boneca. 

ALOA. 
COTINHA. 
LILl. 
NIlONHÔ. 
LULU'. 

PERSONAGENS 

SCENA I 

ALOA>: COTINHA 

ALOA (challlalldo)-JCotinha! Cotinha!... (ontro 
10'11<) Não me ou V'e, -a 'peste! (ChamaI/do de 1I0vo) 
Cotinha! 

COTINHA (aPparece; tem o 1'oslo beslllltado de 
carvão)-Que é. lá isso? Temos fogo na casa? .. 
Ora já se vi u ba·rulho igual? 

ALDA (zatlga.da) - Então! Tenha modos! deci
didamente a senhora não leva a seria o seu papel 
de criada! 
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COTlNHA - Ai! Tens razão!. .. E' que me as
sus-lO'U a tua gritari a! 

ALOA - Dobre a lingua ! Diga: a senhora! Em
quanto ·durar o brinquedo, sou sua ,patroa. 

COTlNHA - Tens razão ! (Velldo que A/da fa2 
"ma careta; ellleJlda) Quero dizer; a patroa tem 
toda .;). razão! . 

ALOA - E' escusado dizer: UII1la patma tem 
seffiúl re razão ! 

COTINHA - Quando pa·ga os alugueis. 
ALOA - Socegue. O seu aluguel .será .pago; 

vou fazer u.mas 110ta~ de pa,pel -de e.mbrulho. 
ICOTlNlIA - Dinhei.ro d'e pa.pel de embrulho ! 

Estou vendo que vou ser embru lhada ! 
ALDA - Não quero observações. Os doces 

estão .pomptos? 
COTINHA - Tudo, tudo. O pudi.m ficou até 

prompto de ,mais: está todo queimado ! 
ALOA - Pois foste queimar o pudim? 
COTINHA - O -doce de laran ja cahiu todo no 

chão. 
ALOA - Que ~izes ? 
COTrNHA - Mas eu apanhei com cuidado, tirei 

o cisco .mais grosso e IPUZ di·reitinho ma compo: 
teira. 

ALOA - Que porcaria! 
COTlNHA - Ora, ninguem 'sabe! Você vae 

ver ... (emel/da) A ,patroa vae ver como todos 
lambem os beiços e ,pedem mai s. 

ALOA (levaI/do as mãos á cabeça) - Chi ! Nossa 
Se.nhora! Nem me lembra,,*, do bolo! Está no 
fogo e é capaz .d·e queima'r tambem! 

COTlNUA - Corro á casinha ! 
ALOA - Vae, que na "osinha é que é o teu 

lagar ! 
COTINHA (vae sahiy. Esbarra em Lll fú e Lili, 

que el/tram)-Oh! Cá ~tão os padrinhos da bo
neca ! Bem bom! A gente vae rir a fartar! 

ALOA (á CotiJllla) - Vae ver o bolo. rapa
riga.! ( a LU/li e L ili) Entrem, queridos compa
dres I. .. Ai! As criadas de hoi e ! 

SCENA II 

ALDA, LULU' Il LIL! 

L ULÚ - A·h! Era a Cotinha! 
LILI - Com a caTa toda enfarruscada. 
ALOA - Para parecer uma criada de verdade. 

LILI (ve,ldo a bOJleca) - Cá e~tá a afilhadinha! 
(70",a-a IIOS braços) QU'e bonita que está com o 
seu vest ido novo! (a Li/i) Dá a benção á tua 
afilhada ! (Ap" eseJl ta-Ihe a b01leca) . 

ILu LÚ (vae pega.' lla bOJleca. Fa2 um gesto) 
- Está de fralda? 

ALOA - Pód e pegar sem susto. 
LULÚ (afagoJldo o beiço da b01leca, muito des-

ajeifado)-Biro, biro, bi~o . . . T ão engraçadinha! 
[,ILI - Está tudo prompto para o baptisado? 
ALDA - Só faltava,m os ,padri.nhos. 
LULÚ (com illteresse) - E os doces? 
ALOA - Socegue. Temos um doce de la~anja 

que é de lamber os beiços. 
LILI - Ah! Que bellodia! 
LULÚ - Muito ha.vemos de dr! 

OS 1'IU;S (dão as mãos Co calltam, pulalldo, IIlllita 
alegres) - La, la, la, la, la la! 

SCENA III 

OS MESMOS >: NnoNHô 

(En~ra Nhonhô, que é um menino prerencioso. 
de calças compridas, queren·do fingir ·de gel/ /e 
gra l/de) . 

NHONHÔ (entra'l/do) - Bonito! Damam e pu-
13Jm como vordadei ras oreanças. 

J,ULÚ - -E que somos nós, senão creanças? 
NnoNHô - Vocês, talvez. Quanto a mim. sou 

L!II11 homem. Vejam ! Calças compridas. Já fiz 
10 annos. 

ALOA - Sempre as mesmas fumaças I 
LILl - Sahiu-nos ,tolo, o Nhonhô! 
J,ULÚ - D"ixa-te de tolices e vem brincar 

C'omnosco. 
NnoNHô -Brincar? POlia"! Não tenh o tempo 

para Ísso. E as lições? Tenho dez para amanhã. 
Dentro <le quatro annos quero ser bacharel! 

OS OUTROS - Ah! Ah ! Ah! 
LULÚ - O bacharel! 
ALDA - O .doutor Nhonhô! 
NHONHÔ - DoutOT! E ·por que não? Se vocês 

vissem üs li vros que estudo ... 
LILI - E que estudas tLi? 
NHONHÔ (com importancia) - Geometria, geo

gaphi·a., geologia, cosmographia e ·parece que um 
pouco de philosophia. 

C'QTINHA - Não tens certeza? 
NHONHÔ ~Pudera! E' tanta coisa, para uma 

cabeça só ! 
L ULÚ - Deixa essa prosa.pia {! vem brincar . 
N n oNHô - Impossivel! 
LIL! - I mpossivel, por que? 
NnoNHô Eu! Um futuro bacharel! 
COTlNHA fias de brinca r! (arrastam-lI'o) 

Anda! 
NnoNnô Não! D eixem-me, ou zango-me. 

Bri'l1quem vocês. E' natu~'al! 
LUI.Ú - Pois seja ! (LU/li, Lili e A/da fa~rm 

roda. ca.n/ando e pltlalldo. N/will,ô, a "m lado, 
tira do bolso IOIl chamto, que accel/de.) 

LULÚ - Elle fuma! 
LI LI - Meu Deus ! 
ALDA - Que horror ! 
LULÚ - Ao menos has de tomar parte na f esta 

do haíl ti'ia tlo. 
NHoNnô - Que baptisado? 
AI.M _ . Pois não sabes? Ba.p l isamos hoje a 

.minha boneca mais moça. 
NHONHÔ (com d.spreso) - Um ba·ptisado de 

Loncca! 
ALDA - Vae chamar-se Carola. 
Lur.ú - Lili é a madrinha. 
L1L1 - E Lulú é o padrinho. 
NUONHÔ -Vocês não têm vergonha! Pois com 

a idade que têm, brincam ainda com bonecas ! 
'ALOA - Lá volta, a mania! 
,NHONHô-Que hão de fazer então as creanças? 
ALOA - E' tolo! 
NHONHÔ-E' tempo de tomarem juizo. Vejam 

que estamos cresci<los. Dentro em pouco esta-
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remos casa-dos, 'Pais de féilmilia... Pais, quero 
dizer - eu e o Lulú; Lili e Alda es.téLrão mães de 
familia. 

ALDA - Caraminholas! 
LULÚ - Somos creanças. Queremos brincar. Tu 

és creança como 'nós. Deixa as tuas tolas ,preten-
ções -e vem brincar comnos·co. . 

NHONHÔ - Nunca! Tenho os meus livros e 
tenho o meu charuto. Isto ,de ser homem tem as 
suas re ponsabil,ida,des! 

(Entra Cotinha a correr. Traz na mão um 
prato com um grande bolo.) 

SCENA IV 

os MESMOS E COTINHA 

CO'fINHA (entra7ldo) - Pat roa! Patroa! O bolo 
e.stá 'P'ro mpto! (Estellde o bolo.) 

LI LI - Es;tá bonito! 
LULÚ - Deve esta'r gosto o! 
COTINHA - Sahiu de .primeiríssima! 
LULÚ - Já e5'tou sentindo o gosto! 
COTINHA - ão precisa-s cOl!Iler. 
ILULÚ - Como não? 
COTlNHA - Pois se já estás s·entindo o gosto. 
LULÚ - Viva Cottinha! 
LILI - V.iva a oo·sinhei·r·a! 
NHONHÔ - -A ver,dade é que- está cheirando! 

(Vae se approximando do bolo.) Este bolo é 
para se comer? 

COTINHA - Olhem a grande du 'i-da! Todo bolo 
é para se comer! ~ 

NHONHÔ - E' que ... E' que ... Estou com tal 
appetite, que era Cé\Jpaz de comel-o sosi'nho! 

COTL lIA - osinho! Is.so é que não! 
NrroNHô - Dem-,me um ,pedaço. 
COTINHA - Não póde ser. O bolo é ,para o jan

tar do baptisa·do ... 
LULÚ - E como não tomas parte ·no ba.pt,i

sado ... 
NHO~'HÔ - Tormo parte no jantar. Ai! Que 

cheiro! . 
COTINHA ;-- .. 'I cnos essa! O nosso j an tar não 

passa de um brinqu.edo de creanças. 
NHoxnô - Quem tem isso? 
COTI -HA - E' que, não endo você uma cre

ança ... 
LULÚ - S'enodo voc

A 

quasi um bacha'rel! ... 
LILI (concluindo) - _ Tão quererá tomar parte 

num baptisado de boneca. 
NHONHÔ - Mas o bolo! 
COTI l: H A - O bacharel é guloso! 
1 HOlTIlÔ - Sou. ou guloso como uma cre

ança. E' o defeito que me ficou -do toeompo das 
.calças curtas. 

LULÚ - Depols, tens o -charuto. 
NHONHÔ - Se é por is o! ... (joga fóra o cha-

ruto) Está me ,P'Qndo 'Um pouco tonto. 
CO'tINHA - Tens a philosophia ... 
NHO TIIÔ - Estou farto della! Venha o bolo! 
AI,DA - Não te env'ergo,nhas do nosso brin-

quedo? 
NHoNHô - Juro-lhes que não. 
ALDA - Tomarás 'P'arte no baptisad ? 
NHONHô - E' 'P'·ra já. Ai! Que cheiro! (Q1ur 

avançar no bolo, mas C oti, ha não deixa.) 
ALDA - Pois como caS1:i b o das tuas fumaças, 

ilmtpomos uma -condição: Fa,r: s tu o bapti ado! 
Serás o pa·dre. 

'NHONHÔ - ,Mas, se não sei la,tim! 
ILULÚ - 'Engl101as q'Ualquer coisa! 
ICOTINII,A - Serás o 'reverendo N honhô ! 
TODOS (rindo) - O ,r·everendo Nhonhô! 
\NHONHÔ (olha para o bolo) - Seja! Olha a 

batina para um ! 
ALDA - E' iP'ra iá. Temol-a ,prompta. (APanha 

sobre um moveI uma batina de papel. Vestem em 
Nhonhô). 

NHONHÔ - Onde se faz a erimonia? 
ALDA - .Na sala de jantar, ,por causa da 'pia. 
~ HONHÔ - A caminho! Lili e Lulú, ,de braço 

dado. Depois vaes tu, (a Alda) que és a mã.e da 
crea'nça. (A parte) Ai que 'chei'ro! Não vou para 
a igreja sem metter o dente .neste bolo! (Organísa 
o prestito). 

'COTINHA - Eu sou a carregadeira. 
NnoNHô - Pois então toma a creança. Põe 

aqui ess'e trambolho. (Illdica o bolo, que Cotúlha 
coUoca sobre um movel.) Toma-a, assi,m. (Dá a 
boneca a C olinha.) Eu fecho o presÜto. Um. dois, 
tres! V 3Jmos ! -(O prestito põe-se e1'1l movimento. 
Nhonhô vae atra::, fingindo rezar, fazeHdo gestos 
adequados.) . 

NHONHÔ - Ora pro Ilobis! Oremu,s, logo mais 
falaremos! 

(Qual/do passa perto do bolo, tira depressa ttm 
pedaço, que 11lette na boca.) 

NHONHÔ (com a boca cheia) Spiritu, tuo! 
Ameu! Como está gostoso! 

C01'INHA (que bispou o 1i1ovimellto de Nhonhô) 
- Tirou tas'ca! Não vale! 

TODOS (olhando para Nftolllzô) - Tirou tasca! 
Assim não vale! 

N HONHÔ - Orate, fraLes! 
COTINHA - Fóra o padre gatuno! 
(Desfa::-se o preslito. Cercam, Nhollhô, em, q1/em 

dão 11Httta. pancada. Grande cOllfusão. Todos gri
tam. AfiliaI Nhollhô passa a mão HO resto do lJolo, 
e sae a comer, persegu1.:do pelos demais.) 
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