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2a SESSÃO

PARECER

da CODnn.issão de Instrucção Publica COD1. o Projecto substi
tutivo sobre a re:fbrD1.a do en.sino l:)riD1.ario

I escolar, no circulo da sua e pecialidade, Dão
fosse apenas o mais infeliz dos indicio da
phase diatl1esica de nm mal, que chegou ao

E TATISTICA E SITUAÇÃO DO ENSINO POPULAR extremo da sua invasão, paralysando nos cen-
tros directores as forças de reacção e a pro-

Referindo-se á tardança dos relatorios in- pria consciencia da enfermidade; si real
cnmbidos nelo Governo Imperial, em aviso de mente não 110uvesse de que corarmos em
29 de fevereiro de 1876, a um professor, a presença de um confronto com a maravill1as
quem se confiára a commissão de e'tudar, na do progresso do ensino'publico llQS paizes mo
União Americana e nos Estados europêos, os delos do anlitro e do novo continente, as
progressos do ensino, e que até hoje não deu medidas radicaes iniciadas pela reforma signi
conta des.e encargo, exprim!a-se, h~ do,!-s ficariam um simples prurido de innovações
annos, a Inspecto!'ia Geral d~ .1I~strucçao pn· desnecessarias e absolutamente nocivas á
maria e secundaria no MUllIClplO Neutro em sequenciado nosso desenvolvimento tranquillo
termos, que cumpre consignar aq,!-i; porque e prospero á sombra de instituições capazes,
caracterisam de um modo smgular as nesse caso, de competir, em seus resultados,
circumstancias lastimosas da instrucção pu- sem nenhum di pendio de intelligencia e de
blica entre nós. estudes, nem sacrificios publicas ou particu-.

«Pelo que tenho coll1ido., dizia-se alIi, lares, com as que têm custado á America e á
c de leituras feitas e de nolicias dos trabalhos Europa tanto dinheiro, tanta sciencia e tanta

pedagogicos na exposição de Philadelphia, abnegação de individuos e Estados.
está me parecendo que as narrações do nosso Mas a verdade - e a vossa commissão quer

c cGmmissario não terão de deixar-nos pesa- ser muito explicita a seu respeito, desagrade a
« TOSaS pelo estado de nossa instrucção prima- quem de agradar - é que o ensiuo publico
c 1'ia . • ( 1) . está á orla do li01i te passivei a uma nação

Mui de industria transcrevemos esse tOplCO que se presume livre e ci vilisada ; é que ha
omcial ; porque, dian te das chagas que oJle decadencia, em vez de progresso; é qlle somos
concorre para obrigar·nos a descobrir, não é um povo de analpl1abetos, e que a massa deJles,
pos,sivel c01?-ceber mais, tri~te sympto~a ~o si decresce, é n'uma proporção desesperado
vicIO chrolllco e constitucIOnal, da mlsena ramente lenta; é que a instrucçào academica
intellectual e material da instrucção publica está infinitamente longe do nivel scientifico
neste paiz, do que es a insensibilidade com desta idade; é que a in trucção secundaria
que o encara a repartição preposta á u· ofIerece ao ensino superior uma mocidalle cada
perintendencia do ensino popular na capital do vez menos preparada para o receber; é que a
Imperio. Si esse optimismo, exprimido instmcção popular, na Côrte como nus pro
pelas mais altas :mtoridades da administração vincias, não passa de um desideratum; é que
. ha sobeja materia para DOS e1?-chermos de ver-

. . ganha, e empregarmos herolcos esforços por
( t) Re/atorlo, da I'ls~eetol·. Ger, da Inst". prima,.. e Iuma rehabilitação em bem da qual i não c/ui-

SCCllIlC/. 110 mlllHe. da COl"te,paJ. 6, allllCXO ao Rc/.t, dos ,'. '·d d
Ncgocios do IllIPcrio em 1878. zermos deixar em dUVida a nossa capacl a e
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mental ou os nossos brios, cumpre não recuar
ante sacrificio nenhum; não s6 porque, de
todos os sacrificio possiveis, não haveria um
que não significasse uma de 'peza proxima
mente reproductiva, como porque trata-se aq ui
do nome nacional n'um entido ma is rigo ro -o,
mais serio, mai ab oluto do que o que se de
fende nas guerra á cnsta do dezena do mi
Ibare de vidas humana roubadas ao tl'a
balho e centena de milhões arrancados, sem
compen ação, aos mai esterilisadores de todos
os impo lo .

Neste parecer, cingiremos a nossa demon
stração ao ensino primario. Nesse estudo o
primeiro facto que impre~siona o observador
con ciencioso, é a indolencia do nosso pro
gresso e colar, para cuja apreciação nos apoia
remos nos quadros seguintes, que a vossa
commissão organizou mediante infol'mações
officiaes (i).

(i) Colilida3 nOs R,futo/'ios do Millisterio do Imporio
do i85'., i870, i872, i874, '1878, '1880 e Relatado do In
spoctor Gorai da inslrucção primaria o socundaria no Mu
nicipio Neutro om '1858.

Esco1as prim.arias no Im.perio

~ '" :.:

~ ~o o 0'"
~~suo MASCUU'O 8BtO FEMINl,SO " m~

~e.'" "'''' """,,,, ,,~ ,,'" o", § ....
..,~ ..,'" ..,~ ~~ ~ ..

PUblicaslparLiCU laros

SO ,",o
'"'~ 0°A~NO

Pu blicaslparUCUI aros

'"'~
"'~ 0 0 ~ ..

00 So ~~ ~o
~o

00 "o .. o C-'z :z
Total TaLaI .. '" e:;;I " .. "z ,-,z.. .. .., ..", ti..:: v, ...

" .... .. < "o
° .. " o

f857 L375 2"2 L657 488 i60 648 2.863 442 p'.305
i869 L775 !,iI! 2.f87 8i2 207 L079 1l.587 n 778 3.365 662
f87i 2.343 458 2.801 LU8 1153 L401 3.49i 7H 4.202 837 897
i873 2.709 590 3.299 L465 250 L 7f.6 (i) 4.i78 (2) 899 5.077 875 i,772
i 78 ........ ............ ........ ........ ............ 4.951 7iO 5.66! 43i 2.356

OBSERV AÇÕE S

~
.) E Lo lOlal comprohondo 97 oscolas particularos não classificadas.
iI EsLa somma abrango 3 oscolas mixLa .
Il) 89J, o nào 840, por acroscerom 59 muLas.

[I'; tava quasi concluida a parte estatistica perio á Assembléa Legislativa, na ia sessão
do primeiro capitulo de te parecer, quando deste anno, é que o total das escolas publicas
nos chegaram ás màos os relatarias ·deste e parLiculares, cuja existencia chegára ao
anno, as im como varias publicações estran- conhecimento do Governo, não pas a de 5.072.
geira , que nos fornecém dados mais recentes Como esse relatorio não menciona as escolas
acerca de diversos paizes. Consignaremos da Parahyba, que, em i879, eram 75, nem
entre os mesmos signaes que abrem e fecham as particulares do Piauhy, Rio Grande do
esta nota as informações colhida nesses es- Norte, Alagõas, Sergipe, Espirilo Santo, Rio
cripto ,officiae ou particulares. Grande do Sul, Minas e Goyaz,- suppondo

i não modificamo o texto, é porque-re- que a somma dos estabelecimentos particu
leva tel-o bem em mente - essas noticia" su- lares de ensino primario, nessas oito provin
perveniente n!fo alteram as nossas conclusões; cia~, iguale á das outras doze, mais o muni
antes, a.'I.qravam a inferioridade de nosso paiz, cipio neutro, isto é, perfaça o numero de 37lJ"
inferioridade a que no propuzemos dar o maior Leremos, no Imperio, entre escolas particulares
relevo neste lartro quadro confl'ontativo. e publicas, 5.52i, algarismo inferior ao de

Pelo que respeIta ao mal pa supra, o que 15.66i, consignado no mappa supra, como
se averigua do relataria do Ministerio do Im- correspondente ao anno de i878.]

A1u.rn.nos inscrip"tos nas escolas priJD.arias
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[Segundo o relatorio ministerial deste anno,
o total das inscripçÕ8s conhecidas ao Governo,
em i88i, era de H7.307. Esta somma não
abrange as escolas publicas e particulares do
Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, Ser·
gipe, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, nem
as particulares do Amazonas, Pará, Maranhão,
Ceará, Pernambuco, Espirito Santo, Minas,
Goyaz e Municipio Neutro. Mas pelo quadro
acima se vê que a somma das matriculas, nos
estabelecimentos particulares, não ascendeu
jamais além de i:7, em relação á das inscri
pções nas aulas publicas. Demos, porém,
favorecendo sempre a these corítraria a nós,
- que a razão crescesse, em dois annos, de
1.: 7 a i: 6. Cbegaremos á conclusão de elevar·
se hoje a i9.55i (isto é, f/6 de H7.307) o nu
mero de alumnos nas aujas particulares do
Municipio Neutro e das oito provincias que o
antecedem (menos a Parahyba) na enumeração
que acabamos de fAzer. Quanto ao Rio GniOde
do Norte, Sergipe, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso, pelo relato rio do Ministerio do 1m
perio de 1879 (pags. 73, 77, 8i e 82) se vê que
o numero de matriculas, nas aulas particu
lares dessas quatro provincias, perfazia 26.509.
No Piauhy, que contava então i,56i crianças
nas escolas publ icas, as escolas particulares
não podiam ter mais de 4,00 a 500 alumnos,
ao todo, pois, entre urnas e outras, 2.000. Sup
pondo que na Parahyba, cujas e colas eram
apenas 74, (Ibid., pago 75), houvesse tantas
inscripções como no Rio Grande do Norte, que
possuia 110 escolas (lbid., pago 73), attribllire
mos á primeira dessas duas provincias, em
i879, o numero de 2.824, alumnos. DesL'arLe
a iuscripção em i879, nas aulas de primeiras
lellras, publicas e particulares, da Parabyba e
Piauby, junta á das particuJares no Rio
Grande do Norte, Sergipe, Rio Grande do Sul
e Mato Grosso, orçaria por 3L4,3J almas.
Suppondo que, em dous annos, a inscripção
avultasse a um terço mai do que era (o que é
grandemente exce ivo), consignaremos a essa'
seis provincias appro imada mente 4,1.433 ma
triculas, que, addicionadas ás ii7.307 do pri
meiro total e ás i9.55i do segundo, produzi
ri:lm, em definitiva, como expressão da matri
cula em todo o Imperio, pre entemente, a
somma de i78.29i, omma que, apezar das
exaY.fJe1'adissimas conce~sões qlle contra nós aca
bllmos de fazer ne te calculo, deixa-no ape
nas, sobre os i75.7f4, de i878, a vantagem
in ignificante de 2.577 inscripções em dou
annos, on menos de i %, ou 0,73 % ao anuo.]

Con,iderados esses algarismos em absoluto,
é facil acreditar que tenhamo andado muito,
e que nos vamos approx.imando accelerada
mente das nações onde a escola é uma neces
sidade sentida e um alimento generalisado
entre todas as classes. Mas, si levarmos em
conta o desenvolvimento par:illelo da popu
lação, verificaremos que bem pouca é a di-s
tancia vencida, e que, relativamente, não
estamos muito menos mal do que vinte e tre"
anoosatraz.

Qual era, de feito, a no s~ popul~ção em
i857"t Estimando em 3.300.000 habitantes a

de i8i7 (i), e em 7.677.000 a de i 854, (2), deu-se,
nesses 37 annos, um accrescimo de !}.377.000,
isto é, de H8.297 por anno. Suppondo que o
creseimento médio annual, de i854 a i857,
continuasse a ser o mesmo, teriamos, em i857,
uma população de 8.232.69i, que, figurando
sempre as condições menos favoraveis á nossa
these (pois quanto ma is profundo se suppuzer
o atrazo no ponto de partida, tanto mai sobre
sahirão os progressos que se apregoam), ele
varemos a 8.500.000. Fix30do em i,500.QOO
a cifra da população e crava, que devia ser
mais alta, proxima corno estava ainda a épolla
em que se e~tancaram as odiosas fontes do
trafico africano; isto é, observando sempre o
mesmo systema de avultar a cifra da popu
lação livre, e enfraquecer, portanto, relativa
mente, a da matricula escolar, facilitando
assim aos optimistas as condições mais com
modas para urna demonstração victoriosa
contra nós,- contariamos em i857 uma po
pulação livre de 7.000.000. Sendo então de
70.224, alumno a matricula, seria i ,0.4 % da
população livre a inscripção nas e colas de
primeiras lettras; e, elevando· e a somma
geral desta a 3.305, haveria uma e cela para
2.H8 habitantes.

Em 1869 tínhamos, entre escolas puhlicas e
particulares, 3.365, com i05. 06 discipulos
inscriptos. Admittindo, como o conselheiro
Candido Baptista de Oliveir'a (3), li ue a popu~
\ação livre, no Brazil, duplique em 30 anno,
crescerá 50 0/ 0 em i5 ;de onde seguir'se-hia
a existencia de iQ.500. 000 habitantes livres
em i872, ou cerca de 9.800.000 em i869 (4,).

(i) Calcnlo do americano Henry Bill. Desses, i.OOO.OOO
escravos. Investiga;ões sobre os rECeliSCamel/tos da populofiIo
geral do I.nperio e de cada provillcÜI de per si, te'it4das desde
os tempos cololliaes atI! hoje. Annoxo ao Rela/orio do 1m
perio em i870. Pag. i67.

(~) Informações das presidencias de provincia em res·
posLa á circular do Ministerio do Impoflo de 23 deoutuuro
de 1854, das quaes dá-se conLa no Boelatorio Josse Aliuis
teria em 15 de maio de 1 56, pa).'. 95. Em i82) ) conse
lheiro VeUoso de Ol;yeira, na sua memoria seure
A igl'eja do Brazil, dava-no 3.288.n3 habitantes livres e
l..i07.388 escravos; ao todo: 4":396.i32. Mas o senador
Pompeu, em cujo compelldio de geographia se nos deparou
essa estalislica, linba·a por doficienle, e calculava a
nossa população naquelJe tempo em 6.000.000 de indi
viduos. Casado Giraldos, porém, no sou Tl"Otado completo
de Oosmogr. e Geograph. historica, physica e cOnllllercial,
al/tiga e moderna, ainda em i8~5 calculava aO n...zil
menos de 5.000.()()(} de almas. Malte Bruo cin o annos
dopois ainda a orçava cm sós 5.3.~O.OOO (Tablcau Statistique
dI' Brlsil, na sua Géographie ILn'verseUe.) Em 183~ o
senador José Salurniuo, no seu Dicciollario tapogrophiIJo
do Imperio do Brazil. a orçava cm 3.800.000, cifra ovi
dentemente falsa. Em i850 Canelido Baptisla de O1ivoira
a elevava a 8.000.0011, sendo oscravos, d'onLro osses,
2.50 .000. .

Em i 67 um lrabalho de proeodencia omcial da-va-nos
iLi80.000habitantes: 4.0.380.000 livres o 4..400.000 os
cravos (O Imperio do BrlJZü >ta C3:pasi;ão universal de 1867,
pago iOO-3.), numero qno o Sr. Candido Mendos, no
seu Atlas do Imperia, rednzia, em t868, a ii .030.000.

(3) Na sessão do Instituto illstol'ieo do 20 de junho
do i851.

( 4) Pompeu (Oampelld'o de geographÜl) calculava om
4.2.680.000 (iO.!l69.flOO livros e i,72 .000 escravos) a
nossa população em i 69 .• Mas., acresconlava.,. peles
calculos de que nos servimos, fundados nos arrolamentos
pareiaes das provineias, a população livre chega apenas
a 8.725.000 habilanlú e a escrava a L690.000, compnto
redllndo .• O nosso calculo ( 9.800.(00), excodendo om
L075.000 O quo so 6rmava nos reconseamentos provin
ciaes, seguramente incompletos, e ficando quasi á mosma



Logo, uma escola para 2.91.2,33 habitantes,
tenelo matriculados 1.,08 % da população livre.
Quasi nulJo foi, portanto, si é que houve, o
progresso escolar, confrontado com o desen
volvimento da população; apurando-se, em
1869, para cada e cola 794,,33 habitantes mais
do que em 1857, ao passo que a inscripção não
crescia senão 0,04, Ofo du população livre, ex
cesso, digamos assim, quasi despresivel lJara
um só anno, quanto mais para o largo periodo
de doze, que o reduz á porcentagem annual
de 0,003.

Como Ó, porém, sobre dados approxima
tivos, e não sobre algarismos indubitaveis,
que se estabelece este calculo, para não se
suppor que, com o fim de colorir, mediante
artificiosas combinações estati ticas, o nosso
pessimismo,exaggeremo a população daquella
época, não poremos duvida em reduzir, contra
os interesses da nossa these, o computo an
terior á proporções de uma exiguidade inferior
a todos os limites do possivel. Dando que uma
população de 7.000.000, qual a nos a em 1.857,
cre cesse de sa da ta até á de 1.869, annual
mente, termo médio, 1.1.8.297 habitantes, isto
é, o mesmo numero de almas que de 1.817 a
1854, crescera cada anno uma população, como
era a do Brazil no primeiro desses, de
3.300.000, Leria no ultimo deltes ascendido
esse numero a 8.774,.4,55 pessoas Iiv res, re
sultado que excede apenas em 4,9.4,55 o dos
recellseamen tos provinciaes naquelJa occasião.
Ora, ante algarismos taes, as escolas e os
alumnos inscriptos nos cursos elementares, em
1869, acbar-se-hiam, para com o numero total
de individuos livres, nestas duas razões: es
colas -1. para 2.522, l!2; matricula 1,2% da
população. Logo, apezar da hypothose, bene
vala talvez até á impossibilidade, que conce
demos aos devaneios da ingenuidade omcial,
as necessidades da população de 1.869 bstariam
muito mais desattendidas que as de 1.857 ; por
quanto o oirculo da população correspondente
a cada escola, qne, no mais longinquo desses
dons annos, era de 2.1.1.8 habitantes, estendia·
se, no mais jJroximo, a 2.622, 4,2, accusando
as im uma differença de favoravel de 504,,42
habiLantes por escola primaria; emquanto a
inscripção, si de algum augmento se resentia,
era apenas de 0,1.6 'I, da população em 1.2 annos,
ou pouco mais de 0,01 (0,133) annualmente.

E01fim, sendo a população livre de
1. 8 6 9 quasi o quadruplo da de 1.817
(8.77l!.4,55: 2.300.000), o termo médio do sou
desenvolvimento annual, na mais recente
de sas dua datas, havia de ser necessaria
mente quasi o quadruplo da cifra que o ex
primia na mai antiga. Isto é, si em 1817 uma
população livre de 2.300.000 almas crescia
H8.297 habitantes por anno, uma população de
8.774.4,ti6 devia Cl'escer annualmente 4,50.952.
Supponha-se, porém, que fo se apenas o du
plo do que era em 1.817, isto é, 236.594,. De-

dislauoio. do do Pompou, quo o oxcodo om LOi5.000
(COUl quanlo osll'ibo na loi ostaLi Lica do Candido n.
do Oli voira, altolHada por Pompou lambolll), llxa-so
quasi llrocisamonlo no moio lormo ontro osso dous ox
ll'omos, irculllstancia r[uo paroco abonar a pl'Udoncia o
plausibilidado da nossa al'aliação.

4-
veriamos, ainda as im, ter, em 1.878, uma po
pulação de 1.0,903.801. individuos livres. Ora,
as escolas eram a esse tempo 5.661., e a matri
cula enumerava 1.75.71.4 alumnos. Logo, as
escolas estariam na razão de 1. para 1..926,12
habitantes, ê os inscriptos na de 1.,61. % da
população, E tas âuas confrontações reve
lam já, não o negamos, um principio :le movi
mento apreciavel; mas vede quão subtil. O
quociente dos habitantes pelas escolas decres
cera 696,30 por cada uma em nove annos, ou
77,34, cada anno, o a porcentagem da matri
cula respectivamente á população elevara-se
0,59 % nO'mesmo prazo, ou, annualmel1t~,

0,064, "/O, proporção humillima. Portanto, si
não é o numero das escolas, mas o dos alum
nos, o vllrdadeiro thermometro da realidade
do ensino, que póde ser muito offerecido e
pouco lJrocurado, a bem mediocres termos
deve esse computo reduzir a salisfação dos
verdadeiros amigos da instrucção popular.

Con iderem-se agora as duas épocas extre
mas: 1.857 e 1878. Em que algarismos se tra
duz a média do nosso progresso, proporcional
mente ao crescimento necessario e continuo
elo numero de habitante.>? Afrequoncia, que,
em 1857, cifrava-se em 1.,04, Ofo ela população,
21 annos depois tinha subido apenas 0,57 o/n'
ou, termo médio, 0,027 % annualmente. Com
e sa celeridade de millésirnos por anno, care
ceriamos 37 annos, para que a inscripção cres·
cesse 1 %; e, como a nossa população de idade
e colar ( 6 a 1.5 annos ) está para a população
total livre na razão de 22, 6 Ofo (1), em menos de
799 annos não teriamos cbegado á situação que
se anhela, á situação normal de alguns paizes
já hoje, onde toda a população de edade esco
lar recebe a instrucção primaria.

Será esta perspectiva realmente para nos
infundir alegria e altivez? Bem singular pa
triotismo fora o dos que, diante deste quauro,
si o tivessem visto, sentissem dilatar-se-lhes a
confiança. Mas releva desmaginar dessa illu
são os que ~inceramente a nutrirem. Para
qualificar de promettedora essa evolução des
animadoramente vagarosa, que deixa entrever
para d'aqui a oito seculos um estado de que
varias nações cuIlas sll avizinham com uma
velocidade progressiva, é necessario olhar a
estatistica por um só aspecto, e ler os alga
rismos, sem comprebender ns suas relações.
Como as escolas, de 3.305 no anno de 1857, su
biram a 5.661, exulLam, e assoalham que a
accessibilidado da instl'Ucção escolar augmen
tau 58 %. Como a mntricula, nesse periodo,
se elevou de 70.224 ai 75.7i4" ensoberbeeem
se, e alardeiam que a cifra da população
escolar alheia ao ensino diminuiu nessa
mesma c cala. Um instante de attenção basta
para dissipar esse erro. Ha dou movimentos
collaterae ,duas trajectorias parallelas, a da
frequeucia escolar e a da população, que é
preciso observar ambas ao mesmo tem po, estu
dando-as reciprocamente, para vingar a uma
conclusão séria e justa. Si a prop<lrção entre

-ti) Consolboiro COI'J'êu. Relatoria e trabalhos estati<ticos
Onl 21 rle De;e7llbro de 1 76. Rio de Janoiro, i87i. Esta
tistica~da iustrucção!publica, pago 5.
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:i\l:appa da insoripção nas esoolas
publicas prilnarias do lllunioipio
neutro de :1836 a:1854

·U.986
Illumnos do primeiras lettras.

O oxcesso do 1881 sobro 1 78 é, portanto, aponas do 326,
ou iU8 matriculas por anuo, vantagem quasi unlla, quo
conseguintomonto deixa em pé as nossas conclusõos.'1

De :1.855 a 1.878 os dados oillciaes são mais
ou menos completos, e deixam formar juizo
approximadamente exacto acerca do impul o
que, neste quarto de'seculo, tem determinado
o movimento ascendente da inscripção escolar,
quer nas escolas do Estado, qner nas de
creação individual. Eis o mappa dessas infor·
mações. (2)

6.707
343
277
iOO

4.559

o o
Z '<Z U>

o < <
15 o ""'o f:J

""'
Z -< ""p ~ o""

.....
o ..., ...
00 ::a 15 0 f:J< f:J o<;l gg::a f=< mf:J

""' f:Jf-< moo
O O <: C:<;Z; ~oo;-l
><: ><: ...

8< o
f:J t'=l b >«
00 00 H <: t'=l

508 i32 640
7Q8 277 985 345
95i 332 L283 298 643

876 3í2 L2f.8 ...... 618
1.026 4H i .1.40 i82 800
1.022 1.20 i.44-2 2 802

9H 471 1.32 ...... 7/.2
875 I. 1 La56 ...... 716
9i5 5i9 1.*34 78 794

1.013 599 1.619 ...... 972
1.028 547 1..575 ...... 93:1
1.048 593 1..646 71 1.006

909 555 -1.464 ...... l:l2t.

136 .
i83í .
1838 .
i839 .
i840 .
1841. .
i842 ..
i843 .
i8V•.....•.......•.
i845 .
i8'.6 .
i847 ..
i848 .
1.849 "
i850 ..
i85l.. .
i852 .
i853....•.•.....• "
185' .

ANNO

Pelo que toca á matricula, são tambem defi
cientissimo , em relação ao lapso decorrido
de 1836 a 1.854,. Das cifra consignadas no qua
dro seguinte averigua-se, entre a inscripção
escolar no primeiro anno e a do ultimo, uma
diJferença tolal de. 824, alumno , ou, divididos
por 1.9, um excesso annual de 4,3,3 apenas.
Ma essa estati tica omitte absolutamente as
escolas particulare ; e não a regisLramos senão
por accessorio, para dar uma noção do estado
do ensino publico elementar na capiLal do
1mperio ha 26 annos. (1)

(1) Esso mappa e o que 50 lho oguo srro deduzidos
ambos dos mosmos documentos administrativos a quo so
I'ofero a nota antocodenlo.

[(2) Nollo não enLl'a a estatistica de 1881, quo só agora
so nos oO'01'OCO no Relatorio do inspoctor gorai, annoxo
ao do ministorio do imporia. Conformo ossa autoridado, a
matl'icula, nas escolas pnblicas, duranto o i O lrimostre
do i88i, foi de 5.629 alllmnos, e do 7.785 no 30 trimoslro.
A ~édia oslaholoce, pois, o numero do 6.707. Tomos,
assun :

Nas aulas publicas .
No mosloiro de S. Bonlo .
No lrcão liLterarie portllguoz .
li'o asylo dos mooinos dosvalidos .
Em varies oslabolocimontos privados.

as duas no ponto de partida revela um estado
de ignorancia nacional, não é razão para j ul
garmo-nos felizes a certeza de que a frequencia
depois dobra, triplica, ou decúpla ; porqile, si
a população ruais ou menos pari passu dobrou,
triplicou, ou decuplou, não são melhores as
condiçõe do paiz. 'uma nação cuja massa é
analphabeta, o movimento escolar não póde
tranquillisar os espiritos progres islas, si a
sua actividade não se traduzir n'uma propor
ção bastante accelerada para levar ao desen
volvimento incessante e crescente da população
uma vantagem firme, larga c crescento, que
cubra, por meio de reducções consideraveis e
cada vez mais amplas, o deficit primitivo.
Obvias são, e triviaes parece que deviam ser,
estas verdades; mas o certo é qne só o seu
esquecimento explica essa pbraseologia oflicial,
com que mais de uma vez se tem celebrado a
prosperidade do ensino entre nós, onde a sua
dilTusão é menos que modesta, e decrescente a
sua solidez.

Appliquemos agora ao municipio neuLro o
mesmo processo de investigação.

De :1.836 a 1.854, os relaLorios oillciaes não
mencionam o numero das escolas particulare .
QuanLo ao das publicas, que, na primeira des
sas daLas, eram apenas 20 (1.4, do sexo mas
culino e 6 do feminino ), em 184,2 não passava
de 25 (17 de meninos e de meninas), ás
guaes só em 1854, acer mais uma escola
do segundo sexo.

De 1855 a 1878 o movimento de creação de
e colas é o que se delinêa no quadro seguinte
(1), organizado pela vossa commissão:
Mappa das esoolas prÍlnarias publi.

cas e partioulares no llluuicipio
neutro de :1855 a :1878

PUBLICAS PARTICULARES
o o

I
o ~:2'" o

'"'
z

'"'o;:; z o,", 0:=ANNO 0_ ... ...
""""',<to ~z; ... XO X?-: ... ~o.,,,

~:ã o ~~
.,- o

~~ ... ,n: ... <:.:lE-<

"'
., ...

" '" "
i855 .. i8 ii 29 ...... ...... 1.0 69
i856 .. 20 i2 32
1857 .. 20 13 33 28 25 53 86
1858.. 23 17 1.0 28 22 50 90
i8liO .. 28 21 1.9 23 i7 1.0 89
1861. . 21· 1.6 1.0 32 23 55 95
1.862 .. ...... 29 20 1.9 89
1863 .. 25 17 /..2
1.861••.
1.865 .. 27 l.7 I,.l..
1866..
1867 ..
1.868 .. 26 1.9 Mi
1869 .. 26 21 1.7
1.870 .. 28 21 1.9 5'.. .~ 55 109 158
1871.. 35 32 67 55 til 55 !i0 4.77
1872.. 35 32 67
1873 .. 36 36 72 45 54 99 171
18il•.. .. "i.2 . '''78 1.8 62 BO 18"2
1875.. 36 42 1.9 91 169
I. 76 .. 5'.. 42 96 t.6 55 101 197
1878.. 49 46 95 53 63 B6 2H

(1) Para a organização doslo quadro o dos subsequeu
les consullámos lodos os relalorios do minislerio do im·
poria desde i837 a 1880 o mui los da inspocloria goraI da
Instrucção no muuicipio noutro. Essa é Lambom a fonte,
do ando colhomos as iuformaçõos quo procolem o acom
panham esses mappas.

[Aclualmonlo, sogundo o Relatol'io do minisll'o osto anno,
o numoro das osculas publicas do primoiras lollras é ainda
o mesmo que qual/'o almas almz, do 'Ioventa e cinco !J
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Mappa. da insor:ipção e oo1ar no :Inunioi.~ioneu"tro. de :1855 a :18Q'8

~

01.:
:;:;
c

Po.

\__S_E_X-;-O_M_A_S_OU-:L_rn_'_o__ I__S_E-;X_O_F_EM_J-;-N_IN_O__

ANNO I

I

JI
,,~

.~ o
:;:;~

C O

Po.-a
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I
i. ;02 I 1..510
2.2{6
2.3{2 I 2.052
~.66f. 2.059 359

.. '100
1.4.3

·i:769 ::::
903

...... 2:õi4

L{52
1..5H

2.083
2.273
2.M6

3.444
5.2{3
6.H6

6.i66
6.099
6.899
7.819
7.733
8A49
8.536
7.937
H.~

8.448

67
2.064

'''soo
920

86·"si6 ....
2l'7 '609

·3:iiil ....
..... , 11.597

3.212

f•. 364
4.723

5.2'5
5.1085
5.628

6.656
8.425
9.328
7.31.4
9.378
9.31.01

lO. {II.
H.03{
{0.9t,.5
{U6{
H.748

.139
57

• 60

2.312
2.655
3.005

3.1.66
1,..943
5.563
1,..{89
5.065
5.002
5.7!8
6.{49
5.323
5.71,.0
5.14-0
4.726
6.{5!
5.53{1

2.983
2.830
2.623
2.698
3.1,.90
3.482
3.765
3.{25
1•• 313
4.309
1,..393
4.882
5.r.22
5.72{
6.008
6.1.13
8.i06
6.1.29

L 627
i,733

1..998
2.01,.8
2.227

'3:586
3.650
3.619
3.1.52
3.893
3.891,.
4.228
4.376
4.S5;;
4.872
5.04.7
f•. 833
5.433
6.026

... 798
790

907
992

UH

'2:ÓS6
2.080
2.008
i. 667
2.057
2.0!.7
2.325
2.21.9
2.256
2.239
2.239
L779
2.lI.0
2.939

57{
71,.3
829
91,.3

L 091.
L056
LH6
l.i25
1..530
1..570
L6U
1.7 5
1..836
1..847
1..903
2.127
2.599
2.633
2.808
3.051,.
3.293
3.087

3.971.
4..í75
5.209
3.862
5.1,.85
5./01.7
5.883
6.655
6.090
6.589
6.70{
6.306
8.824
6.034-

'2:737
2.990

3.297
3.1,.37
3./001

l.254
L269

1..405
{.663
L 891,.

'~ã:iü
2.863
3.055
2.522
3.008
2.955
3.1,03
3.900
3.067
3.50{
3.501
2.94-7
I••OH
2.592

Li3{
1..473
1.1083
i.72{

1.892
1. 771.
L507
{.I.73
1.860
L9i2
2.1J4
{ .31,.0
2.1,.77
2.1.62
2./'80
2.755
3.0-23
3.088
3.200
3.359
4-.8i3
3.04-2

lSã5
1856
{857
1858
J8G9
{860
{86{
1862
1863
164
{ 68
1866
1867
I 68
i869.
{870
{871.
{872
{873
1871,.
{875
{876
i878

Sendo, como se acaba ver ,a dilferença en
tre a inscripção total em :857 e em 1.878 (espaço
de 22 anno ) 7.296, a média do exces o annual
é de 231.,63 alumnos. Dividindo, porém, esse
período em tres secções: 1857 a 1860, :1861 a
1.870,1.871 a 1.878. e tomado o accreseimo total
em cada um desses periodos, verifica·se que,
re pectivamente a cada um delle, o termo
médio anoual da progre são ascendente foi:

De 1.857 a 1.860.......... 232,75 alumnos
De 1861 a 1870.......... 535,H
De i87i a 1878.......... 193,62

A sim a corrente da população [JlIra a escola,
que, na sua média, durante os nove annos
sub equentes ao primeiro triennio, engrossára
i2!l %, no ultimo reduziu- e a 36,18 % do
novenio antecedente, não chegando a egua·
lar, seque~', a média dos tres primeil'os annos,
e ficando abaixo desta nll razão de 83,:1.8 %,

A velocid~de do movimento, na quadra de
:1861 a 1870, é, portanto, superior 16,82 % ao
termo médio da velocidade obtida entre 187-1
e :1 78. E tes algarismos são de uma eloquen.
cia assaz clara e concludente, para escusar
commenta rios; elle evidenciam a irreflexiio
dos que se felicitam pelo progrefSo escC'lar
de te paiz.

Coteje·se agora a velocidade dos dous mo·
vimento imultaneos: o da população livre
e o do de envolvimento e colar.

Não se conte ta que as e cola se mnHipli·
cas em. Eram 86 em 1857, quando.esta cidade,

segundo a estatistica do anno anterior, se
achava povoada por !iii.776 individuos livres
(1) ; o que repre enta uma escola para L88l,
H habitantes. Treze annos depois (em 1870)
subiam a :158, n'uma população livre de 235. 38:1
pésso~s (2) ; isto é, uma escola para I. !J,92,28
habitantes. Em 1.878 tinhamos 2i6 escolas. A
cifra da popnlaçào nesse anno, si não con.ta
de investigações ofliciaes, póde, pelo menos
quanto ao minimo, calcular·se com um grau
de probabilidade que orça por certeza. Si em
treze annos (de 1.857 a 1.870) uma população,
como era, no primeiro desses, a do ulUnicipio
neutro, de :157.776, cresceu 83.605 almas,
(lU, termo médio, 6.!J,3L1.5 habitantes por anna,
uma população de 235.28t, qual a de i870,
deveria cre ceI', no mini mo, 50 0/., mais an
nualmente, ou 9.fi!J,2,72, isto é, durante o pe·
riodo, 77 .t73,76; numero que, sommarlo ao
de 1870, perfaz 312.5M. Neste algarismo ha·
de e estim:!r, pois, a população minima da
côrte em 1878. Era, portanto, entào uma es·
cola para !.!J,!J,7 habitantes.

Bem proprios para humilhar o amor propt'io
á metropole brazileira são esses algarismos.
"Encarados em absoluto, podem fulgurar como
progresso consideravel, aos olhos de patriotas
credulos. De 1.85.7 a 1.878 o numero das es-

(1) Relato,'io sobre o arrolamo'lto da população do InU·
nicipio da có,·to enI1870. Annoxo ao rolalorio do minis·
Lorio do imporio em {871.. Pago 1.9.

(2) Op. cit., pag. 1.6.
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colas aIteou-se a mais do dobro. Já não seria
grande cousa em si mesmo esse accrescenta
mento, si reOectis em na exiguidade da cifra
primitiva (86) e no extenso tracto de tempo
decorrido (21 annos). Mas si o confrontarmos
com o movimento da população livre, então
deve abater-se ainda mais a nosSa vaidade.
De i857 a {878, com etreito, a população au
gmentou 1.05,5g, por iOO, ao pa o que o nu
mero das escolas elevou-se j!J;5,3!J; %, Ex
cedeu, pois, esta porcen taaem áquelJa apena
em 39,80 no espaço de 21 annos, ou {,89 an
nualmente.

Ha, porém, ne ta confrontação, um aspecto
muito mais significativo. Em 1'870 o numero
de habitantes para cada escola (I .!J;92) era de
389 menos do que em 1857 o numero corres
pondente ({ .88{); difI'erença essa que repre
senta um progresso de 29,92 habitantes menos
por anno, em I'elação a cada escola. Mas, em
i878, a fracção da população livre servidn por
cada escola não era inferior a i. 446,99 babi
tantes, cifra que, relativamenteá de i870, ex
prime a reducção in ignificante de 46,99 ha
bitantes em oito annos, ou 5,87 por anno. Sob
este aspecto, por conseguinte, o desenvohri
mento de {870 a 1878 e tá para COIL o de {857
a i870 na razão de 5,87 para 29,92, ou i para
5,H. Em vez de accelerar-se, pois, o movi
mento, ou ao menos proseguir na mesma cele
ridade que de {BQ7 a i870, atrasou-se, de {870
a i878, espantosamente.

Não é menos triste a historia estaListica da
matricula escolar. Ei~ os algarismos: i857:
-4.364 alumnos, em {5L776 habitantes. {870:
-iO.Hl discipulos, em 235.381 almas. {878:
-H.660 individuos inscriptos, d'entre 31.2.5M
pessoa livres. D'aqui resultam as proporções
seguintes: no primeiro anno a inscripção es
tava para com a população livre na razão de
2,87 %, razão que, no segllOdo, subia a 4.29 %,
ma que no terceiro desceu a 3,72 %. As im,
a porcentagem da população matriculada para
a população municipal, em {878, era apenas
0,85 % superior á de 1857 (ditrerença correspon
dente ao desenvolvimento microscopico de
0,065 por anno), mas inferior 0,57 0/0 á de
{870; isto é, uma diminuição de 0,071. annual
mente.

Si, pois, a velocidade do movimento popular
na direcção da escola (e não dizemos veloci
dade senão no senLido mathematico, no sen
tido mecbanico, em que a velocidade inicial
de um movei que parti u do estado de repouso,
é igual a zero) accelera-se 39 mille_imo em
cada anno dos primeiros treze, nos ultimos
oilo anno atra a-se ii millesimos- em cnda
um. Logo, a cOlHinuarmo a recuar, a não ba
ver uma força propulsora que neutrali e esse
movimento retrogrado, em que, longe de su
bir, gravitamos pesad~mente, e no arremes
se em sentido opposto,-pa sar-se-hia então, 0.0
p.rimeino centro, da r.ivüisação brazileira, O
phenorneno singularmen te vergonhoso de vol
tarmos, dentro em dez annos, á mesma pro
PflllÇão da matricula escolar para n população
geral que em 1857. Sinceramente, não pa
rece á commissão que esta perspectiva seja
para inspirar idyllios.

Assaz escrupulo os nos parecem os calcllJos
deduzidos até aqui, para autorizar as nossas
conclusões. Mas, para não deixar ll1argem a
vacillações, fllndadas no caracter conjectural
de algumas das cifra com que jogamos, con
quantQ todas as nossas approximações fossem
sempre contrasteadas por uma applicação pru
dente de algarismos officiaes e dados historicos,
cingir-no -hemos, de agora em diante, aos
trabalhos mais recentes das nossas estações
administrativas.

Segundo pesquizas cujo resultado ex poz,
em i876, n dillectoria geral de estati ticn, a
população livne do Impecto, em i872, era de
8. 18i. 76i individuo (i, e a de edade escolar
constava de i,902.4,5fl:, (2) Conbeciam -se então
4-.5g,6 escolas publicas e 921 particulares; ao
todo, 5.267 (3), com i 72.802 alumnos (4-).

Tomndo o numero de escolas por L 000 ha
bitantes; é, no Imperio todo, de 0,64, e- de 0,87
no mun icipio neutro. A dilferença entre
essas duas proporções, aliás amba de uma
lastimavel mesquinhez, parece assignar a esta
capital a preeminencia que naturalmen te lhe
toca. Mas o que a metropo]e nacional talvez
ignore, é que, nn escala da$ proporçõe entre
o numero das escolas eo dos habitantes, varias
provincias nossas Ibe levam vantagem consi
deravel. Realmente, ao passo que na côrte não
havia mai que 8,7 escolas para 1.0.000 habi
tantes, conlavam-se para o me mo numero de
individuas:

Em Santa Catbarina.......... 9,4 escolas
Em S. Paulo................. 9,5
No Amazonas................ 9,8
No Paraná................... tO,O
No Pará -.. iO,7
No Rio de Janeiro........... H,4
Em Sergipe " ., 1.1.,6
No Rio Grande do Sul (5).... H,8

Aggrava esta consideraç:io desfavoravel á
capital do Imperio o notar-se, ainda que e sa
inferioridade persi te nos annos subsequentes.
Levem-se embora em conta as e colas creadas
depois, conforme o mappa seguinte (6):

(I) Relatorio e trabalhos esMisticos: Rio, 1.877. E' nOloria
a imporfoição dos rosullados apurados por oosa roparlição
(cuja ulilidade o valor rolalivo são ahãs inconloslavois).
ospociaJmonLo quaulo ã população do paiz, quo é sonSl
velmonlo suporior aos algarismos officiaos dosso do
cumenlo. Comludo, como, na "orificação do uosso ostado
oscolar, oSSa circumsl.ncia é favorarol aos calculas opti
mislas. que impuguamos,;-coJondo-lhos mais essa con
cessão. não fazomos sonão assonlar as uossa.< conclusões
001 I,orrono ainda mais firme. V. Estatística da instrucção
publ. (no so volumo), pago ~.

(2) Op. cil , pago 5.
(3) Op. cit., pag. 4.
(4) Op. cit" pago 6.

(5) 0]1. cit., pago 4.

(6) Doduzido dos Relatorios do 11Iinisterio do impel-io
de 487 e 1.830.
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OBSERVAÇÕES

Mappa das escol.as prilnarias. pu·
blioas e par"tioul.ares. e seus al.=·
nos no Illlperio. eD:l. 1878.
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Este mappa comprohondo sob' onomo do publicas
i3 escolas subvoncionadas om Pornambuco, 5 na Babia,
1.00 na Uio do Janoil'o, 5 om Santa Catharina, 2 om Mato
Grosso; ao lodo 1.25.

Das oscolas computadas nollo não so acba ralll providas
(j no Amazonas, 13 no Mal'anbão, 1.9 no Coará, 21.3 om S.
Paulo, 42 om Santa Catharina, H5 no Rio Grando do Snl,
i52 Olll i\'linas, 8 om Goyaz 02 om Mato Grosso. Somllla 570
oscolas vagas.

Envolro tambom o mappa 3 os colas nocturnas no Ama·
zonas,7 no Pal'á, 8 no Maranhão, I. no Rio Grando do
Norlo, 240m Pornambuco, I. om Sorgipe, 7 na Dahia, 30m
Santa Catharina o 7 em Go)'az. Total 61•.

N'uma população livre de 226.033 almas (i),
n'uma população escolar de 4UH4 individuas
(2), eram 207 as escolas (96 publicas e i01
particulares) com 14.257 alumnos (3) matri-.
culados. Logo, uma escola por i92,19 crianças
de edade escolar,ou por 1..046 habitantes livres.
Mas 11a rectificação que fazer, em presença de
algarismos posteriores; porque, segundo o re
lataria da inspectoria geral em 1878 (4), con
lamas no municipio da côrte 12i escolas par
ticulares, além de 94 creadas á custa dos co
fres publicas, conforme o relataria da secreta
ria do imperio em 1880 (5), ou, ao. todo, 2i5.
Logo, numa população escolar de M. 700 indi
viduas e n'uma população livre de 226.033,
{lossue a capital do Imperio uma escola para
198,6 pessoas de edade escolar, ou por
1..051.,31 habitantes.

Crianças inscriptas : 6,3 % da população
total livre, ou 34 % da população de edade esco
lar. Isso, calculando soore as bases ministradas
pela repartição de estalistica. Mas os algaris
mos registrados pela inspectoria geral deins
tracção publica induzem proporções differen
teso Segundo esse documento, cujas informa
ções, por mais recentes, filiad(l.s á autoridade
que superintende o ensino primaria, par~ce

deverem prevalecer, receberam instrucção nas
escolas ii. 660 individuas de edade escolar, e
não n'a recebiam30.44i (6). Logo, a matricula
escolar em i878 abrangia 27,96 % da popula
ção escolar, e não 34"10, abrangia 5,1.5 %, e
não 6,3 %, da população livre (7).

Cotejados, portanlo, os algarismos reaes de
i878, quanto ao numero das escolas e á ins
cripção, com os da população livre e escolas
em '1872, 3S proporções seriam:

Uma escola para 1.98,6 crianças de idade es
colar;

Uma escola para L051,3i habitantes livres.
Iuscriptos 27,96 % da população escolra, ou

um alumno por 3,57 individuas de edade
escolar; e 5,1.5 "lo da população llvre, ou um
alumno por 1.9,381Jabitantes livres.

2.965

1.593
H.OOO
4.688
1..561.
6. 6!.O

1.8.072
5.4\·5
6.559

i9.603
2.0·17

21.!.O9
H.660
1.2.01.0
1.987
6.297

1.510 83
H.Ooo ......
4.11.4 51.4
1.561 .
6.6iO ..

2.661. 301

1.5.390 2.682
5.""·5 ......
6.020 539

i9.603 ..
2.017 .

ii.01.2 1•. 097
6.129 5.531.

H .1.96 5!.4
'1.689 298
5.226 l..071

49
209
'139
54

23'1

H5
75

567
181
-178
521
90

490
2W
735
100
192

95 20
75 .....

395 172
137 41,·
i52 26
1.68 53
85 5

1.90 .....
95 12i

698 37
77 23

170 2"2

'..7 2
209 .....
i~H 18
5'..... _

229 2

Amazonas ,
Pará ..
Maranhão .
Piauhy ..
Ceará .
Rio Grande

do orle .
Parahyba .
Pernambuco.
Alagdas .
Sorlfipo ,
BoIna ..
Espirita Santo;
Rio doJanoiro
M. noutro.··1
S. Paulo I
Paraná .
S. Catharina'

lRio Granuo
do Sul..... 1.47..... 41.7 iO.898 5.092 i5.990

Minas I 768 1.35 903 22.569...... 22.569
Goyaz / 93 9 102 2.219 89 2.308
Malta GI·OSSO.~ 21 67 1.41>1 200 1.61.1

(951 7105.661 154.61.321.071 1.75.71.1.

Deixando, porém, este ponto accessorio,
voltemos aos algarismos especificados pela
dir ctoria geral de est3 ti tica, circumscre
ven.do:Do ao municipio neulro, de cujo atra
sadlsslmo atrazo é facil inferir o do paiz em
geral.

dê-se, até, a bypotbese, evidentemente absur·
da, decididamen te impossivel, de que a popu
lação se immobilisasse nestes ultimas oiLo 3n
nos, de modo que em 1.878 fosse a mesma
recenseada em 1.872; e, ainda assim, apezar
de tudo.emquan to o municipio neutro contasse
apeMs 9,5 e cola para 10.000 habiiantes,- em
relação ao mesmo numero de individuas ha
veria

no Rio de Janeiro .
em S. Paulo .
em Sergipe .
no Rio Grande do Sul. ..
em Santa Ca tbarina .

9,9 escolas
10,5
1.1,5
1.2,i
13,2

(1) Rclatorio c/a c/il'cctoria gcral tlc estatistica om i876.
Pago I...

(2) Op. cit., pag. 7. O inspctor gorai da iustrucção
publica, no sou rolatorio do 1.878, pago ii, elova asse
uumoro a 1.2.106, uão so sabo com que fuudamonto, quan
do aliás, no mappa no 9, annoxo a osso mosmo docu
monto, 0110 propl'io IimiLa a H.511. o numoro da popula
ção oscolar.

(3) Relataria tia ,lil'Cctol'ia gcml dc C$tatistica em 18i6.
Pag.6.

(4) Pago 1.5.
(5) Pago 33.

(6) Relatorio tia inspectol'ia gcral om i878 (annoxo ao
do ministorio do imporia nosso anno), mappa no 9,
pago !ofL

(7) Repolindo, portanto, á pag. iO dosso rolatorlo, a
proporção do 34 %, quo a diroctoria de estatistica
doduzira do algarismos diIToronlos, a inslloctoria goraI
li contrariada polas propl'ias cifras que olla mosma adduz.
Estudada com ossa attonção a 05tatistioa escolar, não é
do admirar quo lho incutisso noçõos tão orronoas.

Outra contradioção dosso documonto comsigo mosmo.
Computa uma oscola por 210 habitantos do odado oscolar
(pag~ quando, havondo, scgundo o mappa na 9, (pag.
1,.5), 216 oscolas para 41.514 indi,'iduos do odado oscolar,
a p~oporção Ó de 1.9i,1.9 crianças dossa odado o 1..046,29
habltantos por oscola.
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provavelmente da frouxa, distrahida e mal
avisada attenção, de que têm sido objecto en
tre nós os interesses do ensino; é graças a
es 'e defeito radical das nossas estatisticas edu
cativas, que se tem nutrido no p:dz uma i/
lusão de pessimos resultados ne te ramo do
erviço nacional.

A matricula é o aceidental, o elJhemero, o
in tant1lneo, a expre são de I1ma formalidade
il/usoria ; a frequencia é a duração, a conti
nuid2de, a perseverança, :l expre:são igili
ficativa de nllla realidade séria c difficil.

Em França os bomens competentes muitas
occa-iões tiveram de levantar :l voz, in.is
tindo nessa differençn ; posto que hi os traba
Ibos adminIstrativos 'empre discerni em
essas duas faces da estatistica e. eolH, que
aqui, as mai d;lS vezes, implicitamente s~ lêD;l
identilieado_ Rendu, por exemplo, escrevia em
1853: c Sem embargo de uma e tatistica, e~l

cnja cifras se poderia embalar o ;Imor propl"lo
ad mi nistra ti vo,ponha11los odedo na chaga. Nada
de itludirmo -nus I Do null1ero total d,} cri:11l ças
que, em Friln<;a, vão ás esculas, urrw vropor
ção pa mosa não recebe mais que uma edu
caç?io nominal. Tem cada qU11 por complelado
o seu tempo, quando, n'n m periudo de quatro
ou cinco annos, passou pelos banco" nespaços,
os cinco ou sei' meze' de aprrcebimento para
a primeira communbão! Comprehende-'c que
e ses cinco ou seis mezes de aula nell hum
vestigio dcixam, são para o espirita e a alma
da criança o que seria uma gotta d'agna para
um call1po re ecado. Em summa, SOO.OOO
crianças pelo menos, de 8 a i3 annos. crescem
em França, sem que um laço inlell ctual as
prenda á vida tI-adicional da sociedade t • (i)
Dezoito annos depois es e re peitavel especia
lista frisava ainda mais distinctamente o ponto
especial que no occnpa . •A estalistica oficial
rormula o numero de 300.000, como expres
são do da crianças de 7 a -13 annos que não
frequentam escola :J1guma, e \ivem entregues
á ig-norancia ab 01 uta. Mas, dos meninos in
scriptos nos registros escolares ao começar lia
anno, quantos, no campo, são educados no
lJapel1 Po suimos aqui informações certas. Do
total dos meninos que e suppunha lerem fre
quentado a escola em 1866, isto é, i.38[L906,
cerca de 30 % ~ó a tinham cur,ado um a eis
mezc ; 228.155 tinham-n'a seguido Quatro me
zes; ;;00,74:1, não mais de tre.; 208.24:2, apenas
'dou. ; 14:2,~SO, unicamente um mez. Portanto
879.538 meninos um quinto, pouco mai ou
menos,dos nos os pretendidos alumno ,tinliam
acompanhado o cursos de um modo ab oluta
mente ir,-iso"io, e até agora, a itnação ninda
não se modiOcou .en,ivelmente .• (2) Julio i
mon, não fnz muitos anno ,notava: .il1etade dos
in criptas ftlz-se inscrever, por salVa?' a appa
l'encia; passa t1'es 011 quatro semanas nos ba ncos
da escola, e desapparece nos primeiros dias da
primavcra, para volver, um anno depois, tão

It) Rela,ol'io da dj;-eclol"ia de est,li.'/ica om ,[8iG. ReeBII
.camellto; pag. 8.

(2) Op. eit. ESlatislio' lia illslnto. publ. pago 5.
(3) Rctato/'io da illspectoria geial da i'IS/I'IlC;ão om do

zembro do i8i8; pag. ·~5.

[(4) COJ!10 so "i,u cm a nota li pago 23, o numoro do alum-
nos 10scn~tos,.aLDda o. ann~ passa~o. era de H.9SG,-]lor- (t) Euo. Rexou: De t'ellseignemBIII obtiga/oi,.e. J1Iémoiie
tanlo LO!.. unld3dos 1I1Iel"lor á clfr~. de i3.000, qno ado- P"éSBllté à I"ElllpérB"'·. Paris llaehelo, i8J3.
ptJmos ]lor base do nosso calculo. Joda~ as nossas de- , ' . • .
ducções subsi tem, pois, o ainda com mais força, deaote (2) EUG~ RexDu: L obllgalloll légale do I BllseI9'Ulollelll.
dosreialorios do i8i2.] I Pans, i 12, pago 21.

2 .

Mas a população livre, que o arrolamen to de
i872limít<lva a 226.033 habitantes, excede boje
amplamente esse computo _ Hoje avalia-se ge
ralmente o numero tutal de habitantes, livre
e escravos, que, naquclla data, era de 274:.972,
em cerca de 4:00.000. Suppondo que a pro
porção entre a parte Iivr~ e a. captí~a da po
pulação não se alterasse, IstO e, contIDu1S em
a estar entre si n" razão de i7,79 u/o, conta
riamos actualmente, nesta capital, 328.84:0
pes oas livres e 71.i60 escravas (i). Para
evitar, porém, toda increpação de exaggero,
supponhllmos 300.000 individuas da pri meira
dessas duas condiçõils ~ociaes. Calcnlando
em i8.37 "lo da população livre, seg-undo a pro
porçãü de i872 (2), a população de idade es
colar, baverin hoje, neste ITlllnicipio, 55.BO
pessoas de 6 a i5 annos. As escolas ainda não
passam de 2-16 e o numero de alllmnos, con
forme os mais recen tes d3dos offici:,e., é de
i1..660 (3). Dignmos, i quizerem, -13.000. (4,)
As proporções definitivas a que ch~gamos,

pois; a respeito deste municipio, são:
Uma escola para 2M individuas de idade

escular;
Uma escola para 1..388 babi.tantes livres.
Inscriptos : 23,57 % da população e colar.
Um alumno por 4,23 jndividuos de idade

escolar; ou
!],,3J % da população livre; ou emfim, um

alumno por 22.07 habitantes livres.
Mui intenciónalmente eVitamos, até aqui,

uma expressão tecllnica nestes assumptos,
referindo-nos sempre á rIi'ltricula ou inscri
pção escolar, e abstend~-nos systematicamente
de fallar em trequenc!a. Entretanto, o que
nós denominamo inscripção, ou matricula,
para sermos fieis á realidade, é o que os nossos
documento' ollieiaes intitulilm de {reqlllmcia,
confundindo vocabulo difi'ereneiados por si
gni[lcações absolutam.ente .distinc~as ; abu o
inde culpavel e da maIs sena graVIdade, ne 
tas questões, cujo resultado é trazer enleado o
publico n'um engano ácerca de noções funda
mentaes. Todas as estatísticas brazileiras orga
nizadas olficia/mente o que de f;lcto eonsignam,
é o numero do alnmnos alistados na escola, e
não o dos que eJlectivamente a povoam. ,E'
faeil conceber que entre essas duas ordens de
algarismos neces ariamente medeia uma dis
tancia immensa.

Ora, 6 á custa dessa fallaz synonimia, des a
equivalenci1l impossivel entre duas expres ões
cuja exactidão technica importa guardar es
crupulosamente; é envolvendo a qua i in j
gnificancia da in cripção ob o pomposo de
signativo de tl'equencia e colar; é á custa deste
vicio oficial, certamente iuvoluntario, oriundo
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ignorante quanto d'ante .• (1) « Que p"ova a
inscripção 't Prova a <IS iduidade't Sabemos o
contmno. QlIasi metade cios inscl'iplos lJassa
um me.:; ou dO/ls na escola, c desapparece .• (:2)

E' f<lci! imnginar, pois, o que, em circum
stancias incomparavelmente mnis desfavora
veis, não succederá no llrazil, e qualificar a
innoc ncia de e enlevo, que apascenta nos
algarismos de inscripção as nossas presum
pções do importancía nos quadro contemlJo
raneos do progre so e colar.

Certamente não é po sivel que a nossas
pesquisições omciae obtenham llO menos ap
proximnr-se de um juizo fidedigno a respeito
da população real e e ta vol das nossa·; escolas.

Antes de mais nada, é obvio que a estati tíca
e colar, nas verdadeiras condições de segu
rança e clareza impostas a esse serviço pelas
exigencias da verdade, e tá por crear ne te
paiz, onde, até hoje, os resultados obtidos ne se
ramo da administraçiio se resentem de uma
gro. seiria de uma obscuridade, de urna con
fusão, de urna incongruencia difficei de fazer
sentir a quem uão o tenha examinado com a
paciencia minuciosa com que os esquadri
nhámos. Eutretanto, não ha progresso inlel
ligente e firme em instrucção publi a, sem
uma boa estati tica escolar, que incuta pro
fundamente no espirita do povo o sentimeuto
das uas nece sidades e dos sacrificios imprete
rivei . O prodigioso desenvolvimento do en
sino commum nos Estados-Unidos ba de attri
buir- e, em grande parte, á intuição dessa
verdade, cuja praticn, alimentada e ampliada
con tantemente pelos relatarias annuaes dos
superintendente escolares ás School-Boards,
posta .'J1'aluitamente ao alcance de todos os ci
dadãos por uma publicidadeobriga!oria, e uui
ficada hoje pela intl uencia do National Bureau
of Education, olTel'ece, em no sos dia, á admi
ração do mundo umt' coJlecção sem rival
de documen tos escalare au thenticos e uma
eSlatística incomparavel pela simplicidade e
lucidez do eus quadros, pela propriedado
das suas indicaçõe', pelo valor das approxima
ções obtida. A esse respeito, aquella grande
nação é, corno a tantos outros, um modelo,
que aliás ainda não satisfaz o seu exigente es
pirita de progresso, e que as mais adiantadas
das nações europeas se e'forçam por acom
panhar, mas ele cuja imitação os nossos
govel'llos ainda não cogi taram, satisfeito,. se
gundo o no so babito, com o verniz de lison
jeira appareccias.

A verificação da fl'equencia escolar é • um
problema que tem embaraçado os estatisticos
de todos os paize • (3); e, infelizmente, para
a sua sol ução entre nós não se tem dado um
passo. Si não fossem intuitivas as causas es
senciaes de illusão, que invalidam toda apre
ciação do estado escolar de um paiz firmada

(i) J. SI.\IO~: L'écolc. Paris, i iI" pago 21B.

(2) J. SI"O~: Op. cil., \Iag. 223.
(3\ L"VASStun: Rllpport doia c01ll7llission do statistique {lc

l'ollsei9'ltmI6111 primaire à M. le ministre de l'instl'uCfion pu
bli JlIO (20 110 maio iB7B).

No JOllrl101 Oflicial do la RApubliqllo frallfllise, n. o 3~~. de
i9 do dozembro do iBi9, pag. i2.076.

nos algarismos da matricula, ahi estaria a ex
periencia, para nullilicar o valor dassas cifras
fallazes, com qüe se 'urde, e sohl' doira a
teia do nos o imaginaria adiantamento em
materia de in.'truccão publica. Além de que,
entre nós, a realidade dos quadros da in
scripção não o/Ierece todo o grau de autbenti
cidade exigivel, pois a fiscalisação do ensino
primaria, no municipio ueutro, como geral
men te no Brazil, é, em grande parte, uma
burla, accresce que, ainda suppondo-os irre
prebonsiveis, a inscripção, não contra teada
pela frequoncia, será sempre uma orig-em- de
enganos, convergentes a .engro.sar falsamente
o numero real dos individuas a quem a escola
aproveita. Frequentes occasiões de duplice
matricula conspiram neste sentido, • especial
mente nas cidade, onde acontece inscre
ver·se urna criança sueces ivamente em uma,
duas, tres e colas no decurso do me. mo anno,
con oante varia o domicilio dos paes. D'abi
vem que, sem uppor intenç[1Q fraudulenta,
nem a minima inexactidão nas declarações
do professores, e'a declara~ões constituem
nece' ariamen te numeras em dema ia ele
vados. • (i)

O rigor com que hoje, nos paizes onde a
in trucção é rodeada de paciente desvelo, se
diligencia por averiguar com precisão a a i
duidade escolar, sobe de ponto cada vez mais.
A principio tomava-se por periodo comparativo
o anno escolar; com o que se evitava apenas
o erro proveniente da in. cripção, na mesma
somma annual, de alumnos pertencentes a dois
annos successivos. Depois decompoz-se eS.a
som ma em totaes mensae, de cuja con fron
tação, pela igualdade ou dilferenças verificadas
entre elles, se concluia o grau de estaliÍlid~de

ou instabiliclade da população escolar. Ernfim,
de subdivi ão em subdivisão cbegou- e a um
metbodo capaz de determinar re ultados quasi
mathemalico. . Quanto mais reduzirmos a
duração adoptada por \lnidade, mai perto da
verdade chegaremo.. E' o que, nestes ui timos
anno ,têm resolvido varias Estados, corno a
Suis a, a tomar 1J0r unidade de iuscripção e
de presenca, não o nnno nem o mez, mas o
dia, ou, para melhor dizer, o meio dia de <lula.
SubtralJindo o domingo e a quinta feira, cada
semana escoJnr repre'entn dez aulas; um
menino in cripta e presente toda a semana
valerá, na escripturação da e cola, dez inscri
pçõe e dez presenças; um menino in:cripto
toda a semana e ausente dous dia terá dez
inscripções e seis presenças; um que se
matricule na sexta feira, figurará com quatro
inscripções e quatro presençlls .•(2)

B' sabido, porém, que, entre nós, nada se
tem feito, nem procurado fazer, no sentido
desse desideratum, cuja urgencia aliás é ma
nifesta. Mas não é só da ausencin, notoria
mente nbsoluta, de qunlquer tentativa com
esse intuito, que se deprebende referirem-se
1'ealmenle li matricula os algnrismos Que, nas
nos as estatisticas escolares, se inscrevem sob

(i) LEVASSEon: RapPol·t, elc., pago i2.076.
(2) LtUssEun: op. cit., pag. i2.077.
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a rubrica de frequencia. Nes es mesmos do
cumentos existe a prova lineral dessa con
fusão. E' facil mostral- o. O relatorio da
inspectoria geral da instrueção, em i878 (1),
affirmando que a mat1'ícula das e"colas pu
blicas enumerava 6.129 alumnos, accrescenta
logo depois: • Reunida a (requencia das es
cola publicas á da particulares, que foi de
5.53i alumnos, aLLinge a população escolar,
que Tecebe instnwção nos estabelecimentos pu
blicos e particulares deste municipio, ao ele
vado algarismo de H.660 alumnos. » (2)
Ora a parcella que, ommada a 5.531, perfaz
ii. 660, é 6.129, isto é, segundo elle pro
prio (3), não a cifra da presflnça, mas a da
matricula. No mesmo erro cahem os relatorios
ministeriaes. O de i878, que aliás a re peito
do Amazonas (4,), da Rahia (5), de S. Paulo (6),
do Rio Grande do Sul (7) e Goyaz (8) imputa
á matricula os algarismos consignados nas
suas informações, e em relação a Minas dis
crimina precisamente a matricula da fre
quencia, especificando a importancia de cada
uma (9), incorre, todavia, na mesma in
exactidão, quanto ás outras província e ao
municipio da côrte, indicandQ como expre são
da frequencia (10) o numero de 6.'129, que
em realidade, como acabamos de ver, é o total
da matricula.

O relatorio de i880, que, no tocante a
Alagõas (H), Rio Grande do Sul (i2) o MaLto
Grosso (13), evita essa errada e enganosa sy
nonimia, não é egualmente exacto no que per
tence ás demais provincias; e, si, pelo que
respeita ao municipio neutro, e ref re, com
a devida propriedade, á matricula (U), os al
garismos que lhe attribue, vêm reforçar a
prova, aliás já sobeja, de que, nas eslatis
ticas officiaes da instrucção publica, entre
nó , sob a designação de fl'equencia é apenas
a matl'iCltla, o que se revela (-15). Rejeitada,
portanto, essa falsissima equivaJencia, que nos
escondia a situação real do ensino, as-ente-se
aqui, uma vez por todas, o facto, evidenciado
agora pela vo sa commissão, que dos dados
estatisticos existentes o que se colhe unica
mente é, não o numero de individuos que
.recebam instrucção. escolar, segundo a li-

(1) Pago iO.

(2) Pago H.
(3) Pago ia.
(4) Pago 69.

(5) Pag. 77.
(6) Pag. 80.

(7) Pago 8i.
(8) Pag. 82.
(9) Pago 8i.
(iO) Pag. 67.
(il) Pago 43.
(n) Pago 49.
(i3) Pag. 52.
(i4) Pag. 33.
[ (i5) Temos a satisfação de consignar aqui que oRe

latorio do minislerio do imperio na to sessão legislativa
de· i882 e o ultimo da inspectoria geral da instrucção
no municipio ueulro (outubro de 1882) já discriminam
a frequencia de inscnpçiio.]

songeira ]inguagem dos relatorios adminis
trativos, mas o do que regi traram o nome
n3 e cola, o dos que tl'ansitamm por ella um
ilia, aiuda que nesse dia a deixa em, para
não voltar.

Logo, só por inducção, fundada em calculos
approximativos, e poderá chegar a uma ava·
liação mais ou meno ra::oavel da frequencia
e colar entre nó. O problema, formulal-o
hemos assim: Conhecida unicamente a matri
cula escolar, em que relação numcrica estará
para com ella a fl'equenuia, neste paiz? Servir
no -hão de b~se para o calculo a estatísticas
american3 , que adoptamos, não só por serem
as mai cOlllpl tas, as que lucidamente con-
ignam par a par as cifra da inscripção e as

da assiduidade, como porque, consi tindo o
no so proposito menos em cheg-ar a re ultados
que exprimam fielmente a re3lirladc actual, o
que eria de lodo inexequível, do que em pro
var que, nas hypoth ses mais lisongeiras, o
nosso e tado é sempre desconsolador, escol l1er,
para as applicar ao Brazil, proporções vp.rifi
cadas na União Americana, é o meio de certi
ficar, em po sibilidade mais de conlroversia,
que e tá acima dos prodigios de credulidade
do mais candido oplimismo o aUen uar o nosso
atrazo.

Naquelle paiz, obre 100 individuas matri
.culados, a média dos pre entes (\ de 87,MJ. na
Florid3; 77,20 em Montan3; 74,82 no Alaba
ma; 73,76 em Arizona; 71,88 em CoI umbia ;
7i,77 em Massachussels; 69,83 em UtalJ; 69,73
no Kentucky; 69,3 na Virginia Occidental;
68,72 no Tennessee; 67,86 no Rbode I land;
67,79 no Texas; 66,67 na Carolina do Norte;
64,02 no Vermont; 63,97 no Mainc; 63,54 no
Mis i si pi ; 62,00 na Pensylvania; 6i,88 na
Georgia; 6i,50 no New·Hampshire; 6i,13 no
Ohio; 60 no Kansas; 59;95 no Nevada; 59,86
em Indiana; 59,59 na California; 58,50 no
Colorado; 58,02 no Michigan; 57,77 no Ar
kansas; 57,tíO no Connecticnt; 56,33 na Virgi
nia; 54,72 no Minnesotil; 5i,i5 em New Jer
sey; 51,20 em New York; tí8,86 no Mis ourí
e no Mariland 4,8,4,3 (i).

Di criminaudo agora os E tados onde a ins
trucção elementar é obriga toria daquelles onde
o não é, e tomando a média geral entre as mé
dias que se acabam de particulari ar, terc
mo ,-nos Estados onde a escola é facullativa
(Alabam3, Florida, Indiana, Kenlucky, faine,
Maryland, Minnesota, Mi i ipi, Missouri, Ca
rolina do orte, Ohio, Pennsylvania, Rohe Is
land, Tennessec, Virgínia, Colorado, Montana,
Utah) 29,i7 alumnos presentes, d'enlra iOO
matriculados, e 39,86 naquelles (California,
Conneticut, Kan as, Massachussets, Michigan,
New Hampshire, New Jer ey, New York,
Tex3 , Vermont, Arizona e Columbía) onde a
lei impõe a frequencia e colar.

Sí suppuzessemos que a proporção por cen lo
entre os presentes e_os insc' ·ptos, no munici-

(i) BUISSON: RapPoI·t SUl' l',ns/rue/ia" prilllaire li l'expo
sition ulliverselle de Philadelphie en 1.876, prhellté li M. le
ministre de I'illftructioll pllbhque au 110m de la commwioll
envoyée par lemilli$tére liPhiladelphie. Paris MDCCCLXXVIIf.
Pago 6'.7.
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piO neutro, seja cgual á da cidade americana
onde essa proporçiio se eleva a mais avultados
ai"ari mo , isto é, á de Pbiladelphiê:!, onde essa
porc nlagem é de 86,83 (i), teriamos (requen
tando as escolas ne-ta capital i1.292 aJumnos.
Ma e sa hypotbeso 6 evidentemente inadmi 
sivel, por oxaggeradissimamente benevola:
seria uma e~tulta pre umpção ;) de crer que
a assiduidade escolar, cuja ob ervanciadepen
de lJu profundeza com que cala na con 'ciencia
popular o entimento du n·cessidado da ins
truc~ão, po. 'a compelir, n'ullla cidade brazi
leirn, ondo nada 'ontribuo para imprimir
aClividad a es o movei, com a da capital do
Penn e de Franklin, onde o mai heroicos
e forços do municipio o da iniciativa particu
lar e mpenbam nos e enLido com uma
nergiu incalculavol. Pelo m smo motivo,

enorlJ1idade seria o imaginarmos que o are·
lação entro a as iduidade e a frequenciu es
colar seja u m\'J ma nesta cidade que uaquelle
d' 'ntr todo o E t<ldus americano, onde elltl
é mai elevuda, o Ma .acbu et-, onde sobe a
65,11"/0 (t), cu o no qual aliá.-, ainda a~ im,
o numero de discipulo presentes nas o'cola
desla cidade ficaria reduzido a S.464.

A suppo:içiio mai proxima da verdade seria
a que equipara s es a proporçào, no muni
cipio da côrt , á média geral d~ proporções
verificavas no E lados americanos onde a es
cola ainda não' obrigilloria a saber, onde ossa
porcontagem não pas ii de 20,17. Ainda no 'sa
bypothose haveria uma conco são provavel
mente uporior á no sa realidade; POI'quanto
não é vera imil que na cidade brliziJeira, onde
a a siduidtllle e cQlar se acha entregue <Í illertia
e li ignoranciu geral da população, amuam
á e, cola os ma triculados com a mesma per
severança que ne sa parte da gT:mde confe
deração umericana, onde, si ainda não existem
com:ninações Jegoes coutra a deserção escolar,
]la (o que aqui, até agora, se não conhece)
forças e~pontanells, de nma poderosi' ima
energia, envidada.~ em inocuial' no povo uma
a piração elIicaz de in truir-se. Ma , fechando
O" olbos a essa superioridado daquelles Esta
dos, concedamo quo o nivel não seja mais allo
lá do que aqui. Calculada a frequencia como
29, :17 u/o Q:l malri ula, em que algarismos se
traduziria nesta capital? No de 3.792 alulllnos
presentes, ou 6,88 % da população de edade
e colaI' e 1,26 % du população livre.

Quoremos, porém, ser ainda mai genero os,
e~tupimdamente generosos, com o oplimi"mo
da nos~as eatl,ti ticas oillciaes. AdmiUamo
que a proporção por cenlo entre a assielüidade
e a matricula aguale, neste municipio, li IJro
porção averiguada nos E'tados du União onele
a in tl'ltcçào etementat· ci olJl'iqatol'ia. Embale
mo-nos no sonho de quo o no' o taisset· {Itlel
em maleria ele in.lrucção haja con eg-uido
tanto, quanto, ne a eação do E tados-Unidos,
a energia do individuo e da lei; enlevemo
no na persuasão do que a indifferença da
lei e do individuo, ontre nó , pelo ensino po-

(1) Buisson: Op, ciL, pago G52-3.
(2) Buisson: Op. cit., pago 64 .

pular tenha realizado conquistas superiore ,
neste paiz, ás de 'que se ufana um, como o AlLo
Canadá, onde, apezar do e pirito de progresso,
verdadeiramente saxonio, desenvolvido a bem
do en ino publico desde 1856, e dos immensos
sacrificios financeiros em favor da instrucção
popular, que tendem alli ti rivalisar com os
da admiravol republictl :Jnglo-aOlericana, a
proporção entre a frequellaia média e a inscI'i
pção era, cm i863, de ::IS "/o (i). Mas 39,86 %

em 13.000 discipulos inscriplo, quer di7.er
5.281 presentes, ou 9,5S % ela população de
edad e aolare 1,76 %'da populaç1io livro, ou
um alumno por 56,SI habitantes.

Ei~, em algari mosainda manifestamentesu
periores á verdado, as maximas p1'6porçõe'
conce sive.is da {t'eqllencia real nas e 'colas da
metropole brazileira 1 \ nde haverá, pois, eve
ridade bastante, pora coudemnar essa oquivo
cação, proll1ovida e alimenlaJa pela linguagem
dos nos os docomentos olIiciaes que, mediante
ullla equivalencia fallaz entre dua expres-õe
techl1icas (que toda a estatísticas serias bus
cam di tinguir), confundindo assiduidade e
matl'icula veq1 a everar ao paiz e ao mundo
que a (l'eqllencia entre nós corresponde a 34%
da populaçiio ele edade e-colar. (2), tranquil
Iisando a opini50 nacional com esses deva
noios, aulol'i-ados e vulgarisados sob o cunho
da aILa administração do ensino, qLlando o que
urge é iniciar, e e timu.lar no Brazil o senti
mento da nece idtlde de uma beroica rehabi
lita~ão, de-pertado e nutrido .pelo espoctaculo
incero da verdade, origem universal e omni

potente de toda a energia humana.
Diante daquelle algari mos, que posição no

cabe agora eutre a naçõo mais ou menos civi
li ada? E' o que vae habilitar-nos a ajuisar
um rapido estudo compara tivo.

Principiaremos pelo Estados-Uni dos. :.\'a
cidêldes americilnas de liO.OOO a 450.000 babi
tante3, o total dos alumnos presonte. p~ra o da
população de edade escolar é -média p. 100
- : em S. Lniz (450.000 habitante) i7,12''o;
em Bochester (83.578 h.) 20,iO''o; em Bich
mond (72.000 b. ) 20,70 %; em Millwaulcee
( iOO. 775 /1.) 22,25 :ó; em riova Drlean
(195.000 h.) 24,52·'0; em Jorsey City
(Ut1.833 h. ) 25,'17 %; em Détroit (1.10.00011.)
25,32 %; Ofll Louisville (120.000 h. ) 25,76 ~ó·
em Cincinnati (270.000 h. ) 26,56 %; om
Troy (50.000 h.) 28,4.9 %; em BuITalo
(150.000 h.) 29,90 .~; cm C I e v e J a n d
(140.341 11.) 29,98·ó; em Newark (120.000 h.)
31,i4'ó; om Toledo (5i.000 11.) 31,85 %;
em Ballimore (302.839 h. ) 32,5 u/o; em Chi
cago (425.000 h. ) 32,17 %; em Kansas City
(40.000 h.) 32,37 %; em Indianopolis
('100.000 h. ) 3í,79 %; em SYl'acu a (M.09ü
h.) 36,20 %; .em Columbu (42.707 h.)
42,26 %; em W,1sbinglon (i03.000 h.)
43,71 %; em Fali River (45.000 b.) 49,50 u/o;
em Sau Franci co (234.000 h.) 51,60 %;
em New Haven (5 .566 h.) 55,04 % ; em

(1) Matricula: 374,G33; frclllloneia'media : 138.036. LA
VELEVE: L' instrltctioll àlt pCltple. Paris, 1872. Pag 159.

(2) Pa.lavra do rolatorio do lIlinistorio do imporio cm
31 do janoiro do i877, pago L
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LoweJl (4,9. 6i7 h. ) 73,89 "/O, e 82,35 o;. em
Worcester (4,9.317 h.). Minimo, portanto:
17,12 %; maximo: 82,35 ('1). Logo, a fre
quencia escolar, na capital do Brazil, éum nono
de se maximo e apenas metade desse minimo.

Ora, si medi semos a importancia dessas ci
·dades pela sua população, apeoas tres (S. Luiz,
Baltimore e Chicago) e ·tariam aci ma do Bio de
Janeiro. As outras 23 são-lhe mui infl;riores
a esse respeito, sendo que ó a de Giocinnati
e a de S. Francisco abrangem mais de 200.000
alma., e, das 2{ romane cente~, Nova Orleaos
é a ouica cuja populnção elava-se a 195.000
individuos (isto é, 105.000 menos do que o
nosso l1lunieipio neutro), cootando-'e oito de
i50.000 (metade da do Bio) para meno , duas
de 100.000 (terço da daqui) para baixo, c nove
de menos de ll'0.000 (quinto Utl da corte). Pois
bem: nessas cidades, a (1'I'qllencia escular eslá
pa ra a populnção tota I na proporção maxi ma
de 13,35 "/0 e minima de 6,01 "/ó. Na }Jl"imú
1'a cidade do Brazil, portanto, 11 proporção cor-

i
resp.ondente (1,76 %) é~8em relação ás ci-

1,0

dades ameriicauas de egunda, terceira e quarta

ordem, é --- das mini mas Cidades america
3)',.2

nas I
Será menos desconfortador o coufronto com

os demais povos civilizados n'um e o'outro con
tinente? Parece-nos do maior iotere se exa
minaI-o. Cumpre, porém, chamar <J <Jttenção
para dLla feições eapitaes do estudo, que va
mo e boçal'. A primeira é qLle cotejaremos
esta apitai, não com outras cidades, roas com o
nivel geral da in trucção na uperficie de Es
tados mais ou menos vastos, de população mai.
e, em quasi todos immensamente mais, disse
minada que a da no a metropole. Depois,
quanto a esta cidade, adoptamos por lermú
invariavel de comparaç:io o estado de sua in
struc ão e,lementar em i878, isto é, no mai'
alto "'rau de desenvolvimento a que tem ~ttiu

gido, emquanto, dos paizes que com ella aca
reamos, v<Jl'io figuram em épocas ~nteriores,

e remot~s algumas vezes, isto é, n'um<J itua
ção e~c01ar mui iuferior á actual realidade.
ESS11S duas c<Jr~cteristicas representam uma
larga margem de generesidade em favor do
Bio de J<Jneirü, e imprimem, portanto, uma
energia duplamente irresistivel ás conclusões,
gravemente desfavoraveis a elle, quo, apezar
de toda essas conde.cendencias, nos veremos
constr<Jngidos a acceiLar.

I (I) N'alguma- do,sas chludes, conformo daelos poste
riores, a p"oporção tem crescido. Ei- alguns algarismos
concornentos a i879: -Richmond, 22 0. ; NolI' Orlean~,

2:; % ; Roche 101", 26 % ; DÚll'olL, 2 Ou j Cineinnali, 29 %;
lIfi1waukoo, 28 %; Louisvillo, 3i % ; Jorsey City, 30 % ;
Clevelund, 31, %; St. Loui , 35 %' Repo'·l. or Lhe COIlI
?lIissio:lel' or Edlwatioll rOI' Lhe yea/' 1870. Washingtou,
1.881. Diagram. n. 5.

'fomadas 240 cidados amoricanas do população) sUlo
rio,' a 7.50, almas, encontram-50 os dados seguiutes:
total da população oscolar 2.586.579; tormo médio da
froquencia por dia -1.072.632. Dp. cit., [lag. XLVlIl
LXUl o LXJV. Logo, frequoncia média l,i,l,6 % da
população do idado escolar. Logo, diO'oronça cont"a a
capil.al brazileira : 3i,88 %']

BU'SSON: Dp. ciL., pago 652-3.

No reino de Wurtemberg, quatro annos
atraz, a frequencia das suas 2.500 escolas (1)
primarias subia a 350.000 alumuos (2), i to
é, a um por 5,37 habitantes; proporção que
o collo03 mais de daz vazas acima da capital
brazileira, onde ha mais 51,tk4 IHlbitantes li
vres por cada ,ii umno, ou, no todo, o décuplo
dos Ilal,itantes que coustituem esse termo da
proporção n<Jquella parte da Allemanha.

Já na exposição univel"<J1 de Paris, em i867,
a S<Jxonia (reino), premiada com a medalha
de ouro pel<J orgillllzação das suas escola.,
a sigualilva-se com a mais preciosa das di 
tincções, mostr,llluo que toda a sua população
de idade e colar, cujo numero era de 4,00.299
aI01<Js, recebia o primeiro eo ino (3). Es a
populaçflo furmava 17 "lo da 10t<J1 (4,), que, por
tmlto, devia con 'tal' de 2.::11)11.700 pessoa'. (5)
Logo, um [11 umno por 5,87 habi tan les, isto é,
50,9~ h;lIJilanles meno" ou m.ais du nova vezes
menos lialJitllnLes, por alumno. Superioridade,
pois, em relação ao Hio: 9,67: 1.

Os quad ros da instrucção pOlJular no Grão
DLlcado de Baden, faz já 26 annos, rerrj tra\'am
uma frequencia de 15 alumnos por 1úO na
população protestante e 17 na catiloliea (6),
ou, termo médio, i aluUluo por cerca de 7 ha
bitante : 14,,28 % da população geral. Eram,
pois, <J11i, em 1856, por alumno q,9,8L habiLante
menos, ou lIWIS de nove v('zes menos habita ntes
por <Jlumuo que no municipio neutro 24 annos
depoi . Superioridade: -8: 1-

Qu m nno conhece o rigor, com que <J
Prussi<J envida a severidade das suas leis e a
dis(;iplina dos seL1S co-tumes cm fazer da obri
gação e colar a base de todo o de envolvi
mento nacional? AlIi, de de 1855•• a univer
salidade das criança, alvo mui raras ex
cepções, aproveit<J reO'ularmente o beneficias
da instrucção primaria. (7); endo que, já a

(t) The S/alesmall's reaJ·-Bool. rOj' Lhe year 1880. Lon
dou, i8 . Pago iI,O Logo,uma oscola para í5~,6 hahitantes
(porllUO a população total, sogundn o reCOllsoamento de
Dezombro do ISiJ, ti do 1.881:505 almas). Calculando
em um selimo da população geral a população escolar,
sorüo tO" ,22 indiyiduos de idade esrola,' por escola.

(2) Ibid,
(3) L.\V~I,~rE: L' illstrucLion ri.. lJe"ple, pago 127.

(I,) 1hirl.
r (5) Essa 3uperioriuado crosce aute as ultimas infol'ma

ções omciaes. Segundo estns, ([UO datam de 187g, a fre·
qun/lcia escolar ti de 453.3J2 alumuos, 223.2g0 do soxo
mas~ulinu o 230.022 llo outro. Isso uas oscolas elolllentare"
Nas de aperfeiçoamento, mais 68.604 discifnlos. Rep0/'I
or lhe Commissiolll'l' 0r Ed,w. ror 1870, lago CXCJ.]

(6) Popularão em 1 66: 1.12 .0gO. Alumno- 131.516 ca
tholicos; 77. 5i; ao todo, 204.367, no anno do i 56. Com
paramos, como so vê, a frequencia de i8J6 com a.po
pulnçào do 1866. Mas oslo parach"olusmo, que aUl'lbu e
a lS66 o mesmo desellvolvimento oscolar verificado em
i 56, quando /los".e deceunio houve inco~santo progrosso,
e quo somo obrIgados a IDauler por Ignorar-se a pu
pula(ão elU 1856 e a frequoncia em i 66,-om vez d~ de
bilitar, robusteco as nossas conclusõos quanto ii Infe
rioridndo da capital brazileira. As escolas, em i 66,
oram 2.228. Portauto, uma por 636 hahitantos. LA\'~L~":

Dp. ciL" pago 1.30.
(7) E. RENDU: De l'étlucaLioll populaire dallS l'.-1Ue

maBlle dlllVol'd. Pal'is, i855 , pago i55. A proporção do
numero do meninos, sujeito :i obrigação do en ino, quo
não frequenlavam a es ola era: O,i5 % em Merseburgo;
O,i6 em Magdoburgo ; i,83 em Erfurt; 2,18 em Liegnitz;
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e se tempo, • mais de uma sexta parte da
populaçào frequentava as escola, e frequen
tava-as, 'umpre notar, egundo o exigia o
regulamen lo de i 765, com permallcllcia c "C'

guloridade. • ( 1 ) Con idel'aoo em ua va. ta
exLen ão o imperio da ,\lIeman ba, Frequen
tavam-Ih , em 1872, as .uas 60.000 escolas
6.000.000 de alumnos(2), islo é, cerca de
1.5 % da população geral, ou um alumno por
6,6 habitante, média que sobe muito em
I:lro Wil'k, Oldemburgo Thuringe, axonia,
onde ba 17,5 alumnos por 100 habitantes,
de crndo no Mecklemburgo a :1.2 ·/0 (3). Logo,
contemplada unicamente a média (:I. disci
pulo por 6,6 habitanle~), serão, na Allemanha
de i872, 50,21 lJabí tan le meno por disci·
pulo, ou um discípulo por IJlai~ ele oito vezes'
meno habitantes do que no municipio neutro
dezeseis annos mais tarde ( l~). Vantagem
claquella obre esLe 8,6:1.

Da Baviera, jáem 1865, escrevia Baudouin,
no u precio.o relatorio endereçado ao governo
france?: • lIoje em dia é impossivel, e loão
acontece nunca (5), subtrahir-se um subdito
bavaro á obrirração de mandar o filho á escola;
de modo que já não pa sa de {) 0/. a proporção
elo l) ue não sabem ler, escrever e contar; e
e tará dentro em breve reduzida a zero.• (6)
Em 1871 a Frequencia escolnr exprimia-se,
ne.se Estado,pela proporção de um alumno por
8,7 habilan\es (7). t}inda esquecendo, poi ,
I]ue, attenta a continuidade do progre'so es
colar nos e ta dos allemãe, es,a e t9listica
• deixou de er exacta desde o momento em
que acabou de traçar-se. (8), i ·to é, de pré
. ando toda a van tagen accumuladas nos

2,25 cm Potsdan; 2.28 cm Aix-Ia-Chapello; 2,29 em
Cohlonz; 2,iO om Coloni" ; 2,90 cm D(issoldorf; 2,9 cm
Francfúrt; 3,2 om Droslan; 3,3 cm Müostol'; 3.3 om
AJ'nshorg; 3,92 om A1indon; 3,99 om Stottin; 4,14 om
Trévos j ~ ,05 om Oppeln ; 5,50m Costin; 5,95 cm Kmni
gsberg; 5 iO cm Borlim; ~ ,87 om Daotzig ; 9,35 em Brom·
borg; 6,08 01\1 Stralsund ; 6,i3 om Gnmbinnon ; 6,84 om
Marioowordel' o Poson. Ibid. Isso na Prussia de "a 27
anl/os; ontrotaoto, no Rio do Janeil'O. como já fizomos "01'
(pag. ), a proporção dos moninos do idado oscolar que
não {requel/laln a escola, li, em 1878, de 90,42 %,rConsidorado o roino da Pl'nssia em toda a extonsão, li.
ostatislica do 1807 registra 3.553.257 meninos de iJado
oscolar, dos quaos não rocobiam inst"ncção 1,3L380. P.
A. MOIII"aye; L, inslruction pop,uaire Cll Et/ropa aI at/$
Elals Unis (t'Àmél"iqua. I. 76. Vol. I, pago 25.

Proporção: 1.2,1.1, %,]
(:l) TIBNOU: Op. cil., pago 1.56.

(2) 1IIPPB.IU: L'instruclionpllbliqlt<lln Altamogn8. Paris,
1.813. Pag. 1.37.

(3) Tomámos os Las proporções sohre o reconseamonto
do 1875, miudeado no Dic/iollll. {lu IX' siecla, deLAnoussR,
Tol. XVI, pago 137.

(4) Em 1.861, li. proporção ontro a freqnoncia oscolar o a
população era do U..'l na Prn.sia, 14,4 cm Poson, J4,8 om
D,·an10bnrgo,1.5,5 na Silosia e no Hohenzollorn, 1.6:l DO
RJlono,162 na Pomorania e Da Weslphalh 1.6,4.• (HIPPBAO:
L'instrucl. publ. ell Altelll., pago 1.39.) Sondo do 1.,76 o/Q
a nossa proporção DO Rio do Janeiro om 1878, hom so vn
quão dosalelltadora é a nossa inforioridade, ainda com
parada com aqnello Ilaiz quatorze anoos atraz.

(5) O ilalico li do Daudouin.

(6) DAUOOUIN : Rapporl SUl' l'hal M/Ilel de l'ellsaignemenl
speclal et de l'enseignemenl primaire 611 Be/gique, PIl Alie.
magne et en Suisse. Paris, MDCCCLXV. Pago 353.

(7) LAYBLBl"B : Gp. cit., pago 1.34.

(8) HIPPBAU: L'in.'tr. publ. en A/lem., pago 1.44.

annos subsequentes a i 87-1 , a proporção entre
o numero de alumnos presentes e o da popu·
lação é de !J,8,H habitante mais por unidade
de presença escolar no municipio neutro, ou
um di cipu/o por uma ciFra mais de seis vezes
maior. Differença contra nós :-6,62: i.

Do Luxemburgo, es e paiz tão prospero
quanto o mais prosperos cantões suissos, e não
meno edncado, es a invejavel regiiio • onde
não se conhece exercito, nem divida, nem
algoz, nem analplJabetos • (i), como se hade
medir a distancia que nos separ~? E não é
Gom o Luxemburgo destes ultimos llUnos, mas
com o de 1871, que cotejaremos a metropole
brazileira em i878. No estio frecjuentaram alli
as e cola 27.510 alumnos, e 30.625 no in
verno (2), ou, Lermo médio,. 29.067. Logo
(proporção por iOO habitante ),13,75 discipulos
no verão, 15,'H no inverno, cifra que eguala
á dos mai adian tados pllizes al1emães (3), e,
no médio, ft~,48, ou um alumno por 6,9 habi
tantes. 49,9i habitantes menos por ai umno
no grão ducado que na capital do Imperio, e,
nesta, um alumno por mais de oilo vezes mais
babitantes que naquelle. Relação delle para
comnosco :- 8,23 : 1-

Si quizessemos comparar a capitnl do
Brazil com as cidade' dinamarquezas de se·
gunda ordem para baixo, onde, em i870, a
pro[lorção da Frequencia, relativamente á !Jo
pulaçãq ohrigada á escola, era de 99,7!J, % (!J,),
estariamos 90,1.6 "/0 aquem des e paiz que
nos sobreexcederia na razão de 10,M: i ; uma
vez que aqui n proporção entre a as iduídade
e a população de idade escolar é ele 9,58 % (5) .
Ainda que desces emos, porém, ás com munas
1'ltracs daquella nação, quasi nada subiria a
escnla em nos o Fayor; porquanto, nessas
mesmas, o numero de meninos que Frequen
tam o ensino escolar, estava, para com o dos
que o deveriam Frequentar, na razão de
99,28 % (6); de oude rosultaria uma pro
porção apenas 0,!J,6 menos desFavoravel a nós,
deixando a cupi lal do grande Imperio ame
ricano, emi878, para com os djstrictos agri
colas da Dinamarca oito annosantes, na situação
i: iO,31L Emfim, considerada a totalidade dos
individuos de idade escolar naquelle paiz, que
era então de 259.500, e a dos que recebiam
instrucção, cujo numero elevava-se a 257. i72,
apura-se o tenuissimo de~citde 2.336 meni
nos (7), licando o diminuido para com o dimi
nuendo dessa subtracção como 99,i para 1.00.
O nivel geral da Frequencia, ne sa abençoada
peninsula, comparativamenLe á sua população
de idade oscolar, é, assim, mais de iO vezes su-

(I) LAVELBTE: Op. cil., Ilag. 239.

(2) LA,BLE,": Op. cil., pag. 243.

(3) Ibid.
(4) Dodnz-so o ta proporção dos algarismos colhidos por

LAYBL8YB. op. cit., pago L 92-3 num dtcumonto do origom
dinamarquoza, citado no parlamonto bolga, e reprodnzido
por H'PPBAu, L'illstruclioll publique dans les E'tals du NOl'd,
pago 203-4.

(5) Pag. 1.2 deste parocor.

(6) LAVELBVB o HIPPBAu, WC. cito
(7) Ibid.
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perior ao de um cenlro de população como o
Rio de Janeiro (i).

A Suecia, onde, de i865 a i87i, o numero de
ai umnos crescera cerca de 20 0/o (2), os me
nino que, no ullimo de-ses dou annos, re
c~biam inslrucção, eram 693.822, numa pOfu
lação escolar de 7i~!.520 individuas (3 e
nUIDa população tola] de 4.204.1.77 almas (4),
ou i6,64 % da população total, ou, da população
de idade escolar, 97, 37 %. Logo, em cada
iOO habitantes des a idade, freqnenlam alli a
e5coJa 87,79 mais do que aqui, sendo cá o nu
mero de alumnos pre entes mais de dez vezes
menor, nessa propor\ão ,que o de lá. Ou sim
plificando, preeminencill ua Suecia, em 1R71,
para com a nos a capital hoje: _. 10,i6 : i;
proporção que, em i877, avulta a iO,22: i (5)

No ultimo dos tres paizes que compoem o
grupo scandiuavo, a Noruega, as circumstan
cias são mais ou menos identicas ás dos dois
primeiros. Em i867, d'entre os 32.682 indi
viduas ohrig~dos a participar do en ino na
escolas pulJlicas, só 756 não a frequenlavam,
isto é 2,3 % (6). Freql1encia, porlanlo,
97,7 % ,- mais de dez vezes sllperior á do
Rio de Janeiro, acima da qual e eleva na
razão de 1.O,i9: I. Na e colas ruraes, um anno
anle , d'entre 212.137 meninos de edade es
colar, só 5.51.4, iSlo é, 2, 5 "/0, infringiram a
obrigação respecliva (7). Ora, e a pro
porção avantaja-se-nos na razão de 1.O,i7: 1.

Na Sujssa ti propor ão da fl'equencia es
colar para com a população total di lribue-se
assim: 20 &/0, ou 1 para 5 habilantes, nos
cantõe proteslantes; U,28 %, ou 1 para 7,
nossemi-proteslantes esemi-caLholicos, e, nos
catholicos, H,l1 %, ou 1 para 9 (8). Con
forme o typo que, de es tres se e colher para
termo de compara\ão, a superioridade da
aIDucncia escolar naquelle paiz em relação a
nós será de 6,31 :1, 9,35:1, ou il,3: i; e, to
mado o termo médio, que é de um alumno por

(i) Sondo a popnlação do 1.650.000 almas, contaTa-SO
I aJnmno por 6 babitantos, O qnasi um aJumno prosonto
por nm do idado oscolar, ou Clll'oporção da froqnoncia pa"a
com a pnpulaçüu adstricta n oscola ):- 0,99:1.. A idado
oscolar na Dinamarca vao do 7 a J5 annos. Nos paizes
ondo ella cone dos 6 aos :1.3, a PI'OllO"ção do i alumno
por 7 hal1itantos < significa quo todas as crianças fro
quontam a oscola .• L,\\'KLEYE: Op.cit., pa;;. ,ln.

Na Dinamarca, segundo c communicaçõo" officiaos.,
havia rocentemonto 2.940 oscolas (The StateJllIao's Year
Bool: (01' i880, pag_ 45), numa população do 1.940.000
almas, coLCormo o recenseamooto de i87 (Op. cit.,
pago 50), Oll nma oscola por 659,8 habitantos.

[Eis as infurmaçõos officiaes doi879. < Tem aDinamarca
uma população oscolar do 200.761 c,·ianças. Todas. salvo
as montaI ou ph)'sicamonto incapazos, froquontam a es
cola.> Roport of tbo Commiss. of Educ. for tho Yoa,'
1879. Pago CLJL'\:XVL]

(2) HIPPEAU : L'instruc!. puM. dalls te.! Etats dll Nortt,
pag. ~·6.

(3) Op. cit., pag. {.4.

(4-) Op. cit., pago 5.

(5) POI'qUO ultimamonte froquon'aYaIll as escolas porto
de 98 individuas por iOO Ilabitantos. (The Stotcsman's
Year-Bool: (01' i880, pag 4-27.)

(li) H'PPEAU : L' i'lStr. pubt. dallS las E'tJ/S du Nord,
pago -167.

(7) Op. cit., pago i66.

(F) The Slot. Yeal'-Book, pag. 447.

sete habitantes, ficará o Rio de Janeiro abaix.o
do e tado geral da Sui sa como 1:8,H (i).

Algumas colonias illglezas muilo ha que
venceram, nesta competencia civili ador3, a
mãe patria e, salvo a Allemanha, todos os
paizes europeus de pri meira ordem. Assi m, a
de Victoria, na Au traI ia, com uma população
ue 727.494 almas em 1870, mantinha 9(~2 e 
cola (uma por 772,23 habitantes), onrle se in 
truiam ~37,2I7 alumn05, d'euLI'e 182.836 in
dividuo de idade e colar. que então havia. (2)
LoO'o, 'l8,86 % da popula(,'ão lOLal e 75,05 u/o
da de 5 a i5 annos (1 alumno por 5,3 ha
bitantes) frequentavam a escola. Um di cipu
lo, con eguinLemenle, por um UUI1.erO de ha
bitantes qllasí onze vez·, menor do que aqui.
Vantagem Iroporcional conlra o Rio de Ja·
neiro:-10,7i:1.

No Allo Canadá, que se avizinha dos Es·
tados Unidos quasi lanto pelo seu proO're'so
e colar quanto pela sua origem c ituação geo
graphica, já em 1856 a in cripção era de
251.145 alumno primaria. numa população
de 953.225, ali um pJr sete habitante. Em
i863, numa população de 1.5 6.130 individuo,
sendo 4,-\3.376 de idade escolar (5 a 16 anno-),
contavam-o e 374,.633 in~cripto J3), islo é, i
alumno matriculado por 4,23 habitante, nu i
por 1,1 de-idade escolar. Ma , como a pl'e ença
média não tran cendia de i38 036 (4,), temos,
como expressão da frequencia real, a pro
porções: 33,39 % da população chI idade ads
tricta á escola, ou 1 por 100 individuas des~a

idade e por 7,63 habitantes. Logo, q,9,'L5 habi
tantes menos por cada alumno que no Rio de
Janeiro, onde a assiduidade é, portanto, mAis
de sete vezes (1:7,M) inferior á daquella de
pendencia ingleza (5).

(il LAl'KLKYK, om 1872 (L'i/lSt. dll pcuplc. pag. 334-)
puhli ava UIIl mappa da froqlloucia o'colar naquolla
ropublica, quo so pódo simplificar, o coordenar as im :
Borno o Turgovia-l a\. por 5 habit; Schafilansen c
Noufchatol-l p. 5,2; Appouzoll-l p. 5, 7 ; Friburgo-l
p. 5, 8; Oasilua o Zurich-l p. 6; Argovia-i p. 6,~;
Grisõos-:l. p. 6,5; V"ud, Lncorna, Valais, Tossino - {
p 7. Solouro-1 p. 7,5; Ba,ilóa cidade -i p. 7,7; ZIlJ
o Uri-lp.7,8;Glaris o SaiutGall-i p.8;Appon
zoll (Rbod lnter.) o Nidwaldon -1 p. 9; Obwal(lon - i
p. 9, 9 ; Schwytz-I p. -13,1.; Gouobl'a - i p. i~.

[As noticias olllciaes mais rocentes,bobidM no relatorio
de K. Grob, socrotario da dire~loria da instrucção pu
hlica om Zurich, alllrmam, om i 78, o nnmoro do
~7:l.055 alnmoos, nas escolas publicas, pa"Licnlaros, iu
fantis o de aporfeiçoamento (FortbildUlI9S3Chulen). Ora
sendo a população total, na Suma, do 2.669.095 om
:1.870 (M. BLOCK : ..I.1Ul. de t·E'con. Pai. et de la .tat_
i879. Pago 796) o do 2.8'.6.iO. om ISSO ()!. BLoco::
Aml1laíre. i88i. Pago .5). devemos calcular que om
187' fosse rio 2.805_lO2 habitaotos . .A. froquoncia oscolar,
pois, om :1.878, ha de computar-so na propurção do
16,79 p. iDO da população total, ou rm alulIlno por
5,95 habitantes. uporioridado em rolação li. motropolo
braziloira 9,5\.: L]

(2) LAVgC&yg : Op. cil., pago 473.

rEm i879 o numero de oscolas ascondia a 1664. (Report .
o(theCollll1liss o( Ed. (01' i879. Pago CCl:<.)]

(3) LUELE'E: Op. cit., pago i59.

(4) Ibid.
[(5) Os dadosofficiaos qno ultimamento chogaram ao nos

so conhocimonto, pormittom espocificar aqui o desenvolvi
mento oscolar om di versas dopendencias lnglozas.

a pro.-incia de Ontario (uma das da confodoração ca
nadaoMe), em 1878, d'entre UIJIa população total de
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A Rollanda, onde, em 1870, existia uma es
c ola por cada LOOO hl1bitantes, com a fre
q uencia de 1 alumno por 8 (2), ou 12, 5 % da
populaçvo toltd, contava, ha cerca de quatro
annos,segundo recentes investigações ofIiciaes,
50L8911lluI1lno presentes em 3.727 escolas
publicas e partitmlares (3) ; o que, numa po
pulação de 3.865.4,50 habitantf's, segundo o re
censeamento de janeiro de 1877 (4,), quer dizer:
i2,98 alumnos primarias por 100, ou um por
7,7'P. hilbit:mtes; proporção que colloca os
Paizp.s Baixos mais de sele veze (7,37:1) aeiron
do nio de Janeiro.

De 1:6,78 é a inferioridade do município
neutro em relaçfio ao imperio Au ·tro-Hnngal'o,
onde, ha 19 anilaS, o termo médio da fre
queucia dos individuos de euade es~olar nos
estabelccimenl,os de ensino primario era de
65 "/O, segundo os quadros de Tickel' (5).

A Belgica, em 1871, pos uia 5.639 escolas
pllra uma população de ii milhões de almas, ou

1..62 ,85L almas, das !Juaes 402.360 cm idade es,olar, fro
quontavam a oscola 4·6i.l,33 individuos dessa categoria
tard!'a 21.582 do OlÜI'as idados). UIII alumuo, pois, por i,Oa
possoa do idado oscolar O pOl' 3,46 habitalltos. (Rep. of lhe
commission. o( Ed. (01'. 1[,79. Pago CCVI.)

'o mosmo anno, Qnoboc, flopn la~ão i .iO!. 016, froq uoncia
média oseolar j 0.201, alunlflos. (lhid, fi. CCVlI.) Assim,
i aI. flor 6,5i babit.

Novo llrunswick (285.591, habitantos), om 18i8: 54.1,72
(Hill., p. CeVIIl). J,ogo, 1 alumno por 5,24 habitalltos.

Ilha do Prillr,ipo Ednal'do (popu\. 01,.021), om i8i8: fro
quoneia média 1.01,.7,13. (lh., p. CCVlJ,) Logo, i alumno por
8,77 almas.

Tena Nova (285.50~ h,), no mesmo poriodo ': 54,4i2, (lh"
p. CCVIIl). Um ulllmno! pois, por 5,2'\' habitalltos.

Quoonsland (IS1.288 1.), Om 1 iO : frel(lIoncia múdia
2L418 alumnos. (lh., p. CCJX.) Portanto, i discipnlo po,'
8,46 !labitaotes.

'1'asmania (pop. iOl".2ii), om iSiS : termo l1Iódio da [1'0
quoncia 6,032 (lhill.) Conseguilltomollte. ,1 alulJlno por
47/11 habitantos.J .

(l) LAVBLBYB: 01': cil., pago 262.

(2) Tito Slalesma'" s Ycar-Boo!.', pago 330.
(3) Tito Stal. 1'ca,' Boo!.', pag. 336.
(.\.) BAUOOUIN : Rap)lorl Sll,' l'él. act. cIo l'ellscigll. spéc. et

tia I'CIlSciUII.lll'Ím, C/I Belu., CII Attom. cl CII SlIissc. Pago 306.
[Em i878, na mOllarchia llUstro-huIIga"a, o numero das

escolas elementill'os o supedoros \vol!.'sscltlllclI o Bii!'UCI'
scltlllcll) era do BL666, com 3..\.35.6' O alulllnos. A proporção
~or~1 q~o no toxto mouciolJamos, elera-se,. lia t)'ria o na
Garlntllla, a 70 p. c., a SO II. C. lia Da"a Austl'la, na
Bohonlia, na !llora"ia, I a Silosia ono '1')'1'01; no \'oraluer',
na Austria uporior, e lia IlI'orill ia do 'alzbour" a 00 p. C.
BRAUN: L'cllseiUllcnlell1 1"'iIllUil'/1 à l'cxl'0silio" illlemacionalo
lle Paris tlc 1878, RapPol·t a<lll"cs"é à M, lo Minist e de
l'ill/éríow' c/e BcIUi7UC. nl'uxellos, i8SU. Pa:!'. 23',.

Na II II n~ria, O$por iallllonto, a populaçãp do ida dq cscola 1',
omi8ii, ora 15,701'. c. da população toLu\. J)osses i5,70
p. C. freqnentaram u· o colas il,51 )1 c.; lião as fre
quentavam 4,~0 p. c., calrlllo feito sohreo Conulliss. RC)lort
.f E')llc. {Ol' i879, p. CLX.;C\I\'. uporiol',Jado OiU rolação
á capital braziloira 6,31: I.

POI' ultimo, onconLram03 a3 scgllillLo~ iuformnçõcs, quo
dizem rospcito ao anno oscolal' do i -i9-80: Ua, na HUII
Ilda (sem COIllIH'ehonder os paizes anllexados: Croacia e
Esclavollia) 2.H4.86', mOllinos olll'ig"d" it escola primada,
os quaos su1Jdil'idom-so om l..50i .ÕS de 6 a i2 ali nos,
adsLri Los a fl'oquontal' tliariamcnlc <IS aulas c!olJ1ont:lt'(\SJ
e 617,306 do U a 15 annos, quo derem soguir os .ursos
do repotição. Dos primeiros, satisfizoram a ossa obrigação
75 p. iOO; do sogllndos. 55 p. 100. (Oll, APATIIY, profoss.
na Uni,'orsida le do Pesth : L'CllscigllClIlOllt pllhlic 011 HOII
urio. Nn RoulI~ Intcl'naclionalo de l'ell.lcigncmclII, II. fi, do i5
de maio do i 2, pago ~·53.) upcríoridado olltra IIÓS. aute
a Ilrillloil'!li'1'0)lOl'çllo-i,82: I; ali to :l segllnda-5,73:i.j

uma para 889 habitantes, frequentada por
ii, 9 % da população total, ou 8,cj, habitantes
por nlumno (i). Eis um paiz já bem apreciavel
mente inrerior (Iquelles, como a Allemanha e
as nações seandinavas, onde a realidélde mais
ou menos completa da obrigação escolar tra
duz-se na proporção de 15 alumnos por 100
o II um por sete babitante~. En trelan to, a nossa
metropole nacional, ainda assim, conta 48,4,1
habitnntes mais por alumno, proporção que a
colloell perto ele sele vezes ahaixo, na razão de
1:6,76.

A Fréluça, que, ~ob o influxo prodigioso da
rcpublicél, operou maiore progres 0$, na ins
tmcção popular, de i870 a 1878 do que de
01789 a 1870 (2), não nos deixa menos aca
nbados, si a compararmus, ainda nos depar
tamentos onde menos generalisado está o pri
meil'O ensino, com a lllais eminente das capi
taes brazileiras. Havia alli, em dezembro de
1876, cj,.502.89cj, individuas de edude escolar,dos
quae 3.878.HH inscriptos nas in~tiLuições pu
blicas e particulares de en ino commurn (3).
Comprebendia, portnnto, a matricula 80,12 %
da população daquella edade. Mns a ere
quencia, na mór pllrLe dos departamentos, não
subia a mais de !:lO % da inscripç:io, descendo,
il'alguns districto' ruraes, a 60 % (4.). Ora,
esses 90 % de 86 % sig-ni(icam 77 ,50 %, e 60 %
de 86 % vêm a ser 51 'lo; de modo que a
77,50 % da população de edade escolar eleva-se
a frequent:ia no muior numero dos departa
mento ,baixando ao minimo de 5L67 % dessa
população, nos mais atrazados. Confrontado á
menos alla des,as duas proporções, a in
ferioridade do municipio neutro é de 1:5,39,
e de 1:8,8, i ubirmo á mais rorte. A média
entre esses dois extremos é de 64,,58 'lo, que
deixa n capital deste Imperio ante a sitllação
geral, nvo das cidades fr:lncezas, mas do
pl'l!prio campo, na França, que, apezar da
energia de suas ultimas reformas e do heroismo
dos seus recentes sacrificios pela instrucção
popular, é ainda, a esse respeito, uma nação
de segunda ordem, na situação deprimente
de 1:6,7cj,. (5)

iI) LAVBLEYB: op. cit., p. iS2e i85.
jEm i~i5 a ProPOl ção, nosse paiz, ent,·o a [requollria o

o lIumol'O do habitantes llbia a 12,08 )l. 100. DUAUX:
0]1. cit., pago 85i.]

(2) < I beliere th3t I alll quilo within the bOllnds of
trlltll, iu exp"ossing the opillion that tlle pl'ogl'ess made
b)' lel'anco iII th~ depal·tmont of pnblic oducation wiLhin
tllo last ojgllt yeal's IS gl'6atel', absollltel)', than ali lho
pl'ogl'oss made in lhat COlllltl'l' dUl'ing tbe }'cal's intol'l'onillg
hotween tho I'ovolntion ofH80 anel that of -I8iO." Du. E.
C. W'XBS, na Na/ioual Educolioll AssocialiOlI, Depal'lmcul
of SllpcrilllClldencc, sossão de I, do fel'ereil'o, 18i9. Ci""cll
IMS o( in(ol'lnalÍfJll of Ilte BIll·CQ.11 o( Edw:alioll-II. 2 -18iO.
Wa"hington, iSiO. Pago 23.

tB) BAuooux (millist,·o da instrucção publiea): RapPol'l
ali présid. dc lu Rép""t. Fl'alll', no J OIU·II. Off.icict. de la Ré
pU"), FI·a7lf., n. 344, iO du dozembro do i8/8, pago i2.0i8.

('o.) lhi,t.

(5) Em '18ii !Ia ria, nesse paiz, íL5',7 escolas, ou, termo
modio gbl'al, IIllla por 5i5 habitante" (BLoeK: Allllltai,'o
de l'éconolllie )lolit. fl clc l~ slalisli1UC. i8iO. Pago '289),
ou i9 e5eol;,s 029 cl ... es pOI' 10.000 alma,. (Op. cil., pag._
29i) ala.s 110 asylo, ao torlo 1,.U7,' 011, Illédia geral,
pouco maIs llu 3 Ilal'a iOoo crianças do I, a 6 annos. (ld.,
I'. 30:;.) Propol'ção entre as pessoas do el1ado oscolar
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Bem que largos beneficias deva já a In
glaLerra aos principias firmados, em 1870, pelo
bj]] Forster, longo, mui longe, oslá olla de em
parelhar com os paizes a que toca a preexcol
lencia nessa grande Iueta contra as Lrevns accu
muladas pelos seculos no seio da massa popu
lar. Com 1.O.9g,9 escolas inspeccionadas, em
1870, e 1.453.531 discipulos, apresentava a Grã
Bretanha, no anno de 1878. em 1.9.291 escolas
uma f'requencia de 2. 782.45!l, individuas (1),
ou, n'uma população total de 28.M8.326 (:2),
9,78 31 umnos por 1.00, ou 1 por 10,22. Logo,
o numero de habitantes correspondente, no,
municipio nelltro, a um discipulo presenLe é
mllÍor 46,ti9 que o Idgari~mo respecLivo
alli, conLendo-o pCl'to de seis vezes; o que, em
ci fras procisas, expri me-se, em desfavor
no:so, pela proporção de i:5,55.

Segue· se á Grã-Bretanha uma colonia
franceza, a Argelia, ando longos [lnnOS ba
quo o ensino publico pl'ospera pl'og-re.siva
menLe, e tom-se revelado na administra~ão e
na popularão de origem el1l'opea «uma viva
soliciLude pela instrucção primaria. (3). Já
em i871, de foito, u'llma populDção nno
arabe de 233.985 habitantes, susLentavam-se
38g, escola (uma por E09,33 almns). com
uma frequencia de 21. 965 alumllos, d'entre
27.4;)2 men inos ele i n 1.3 annos, que havia
naqurlla região (4,). Inslruialll- e, porLanto,
nos elemenLos da educação inlellectual
9,37 o~ da população não mahometan(l, ou i
por iO,65 l1abi1antes de pl'ocedencia cl1ristã.
Afferida, lClgo, pela media, bem pouco
falltvpJ, da rrequencia oscolar, a civilisação
da nos a populosa e opulentn melropole está na
rtlzâo do 1.: 5,53 em rcJarão áquelJa parto do
conLinenLo africano. .

Nn ltalia, mercê principalmente do gTande
principio do ensino obrigatorio, adoptado ha
Lres annos, o numero de aluumo , quo, em
1877, era ele 1..930.000, no flm do anno seguin
te CI escera i30. 000, ascendendo a 2.060.000
(5); (lo sorLo que seguiam as escolas 7,7"10
ela população faLai (26.4,20.000 almas), on
um nlumno paI' 1.2,98 habitanL s, iSlO é,. 4,3,83
habiL~nLes menos paI' alumno que no Rio de Ja
neiro,cuja inferioridadepara comaIlalia em ge·
ral npre enta a sa1ienciu consideravel de 1:4,37.
Não seria elesarrasoado imaginur que a no_sa

inscl'iptas nos ostaholocimonlos do onsino; S40/0 no .laxo
fominino o SS no OUI"o (Id., pago 3li.)

[Em Pariz, n'uma população do 1.98S.S06 almas, f,'o
quontal'am " osco1a, 001 18S0, -nO.SH olumnos (Allll1l
airo ~tatistigIIO. do la villo (lo P,lfis. Annéo 1S80. Pal'is,
Impnm. NallOn. 1 SI. Pags.133, US8, US9, 593), ou
S,5S p. iDO t.lo algarismo talai dos babitantes.]

(I) Tlte StateslIlan's Yeal' Boo!;, pags. 2iO, S1I.

(2) The StateslIlan's Year Boole {OI'iSSO, pags. 24·3 o 2!,6.
(3) IJEvAssEun; Bapport. de la cOlllllliss. de statist_ de

l'enseignelll. lJt"illlail·e. No JOIl1'1101 Dfliciel de la Rép.
Franç., iS7S, pago 12.078.

(4) L,'VELEYE; Dp.cit., pag.220.

- (5) Confol'lDo OI'olotorio (lo ministro da instrucção pu
blica om dozomhl'o do 1S7S. All1l\laire de lénislation ét1'all~
gé)·e. Se annéo. P.a,·is, i879. Pog. 29S. No comoço do 187S
Dão tinham 1)I'ofossol'os 1.559, d'ontl'o S.301 municipios.
Bastou o docurso dosso anno pam quo 556 dossas muni·
eipalit.lados oxoeutas om o nova loi. J1a"ia no fim do 1Sí7
não mais do 37.0/,2 mestres; om dozombro de i878 oram
já 4·0.073. (Ibi1l.)

3

capital, omquanLo ao ensino primaria, ,e
aproximasse da capital politica elo reino ita
liano, que de certo não é a meLropole in
teJIecLual elaquolle paiz, o onde todo o pro
gresso escolar data do ad"ento do governo
leigo; pois o simulacro de ensino que mir
raya alli á somlJru hostil do poder dos pa
pus seguramente não merecia o nome de
instrucção populnr. Bcm mal enganados o
achariam, comtudo, os que espera sem de'sa
conft'ontação lustre propicio a nós. A anLiga
séde dos pontifices coro~dos do catholicis·
mo contava, já em 1.875, 1./.t,.3(j,8 nlumnos
nas suas escolas e, no anno subsequente,
16.656 (1), numero este que, em 219.608
nlmas, segundo o al'l'ol~lmento do 1871, re
pre:entava uma frequeneh\ do 7,58 % da
população, on um aI umno por 13,18 habi
tantes. Em 1878 aLLingiam a 30.000, d'en
tre cerca de 300.000 llalJiLantes, os alumnos
inscripLüs (2) nas escolas lDunicipaes e con
greganistas; isto é, um alumno paI' 10 11a
lJiLnntes; proporção que, comparativ11meule
á do municipio neutl'o (1 discipulo in~cl'ip'lo

por 23,07 pes Oa8 livres) abale·nos, collo
r.ando-o, peranLo ti ex-capital tIo papa-rei,
numa inlel'iori(lado de ":2,3 pelo lIleno .

Agora, antes de doscel'lnos ao paizo. monos
impOl'lantes do mundo ci,rilisn(lo pela debili
dade de sua viela po!iLica e o aLrazo da sua
evolução nH'ntal, n,io o'queçamo' um ,izinho,
a que u mais justo ~ouliLUento de pundonor
internacional não pt'l mitliria, :em Inagoa (Ia
nossa altivez, que, nUIll assumpLo) capital
como ° do ensino jJopulur, o deixa' emos
tomar·nos a dianteira. lnfelizmellle, porém, LI

vo sa commissão, decidiela a não occllftar um
ápice da Y rdnde, não póde, ainda aqui, ser
agraduvel ao nosso amor propr ia . O nivel
geral da in [rucçào primaria na n [Jublica ,
ArgenLina é niio pouco superior ao (Ia capiLal .
do grando imperio ui-americano, alongado
delln pela fórma exLerior de suas in'LiLnicões,
mas appl'oximndo 1101' syrnpathias reao,:, que
uma série do erros jJoliLi<.:os onfraqueceu, mas
que circ111l1sLancias inevitaveis tenelerão ne·
cessarialnente a eousolidar pela coop,-ra ':10
mutua o mutuo respeito na grande obra do
futuro eleste conLinenLe. Segundo as infor
mações do gabineLe, em 1.877, ao Congre so
Nacional, havia, em 1876, numu população
tOLal do 2.121. 386 almas (3) e em 503.860 me
ninos de 6 a 14 annos. que se e Lima va exis
tirem no paiz, iiO·.600 alumnos; sondo, pois,
de 23,85 % fi proporção elo numero de disci
pulos para o de babitanLes de edade escolar o
de 5,66 pura o da populacão tOLal (4,).

Essa proporção já é superior á estabelecida
em 1.875, per_lUte a expo lção de Vienno, por
um represenLante da França, no jury inter
nacional, que acreditava frequenLarem as es
colas argeutinas 5 % da população daqueJle

(1) LillOUSSl!, ,01. XVI, pog. 992.

(2) LAHLEYB: Lettres (l'Italle. Paris, iSSO. Pago 2~L

(3) HlPPEAU: L'illstrtlctioll publique rla?ls I' Alllériqlle riu
Su.d. Paris, iS79. PaS. 132.

(4) Hirl.
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ma (1) abranrreria a provincia de Du nos
yre., n . e anno G 5.714 habilante . Ora, a

a oln lJucnoyr DSO regi 1r::ll'l1l11 em 1876
uL.' 3 nlumno (2). Era. pois um alumuo por
13,35 babitanl -. i e le lllgari mo determi
nam, c mo quer lIippeau.o (l'cquencia.(3),
c lá o municipio neutro de 1 78 paI'a a pro

inria nrgenli IIn em 1876 na inferioridade de
I:! .~;). E, ~i. por cumulo de pnrcialidade,
nO'aga~ amus o no onmor p(01)rio com a sup
po i~1\o d que o numero de "1.336 di 'cipulo
1'0 ~e méra expre~ ão da mnlricnla e c01nr, nem
a -im on~ guiriamo allem' o nosso maior
nu 'Ieo de POPUlll 1\0, actividade, e riqueza
ao nivel daquella pnrle. e cas i- imamenle po

oadn, do lerrilorio republicano, alwixo da
qual e tariamo na proporção do :l: 1,77.

Onde a baremos, portanto, companhia para
a nossa mofina condição "I A Irlanda não . eer·
lamente umo parte feliz da hULUanidnde.
Quem lhe não conhece as profundas miseria "I
Qnem conle tnrá que e"as convul-õe' vio
lenta que a nffiirrem com acce o: tüo criticos,
dennnciam um c tado lllnntal ainda rrrave
mente alra,ado Pai bem: eon-oanle o recen
"cam nto e colar do 1 71. a inscl'iJlfão do en
•ino primaria comprelJandia perto de 1.000.000
d alumuo (4), i to é numa população de
5.40•. 759 alma, i .5 alumnos por 100, ou um
POI' 504 hnbitun te . Compar~da olla com a~do
municipio neutro (1 por 23,07\, e tará elle
aquem da Irlanda como 1 : ~,57.

~ão lento os l)rogre o da in trucção po
pular em Portugal, ma superiores aos nos os,
ainda que e'labeleçamo a acareação em con
diçõe' de iguae., como a dp. collocar lado a
lado a e'lali5tica da capital do imperio com a
do reino em geral. Meno de 900 escolas com
30.000 di eipulo matriculado deixara o an
tigo regímen. Em 1 6~ ns e cola tinbam
('beO'ado vagaro-amente a ~. 3409, procuradas
pOl' 99.263 nlumno, numa população de
757.534 crian a-' endo a proporção entre, o
numero do in-cripto e o 10la1 de habilantes
2,36 %. Em j 76 conheciam:,e Da parle con
tinental do reino ~.033 escola (e~í7 na ilhas
adjacente ),frequentuda por '159.890 di cipulo'
(e 1 . 60 na parte in ular) (5). Logo, numa po
pulação de 4..057.53 (6), 3,9~ alumnos pre-
ente por iOO habitantes, ou 1 por 25,38.

Proporção para com a capital brazileira: 2,24:
J (7).

Quão long não e~lá a lie panha de ser um
lormidavel competidor na e-cala da instrucção
popular I Anào er a Russia e, tal vez, a Grecia,
é da nações europeus a mais mal dotada no
concernente ao ensino publico. Todavia com

(I) Op. ci!., pago xx-~vr.

i!} Op. cit., pago 130.
3 Ibld.

( ) UTELETi:: L·ülSlrlUl. du pleup/e, pa . U2.
(d) ire de li{}i.,'Wion itl'angérc. 8e année, 18i9, pago

4W.
StdefJIt/J S [clr Boa/; r~r i8 0, (lag. 352.

(I Em ISa, n iden,Ja unicamente a instrncção (lri
m2ria ameiaI, a relação entre a f.cqucoeia e a população
em era de !8 p. iOOO. OUTEIJU llinTls : Portugol CO/l'

'#'JI"JMO I (pag. 45~), ou 1,8 p. 100.
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esse me mo paiz não se póde medir a nos a
metropole. Já em 1866 bavia, de feito,. na
quella região, provincias(Avila, egovia, Leão,
Santander, uogrono) cuja matricula escolar era
de um alumno por oito habitantes (1). A e sas
ficaria posposto o municipio neutro ele 1878
na razão do 1: 2,88. A provincia bespanhola
de Teruel chegava até a um di cipulo inscripto
por sete habitante (2); proporção em presença
da qual a nossa inferiol'idade aggravar-se-hia,
baixando a i: 3,29. Mas, para nos não arguirem
do elegermos a mais adiantadas secçõo do
terri torio hespanhol, o que aliús si desigual
dade encerrava, era contra esse paiz, desde
que o pretendemos confrontar, não com as
nossa provincias, mas com a capital do Im
perio, - é ao algarismos relativos ao e tado
gorai da Ue panha que iremo' pedir a ex
pre ão da sua vantagem sobre nós. Eram, ha
i6 anuas, alli 1.368.9í7 os moninos in criptas
nas aulus elementares (3), i to é, n'uma popu
lação talaI de 15.682.353 (4), um alnmno por
il,4:J habitante; emf]uanto no municipio da
càrte ão não men03 de 2:3,D7 por alumno, o
qun rerlnz a inton idade da corrente escolar,
nesta capilal, lia quatro annos, a menos de
mntcule da v ri fic{lda naf] uelle atrazad i<;simo
povo lia df.zeseis.

~ Grecia, que, em i81í8, com 1.050.000 ha
lJitante" apre enlava 5i),596 alumno in
scriplo nas aulas primarias, viu e te uumero
em J86;", e/evado a 76.94L (5), que, nnma po
pulação estimavel em 1.217.180 {lImas, (6)quer
dizer um a/umno por 15,81 habitantes, ou por
8,26 habitantes menos que em i87S no muni
cipio neutro; o que, em razão geometri<:a,
importa uma inferioridade de ta capital para
aquelle paiz como de l:i,q5.

Até uma parte da AntiJ11as ing]ezas nos
SObl eleva em proporçõe 110tavei . A Jamaica,
com 510. 37q, habitantes em i871. <n ti nna
em 36.252 nllllnnos matriculado, uma ere
quencia média de 18.291, 8), iSlO é, 3,58 %

da população total, ou um discipulo pl'A enle
por 27,92 alma'. E lá, portanto, aquella de
pelldencia da Iugla terra,considerada sele annos
atl'az em rolação ao municipio neutro de 1878,
numa upereminencia tão consideravel como
a de 2 : i.

(1) LAVELEYS: L·illstl·. cll' peuple, p. 196.
(2) Ibid.
(3) LAVELBYE: Op. eit., pago i97.
(I.) Oll. eit., pago 196.
(5) Op. eit., Ilag. 226.

(6) Contando o Gre·cia, 001 i 61, uma pJpulação de
1.096. tO, segundo o reconseomento Josso anno (LAnOussE,
vul. VI1I, pago 1.4.90). o 1.457. 9~ hauitanto; em 1870
(BLOC": Alllll/ai/'e d'Eeoll. polit. 1879. Pago 709), tomada
sobra a clilToronça ontro essa duas estati Licas, que li do
36L08~, a mBdia anllual será do 40.120,44, i't é om
3 annos (do 1861 a 1864), wn accl'oscimo do 120.370, quo,
addir.ionado aos 1.096.810 do 1861, porfaz 1.217.180 almas
om i864.

[Em 1878 (I'cqllelltavanl a oscola primal'ia 65 p. c. dos in
dividuos om idado escolar (BnAIJN : RappOl't etc. pago 202);
o 'lUa qual' dizor, om "olação á capital braziloil'a, uma suo
porioridado do 6,78: L]

(7) StaleSl/lall'S Year Book, pago 2;5.
(8) LAvELEYE : L'inst/·. dI' pl1l'ple, pag. 472.

Com apropria Ru- ia a comparação não
nos deixará meno deslustrado" i, evitando o
absurdo de lrazel' a confronto a ibel'ia ou
as províncias do noroesle c sudoe te, modirmos
a capital brazileira com a moscovila, ou com as
partes do territorio europeu daqueJle paiz onde
as instituieõe~ provinciae tem imprimido aI·
gum impul o ao en ino popular. O numero de
alumno nas escolas municipaes e ruraes era
~e L.1.02.712 (1) em i877, do qUDes pertencem
a Aslt1 17.680 (2), ou 1,63"/0. Mas, accre cen
t<1ndo a es e total o dos iuscripto' nas escola'
não compr~hendidas nes as dun. cllthegorias,
che~(\mos a omma .dC) i. 600.000, do quaes,
d~sfalcada para a Slberia a porcenlagem que
vImo de indicar, e que ill1porLurá em 26.080
alumno., fiCi'fi á Rus. ia eUl'opea 1.573.920,
isto é, nu.ma população, qnal a ma, de
79.880.297 almas (3), uma pl'oporção de 1,97"/0
ml~ito inferior á do municipio neutro, que
altmge a 4,33"/0 (11), comyu"nlo muis elevada
que a do Brazil em geral, cujos algarismos pa
ram em 1,61 °10 (5). Si, porém, cingirmo·no aos
pontos daquelIe vasto imperio oude o movi
mento escolar já é apreciaveJ, recahirú a capi
tal brazileira nessa hlsLimo a inferiol'idade, que
o nosso estudo compariltivo lpm evidenciado.
Realmente, emquanlo H ll1etropole bruziJeira
conl~ um alumno inscriplo pOI' .i3,07 habitan
le lIvres, a proporção em S. Peler bUl'go,
com 66.600 alumno (6) em i 325.471 habitante.
(7), é de 1 por lQ, 9' ell1 Kbarkov, com
i14.842 (8) eru 1.698.015 (9), ere ce a i por
1A,78, emKasau; com 1fJ.9.0q6 (10), em i.704.624
(li), obe a 1 pOI' 11,43; em Mo cow, com
192.67q (i2) em 1. 772.62q (i3), chega a 1 por
9,'2; em Varsovia, com i6ô.387 (l(j,) em 925.ô39
(15), avulta a 1 por 5,56. E se algarismos col
!oea~ a_primeira das 110 a~ cid<ldes, quanlo á
lllscrlpçao escolar, na posiçao desvantajo a de
i:(j,,i5 compal'ativamenle lia ultimo desse go
vorno , de 1: 2, 5 em relação ao anlerior de
1:2,01 a rc~peilo do lerceiro, de 1:1,56 'em
presença do egundo e, perante o menos favo·
recido, o de S. Pelersburgo, na de 1: i, 15 (lG).

(l) HIPPRAU: L' ill111'llctioll puÚliqllC CIII Rllssi~. Paris,
i8iS, pag. 82.

(2) Ib'd.

(3) Allllanae/; de GoTnA. ISSO, [lag. 90:;.

(4) Pago 9 desta parecer.

(5) Pago 4 desto parocer .
(O) BIPI'EAU: 01" eit., pago 82.

(7) Slat!JSm. Yeal' Boole, pag. 337.

(8) HIPPBAU: Loe. eit.
(9) SM. Yea/' Boa/;, pago 386.
(10) HIPPEAU: Loe. ei/,
(H) Stat. Yca.I· BOol.-: IAe. cito
(il!) HIPPEAU: Loe. Clt.

(i3) S/lt. Y cal' Bool.- : Loc. cito
(14) HIpPBAU: Loc. eit.
(i5) Stat. Yeal' Book, pago 387.

r(16) Do Japão ha as informações seguintos, oItrahiúas
pelas autoridades americanas do rolatorio do ministro da
lIIstrucção puulico nessa monarchia oriontal, om 187i: om
25.~59 escolas. 2.162.962 alumnos, o quo, n'uma população
gorai do 32.794.897 almas, oIprimo numa proporção do



6,59 alomnos p. 100 hobitonlos. Repol·t of tlle ÕOl1lmisS10ll,
o( Educ. (ar 1 79. Pa~. GGlV), Ignoramos si essas al~a·
n-mos se reforo ii oSSlduidodo, ou simplesmonto á inseri.
pção. Ma- ainda acrodilaudo que alludam á iuscripção, o
não :i Creqocncia, o confronlo ti moita aprecia\'olmcoto
dosCavoral'ol á capital braÚJoira. Ne la, do feilo

j
como

so rogi lroll á pog. dosle parocor, o nomeI'o dc a wnn.os
inscriptos ora do 5,15, p. :100 babHan Los, ao passo flUO,
no palz do ~likado o do Ta'icum, a porcenlagem sul>iu,
como acabamos do \'Dr, a 6, ::9, iSlo li, a 1, 44 mais p. 10 .J

(1) Era de i97,26, segundo o conso de 1872 (Relat. da
])irect. Ger. do Enatistica.em 1876. Recellseamellto, pago i6).

o(lpendo, porum, como hoje se cró, qoe a população do
municipio do córlo chegue a 400.000 olmos, teremos oos
i.393,9i ldlomelros qoodl'ados do SOa superficio, por cada
kilomolro qnodrado 287 habilootos, oumero superior maia
de 50 "/0 ao da. Snonia Real.

.\ - proporçõo,; indicados n03lo qUlllll'O o'<primom·so
(o.teluplillcondo com o primoiru) dosto motlo: OlUunicipio
uuutro (i lo II a proporção on' re o, sous alulIlDos prima·
l'Ío; . U~ populaçlio livrai, em 1 78, oitá para o Viloria,
om 17 , como 9,IB:IOJ OU 1:10,71.

Guml,re adl'orLir om quo, no loeolllo no municipio nou·
troo o lumo odmillido o confronto li in ..aril"·olmenlo o de
I 1 an Vosso que a d,tla no qual onlram com ello om com·
pararl os pahos o a cidado, contemplados no maPlla,
\'Miá (ma' sompre de'se auno Ilo"a troz) cOllformo os
e:pedilcaçóies da ~a colllrnna.

~. im que. em pre,'ença de la ynopse com
paralinJ, onde aliá cotejamo a nos a ituação
e colar na mais proxima e aore cenle dala do
eu de envolvimento (i 78) com periodo,

quasi empre muilo mai remoto (J877, :1.876,
i 1'!, 1 71, 1870, 1 66, 186q., 1(63) e mais
atra ado qua i empre em relação a actua li .
dade no paize confrontados; onde, de mais
a mais, não e leva cm conta a den idade da
população, que sendo boje mui superior, neste
ponto do Brnil, a 197 habitantes por kilome
tro qnadrado (I), não chega, no mais populoso
de ,e Estados (a axonia), a mais de 1.84, para
igual área territorial, descendo, n'outros

(1) Eis, nossos paizos, o nnUlOI'O do habitantes paI' kilo-
metro cluadrado:

Reino da Sasonia....................... i 4,1

~~Wl~;~à::::::::: :: : :.: : :.. : m
Grã·BI·olanha........................... U~

Gr. Duc. de Bodon..... 99,9
WÜrletnber~............................ 96,5
IIali".......... 95
Lllxemb org........................... 79,3
lmporio da Allomanha.................. 7!l,2
Prus.ia................................ 74.,i
r\usll'o- Hungria .... .•..... '" '" '" '" . 73,.t

~:;t~~~:· ....... :::::::::: : ::::::::: ~~
BtlViol'a..... 66,2
Irlolldo................ 64

r~l~lL~i~~I: ..::.. ::::..::::::::: -::..:,:: ::::: ~~
Gl'ocia.................................. 33
Hespanho ~ 32
Rlls'ia Eoropoa........................ 14
Soecio................................. 10,2
D.inamal·ca.... .. . . 9
Ar~clia................... 9
Estados·Uoidos...... 7,1

~?~.~~~~:::::.:: :::.: ::::::::::::: g
P,·o,·inc. cio Buenos-Ayros.............. 2,5
Ropublica Argenlina................... 0,9
Ganad:\ ,. 0,4

Acham·so oslos informações uo A.lmanacll de Gotha pal'o
i8SO, p.gs. 375, 576,839,724, 375, 787,813,375,"549 n.,
673, 981, 315, 724, 865, 71.8, 167, 645, 907; 965, 627, 693,
500, 974,71.6,527 e n1.

(2) Pago 4· dosleparecer.
(3) Relalorio cto lllillist?·o do imporia, na ia sessào da 17a

18gislat1lm (IS78), paf!'. 81. Ahi so ollirma. 'lua olnllmoro dos
malriculodos é 22.569 o 12.935 o da froqooncia, islo õ,

i9~3i da popolação do idade oscolar om i876, ClOO, so

~undo o Relat. ela Dil·ect. Gel'. d~ Estatística (Estatist. da
1IIst1'. publ., pago 5) comprobeudia 249.776 moninos. Por
outl'a, O numero dos '100 povonam ofTocti\'amonto a os·
cola esla\'a na razão de 5,17 paro tOO dos do idodo oscolor
(6 a 15 anuos). Ora, como a população li \,J'e de Minas cho
ga\'a a 1.669,276 (Relat. da; Estatist. em i876; Recensea
111ento, pag. ii), a cifra do elJocti\'o escolar está p,ara a ela
popnlação não escrava na proporção do 0,77 o/t, ou 7,7
olomnos por L 000 habitanles.

(I.) Em ~finos Goraos a densidade da população é de 2,34
h,ahllontos por kiJomelro qlladrado. ;Ficom·lho acima o
Rio do Janeiro, com 7,48; o Ceará, com 1.,'57; Pornambu co,
com 3,65; Alagaas, com 3,39; Sergipe, com 2,97; Rio
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alé á f('acção de 0,4, (1),- em presença desse
quadro, xaminados os povo uropoLls, ameri
canos o oeean ico. cuja eslatislica ela instrucção
se onllece. e la riq ui sima commercialissima
cidado, n mai boi la e preciosa gemma das ca
pita brnzileiras, não euconlm, cm toda a
vasla civ.itisação occideutal, um canto do terra,
nem no l'etal'datario Portugal, nem na fau:JLi
." Hcspanba, uem na Grecia mal rediviV'a,
nem na Roma ainda não livre lia entoxicação
ullrnmonlana, que nos não faça baixar os
olhos. ficstam-lhe para consolo ns populações
qllasi palriarchaos da mais despolidus provin·
cia" russas e o dominios mussulmauos do
Sultão.

Esta u situução da capital. Quul será, pois,
a do paiz? A iuscripção no ensino 01 monlar
snbe-se quo não pas a de 1,61 por 1.00 habi
tantes (2). Pelo que re pei ta á frequencin, são
mudns as e talisticas hrazileiras. salvo unica
mente quauto afinas onde é dé 0,77 por 100
habilantes livres (3). Evidentem nte a diü'e
rença na den idade da população (lJ,), llas con
dições geogt'apbicas e no estado ocia! ba de
reduzira menos, em quasi toda a provincias,

1I,O:'l:tIl on 1::10,71
!l,4:i: lOO 011 .l:10,J8
!l.l;, :tou olll:lil,i'::!
0,78: IOlI ou 1: 10,22
9,81:100 0111:10,18

10,:H: lOU oa 1: 9,67
19,1;;:100 ou I: 8,23
J2,:13:100 ou I: ,li
012,:13:100 ou i: 8,H
H,6:'!: 100 ou 1: 8, 6
13,4'. : 100 ou t: 7,t,'..
i3,:;:;:100 ou 01: 7,~1

14,H.tO) ou J: 6,7'
14, ;!l:100 ou 1: 0,16
11,83:100 ou 01: 6,74
i" ,J: IQO ou:l.: 6,62
18,01:100 ou t: 5,5a
lS,.08: 100 ou i: ü,:;3
21,88:100 cn:l: 4,fi7
22,lll': IfiO on J: /.,31
23,52:lOfl on 1: 4,23
41,6'.:100 ou i: 2,%
3J,S!l: 100 011 '1: 3,01.
43,47:WO ou 1: 2,30
46,_J:l0) ou J: :l,OI
50,00: 10ll ou I: 2,0)
6 ,!lIi:1 O 00 I: 1,45
69, 9:100 ou I: 1,59

\ ictoti I liRio
Wl1rl IIIborg ' i i!l
Dimul1arc.' 1 70
SI1Cd,' 1'Ri7
Xorllclfo 1, tiO
'0'0,1111 (roino) , '11~G7
lll. mbnrgo t~1
Z)1l1~' \ •• • o. .. . .. .. .t /.
n,u.! II (G,·. Duc.) i fiO
.\l/oUlol1hll I i2
.\It~ C.,natl:\ 1 63
.llOIlO!ldl1 I I~
An.!rlO ,1.ü3
Uo gio I 7!
.!'rollra 1J 16
Ba\'iol'U i 7i
Grã·Bretanha ISi
Ar~elin 18il
lrbodo 1811
llllh ,iS!'
Bu,'u~ \wcs (prov.) 18/6
Pari n~.II: lS-6
Drnn·wick t8iO
Roma I 7
lIo'I'ollb t 6j
Jamaica 1 i;'l
(T, ci,I...................... i fi',
R~I'lIhlica Argolltino ..... '''1 i i6

1
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e a muito menos, nas mais delI as, a assiduidade
escolar. AdmilLindo, por'm, qno fosse identica
em toda a proporl,.'ão enlre a rrequencia e a
matri 'ula, que, l1l'SS:l populosa e prospera
provincia, é !.Ie 57,31 p. 100 dosinscriptos,
teremos m i75.71ij. allllTIUOS matriculado'
(1),100.701 pl'esentes, isto é, u'uma população
livre de 10,903.801 almas (2), menos de um
aI umno p"IlSf'nte (0,92) 1301' 1{)0 11a bitanLes, ou,
001 LOOO habitanteo, 9,2 alumnos assiduos.
Ainda figurando que cm L878 houvess os
mesmo 8.~i9.672 llabiJ.antes livres que o min
guadissimo l'cc('nseamento de1872cnum 'rava,
a proporção da assidtbidade para a população

.seri;1 pouco mais de um.cli:scipulo (1,19) por 100
individuos não escravos, ou il,9 por 1..000,
ou, emfim, 11111 alúmllo prl'sente por 8(j, habi
tantes.

Em summa, para definir n'UlIl traço a
no sa miseria, cingindo·no aos dadosornciaes,
cujos defeitos ::sliás tendem a co'r:lpol·a, i to
é, á proporção dos 175.714 matTiculados, para
a população de 1872, que sUPPol'elllo' immo·
J)ilisada no decurso dl3s.cis <1ll110S, apurar'5e-ha
uma criauca inscl'ipta por 4 ,5ü babitllntes,
re ullatlo incrivelmente triste, qur qunlifica
remos notando simplesmente que elle nc,s col
10011 flbaixo da Goyanl) Ingleza de ha 20 an11O;;,
onde ess'] proporC'ão era a es e lrmpo de
1:26,119 (3). n;] inl'criorídilde de 1:1.75, c
abaixo das ilhas Fili]J]Jil/lIs em i868. onde sr
regi lrllva então um alllrnno p r 3t,l17 habi·
tantes (4), na posição subalterna de 1:1,48.
Desgrarac\a l'etllidadc I

Mas não admira que as gerarões na.cen·
tes esquivem o contacto da escola, num paiz
onde se deixa á ignorancia dos pais o direito
de furmal·as á sua feição e ernelhança,
perpetuando, de idnde em idade, como um
p[,trimol1io, e'se deploravel estado menta"!,
que nos assignala, pelo tri te caraeteristico lle
uma nação que nno sabe ler. Realmente, a
não ser ontre os povos immobilisados no eio
de uma civilisação morta, como a do Oriente,
ou eutre as mais infelizes republicfts bespa·
nllola ,em parLe nenhuma acbaremos rival
para o nosso atrazo. Num seculo que couta
Estados como a Dinamarca, onde, ao Jado de
uma proporção de frequencia e colar superior
á !.los mais illustrados paizes allemães (5), ob
serva -se a instrucçTío elementar uni versaI i 
sada ab olulamente até ao mais ruslico dos
camponios (6); como o Wurtemberg, onde,

Graudo do Norlo, com 2,68 ; Parabyba, com 2,4-6; o abaixo:
a Babia, com 2,.l3; S. P,lulo, com i,86; Sanla Catharina,
com i/.2; Hio Graudo do Sut, com i,2i; Espil'ilo Sanlo,
com i,2; Maraubão, com 0,686; PiaullY, com 0,1.4-2; Pa
raná, com 0,36; Pará, com 0,157; Goyaz, com O,iH; Mala
Grosso, com 0,0276 o Alto Amazouas, com O,Oi99.

(i) Mappa á pago 2 dosto parocor.
(2) Pag. l. dosto parocor.

(3) i27.695 habitantos, o l•. 820 alU'llluos primarios. LA
VELEYE; L'ilIStl'. du pcuple, pag. 4-68.

(I.) Em 4-,72L6t9, habitantos, i50,OOO alumnos.LAVeLEl'E:
Gp. eit., pag, 200. A proporção oot)·o ossos dous numoros
ó a indicada 00 toxlo, o não a quo doduz osso oscl'iplOJj,
ibidem.

(5) LAVELEYE : L'iIlStl·. dll pel'ple, pago i93.

~6} ):!lPPEAU: L'illstl'. publ. dalls I,s E'tats du NO/'d, pago
i9o.

segundo recentes estatísticas omciaes, não 11a,
em toda a população maior de 10 annos, um in
dividuo incapaz de trlIdl.lzir por escl'ipto as suas
idéll: ou decifrar as albeias (1); como a Saxonia,
ando ca11iram em completo desuso as penali
dade inherentes ao ('n ino obrigatorio, porque
todos os meninos vão á escoln, c e não se en
conLl'a um só habitante totalmente fallo de
instrocção • (2); como o Luxemburgo, ollue
desde i872 não exi t TIm individuo, que não
leia descreva (3); num seenlo em que a
Rus,da mesma póde uranar·s de uma pro
v.iucia sua. como o grão-!.Iucauo de FinlaH
onde todos os hal)itanles abem ler, se não
dia, escrever, - a nossa capital, quanto á
instrncção populal', está mais longe da civili
sação rUJ'opéa do que HunoluJa, e o Brazil,
do que as ilhas ]:Javai, onde, entre os descen
denLe do selvagens qu ,no ultimo quartel
do CCII\O XVIII, a~~a sinaram :J Cook, nã, se
acll1riam, ha já doze anno~, dez indirreoas, que
não pos uissem .S I'udimeotos do ensino Tlri
mario (4).

Não queremo" pOI'ém, merecer a censura
de havermns esculhid malevolamente. para
uma malevoln confrontação com o no so paiz,
exemplns de POI'OS ex opcionalmente in. trní
dos, como os dinamarqu zes n.a [ul'opa e, na
Oceania, o,s Kllnaqucs do arcbipelago San
dwil'l1 ; não nos deteremos em mo traI' a dis
tancia qoe 110, alonga da Prussia, onde já em
t81t5, em 100 mOl;os fie 20 annos, não e en
cootrarnU1 mai' de dois não habilitados em
leitura, escripta e calClllo, e, no aouo .egl1iote,
em nm exercito <1ei22.897ho01ens, militavam
apenas dous analpbabetos (5); da Allamanba
em geral, onde, ba já 18 annos, a proporção de
analpinbetos er11, na regiõe meno bem do
tadas, de 3 por iDO habitantes (6) ; ela Suis a,
onde ella, em 1876, descia, u'a IgullS cantões,
a 0,4 "/0, e apenas em cinco .cbegava a mais
de 8 p. iDO (7); do I<;'tados-[Jnido', cujo nu
mero de analpbabeto' estava 2nra o total de

(1) The Statesman's Yeal' Book rar 1880, pag . .u0.

(2) HipPEAU : L·i1I.1I1·. pl'bl. ell A1lemaglle, pago 22,

(3) LHEr.EYB: Op. eit., pago 239. Em i856 bavia 7,6
anarp~aJ)otos por 100 ~abiLanlos e i,85 om i868. (pa~.

2~~. )
(4-) LAVELHE: Op. eit., pago 1.76.

(5) J. J. PICOt : Projet de l'éOl'g'l1isai. de firlstruei. publ.
8Il FT'allu. Tours. 187i. Pag. 8.

(6) En1.I'o 05 distric-tos puramento atlemãos, om i 861"
haVIa 3 010 do aualphabetos n.o do Mindon; 0,9 010 no do
T,'ôvos; 0,8 % no do roolonia; 0,3 % no de Berlim; 0,20 [0
nos do Maguobul'go o Wiesbadou. (HIPPOAU : L'imt. publ.
an Allen.. , pago ,Ui) Dos dados officiaos concoruentos á
fOI'mação do exercito imporidl dopl'obendo·so lIuo todos
os conscríplos em i878 sabiam lor oscrover. Aponas,
1I0aoto á Baviora o algons outros estados moridionaos,
doelarou-so insufficioule a instrucção (11lf.mgit-ila{te Seuht·
bitdtmg) do UIU diminuta numoro d'onlro o dos quo se
alisla"am no sorviço mililar. The Statesmall's Year Book,
pago 97.

(7) Eslalistica, ·publicada pola rcparliçã o Iodoral', dos
oxamo, dos roerutas om i876: aualphabolos, om Rhodos
(Intorior)-3i,5 p. iDO; Schwy Iz, iS,7; Va!ais, !~,~;
Friburgo, H,6 ; Nid Wald, H,ll ; Uri, Zug, Glam, TOSSIDO,
Lucorna, Grisõe , Oborwald, Bol'Oo, Soleure, Nnnfchatol,
7,7; G011Obra, 2,1.; St. Ga11, 2,3; Al'govia 2,~ ; Basiléa
Campanba, i,9; Apponzoll (Rliodos E~IOrIOr), !!6.;

cbalTouse, i ; Thurgovia, 0,9 ; Vaud, Zunch o Baslloa
Cidade, O,~. lL..nousss; vo1. XVI, pago L23~.)
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s u habitantes, em '1&iO, na razão de 1q,,6i '/0
(1); da lIollanda, onde, a julgar pela e'tatistica
do ra amentos durante o quatriennio de i868
a 18i-, os analphabeto , já nes a época, não
con tituiam mais de 7,:.!3 0/0 da populatão (2);
da Frallra, onde já em 1869 o numero dos
adultos d tituidos de toda a in trucção pouco
transcendia de 20 % (3).

Seremos menos exigentes, e deixaremos á
propria admini (ração braziJeira a imposiçITo
do qualil1c1ILivo ... dequado á penosa verdade
dos fucto· actuae Perante o ultimo recen-
eamellto a proporção "era I eutre os anal pba

betos e a popLllação d.e te puiz é d 78,11 00 (q,).

(1) E' a proporção quo so uouuz do~ a;';!lg~ar~is:':n~lo~s~s~og!:'u""n~
tos (Tho SlalwlI. Ycal' Book,IJag. 594 0582, : IJabitanttl 
33.558.o7l; indil'iduos quo não sabiam lar, o oscrovor,
5.658.LV•.

(2) Do documolltos omciaos consta quo, om 25.137 allian
CCS conjuga"< colobrada. nosso poriouo, 3.636, lI'ontro as
50.271. posso as 11"0 SO I'ocohol'am, eram analphahotas. Nos
dis •. l'iclos QsLrirlíllllcnlo rUl'a~~ osse numol'O U muito mais
grado, calcnlalluo-so om 25 010 no soxo masculino 033,33%
110 ontl·o. Slalrs",. J'Cnl' Book,pag. 329.

(3) .\ lIal pIJahotns nos'o paiz :

cm i 33........... 1,;;,7 p. 100
cm 1 j:V~ . ..•. O" • • • 32/..
0111 IRC,2........... 27,1.
cm 18107........... 23,0
cm 1 68........... 21,0'. •
om l869........... 20,1(; •

t Log , cm 36 annos, lima diminui~ão do 2:;,5'. p. 100 na
p,·opl·rção lIos analphahotos para a populacão tolal, ou,
tormo módio, - analphahotos 0,709 lUono; por anno.

l") Con. idoralla om sua lotalidado a populaçiio livro,
arrolal'am-so ontão, om 8.419.672 habitanto~, 0.8)6.591.
allalph.lbelO'. Pro lorção, portanto, lIo.tcs pa ,l aqllcllos
81/>3 jl. 100, ui.tlibuido assim: .

Mnnicipio nOlltro..................... 56,0
Pal'un{l, , '. .. . . . 721 6L
Rio Grando do Sul. '" , . . . . 71.,03
PaI·;; '" 76,62
Maranhão............................ 75,1l6
Rio do Janoil'O....................... 76.61
'. Puulo.................... 79,27
Balda ,.. 79,4'.
~lato Gro o......................... 79,68
Pornambuco.......................... 80,42
~ergipo............................... 81,03
Rio G"alldo do Norto.................. 1,97
Espirito anto ,...... 83,63
Piallhy............................... 81,43

anta Cathal'ino ,........... 8;,85
Goyaz................................ 81·,87
Amazonas............................ 86,57
Alagôas.............................. 86,59
Minas Geroos........................ 86,6
Parabyba........ 88,38
COMI\. ...... '" . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . . 88,46

(Relal. da Dir. Gel'. de Est1lislica elll 1876; Reccnsea·
menlo, pag. 19. )

Douuzidos o; monoros do 5 annos,-rostam: 5.579.945
analpbahotos, om 7.143.023 babitanLos j ou 78,H %,
a sim:

Mnnicipio nOllLro.................. ... 49,8!.
Paralla ,... 66,84
Para ,........................... 67,76
Maranhão............................ 69,26
Rio do Janoiro _ 69,66
Rio Grando do ul.................. 7i, 4

. Paulo .... o ••• ,................... 75J 25
MaLo Grosso......... .. 75,76
Balda................................ 75,88
Pernambuco... . .. . 77,02
Sorgipo... .... .. .. 78,67
Hio Grando do 'orto................. 78,86
Espil'ito Santo....................... 80,!6
Sallta Catharina , • 80,53

Assaz caracterisada ficaria essa vergonhosa
depressão da estatistica intellectual entl'e nós
com a imple observação de que esses algaris
mos rebaixam o 8razil de tes ultimos annos
áquem da Hespanha de 1860 e18~6,daHe pa·
nba de Izabel li, Abi, no primeiro desses dou
:mnos extremos, o cen o verificou a exi'tencia
de 9.149.485 analphabetos em i2.i68.776 babi·
lantes; e, no ultimo, i2.q,65.542 analpbabetos
em i6.301.851 por iOO almas (1); de onde se
conclue, no t.ocante a i8q,6; uma porcenLagem
de 75,~3 ana] phabeto obre a população total
e de 73,2 em 1860. Is o devia bastar para
coofu 'ão da' no ~a vaidade, e iniuiaç50 de
uma ordem de consa tendente a corrigir
uma realidade que no enlCoyalha.

_Ias não somos nó-, é Q secret.aria do impe
rio, por orO'a01 de uma das suas directorias,
quem se incum be de fazer· nos sub i r em
choio todo o rubor ás faces, graças á innocen
cia des a ·cooO. são incril'elUlcnte ingelluD, ou
á irouia dessa satyra, inauqitamcnte singular
ll'um dOCUlnento ollicial, que ressumbra desta
candida ou acerbas palavra, com que remata
o quarlro d03 anal pbabeto entre nós: • Si de
{/l!JlI1/t consolo pÓdH servil' esta ob.~en'{/{(to, no
(arei lue uenhuma provincia do I3ruzil está,
quanlo ao gráo de ignora ncia, no o talIo em
qUlJ se achava, em 1862, o antigo 1'eino dfJ Na
potes (2). »

U bal amo desta consola!Jào amarga como o
fel do mais mali~no epiO'ramma ; porqu e e
antigo 1'cino dI! iVapoles, em 186:2, eru ainda
Ullla herança de abjecções moraes e intt'J!e
ctuar , ondr o e pirito da liberdade conotitu
cional, que penetrara alli com a j'OI'àa de
Victor Emmanu I, pela rel'oluçãQ efi'ectnatla
n'um paroxy,mo de de e pero popular 001
i860, aiuda não podia ler obtido rosllltados
senlio quasi imperceptíveis na intelligencia
geral do paiz, comprimida e perverLida, até
dou anno autes, pelo absolutismo atroz e
i~nobil de Fernando I, Francisco r, Fernando
I1, Franci co II; e e absoluti ruo ombrio
como a mais uegra das loucuras, que tleter
minou a intervenção da lilgla~erra e da França
em i856, obrigando-as afinal a um rompi
mento diplomatic.o com aquelle governo, in
digno da communhão europea; es e absolu
tismo que inspirou ao animo conservador de
Gladstone, em i8151, as suas celebre cart.as a
lord Aherdeen; e se alJ olulismo averhado
pelo actual chefe do gal)inete na Inglaterra
como. perver o e monstruoso. (3), como. a

Piauhy.. . .. .... . . .. . ...... .. . . .. 8i,41
Goyaz........................ 81,81
Alagôas.............................. 82,1.8
Amazonas. . . . . . ... . . . ... .. ... . . . . . . . . . 85,31
Parabyba............................ 85,5i
Minas Gomos......................... 85,53
Coará................................ 85,5'.

(Relalorio snpracitado, pa". 20. )

(i) Thc Slalcsmall's ycal' book ror i880, )Jags. 407 o .\.i5

(2) Relal. c/a Dir. Gel'. de Estalislica om i876; RccIJ!lsea-
menlJ, pago 20.

(3) W. E. G~An3ToNE : GleanillQs o{ pasl yelJ'S (i851
77). vo\. IV (London, i879), pago I•.
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propria negação de Deus erigida em systema
de governo (1) .; es e absolutismo que - con
vertia o po ler, creado nas sociedades humanas
para manutenção da lei e da ordem, para se
gurança da innocencia e repressão do crime,
no .qrande cl'iminoso e malfeitol' do p~i~, .no
peiol' de todos os oppl'eSSOl'es, no mOl'tal tnunzgo
da libel'dade e da intellifjencia, no Pl'OllWtOl', e
incitador activo ela l1wis vil corrupçelo incutida
ao povo . • (2)

Essa população de analphabetos era feitura
daquella improba o ignara tyrannia. Ficam
sabendo, pois, o amigos deste paiz, graças a
uma declaração omcial, para refugio da nOSEa
aIti vez, magoadQ afllictivamente n'uma con-

. frontaçiJo onde ficamo abaixo de tudo, que o
governo representativo no Brazil, com toda:;
us sua fórmus parlamentares, em longo Oleio
seculo de dominio relativamente tranquillo,
sempre tenJ feito um pouco mais pela in truc
ção popular do que o despotismo clerico-bour
bonico das Duas Sicilias, condernnado pela
mais justa indignação da consciencia contem·
poranea a um opprobrio que a hi. toria não
atlennará. Si é diffici/ de conceber em docu
mento ,ldministrativos um sarcasmo infli
gido :i nação por funccionarios que a servem,
não cu ta menos a <tdmittir sob a penna de
um quasi sub-secretario de e tado, esclarecido,
intelligente e senhor da sua e-pecialidade, a
candidez de uppor na uprelTla humilhação
desse parulleJo allivio pos ivel á nossa digni
darle abatida pelo espectaculo do no so incoUl
mensuravel atraso. Reconheçamo., porém,
que a farpa é ju la; e, applaudindo, ou criti
cundo, embora, a propriedade ou improprie
dade do tom, confessemos que, em ultima
analv e, a directoria de eslatistica serviu
bem' o inleresses do povo procurando, por
meio da verdade exprimida sob amai puno
gitiva das fórma , fazer-lhe doer uma chaga,
que outros, lrahindo-o, estudam encobrir· lhe.

Por dolorosa que seja para nós a de nu·
dação da realidade, a que paci~nlemente vamos
procedendo, o dever não nos permiLLe recuar.
Na Inglaterra, escrevia L. Reybaud, - os
inquol·itos srlo livres e sempre c:Jm seu laivos
de acerbo. Reconhece- e o accento de um
povo, que não se habituou nem a se li onjear,
nem a er lisonjeado, e que menos se empenba
em saber por onde prima, do que por onde
pecca. Ninguem põe os olhos alli n'uma
autoridade constituida, de que convenha
acariciar o ouvido, ou poupar o melindre, mas
na opinião publica, sobre a qual se diligencia
actuar vigorosamente, para lhe espertar a
attenção, e estimular a indilferença.. E'
dest'arte que forcejamos por corre ponder á

(i) Op. cit., pago 7: < I hava sono and hoan] tho sLroog
aluZ too tme OXlll'os,ioo used, < 'fhis is tho oogation of
God orected ioto a sysLom of Governmeot..

fil) Op. cit., pago 40 : <••• coove,·tiog tho Powor, which
is sot up io humao sociotios to maiotaiu law no ordar,
aod to dofood iooocooce aod puoish cl'imo, ioto tlle
gmud lalu·broakor and malef"ctor of tlio COll/ll!'y, tlle first in
Tauk amollg oppressors, tlle deadly ellem1/ of freeâo", alld .ill'
teUigonce, and tllo activo fOIllE'lI/4r all~ I/Isti30tOl' ef tlle vllest
corTllptioll a1ll0llg aio pcople••

vos a~confiança,-evitando antes a mentira que
aJIaga, do que (.verdade que punge.

Agora, conhecida, perante a e tatislica local
e comparada, a situação do ensino elementar
no Brazil, e com parlicularid~de na sua ca
pital, buscaremos, n'alguns traços, deixar en
trever a condições, não meno deploraveis, da
instrucção que se di tribue, na sua qualidade,
noj, eu espirita, nos seu instrumentos.

f As casas e colares subministram-no o
meio de avaliar o sentimento de um paiz
acerca da ed ucação .• O trangeiro que, pos-
uido da verdade destas palnvras de um su

perintendente do ensino publico uo Tenne ee,
contempla e a frontaria de tres ou quatro
palacio escolares, que ornam alrruns pontos
de ta cidade, pra umiria naturalmente no
interior do as ostentosa con, trucçõe a exis
lencia de specimeBs notaveis do molhado
modernos de cultivo do spirito popular pela
escola. Triste de iIlu~ão nua, porém i trans
puzes e a parla, e fo ~e e tudar de perlo a
realidade; ainda mais Iri te, i lhe 1'0 se dado
comparar com a mi el'Ía geral do no o e ta
bolecimento_ dessa clDsse e .a' o lento DS e
estereis excepções.

Refere o viajanle Speke que os selvagen' do
seu sequitG, nos dias de tempo enxuto e ciDra,
co tumavam pavonear-se ufanall113nte no:> seus
mauto de pelle de eabra; mas. i chovia
apres:avam·se em despi/-os, e arrecadaI-os,
expondo-se, tiritante, ao frio e ao agua
ceiro. (1) Segundo HumboldL (accrescenta,
n'outro livro, o mesmo escripLor) um indio
orenoco, a quem é indilTerente a commo
didade physica, trabalha quinze dias, para
comprar tintas, por meio da quaes se faça
aumirar; e a mesma ll1l11her, que não he ita
ria em sahil'dacabana emsombra de vc tido,
nunca seria capaz de perpetrar tão gl'ave
quebra da decancia (sucll a break of decorurn)
qual a de se apresenlar despintada ;} olhos
estranhos. A proposito de se" fa tos observa
H. Spencer que, na ordem do lempo quer
quanto ás acqui içõe mentae, quer qllilll to ás
physicas, a decoração precede ao ve Luario, n
ornamentDção á utilidade (decol'ation precedes
dress, .. the ol'namental comes bafore lhe uSf(ul.)
• Tanto mai rnão temos de insi tir., diz elIe,
-quanto ainda entre nós não falia quem se
oecnpe muito mais com o luxo do que com o
conforlo, com a elegancia do que com a com·
modidade, com o aspeclo que dá a roupa, do
que com os serviços que presta .• (2)

Curioso é que, em maleria de inslrucção
popular, as instituições officiaes, no grande
fóco da civil i ação brazileira, não revelem,
nessas sumptuosa creações, em que mai sa
lien temen te procura affirmar o seu progres o,
senão um caracleristico ponto de cOlltacto com
essa primeira phase do de eD'iolvimento hu
mano, em que o vaidoso amor da pompa e o

(1) HERnERT SPENCER: OQrelllOllial IlIslitutiolls. Beillg
part IV of lho Prillcipl~s of Sociology. i'/ew- York, 18 O.
Pag. iSO, S 4t3, .

(2) HERBERT SPB.·CZR: Educatioll: inllUcctual, Inoral, alld
pllysical, C. r.
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gosto do decorativo preponderam á percepção
do real o do util. Dá-se a lemLrar (lesLO modo
o luxo de av Ilurio ,mi anrra, ou a tatudgem
vbLo a ú O 'elvagem de·coOlpostl'. Fall'mo
prLlr<1 do SUPI.'JOUO, do inuli! úa superficiali
dad s ilIu sorias, düs apparencias dispendiosas
e brilhan te , quando no fallece o nece~sario,

o e. encial, o rudimentar, o primeiros ole
mentos da reLllidade mode ta e .ffiCLlZ.

'üo queremos fallar no emprego impl'odu
ctivo do cab daI publico indevidamentc con·

um ido na execu~ão de plano, que absor·
vem na creação do uma casa de e cola, Lão
fau.~Lo:a quanLo inadequada ao seu fim capiLaes
que cu Loariam a edificnção de muitas, 01"
deuada: ogunl1o a modl'rnas leis de consLruc·
ção e eolnl'. PreEoindllnos de insi til' na cen·
sura contrn o se mnl!JaraLo relativo do dinhr.:i
1'0 dos contribuinte, para fazer 'onlír o pe·
oialmente a inferioridade, a impropriol1nde da
coi a quo -a magniücencia procura fingir, e
sobrolu Lrar.

Dos meLhodo . ou antes da ausoncia absolu
La do mcthouo o· racionalidado no cn ino, di
remo opportuoanlcnLo . .Mas desdo já lique
con. ignado que, alva a diITcrenç'i\S pes oae
do iotclllgoncia e in trll!J~'ão de alguns pro·
fe" ores, em qnem, seja como fór, o talento o o
o tudo não pod.om ,mpP"ir a minguado prepara·
ção pedago"'ica, impo. ivel no estabelecimen·
tos quo enlre nó assoalham o titulo de e colas
nOl'mae , e que 110 geral não :lo senão normas
protencio as da anUga 1'otlOa,- o quo e a yla

01J o tecto de e edindo opulenLo é, nem
mais nom meno ,a velha tradição dos obsole
to proces os de cnlLura humana, cujos resul·
tados em toda parte sem pro foram a cachexia
gerall.lôl intclligencia e o enLibiamenlo das
qualidade' morae eulre a g-ernçõe na cente .

InternaDlente a uperioridade (ltlO di tingue
e'a c colas, em pouco mais consi te do que
num certo grau de aceio, quo do ordinario
falla á outra" na dimen ões mono aca
nhadns do, compartimenLo deslinados ao
en ino, na mobilia, meno. antiga, mais apro
ximada ao modelos de nosso tompo. Bom
limitada, porém, é eS.iI me ma vnntagem. Os
bancos e carLeiras niio se conformam ao re·
quisito capital da mobilia escolar: longe do
se graduarem, adapLando·se ás variadas pro
porçõo do de onvolvimento cOl'poreo da
oriança, fixam-:e em um numero insufficiente
de lamanhos, incapazes do acudir ás neces·
sid;jde- da e tatura infanlil nas diver as
pila es d3 idade o"colar, con ervando assim
uma da origen deplora veis de- a serie de
enfermidade o deforma~ões, com que a e cola
conlribue tão notavelmente para o quadro
patboloO'ico de hoje. ~rais e paçoso são os
apo ento ; ma não e proporcionam rigoro-
amente, como cumpria, ao numoro de

alamnos; não guardam a relação nece saria
entre um algari mo certo de criança e a ca
pacidado do local, a cullagem do ar indi .
pensa" I á re piração !lor.ual dos entes
,ivo , que o 18m de povO<lr. Tão pouco se
curou da lei que a bygiene impõe á inLro
ducção e di tribuição da luz solar no apo·
sento e colare que lhe indicam certas e

determinadas direcçõe, quo proporcionam a
exten ão da superficio envid.raçada ás dimen
rões da sala e ús di. po ições da classe.

Do material technico de en-ino existem
apenas os elementos mai Ju<lirncnLarcs o o~

typo mai primitivos, Tudo e lá revelando o
dominio absoluLo da palavra aatoritaria do
me tre, ou das formulas ferrenbas do com
pendio, oervida" pela memoria passiva do
alulllno. Nada falia aos olbos da criancaj
nuda lhe provoca os in tinctos de observação,
nadn lhe de perta a espontaneidade; nada a põe
em contacto com o mundo e a naturoza. Nem
carLns muraes, nem collecçõe- de objectos para
as lições pelos sontidos, nem sequer os mais
gro. soiros meios IL experimon tação, A invio
labilidnde da parede ó religiosamente obser
vada, elr. alguns des e o laholecimentos,
graças a recoillmcndações estriclas, que apenas
se poderiam comprehender, si vissemos pro
vida a e:,co]a d porLa-carlas c tantes moveis,
ou ouLros meios proprio de apreseo tal' aos
afl1DlnOE os quadro', as estnmpas, os modelos
pl'ccisos. c O ql1adro preLo», diz um dos
mais emincntes perlllgogistas americanos, c é
tão necessario ao mc"tro como o arado ao
agricola, a plaina ao carpiuteiro, ou a lanceta
ao cil'Urgião. Importa nlal·gal·o, pelo menos,
a toda a ext usão do e trado de onde falia o
mestre, e multip]ical·o por todos os claros de
que .e possa di por. iTão sei de profes 01', que
já e quoixa.so do exce so de pe?ra.» (1)
,Toutros paize., as e,col,ls modelos teJ~1 arcl~·
siado as sua parede, achando·se mal ,ntls
feitas assim; as no sas preferem o muro
de'pido, mudo, unil'orme. Mappas, poucos;
ardo ia, o mel10 quo ser possa. Alpendres,
galerias, paleos apropriados á recrea\ão e
ao exercicios, que devem inlervallar amiuda
dnmenle a lições: di 50, nada. Nenhum
de ses 1I10nUlIIC ntos leyantados ao ensino con
tém um gymn::t io I

Emfim, para vos dar a prova mais conclu
dente, mais ingular, mais clecisivl1 de que.o
entiml'lnlO da mais con ummada e ouca vai

dade, de que o pensamento de fi,qU1'aI', pas
sando lJlJlo que não somos vae nsnrpaodo entre
nó o lo"ar devido â intelligencia, á patria e
á humanidade. chamaremos a vossa atLenção
para UUla circumstancia, que, até hoje, passou
despercebida ao paiz. o relatorio official da
commis ão franceza, incumbida de e tudar,
na expo ição de Philadelphia, a secçiío concer
nente ao ensino primaria, depara·se este
Lrecho, verdadeira sorpre a para nós:

c Un ,qrand pays de l'A11lérique du Sud, le
Brésil, se rai 'ait remarqueI' entre tOllS paI' de
splendides collections ct'insectes, de plantes,
al/ssi bien classées que curieuses. • (2).

Oude estão, entre os no sos estabelecimentos
de in trucção publica, es a~ coJlec\ões esco
larCS' de specimens do hi toria natural? Que
escola omciaI pratica entre nós esse genero

(1) WICK&ftSII.l.M: Seltool Economy. 11 Tl'eatise. Philadol
phia, 1863. Pago 43.

(2) n '15501": R<Jpol't 511,' l'illst,·. pl·im. à l'exp. Illlív. de
Philaltelph., en 1 76, pl·:.t. à M. le ministte de l'instruat.
pl.bl. Paris, )J.DCCCLXXVJJI. Pago 3U2.
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de ensino? Qual nos autorizari:l. a fazer garbo
desses e'plentlores pel';lUte o mundo? Tive
mos o cuidado de inve'tigal·o: não ha, em
parte nenhuma, no Rio ele Janeir, entl'e
as suas escolas mai liberalmente dotadas,
mais Inxuosamente apo entadas, um começo,
uma tentativa omcial, uma noticia .qualquer
de um passo dado nesse sentido. Mas brilhá
mos na exposição. A apparencia ficou salva,
E pnreeeque é o que ba ta.

Eis o en 'ino di,tribuido á inCancia.
Para melborar esta si tuação podemos accres

centar que nada conLriiJuemas escolas uorll1acs.
A mais completa falLa de vitla, de realidade,
de êspirÍlo pedag/lgico, de compl'phen ão das
necessidade e JesLi nos do maglsterio na esco
la elementar, de todos os meios de de 'envolvi
menlo da intelligeneia, da vocaçflo e do gosLo,
faz de ses in ·tituLos olliciaes, na Mpilal do
imperio; um simple mecbani mo de diplomar
a incapacidade, perpetuando na educação po
pular o gros'eiro automatismo, cUj& extincção
deve ser o primeiro intniLo da reforma, e que
tem como resulLado acanhar e esLerilizal' a
gerações na sua primeira /lór.

Em summa, abr;lUgendo a escola popular e
a escola norJl1ul, não podemos Lrad llZlI' mais
moderadamente o nosso pensamento, e con
den ar mai' benevolamente o factos do qne
apropriando as seguintes palavras do rel:lturio
de um .Itinlstro italiano, com incomparavel
mente maior cópia de razão applicav8ls ao
nosso estado .

« Muitos professores malbaratam um tempa
precio o, dicLlIndo liçõps, e razendo-as
aprender macllinal mente de cór. OUtl'OS
pelo contrario, deleitilm-se, discorrendo e~
bello p'lra eado, em dar fé de que nfio os
acompanha a attenção dos alumnos. Muito
prodigali. am os principios gerae, a deüni
çõe', as di ti n<;ções , em que o espirito se
perde, e que enfastiam da scieneia, como
de coi a que nào tem relação com a vida.
No meio de tudo, raros exercicios, para
obrigar I) di cipulo a reflectir e abrir caminho
a i mesmo. Não se abe partir dos fa 'tos
simples, vulgares, que tanto maio incitam
a curiosidlldl:' e o e,pil'ito de ob erva~ão,

quanto mais familiares ão a todos' prefere
se impór ao ell trndim nto uma scieucia
de algilJeira, pl:'dantesca, dogrnaLiclI, como no
tempo om qUl1 o qne aCima de tudo importava,
era rormar homens incapazes de pen,ar. Que
muito, pois, que a cul LUra do espirito -e ci
fre em repetir formula~. elll en'inar u dizer
como as coi,;as s fazem, em sabei-a fa (er ;
que, emfim, a instrucç.io ('areça des'e viço,
dessa lucitlez, d'Js,e valor de ilpplicação,
dessil tendenci:, pratica, de anile lhe advem a
sua mêlÍor utilidade, uma vez que o seu Om é
prepa r<lr o~ homens para verem com perspi
cacia e fazerem alguma coi'a no mundo, em
vez de se apascpntarem de palaVl'ilS e vagas
representa~ões ? •

Ei a verdade, POl' carre!.!'adas que pareçam
as cores do quarlro, (lI'em r1irectamente hou
ver estudado os fa(;to', rec nhecerá que as
fizemos muito mais suaves, do que seria mis-

4 .

ter, numa imagem riO'orosamen te severa dos
fac Los .

c ão sei " dizia Thiel's, na as embléa legis
lativa, !la 32 annos, discutindo uma questão
de en ino publico «não -ei, nem quizera
.er já mais detractor do meu tempo, nem do
meu paiz. Não devemos descon. ideral' nos a
patrin peranle o mundo, fazendo-a peior ou
Ineno grande do que é; não devemos de·
primir a época em que vivemos, porque se
ria de alenlar O' e pirilos e as almas, o que
cumpre evitar sempre, Mas nãe illudamos a
nn, a época nem a nossa pa Lria: fallemos-lhe
verdade . • (1)

EIS o P"oposilo con taute de te parecer;
e temos certeza de havel·o sati feito,

I[

ACÇÃO DO EST.\110.- MrNI TE:RIO nA INSTRUCÇÃO
PUBLICA

Emq uanto a preoccupação dalguns ysle
millicos e o ox:clu'ivismo de l:erLos Lheori tas,
inl'oc<lndo ;l sciencia da realidade, mas dosco
nhecendo nota vel mente o e tado r ai dos
espiritos e das idéas 110 eio da civili ação
<;Ilntemporanea, condemnalO o desenvolvi
mento que o no'so primeiro projecto quer im
primir ao en ino ollicial, precunisam a sup
presão dos graus acad"micos, taxam de denho
sam,jlrte de. ciencia omeial I a instrucção dis
tribUlda no cursos universi tarios, encarecem 1\
iniciativa indivi<lual como capaz de sub tilnir
o p, tler publico no seu papel actual de
grande propul 01' da educação popnlar c da
alta Cllltura cientifiea, reprovam, em summa
o progressivo alarg'lmento da acç,ão protectora
e trilnquillisadora do E'tado ne ta esphura,
a teudencia universal do filCLOS, na mais
perfeita anlitbese com essas pretenções, com
o subjectivismo da lheoria des a nova ela se
de doutrinarios, re 1'01'\:a, e amplia, entre os
povo mai individuali tas, com o assenti
mento cüloroso do publicista mais liberaes,
o circulo da institnições en.inanLe alimen
tadas pelo erario geral; add llZ todo dia o
COilcur'o de novo argumentos em ,Ipoio da
collação do tiLul,)s uuiversital'io sob a
garantia do E~lado, e reconhece, c"da vez com
Illais força, a nece idatle cre cente de uma
organização nacional do ensino, de de a escola
até á' faculdade~, profu amente dotada nos
or:amento e adaptada a todo o genero' de
CUllivo da intellÍ!.;encia humana.

E II) vão tentam ubmeLLel' o problemas
l'usciLados ne le dominio á leis econClmicas da
o/f.H'ta e prtlcura entregando á actividilde
paI'licular e ao instincto viO'ilante dos interes
sado- a mulliplic;IÇilO do in, tituto de en ino
e a apreci:lçào da sua fidedignidade proli ional.
• Illude- el, diz um e criptur accenluadamente
inJividualista, «quem quer que, em materia
de ensino, contar ab olutamellLe com os e/l'ei-

til TRIO"S: Discours parl'llIclltai"es, pllbliés pa,' llI.
Calmoll. \'01. nll. I'aris, i8 O. Pago 606, (Discurso 001
l.3 de Cev. do :1.850. 't
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tos ordinarios da concurrencia. O ensino, em
transpondo os limites da instrucção primaria,
suppõe uma organização complexa e poderosa,
recursos importantes, pessoal numero o e um
material nimiamente caro. Para tal commet
timento é mister uma pujante associação; e a
concurrencia, da qual, noutro qualquer as
sumpto, e póde esperar a perfeição dos pro
duelOS, neste é muitas vezes impossivel. Vede
os factos: quem logra competir com a instruc
ção publica, desde que so organizou a liberda
do de ensino uperior? Unicamente a igreja
catholica, essa potencia immensa. E todavia, a
idéa religiosa não anda tanto nas boas graças
do nosso tempa. Que é, pois, o que faltou a
outras idéas; para abrirem escola? Meios. >

(i) Demais, • cumpre não confundir este ser
viço com os de ordem puramente industrial,
nos quaes o que preoccupa o consumidor, é a
barateza do produclo. Sim, em taes assum
pto , fóra insustentavel a concurrencia do Es
tado, buscnndo alimentar a producção á cu ta
do orçamen to. Mas toda agente sabe que, aqui,
é secundaria a consideração do preço: o que
nos preoccupn é a idéa ; algumas vezes o que
nos detem os olhos, é, ainda maIl a bandeira;
mas o de que se inquire sempre, é a idonei
dade do mestre, e não a economia. » (2) Ora,
• a capacidade do me. Ire é coisa, de que seria
manifestamente impossivel ao consumidor jul
gar a prIOri; quando muito, podel·a-hia uva
liar post factum, pela opinião publica; mas,
além de que esse guia é frequentemente fallaz,
deixando-se levar demasiadas vezes pelas
apparencias e exlel'ioridades, facil será perce
ber tlUe gyramos num circulo vicioso, uma
vez que e' a notoriedade não se póde adquirir
~enão depoi,; de umu experiencia mais ou me
nos longa. Logo, nece sidade de nma direcção
quanlo á natureza do ensino e quanto á selec
ção dos mestres, eis o primeiro m~tivo que
legitima a ingerencia do Estado.> (3)

Pesa, é certo, contra nós, eom todo o valor
da autoridade do nome que se lhe associa, a
opinião do illuslre fundador da pbilosophia
positiva, cujo alto espirito fazia votos pela
suppressão da Universidade. Domin~do pela
inlluencia do grande mestre, o maior dos seus
discipulos escrevia, no Nacional, em i850:
• Não tardarão muito os homens de estado em
comprehender que já é assaz gravosa a tarefa
de manter a ordem materiul, e urge não so
brecarregal·o com a de reger a ordem espiri
tual. Este just@ senlimento da nossa situação
social ha de traduzir-se, salvas as indemniza
ções pessoaes, na suppressão do orçamento
theologico e metaphysico, - por outr1l, tlleo
logico e tmive!'sitat'io .• (q,)

Mas o digno succes ar de A. Comte, que,
nnm livro cheio de mode tia e sabedoria,

(i) Eu". VILLB": Le rale de l'Etal dallS l'ordre /!cOIlO
mique. p'lvrag8 cOllronnê par l'IlIStilllt. (Paris, i882
Pago i7a.

(2), Ib. \l. i76.
(3) Ib. p. i73.

(~) E. LITTn~ : COIIS8.·vatioll, "évollllioll ct J'ositivislIlc.
(2' ód. Paris. 4.879.) PaR' 25.

soube dar o mais irrefragavel documento da
sua superioridade, percebendo, e confessando
os erros de previ ão seus e da sua e cola,
reconheceu depois a improcedencia de sa
opinião, que a principio. seguira implicita
mente .• (i) A experiencia convenceu-o de
que, presentemente, • os particulares, que lO
massem a seu cargo o ensino, não innovariam
grande coi a ao programma da Universidade:
fariam o que ella faz, com a differenpa apenas
de que talvez o fizessem menos bem .. • (~) De
feito, pondera elle, noutra parte, • que é o
que se teria em mente com a extincção do
ensino universitario ? Abrir espaço ao ensino
positivista, desbravando-lhe o terreno. Pre·
dom ina, porém, neste ponto, o engano, em
que laboravamos, suppondo estarmos na tran
sição, - divi oria pouco espe S3, que cuida·
vamos nos separava de um futuro decisivo.
Mas a divisaria é muito menos tenue do que
então imaginavamos ; e o desbastamento,
que aliás nunca se pôde operar, teda sido
muito mais damlloso á instrucção geral, sem
apI'oveitar em nada á doUl1'ina que Unhamos em
mil'a. Retrocedo sempre aos nossos trinta
annos decorridos de então para cá; porque
nunca nos cançamos de consul tal' os factos.
Elles deixaram em pé o ensino universilario ;
e a razão é manifesta: o en ino livre não teria
ensinado mais do que a Universidade ensina,
Menos difficil fôra a gestão das coisas sociaes,
si nos bastasse pôr de lado o que se nos alfi·
gura ob taculo.. (3) Desrarte, aconselhado
pela madureza dos annos, Emilio LiLtré pôde
escrever: • A opinião de Comte recebeu a
unica satisfação comportavel : a que con iste
na liberdade de concnrrencia e na suppressão
do monopolio universitario.» (4)
.Para que a philo opbia não destôe deste

nome, ha de começar por se conhecer a si
mesma, por confessar a sua fallibilidade, por
buscar na consignação dos proprios erros a
autoridade moral precisa para censurar os
contrarios; ha-de evitar a tentação de erigir
em pontifices os seus chefes de esco13, e não
jurar indistinclamente na palavra dos seus
Aristoteles; e nós, que vemos defendida, no
gremio do po itivismo,pelo eminente continua
dor de Com te, a interferencia do Estado na
instrucção nacional, não podemos hesitar um
instante em pedir a reconstituição do orga·
nismo, que o deve habil itar a satisfazei' effi
cazmente essa missão civilisadora.

D'ahi o firmarmos o direito supremo do
Estado á collação dos graus, direito que aliãs
o proprio Comte lhe reservava. (5) Pensa
mos, com o preclaro sabio positivista, que,

(i) E. LITTnÉ : De l'êtabliS3enlel/t de la ll'oisiêlne !'épllbli·
que (Paris, i880). Pag. 50~.

(2) E. LITTnÊ: COl/serv., révol. et positivo P3g. 28.
(3) Gp. cil. P, 27i.

(4) E. LITTnÉ: De l'Uabl. de la trois. rép'lbl. P. 501,.
(5) Vor CnAnLBs RODlN: L"'lStrllc/io'l et rédllcalioll ~aris,

i877, p. 280, cilando o Rapport Sll,' la nature de I E'cole
positive; docloul' Sogand, r"ppOrlollr. Paris, io·80 , p. 23
(U" odit., i8~9).•
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« seja qual fôr o estado da que tão, elle deve
conservar a collação dos graus». (1.)

• Notlle., observava, ba pouco, um escriptor
extremamente liberal, .notae que a liberdade,
correctamente entendida, reclama ilqui a in
tervenção da autoridade; porquanto, de um
lado, o consummidor, incapaz de estimar por
si mesmo o valor dos productos, não é livre
na escolha, e carece da garantia da prova
official; de outro lado, a necessidade do grau
não coarcta a liberdade do trabalho a ninguem
realmente capaz de exercer a profissão; só é
obstaculo ao cbarlatanismo, que pretende tra
balhar á custa da saude publica e dos mais
caros interesses da humanidade. Tanto assim,
que o que se increpa ao grau obrigatorio, é
precisamente a inanidade da prova que o
autoriza, por olferecer acerca da capacidade
do recipiendario garantia mui insuiliciente.
Ofacto, de ordinario, é mais que verdadeiro;
mas a conclusão é singular. Torne-se mais
séria a prova, em vez de supprimil-a, - eis
o que cumpre .• (2)

Aos devaneios dos que querem amolgar a
realidade ás exigencias de uma doutrina pre
concebida oppõem-se necessiàades inflexiveis,
direitos imperiosos, conveniencias vitaes entre
torlas as aggregações de homens civilisados.
,Pouco sabem dos factos, os que nos faliam
de tribunaes, em cuja presença. o accusado
provasse que não encetou levianamente a
pratica da sua arte, que só emprebendeu o
que podia emprehender., e onde • o juiz,
pelos te temunbos produzidos, pela averigua·
ções effectunda , apreciasse si não ha deveras
falta alguma que ex:probmr ao réo, si elJe fez
apenas o que lhe era licito julgnr-se capaz
de f<lzer .•• Ora ahi tendes um ig-norante, que
se arma de uma lanceta, e cuja imperlcia
traz-me a morte. .Recorrei aos tribunaes,
dizem-me.• A boas boras I Qua.ndo muito, o po
derão fazer os meus herdeiros, si eu os tiver.
Dar-se-ha, porém, que a minba morte sirva
sequer de escarmento ao proximo? Corno? Por
ventura é deante de testemunhas juradas que
se prestam os cuidados medicos? Haverá peri
tos, que acompanhem o curso daenfermidade?
Será pos ivel, urna vez, que seja, d'eutre' dez,
discl'iminar a acção do medico, com a certeza
que a penalidade requer? N:io lhe será sempre
faci! invocar om SUII defesa um ca o forluilo,
ou qUitlqul'r imJjrevista comJjlicaçiJo? ~ po·
derão, em taAs pleitos, porleri1o eotenl'iar
juizes destiluido~ de cooberilllen'os Jjroli 'sio
naes? . '. J\'em é cerlo Que a sOl'Íl:'dade se
con titua fiadura da capacidildl\ do I{raduado ;
apenas oppõe-se no" que são manirestalllellle
incapnzes; mnis nada. E longe de que o
publico adol'meça lle'cnnçado ne sa fillsa se
gura nça, Jjor toda a parte o vemo, fazer mi
nuciosa escolha, quando n escolha é pos ivel,
entre os diplomado. Não. e ~alJe o que nus
reserva o porvir, nem até que ponLO se
adiantará entre as multidõe a divulgaç1io do~

conhecimentos; mas de presente encaramos

(i) E' LtTTR": De l'élábliss. de l~ Il'ois. l'ép., p. 329.
(2) EDil. VILLEY: Le l'ôle de l'E'lal, p. i79.

como estrictamente imprescindivel, em cer
tas profissões, a exigencia do grau; e renun
ciai-a seria, ao nossa ver, estulta temeridade.
Ora, admittido o (lrincipio do grau obrigato
rio, evidente é que s6 ao Estado incumbe o
direito de conferil-o ; e custa a conceber corno
se tenha desconhecido tão elementar verdade.
Como havia de ser penhor de capacidade o
grau, si fosse conferido por quem de sua ca
pacidade legalmente nno dê penhor nenhum?
Certo poderemos discutir o modo como se ba-de
operar o exame, e ser collado o grau; podere
mos comparar os systemas. Comprehendemos,
nesse terreno, a controversia, comquanto fir
memente convencido de que, a respeito da
liberdade de ensino, a questão não encerra a
importancia que se Ibe tem attribuido. Mas,
no que toca ao principio, não parece admissivel
hesitar: a liberdade da collação dos graus é a
suppressão dos graus; é ainda peior: um con
trasenso. A coUação dos graus pl'o/issionaes
pelo Estado não constitue 'estorvo á liberdade
do ensino. Si os metbodos podem diver ificar,
a sciencia, a verdade é uma só. Póde haver
muitas maneiras de aprender direito ou me
dicina ; mas só ba uma de sabei-os, e ei oque
pelo exame prolls ional se ha de certificar.• (i)

Os factos imprimem uma força irresistivel
a estas verdades, aliás de senso comm um. E'
as im que, ainda entre as nações cujas ten
dencias e costumes maior antagonismo esta
belecem com o reconhecimento dessa preroga
tiva ás instituições officiaes, vae· se genera
lisando de dia em dia o sentimento dessa ne
cessidade. Na União Americana, por exemplo,
a maior autoridade nes e ramo de educação
procla.ma a conveniencia dos graus conferidos
pelas e colas publicas de desenho e instrucção
artistica. (2) No Conneticut, um dos Estados
onde mais sobresae o zelo pelo ensino po
pular, o conselho de educação, em novembro

(i) Ibid., p. iSO-2.
(2) WALTER SMITU: Art Ed,l<:alioll. P. 29-30. Eis o

topico, do que o illusLrado Sr. ex-ministro do imperio deu
em vulgar a parte principal no seu Relatol'io, e cujo toxto
parece-nos conveoiente consignar integl'almeoto aqui, no
idioma origioal: .H the course of sLudy in the naLiollal
school of dosigll ho sysLomaLizod aod rogulatou by oxpo
rionco in oLhor braochos of oducaLion. tho courso must
lasL aL loasL throo yoars, with distiucL.vo groups of sLudy
for each yoar, at lho onu of whlch would ho a spocial ou
ll.inutioo upon tho yoar's work, and, aL tho Lerminati"n of
tho thl'oo yoars, Lho I(rauualillg ~xaminaLion for a dogroo.
1 rogard tbis profos,ion-al oxa "inati"o for a uogr"o io
arL a. Oll" of Lho safoguards of soci.·ty from mOl'o quacks
anu c"ar aLans. Tho bnlk of po"plo who havo Lho ros
ponsiLiliLy of Lhoosing loacbors, 01' of ompl yi g skillod
labor, "avo no 1lI0ans of iudgiog, bofore tboy buy tboir
o.porioll'·o practically. wothor a caodidato for omploymoot
is 'lua ifiod 01' uut fuI' thll work proposed to ho dono.
Now, although a d~groe is not an all-sufliciont proof of
tho 10quiroJ capatlly for erol'Y oflico, i is atloast agua
ranly lbat ono of t!lo ossontial condiliolls of qualifica
lion bal D"on compLiou wolh, and tbat the candldalo is
udncalou, tried, aud .. Lampllu by a compotellt aod im
pa. Lial authority. Tho fad tbat tbis moans of tesliug lIIau's
powllrs is accopted as a couvuuionco io almost ali pro
fessions in allOost ali countr,es in lbe world whoso civili
zathn is reco !Olzod, is perbaps sufliciont ovidonco of oh
valuo. And thal especially in education 80u'e definito
proof is roquíreu of traioiog aod lo,ting before important
cbarges aro givon with confidonce to sohoolleaohors, is
ao ackuowledgonent that 8uch a me1hod of as.aying is
a prolooUon to society and a merited di8tiucdon for pro.
lIoiency. • ~
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de 1879 nomeou um:t commJ. ao e pecial,
incumbida de requerer á le2i latura a orga·
nizal'i'io de me n de examinador ,que ('un·
f'ris~'om diploma de c:lpacid"de aos calldidatos
ao profes orndo primaria. (1) No me 1110
:tnno o deeimo tercriro c:ongre o annual da
Associaçào nlf·dica Amel'icnna oecu pa va· se com
a urgencia d mais vasta providencias le·
~i lativas, que aperfeiçoem o en !IIO da me
dicina, e con tituélm juntas medicas de exa
111(', a quaos lissegLlI'em ao publico, Ji~o s'
medico aptos, ma parteiras, pharmilceuLico ,
denti ta e amas babilitadas. (2)

Dirilo que, num parecer concernente á in-
,'ucçiio popul:lr, não vêm a pauto conside·

l'açÕI'S, como e·tas, a re peito da eollnç'lo
dos graus, que [[ia que to 'a e pecialmente ao
ensino superior. ne"ponderemos que e' a
que. tão é apenas unI aspecto, a,pecto essencial

prr fundo, do problem:t relativo aos direitos
c devore do E tado nesta parte da economia
ocial; o, ante a extral'aganeia das impugna

t:õcs que nos ntal/1am o eaminho, não POUi:JIIlOS
:I!Jsl,Julélmeuto presciudir de delimitar, pelos
factos ma is conel udeu te, os es deveres c
direito, noma reforma, como esla, que tào
ron 'ifleravf'is sacrificic requer do paiz.

O primeiro caracter do ilber positivo é a
comprehen;:iio da contingencia variavel dos
tempos e a intelligencia da relatividade das
coi"a hnmnna. Ura quem quer que não
p rder do vista esse eriterio, 030 desconhecerá
a videncin da incdlwciL1ado actual do indi
vid uo e da ao, oCÜ1t:iI0, entre a oci 'dud mai
adiilnlndiJ, para ubstituir, na otlOC.lçiio do
povo, a ,cçiio amplll, y tomalisnda" moltipla
do Estado; não con toslará a noce" idade de
('Jrganizar rigorosamonte nas condições mai
perfeila de excelloncin e omcacia, de acti
vidade o scipncia, o rn ino orncia!.

S' do campo da concLJlTllnci:t desapparecesse
o Estudo, quem lucraria? Responda o l:roprio
pns;livi mo, por um orgam irrecu avel, da
mai conspícua autoridade: c Os catholicos, ao
Jlll'no ,ou o prole 'tante. têm seu catbeeismo;
,abem, o ,abe-se o que vão en inar ; o· pro·
gramma dHs suas o colas n~o mudará, o e. e
progrnmma, não ha quem o nno conheça; lTIas
os livres pensadores, que n m univ rsidades
querem mnis, porque no. cio delia . a sciencia

falsificada o torturada, quo irão en inar, no
dia cm. que poderem crear a, nas escolas.
E' o ljue. ilté agOJ'a, ningnem sabo. DI~ anilJos
stes lados, portanto, a inferioridade dellos é

roal. :io dispõem de acção no commom das
pai ulacõe' co tUJ11ad,ls a se deixarem senho
real' dó clero; nem chegaram a accàrdo num
programma. que po.sa n,sumir o log-ar da
.' lígião. Com relação ao ensino universitnrio,

(! ) Report of 1"0 COlllmissionel' o( Edllcalioll (01' tllo
ycar 1879. (W~bingloll, 1 i) p. 32.

(2) •... 011 lho noorl of fullor law; foi' L110 rogulalioll
ofsnnilary un.1 oaucaliollul insliluLíons, fo,' tho mOl'c POI'
foet c,lnealiou of phy iciaos, for tho p,'orontloll of uvoi·
dublo ui ou 'os, und fOI' lho uppoinlllloot of Ol 0,1i cu I oxa·
lllinin:: hourels lo iu uro lho pooplo uot only eompotOJJl
',hysiciaus, but ulso cOlllpetool midIVives, phal'maei.Ls,
ri nti.h and profossional nurses" Ib .• p.1I99.

a fraqueza dfllles é do outro genero: é uma
fraqueza materia!. Boa ou IlIá, a scioncia
orncial, em tudo caso, é um elemento ele civi
li ação, e um ell~meuto qlle custa caro; poi~,

aiuda náo luettendlJ em conla n importtlur.la
da de pezns de estabelecillleoto, o cu leio
annual consome, em cada p<Jiz, muitos milbões.
Acharemos esses capitaes enol'mf1s, para um
'o[.llmettimellto cm ljue 'ão gl'aves os risco e
nul/"s a.; garantias? I!:' o IJue alguem plldlJria
esp 1'''1', ma II inguem pólle afJirmar, Por con·
sequcncia, h1l, de tud" a parte, serias difi
culdades, que surgem, lOJa .que, deixand? a
theol'la abstl'Ctctlt, nos acarcamos da .applicapão
pratica: dificuldades mura,es, difJiculdades
eeonomicas, qoe, quando não sejam ill'upera
veis, devem, ao menos, daI' em ljue pensar
aos que de.;ejaJ'(:!m impellir a sociedade no sen
tido da civilisação e do progresso .• (i)

E', de feito, como quem tem medita.do na
distancia qne medeia entre a' generalidades
ideae da dout!'i na e ft neces idades com
plex.as da vida, quo o vigoroso escriptor', o
esclarecido cooperador do Littré cou''Ídera, e
solve o artluo problema. Lenuo as solidas pa·
ginas que elle consagrou a esta que:tão emi
nentemente pratica, compreheodo·se que'o po
sitivi 'mo, lougo de ser uma seita estel'iJ, ou u~
catheci mi) de formulas ab,traclas poderia
br:m alimentar aspira(;ões aos 1'01'0 de uma vas
til philo ophin'cl:t J'ealidade, util aos homens de
govemo como aos homens ela sciencia. « B:m·
quanto as coudiçõe~ sacia e determ.inare.m. que
llfTOlrerno sej;1 seml·temporal sell1l-espll'ltual,
o ensino ofIicinl é inevitavel, e impossivel o
ensino ab.;olutamente livl'O. Quel'el'á isto dizer
que o ensino actual seja bom? De modo ne·
nhum; nem eu quizora que se eotendesse
n im o meu pensamento. Adv 'rsario ,ou,
tanto quanto o que mais o fôr, ela organização
universitaria que nó temoc;, Deploro profun
damente a perigo a nnarchia reinante na edu
caçiio que todos recebemos; e nenhum desejo
em mim é maior do que o de vel' modifica
r m· e radicalmente os princ;pios pedar1O.IJicos
e os pl'ogrammas em Vi,qOl-. O que sustento, é
que o progro o e o melllOI :Imento nlio se po
dem efl'eetuar pela iniciativa déf sociedade in
teira; que hão de ser obra de algulls indivi
duo, a snz e clarecidos pal'a avaliar a neces·
sidade, as az poteu tes para vencer a I'e istencia
passiva de uma immensa maior'ia, que ignora
ainda em que direcçiio se ha de encaminhar.
Organizar-se paI' si mesmo um ensino libel'al
é impo~sivel ; cumpre, pois, organizai-o. Qual
quer que srja o seu resp"ito á liberdade e o seu
horror ao despotismo, todo os partidos se tor
narão despotas, no dia em que, supplllntando
os seus adver :trios, vingar,·m occupar·lhes
o logar; e e. ta eontradicção entre os prin
cipios e os a(:to:; é prov:l milOifesta da insul'
fi iencia das theoria indiviáuali"tas. Lelrarei
adiante a minha critica: direi que a liber-

(1) (]. WvnOUUOH: L'ells'ijIlJII'CIIt libl·e. Nu Pili/?.\opilie
Positive. (ReUlls f!iriyéa lJtlr E, Litlré et G. Wyrvllboff,
TOI11. 11., p. ""'9. .
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dade absol uLa da in trucção publica (i),
si por alg-um decreLo se podes,e pruclalJ1ar,
seria damn!l!ha, e viria a dar em ,lrma pe
rigo a nas mãos do parLido em cuja ol.Jinião é
demasiadíl a presteza com que seguilllos a via
do pro~resso (2), .. Logo, que se l1a de fazer,
para mell10rar a instrucção publica ?". Actual
mente, quer na Fran~'a, quer nas demais
parles da Enropa, só nos é dado l)l'é~ar, e
esperar, (3) Mas no dia, que as vicissil udes
sociaes COllstantenlente nos "ntolham, no dia
em que triumphar algures o partidu demo·
craticu, a que me honro de lJertencer,-que
tentativa eo aiarl'mos. para iniciar om nsino
liberal? Si me tocas e al'on~el hui-o, o meu con
selho seria que não proclama ,e a liberdade
sem limites de ensino; que se /U':o abstiv'sse di!
todo no que interessa cí inst"ucçlio publica; a
menos que, d'aqni até lá, o mundo adeiJOtü.se
um iO1menso p:ISSO na vereda do progresso,
Longe de mim, e,tá claro, o animo de tolher á
ninguem o dIreito de prufessar a~ suas idéa ,
e vulgari aI-as. A snz civilisado é o nosso se
culo, para permi ttir, a este resvei lo, a IIHlis
larga lolerancia. Qllero apenas dizer que, a'
par das escolas livres, que se formarem, ao
lado do en ino caLhulico> pro te taote, ou espi
ritualista, cuja prohibiçào fàra inutil tentar,
necessario sel'ci e~tabel,'cer escolas olj,cia/'s, or
ganizaI' uma in::.trncçilo mais liberal do que
quantas oer po sall1, e nutrir, a eXpenSHf, do
Estado, uma instituição, que só em condições
taes não terá que se arreceiar da concurren
cia. (4.) Em summa, só ai mejo a liberdade de
ensino, até onde chegar a liberdade, franquea
da a todas as crenç... , de se ruanifestarell1, a
todos os partido, de fundarem escolas, e não
como abstenção com pleta do Estado elll todas
as questões que toqueln ~o dominio da instruc
ção geral. Oensino o/ficial nào eleve embaraçar
o ensino liv e,. mas, po/' emquanto, o ensino
lim'e 1uio poderia supp1"il' a ralta d J Imsino olfi-
cial. (5). .

Ante o sabeI' positivo, poi , norte de toda
as reforma progres i tas do ensi UI), nlio tem
de que e ac~nhar a vossa commi~são, affir
mando solemnemente, com o proflLlldo r'·
dactor desse a Teditado orgiío do po itivismo
na Europa. a convicção, elll qu\'l estllUJo, de
que. é direito e deve/' do Estado, na m'dem actual
das cO'ÍSttS, instituir escolcts, sustental-us, dir
fund'l-as,. (6)

Aliás, ao~ nossos alba., nenhuma transcen
dencia tem a questão: é de puro sen~o

commum. Tanto assim, que, salvo excepções

(4.) A oxpl'ossiío liberdade absoluta (le ensino, sogu ndo osso
autor, comp,'ohohUO • a abulição comploLa do toJos os pri
vilogios o titulos acadomicos, o dil'oiLO som limitos, oslou
dido a todos os homons, do onsin,lrom n quo lhos p roce,',
iuteira oh 'tonção do Eslado om tudo o quo toca á ins
trucção publica; a iniciativa do governo substituida pela
inici.tiva particular. > Op, cit., p, 44~,

(2) Tb., p. 1.52.

~ (3) Wy.ouboIT escrovia antos da ruiua do sogundo im'·
perio om Fl'au~a-.

(/.) n., p. 4.53,
(5) lb., p. <1lí5.

(6) lb., II.. 454.

singulares, aS crenç~s e as philosophias mais
OppostilS, vnrimdo quanto á direcção, reacclO
na ria, ou liberal, ljue mal' ronvellhn imprimir
ao 'n:ino, coincidem oa idén, cadn vez mais
"eral, de que, na phase actual da civili~ação,

;IS instituiçõe- e encargo do Estado, em ma
teria de ensino, tendem inevitavelmente a
crescer.

Doi exemplo caracteristicos viío ministrar·
nlls a prova decisi va dpsliJ verdade: os das
tre n,lções mais emiuentemente individua
li:<tas, daquell ...s onde é m,lis energicn o seno
timento da pes Oa humana, mais re~1 a auto-
UOIIIHl das localidades; daquella onde é mais
constitucional, mais phy iologico, si nos con-
entem a expre' ào, o sel( lJovernment, a

semecl'acin (1), o ~overno do puvo por si
mesmo; dalluella5 onde mais em rigor pode
riHmos dizer que o governo ,'eina, e a opinião
govf1'nn:- a nação ingleza, a nação americana
ea nação ui sa.

O primeiro subsidio nacional II escolas po·
pulal'es, em Inglaterra, data de :1.833. Em :l.83~

nomeou-se uma c..mmi5 ão parlamentar, para
abrir um inquerito acerca da Situação do
eo ino commum. Em :1.839 e estabeleceu, no
ministerio, ullla repartição de in, trncção pu
bliL:a, a Committee o{ the P"ivy Council on Edu
cation. • Desde en t(\O,. diz um escriptor
ing-Iez, • uão .se concederam uLJvellções es
colares, senão sob clausulas dictadas pelo
governo; ma , suppasto alguns dus nossos
homens publicos se aventuras, em a pre
nnnciar lima admilúst acão centralisada do
ensino, quP abnmge se em si a II/glater,.:~ in
teim, as di idencias religiosas e as descon·
fiança populares contra a intelferencia do
Estado oppuzeram a isso dese,pel'adora bar
('eira. Alguns pas os subseqJ.entemente se
~dia otílram na direcção des. e ai VO, a que final
mente se c'legou em 1870" (2)

A ultima' palavra, desse trecho referem
se á lei ingkza de 9 de ago tu de,se anno,
• a vasta medida de M. Flor ler, destin:lda a
combinar a ílctividHde local com a superinten
dencla da autoridade central. Essa medIda
assignalou;l intrnducção de uma politica de
todo em torlo nova ( the inh'CJduction or a whol
ly neU! policy), estriLJada 00 direito constitu
ciollal de intervenção rio Estudo (tlle constitu
tional "i,qht or the State to intervl'1le), que
elltáo se allirlUava pela primeira vez.' (3)

Pois bem; e a pollti,;a inteiramente nova,
cOlltra a qual lutara a principio, com energia
de acol'o~oaL1ol'a, [) espirito indlvidnalista do
povo britannico, lançou no seio da sociedade
iugleza raius, cuja fixidez e extensão cres
cem incessantemente. O principio já não é

(I) ;ootogismo util, bem que desaproveitado até agora,
do Sr. LAsTARnlA, Leçous de politiqlle positive (Paris, (879),
p, 43,

(2) T, H, S. ESCOTT: Ellglaud: its people, polityalld ptt>'
.•lIlts (Loudou, <1"80.) Vel. I, I). 472: .... a ce 'ra ised
oduc tiooat admin.i ·tratiou for tho wbolo of Englaud .. "
Suh,;oquoot advaoces, indoed, w~ro ma,le in thu di,'octiou
of Lhal goat, which was ultimatolY arrivod at in l8iO,>

( 3 ) Sa.tnON AI,aos: Fi(ty y~rs of the eugli$h collllilu
tioll (1830-1880) Loudon, 1880. P. 14-9.
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objecto de debate; e a instituição avulta de
anno em anno graças ao e forço dos
estadistas mai liberlles e ao a entimento
unanime do paiz. (Em 1839 um3 ordem do
con elho privado fundara uma repal'tição
do ensino publico, con ignando-lbe a dotilção
annnal de ao.ooo I. . Bem lenue era a
dotação, mas o principio LJem grande. A
participação ~o E tado na in tl'~cção pu~lica
a~ im recebl1l unIa consagl'açao olIlelal;
creava· e uma instituição permanente, de 
linada á mis ão de subvencionar o en ino
primario, isto é, até certo ponto, de dirigil-o,
Grande hostilidade suscitou e sa in titulção,
como era de e pel'ar. O clero .ang.licaM,
principalmente, e todos os parl1darlOS da
igreja olficial envidaram e Forço., para obstar
a sua manutenção. Nas duas camilras se pro
puzeram mensagens á corõa, supplicando·lhe
houvesse por bem dissolver a repartição do
ensino. Seis dias durou a di eu 'são na casa
dos communs ; e a moção nua foi r geitllda
senão pela maioria de dois votos; na dos
lords, a mensagem proposta pl~lo arce,bi:po
de Canterbury pa ou por enorme maiOrIa.
Arepartição do ensino manteve-se: sua illl
,P0rtancia e attribuições vão medrando de
anno em anno, ao mesmo passo que a sua
dotação .• ( 1, )

Com effeito, ao Elementa1'Y Education Act de
1.870 succedeu a lei, que tem o mesmo titulo,
de i87J; a esta, o Elemelltal'Y Edttcation
(Ol'de1's) Act de 1,879 ; a este, o. de Ui d~ ag~:

to de i876, que entrou em vigor l'm Janeiro
de i877; depois o El,'mentnry Education (In
dustrial Scltools) Act de 1.879; emlho, o de 2b de
agosto de Hl80. E toda es a cadeia de medidil
legislativas não tem tido outro fim e outro re·
sultado, senão franquear á interfp.rencia do
Estado novos meios de acçào, e harmoni ar
n'uma va ta systemati açào nacional a inco
herencia dos esforços locaes.

• O intere se privado, tão habil, na Ingla
terra, em resolver tudo quanto $e prende ao
commercio e á indu tria., diz um consciencioso
especiali ta, que estudou profundamente e te
a umpto, naquelle paiz, • nunca Foi bem uc
cedido nns questões de ensino, • (2) A lei da
oJIerta e procura, indevidnmente applicada
por certo idl'ologi:tas ás questões de eduea
ção popular, nno ~aLisfez o bom enso brltan
nico. Já em 1857 o principe Alberto via na
influencia della uma das cau~a preponde
rante da ignurnncia e da lethargia Illeo tal,
que domilJavam as camadas popuh,res no
Ueino Unido, (ii) São espantoso' os e 'For u
emlJregudos pela Inglal6rra em reac\:ão cOlltrll
a' fal '11S prevelll;ões, que a exag"g-eração dessjl
tendencia creara contra a organizllçiio nal'io-
nal do en iuo. Não ob~Lan te, porém, a im..

(i) PAUL LSROY BEAULIBU: L'adminislralioll locale ell
Franceel ell Anglel'rrc. P. i95.

(2) . a..VNTISNS: L"'l$rigellclllllIl primail'c ct pro{cssia-
1111 CII AlIglltm'c (I cn Irlanae (Paris, I 6\) P. 3~,

(3) Addl'sss at t\c cp'nlllO o{ lhe con{el'cnce o', NutiolU1/
Sdurotloll (j"IlB 22 nd 1 6,7.) 1'10 v,lumo: Thepl"illoip"l
speeches allel atUrasscs af his royal higllllfss XIlS <l1ftlNOS qP
""ALBS. LoipJii, i866. P. i73.

mensidade dos sacrificios e a vasta dilatação
que lhes deve a interferencia do Estado, os
espirito mais radicaes, a opiniões mai in
dividuali tas. os (t'ee-trade/"s mais decididos
honram·se de a politicn, e exhortam o paiz a
pro eguir nessa vereda. Poucos mezes ha,
que a palavra de Jobn Bright, lastimando a
desdito a cundição das clas e operaria' em sua
patria, acrescentava com orgulho: • Si aI·
guma coisa l1Ie coube se dizer, capaz do atte
nuar as carregadas cores d(\st~ quadro, seria
pilra vos lembrar que provavelmente nenhum
I aiz do mundo, no ultimas dez anno , se
approxima deste na magnitude dos esforços
em pregado em favor da ed ucação .• (1.)

Mas ainda não é tudo A in tpn idade des, e
impulso augmenta continuamente. Longe
de a. u tarem- e com o de'envulvimento da
interForencia official no ensino, o espiritos
mais adeantados, os profissionaes mais com·
petentes lamentam a fnlta de um organismo
mai" harmonico,de vinculo mais rigorosos, de
UIII mecanismo mais efficaz. Um dns IlIais aba
lisados chilllico, um dos mai notaveis pro
fes ore de Inolaterra, autor de um livro ad
miravel acercn da educação tecbnica e cien
tifica, cuja autoridade amiudadamente invo
cal'eruo' neste parecer, Robert Galloway,
enunciava-se a sim o anno passado: • Com·
quanto, no que re~peila a escolas primarias,
tudo e ache Lran. formado, todavia, no per
tencen te á ed ul'a~ão de eu fil ho , a classe
média está, na realidade, á mercê do que se
denomina a acção nlltlt1'al da of{ertaepl'ocum,
Individuo mal/agrados em todas as elLlprezas
de ua vida appellalll, como (lerrildeiro re
cur~o, para o alvitre de estabelecerem col
legios, ou academias, e constituirem-se pre·
ceptores dos filhos da classe média; con'
tratam, pal'a os auxiliarem, pessoas tão
incumpetentes, em todos os sentidos, quanto
elles mesmos, tendo por unico plano, nes es
inculcados estabelecimentos de educação, o
ySLema de repetir de cár, e adherir servil·

mente ao texto dos com pendias (the 1'epea
ting by "ole system and stickin.q to books.» (2)

MI'. Matbew Arnold, um dos mais consi
dor<ldos inspectores do ensino publico em ln·
glaterra, forlllula a mesma opini:io, e f'xprime
a~ mesmas queixlIs : • N(J, edttcaçào s/iwnda1'ia
a impotel/cia do principio' da aI/Porta e ]JrnCltra
é là' ass(qllalllda, como I/a I'dilcnçtio elementar.
Os hllmells, l'Ollllllllmml'nle dislilllwem 11 ruim
{iii bOll manlekn, ~ carne ã da corrompida;
pelo qllP será pos~ivl:'l. tillvpz. cOIIOar de todo
ao pl'incifJio da alferla e fJrocurit a elecçãn da
"ilrne ,ã e da manL iga genuina Mas o com
mum do genl'ro bumano é incapaz de discel'
nir Glltn a me~m1l nitlt.l,~z os caracteres Que
differenram II ia trucção pPJ'Ilicio'a di! ulil;
não conhel:e o que bu de pedir, e, portanto,

(O lá, Bdght.t LI~llàtl:lllO. No Tillles, de 9 do do·
zombro do 18~i. p. 4 .

(2) R.. nKRT GAI,Lnw.w, AI. R. r. A., T.·O. 's. Educa
tio" sci llti{ic a1à technical. or how lhe illductive oSciellcas are
tallght and how tlley otlghe lo bc tatlgilt, (London, /i~i.)
P,88, ' •

. '
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não se póde fiar da procura que regule, e cor·
rija a olferta. Mas, ainda quando conhecesse
o que deve exigir, não di põe de m ios suffi
cientes, para contrastear si o que lhe fornecem
é realmente o que e quer. Não se póde pres
cindir, pGis, da institUição de garantias (secu
1'itles), •

Esta neces'idade é ainda mais energica
mente frisada num livro recente, consagrado
ao exame da sitnflção das ,ql'andes escolas pu
blicas de Inglaterra. (f) - Emquanto " diz
o auctor, « o parlamento deix.ar isentas as
nossas grandes e.colas publicas (sob o pretex
to da sua dignidade e po ição superior) da
fiscalisação, a que se acham submettidas as
escolas nacionaes, não haverá esperança de.
acabarmos com a e~candnlosn possibilidade de
se dar por preparado em Eton qualquer ra
paz, com uma leve tintura apenas de duas lin
guas mortas, e ig-norando quasi absol ulamente
a sua (the scandall/~ts possibility that a lad
may leave Eton with a pOOl' smattrring o{ two
dead langlJages, and in almost absolute ignoran
ce of his own) , • (2)

O Dr. L. Wiesse, pedagogi la allemão de
primeira ordem, que visitou as ilhas Britan·
nicas para e tudar a fundo a instrucção nesse
paiz, observa que essa clareza de juizo,
caracteristicamente revelada pelo inglez na
gestão dos seu negocios lJublico e privados,
falha com extrema frequencia, em e tratando
de e colber o eSLabelecimenLo apropriado para
o ensino e educação dos filhos. (3)

O sabio chimico iuglez, cuja autoridade, ha
pouco chflnHímos em nosso llpoio, depois de
expor em traços concludentes a estatistica dlls
esforços pecun/arios empn'gado' a bem da
in~Lrucção no Reino Unido, sub creve sem
re Lricções a e ta apreciação edIficante do es
criptor germanico: « Os rp ultados são ma
nifestamente dpsprQporcjonado~ á enormes
som mas despendida com II educaçiio da j11
ventude ingleza ; não ha districlo da activi
dade humana, em que e desenvolva tão
pretenciosa somma de f rça, com Lõo misemvel
(sueli a beg,qarly) somma de proveito .... -Os
1'elatorios e a condição actual das e colas for
necem abundantes materiaes; mas onde o
architecto, Que com elles consLrua um edificio
condigno da grandeza da Inglaterra? .. r.om·
parando a unidade da adminislraçãu nas es
colas allemãs com a situaçiiO presente do
systema escolar inplez, não po, o deixar de
dizer (e até inglezes têm usado o mesmo qua
lifica ti vo) que é um estado C/tllOtico, pret:isa
mente o inverso de uma organização, o Astado
actual de coisas. Faltam absolutamente, em
toda a extensão deste domi l1io, demarcações
claras, definição dos varios generos de escola,
di criminação do objectivo de cada um. Em
muitos casos, debalde procuramos por uma

(I) A dosignaçãó de < OUr great pllblie sellools > é ro
sorrada Iiolos inglozos ao ostaboloclmontos dn instrneção
soenndarta conbocidos polos oomos do Eton, BMI'OIV, Win
chestor Rugby, Westminster, Marlberougho, Charterhnuse.

(2) 0111' pllblie schools (London, 1.881..) P. 44.
(3) Ap"d GALLOWAY: Edlll:atiolucient. an(teellll., p. 90,

autoridade decisiva, que não consinta dege
nerar em arbítrio a liberdade. Verdade é que
ba amplo. recur os, distribuidos com summa
jiberalidade ao serviço das escola ; mas e ses
recurso malbaratam-se pela di persão. Os in
teresses da educação e cultura intellectual, as
collecções de sciencias e arte espalham·se
pOI' muitas e ditferenLes mãos; pertencem a
administrações d.i ·tinctas, independentes entre
si. Portanto, n~sla materia, falta a 1tnidade, a
combinação das aLLribuições administrativas.
Que gmndes 1'esl/ltados se poderiam obter, si se
1'ettnissem os meios, e se utilisassem de accôr
do com um plano de coa.Q.Qregação e harmo
nia!. • (i)

O desideratum, pois. hoje, na Inglaterra,
longe de consistir no pensamento de estreitar
a e pilera do E lado, e descentralisar, muni·
cipalisar, individualisar a instrucção publica,
está, pelo con trario, em robustecer a autoridade
central, harmonizando, por uma administração
unificat1a e efficaz, a direcção do ensino.

Verificou-se alli que a intervenção do go
verno, longe de arrefecer o concurso dos-par
tit:uJare , o estimulou Quasi por toda a parte.
MI'. Cumin, in pector das escolas de Bristol,
demonstrou, mediante flwtos, que o subsidio
official incitára os particulares a reforçarem, e
lI1ulLiplillarem as uas liberalidades. Ome mo
averiO'uou-se em Davenport e em muitas
outra localidades. M. Senior sustpnta QUA as
uLJvenções do tbesouro tendem a desenvolver

a cooperação dos individuos (2); e todas as
autoridade ouvidas no inquerito de f8õ8-f86i
convêm nas vantagens ria interferencia do
governo. (3) O cardeal Wiseman confessava
os servicos devidos á intervenção do go
verno. <Develllo '. dizia elle, -ao concurso do
E Lado a po sibilidude de formar um corpo de
bon me ires e a organização das escolas nor
maes, de Que tão grande precisão tinhamos .•
For ter, enfim, o penetrante espirito, o adean
tadissimo estadista, a Que se deve a reforma
fundamental de '1870, declar3va então no par
lamento, que as peiol'es escolas eram as isen
tas de acção beneficiadora do governo. (4)

Houve quem pronunciasse contra o pensa·
mento do nos O plano reformista o nome de
Stuart Mill, O profundo sociologista inl!lez.
Para d -monstra r, port3nto, a uperficialJdade
da impu~nação e a correr.ção irreprehensivel
mente cienLifica do espirito do nos o projecto,

(I) DR. WI8SS8, apud GALLOWAY, op. eit., p. 40~6.
< O Dr. Wiosse e<amineu e estndeu pessoalmente as nOSsas
institnições oducativa. em duas eccasiões differontes i sua
ultima visita _foi eIU 1876, tondo sido a primoira em 1836.
O seu coeheclmento possoal dos nos'Os 8Y temo.s o insti
tuiçõos do ensino, combinado com a sua grande oxperien
cia pedagogiea dos syslemas e instiluicdos de educação
na sna patria, deve imprimir grande importancia, para
nós, ás opiniõos oxprimiJas por ol.e em rolaçio ao nosso
pai•.• OALLOWAY, p. 406.

(2) M. S8Nlon: On Popular Ed=tion. p. 24 e sogS.
Apud T. RB.NTI8NS: L'enseign. en A1lgl. ct en Irlande,
p.25,

(3) RSYNTIENS, ibid.

(4) < TM sohools which do not receiro governmont aid
aro. gonoral1y spoaking, lho worst schools and tllose leasí
fitlud to gi.e a goed educalion tn the children ar the
werkini classes.'
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é de estricto rigor escutarmos o eminente phi
lo opbo. No seu livro Da LiIJerna·/e elle reco
nbeee positivamellLO a cxi,tellcla de e tados 0
ciae , em que llin~uem, enão o governo, tem
a capacidade es eneial para crear, e filante!'
instituições rfll{ulares de educ'lf;lãll. (1) Essa
opiniüo II 'ume ainda mais clareza noutro e 
cripto seu: - no e póde admiltir sem nume·
rosas exct\pçõe e re.tricçõe t, d,z elle, -a reg'!"1
de que o COIl umidor é o Illelbtlr juiz dll me!'ca
dorin. Oe onlina!'io é, com elfcito. o mel boI' j u z
(posto não de um modu nb 01 uto) dtls objel'll
mat 'rines fabricados para o seu uso. Ora es~es
objectos.e d stinnm a ali fner ~dgullla ne·
cessidade physica, algum gO'IO, alguma incli
nação, inclinnçilo, /!osto, ou nt'cessidade pm
que só é inter's ada a pe :oa que O" ente;
ora são meios, in trnmenlos de alguma pro·
fissão, pnra uso do inuividuos que a exel'cern,
e se devem reputar como os melhores :jquila
tadores das ('oisas de que hão IIIi"ler nu eu
lavor b:jbituill. Outras I1n pllrélll, cujo valor
a procu!':I exi tente no mercado não póLle üxar,
cuja utilid;tde não consisl!l em sati"fncr go to'
nem em servir ao u os ordinnrios da vida,
e de que os mais carecentes ào o que mellos
sentem II necessidode. E ia verdade procede
especialmente a re peito da coisas cujo pre.;
timocon,i te sobretudo em elevar ocarilct rdo
homem. Gt'nte incult3 nào póde aval iar o prpço
ã cultura da almn. Os qU"l mai precl;lm de
aprender e melhor~I', ào pelo commum o
que meno odes jom; e-: quondo o de ejas-
em, não teriam luzes suflicientes, paro esco

lher o ensino que lbes convem. Sob o re/l'i·
m n da libnrdode, ncontecerá sempre que, não
se tendo em mil'a o fim, não se ncerte jamais
com os mpio de obtel-o, ou que. concebendo
a pes:oa preci adns de in tl'Ucçlio ape'18s ullla
idéa. já imperfeito. já nonea, das suas propria.
necl'ssidades, a olftll·ta sollicilada <\0 Illere<tdo
pela procura existenle eja coi n totplmente
diver a do que. e corece. QualCjuer A'ovel'no
um pouco civilisado e de boa intençõe: póde,
em presulllpção, al'reditar-se provido de

uma in ·truccão ~uperior !Í média ela, ociedarle
/Iovemnda, e ter-se por capaz de orrel'ecer llma
educação e um ensino melbores do que o
povo, entregue a si IIlesmo, reclamaria. E'
pOI'lanto, a educaplo uma drlS coi as qlte, póde
7nnl-o '"dmiltir como lJrinc'pio, o g"Vel'I1'1 deve
distribuil' aopovn. ELIa co"stitue 1l11l dos casos
a que nào SI' applicarn necpssal'iamwte os mo
tivos da 1'egm da nào iI,teJ'vp-nçtio, e a que nem
todns essl's motivos sào applic'lVl'is .• (t)

tlffi e cuide qne o iJlustl' eeonr;mi ta
ne t:1 palavra, estabelece. e uma excepçãu
para as naçõe de ordem inferior, entre 11'

r- <I) _ Wlle~ socioL! in general is in 50 backward a sLal o
LhaL Jt coulL 1101 ar woold noL provido for i ,olf any p,·o,
per iII LLoLions of odocaLioA, onlo's lho govornme L uno
dorlook 1110 I, k: hon, iodood. Lho govornme •. L mal',
as Lho lossof Iwo greaL evil" lako UpOIl ilsolf lho bo
siooss ofsoho.,ls and noivorsitios, as iL mal' 'haL of jOlllL
sLock companios, when privale onlorpl'i'e, in a lJ,.po
fillud .for unJorLakillg g-eat work,; of iudu Lr)', does noL
OIlstiU Lhe counlry .• SrOAR1' "-IILL: 011 LibuI!I, C. IV.

('!) JOR~ 1'0.181' MtLL: Pn'leiples of politicai ecollomy,
1.', . XI, SS.

que hoje existem. Elle abrangia a sua grande
pntria on classl~ do povos entre os quaes as
~i le IUtlvit'IVelmellte 110 g-ovemo o papel pre
ponderante no desenvulvimento da educação
popular. A prova, ei/-a : c Tlio disl'utidil tem
sido e tes ultimos tempo a educação cu teada,
DiI Ingloterra, p -Ia su/)scripções particulores.,
diz alie, - que seria escu:ado fner-lbe aqui
minuciosa critica. Só o que direi, e o de que
esto,L cOllVencido, é que, ainda no tocante á
quantidade, 'lia é, e durante muito tempo con
lintLal'á a seI', in uillciente (i); ao pa~so que,
na qualidade, posto haja cerla tendencla a
mellloril!', não é /)0:1 senã? accidentalmmte, e,
em .qeral, tão ruim chega a sej', qne de ins
tl'uct:ãoJ tem apenas o nmne .• (:2)

Entretanto, paiz oode a espuntnneidade in
diviilual disponlla de tão portento as força
como no Inglnlerra, e seja capnz de empre·
bendimentos t50 giO'ante cos, nào conhecemos
nrnhum, a nào ser o gnlnde federaçlio repu·
blicana da Amel'ica do Norte.
. Cou idel'emo , poi , no exemplo desta nação
lllcomp<ll'ovel.

Podemos resumir o direito federal doquella
repLlblica, em materia de en irra, lias noções

(I) EnLroLanLO, osso paiz oudo 50 accusa de impoion
ci.. a gonerosiJ.ldo parLiculur, já om I8u9 concorria, om
conlrilJoiçõos volullLa.'Í.Ls, p""a o cosloio do ousino po
pular, a r.DllsLl'Uoção do odifieins oscolal'os e a subsisLen
cia da'! oscol"s nOl'maos, com a quauLia de 662,028 J. s.,
ou 6.620:280$000.

QuaoLo uos ,"slados Gnidos, ando é igualmonLe senLida
a in.ufficioncia da iuidaliva particular, os tlaJos seguin
tes darão i,16a, bom (IUO ainda imporreiL", da grandiosa
munlficoucia, com que a OSl'onLancidaJo dus individuas
coopora na o'bm da cultura inLollocLual do povo:

I866-69. Gool'ge Poabody.,.. .... 3.700.000 dollars
I873. John Hopkins .. ,....... 3.~00.000

I865-78. Asa Packor............. 3.500.0ilO
I,31. Slophen Girard......... 2000.010
i870. W. W Corcoran....... L61O.000
i872. Is"ac Rich............. !..500.0 la

i875-76. Cornelius Vanderbilt.... L 300.000
1~74. Samuol WilltsLoll....... LOOO,OOO

1.873-76. James Lick............ 850.000
I 59. Polor' Coopor........... soo. 000

i871-80. Jamos Lonox........... 800.000
161-68. lII"Llhew Va 'sal'.. ...... 8UO.000

1 ~8. J. J. o W R. Aslor.... 780.ÚOO
1866. E7.l'a Corlloll 735.000
IR... EliphaloL Aol.l........ . 600.0~0

i871-76, Chauucol' Rose......... 61:0.010
i,29. J IIno S. SmiLhs n...... 540.000
i 79. WalLor l:IasLings........ 5UO 000
IR7 . D. P. SLono..... ..... 500.000
1878. Sil vanus Tha)'er........ 480 Don

IR71-73. A. Pardec........ ...... 1,50030
1873-76. James Brown........... I,OU.UOO

i 176. \ViUard t:arpenLor..... 1,00. 00
1872. SOl'bio SmiLh, ... , ..• ,' I.OO.OUO

i850- O. JO'ol'h E. "heffiold..... 350.000
• I 42. Beujamln Bus.e)'....... 350.000

1872-7'. J. C. Green........... 330.'00
i 76. Leonard Caso........... 300.000

iS6~-66. Augus\us R. SLreoL.... 300.000
i875. Toppan Woutworlh.... 300.000
1.836, John Lowoll.......... .. 250.000

ToLal............. 30.225.000
Islo é, om moeda nossa,

pelo menus.......... 60.450:0008000 I
No anno de 1 79 as libemlidades particulares a honeficio

do enSll10 ropresentaram, ao Lodo. a gommado 5,2~9.81.O
dollar., ou 10.499:620,0110. (RepoII o{ lhe Comissione,' o{
Eltue. (Ol' f 79, p. CLXXXI.)

E, ct,mLod", os subsidio. offieiaos não co sam de cros·
cor 1I0ma oscala aúmiravol.

(2) S1'0.101' l\1ILL : Prino. of politico eOOII., too. oito



- 33-

que este trecbo consuLJstancia: c O princi pio
fundamenlal do governo UL' te paiz. (é um
amerlvuno quem o escreve) • exig-e que a ad
ministra!;no geral não exerça autoridAde em
as umpto~ cle interesse meramente 10l'al. O
governo nacional não se envolve senão COIII
interesses nacionaes; o E laclo n~o enlende
senao no que inlere.<sa ao Eslado. O;; negoe o
puramente Jocaes locam li autoridade muni
cipal. Até aqui, na hi toria desta naç,io, o en-
in~ ainda não foi con iderado como objecto

ele legi$laçiio naeional, alvo ernquanto á con
cessão ele lerrH ,de:tinada á ubslstencia das
escola3 e collegios. e á 1I0me;lçào d~ uma Es
talião I aciunaJ de Ensino, cujo papol (: collig"ir
a estnti 'lica, e di ~eminar inl'orma\;ões. Assu
mindo neste termos a uutoridade de legislar
em beneficio da educa~ão, não Ibe assume a
direcç;io local; fornece· lhe apenas subsidios
ma teriaes .• (39

Desl'<Irte a organização do en:ino, naquella
republica, é e trict"mente municipal: cada
com'uuna adQpta. e empre"a livremente o seu
orçamenlo e.-colar. O E'lado deixa aos muoi·
cipio o mais pleno arbili'in, quer quanlo á
admini.tJ';I\;ão. quer quanlo aos elementos e
á virJn do ensino_ Principio fundamentnl das
instituições democr;ltiras, a aut,'no;nia IlIcal
é, iguallllf'ntc, a b I e do sy tema e-colar ame
ricano, Não ob,lante, um certo movimento de
restricção do sel!'-/tOVe1'/Iment muni 'ip:" vai- e
fazp.ndl) sentir, () o pen ameuto de tlnidade
central na direcção do ensino grangeia adhe·
sões numerllsns.

Os primeiro' signnes dessa tenclencia tra
duzem-se vi ivclmente 110 faclo da sub liluiçiio
do distl'ict pl'lo township, como unidade e:
colar, bem como no du creaç:,o de ~upcrin

tendentes ou in~pectores do cundado;- c re·
forma deci ivas., d z Buis Oll ( qO), c :l pri·
meira das lIuaes subordina o di$tricto :í com
muua, e a communa ao cantão, emquanto [o

outr~1 subl1wtle os cantões, ou, até, o pro
prio towlIsllips, no condado .• Vario' tentames
legisla Li VOoi têm -se fei to, d,Jrlo que deba Ide,
na mesma direcção. Ne,te caso e ·tü o bill de
M. 1'1oar, cm i8ii, propondo c tomar obriga'
torio pela autoridade nacional o estalJeleGi
mento de um systelll:l completrJ c su{ficirlOte
de instrncç~o IJubl ica ell1 t"das as pl1rle- da
União " e bum as ill1 o projecto de l\I. Perce,
em 1872, tendente a estahelecer UIl1 capital
federal para a educação publica, ropartindo
lhe a renda, proporcionalmente á popula ~o,

pelos E tados que e ollrigassem a fornecer
todo anno em data eerln, ns suas e lati"ticas
esculal"s.

Apropria idéa da inslituiçiio de um mini 
terio do en ino publir:o principia a fazer prose·
Iytos enLre os pedagogo americanos. A inJ,
na As~ocia(:ão de Educnçiio Nacional (Natio
nal Edttcalion Association), enlidade do cerlo

(I) William Torrcy HalTis alui St. Loui, Publie Se/wols.
llIcllloil'. No Barllal'll!s'-AlllCl'i<:a11 Joul'llal of Ecl'tcatioll, Se·
ptombel'lOttl., iSSO. Vol. V, \l. 620.

( ) BU18S0N: RI1PI' I't 5/11' Lill:tl'. Pl'illLà l'e.1'J1os_ 1I11H'.
de Phl/ delp' J p. ii.

5

caracter olicial naquelle paiz, em e são de
11 de dez 'nlbro de 1877, o dr. Hancock, u
peri ntenden te da citlj sC/lOols em Da )'ton,
Ol1io, a,JúialJú por M, 1];. A. Apg,lr, superin
tl'ndentn lh, il1~trUc(;iio publica, pOI' parte do
E 'Lndo, em Trenton, New Jersey, e por outraS
[Iuttlridades escolares pronunciava-se, • ma·
nifest:ludo o desejo de v r e tabelecida em
Washington wna univl!J'si{larle nacional e 01'
gani ado um sy,~lema nacional dI! rdllCaç{Io,
('om o seu reprC8tll1tanle no gabinete federal.
Ao seLl ver, a in 'trucçào publica necessit I (le
IlIuficarllo e do estilllulo com que a Iwção :1

pos~a aux.iliar: cada Estado conviria que li
vesse ulIla di rectoria da instrucç~o, cujos
membros poderiam ser o governador e outros
:I/tos funcciullarios do Estado. Essa repar
li!;ão lIumeilria o snperin tenden te do Estado,
ao qual eompetiria li allribuiçâ'o de designar
o snpel'intondente de cada condado e, Lulvez,
0- superinlendtlUtes de cada cidade.' (1)

M. LeiTInon, supel'lntendenle do E-lado nas
esculas de Topelca, Kansas, dizia no me mo
cougre' o: c Estamo . persuadidos de que
cumpre assegurar a todas as creanças odes·
envolvimont phy-ico, morul e intellectual;
que o nosso n-overno depende, até quanto á
ua conservnçào, da intelligencia do povo; que

nunca se poderá erlncar a grand maioria
dus creanç;Js, sellr'i:J em escola~ ol'ganizadas,
CtJlI.lrasleacZas e, em lal'iJtl p.u'te, cllstradtls 7Jelo
Estado; que o I]; t,ldu cal'ece de adoptar am
plus disposições para a in trncção e"colar da
puericia e111 sua tOlal idade .• (2)

M. .1illson, ex- uperintendento escolar do
E tado 1l~1 Cnro!ina do Sul, demonstrou, na
me,ma asselllbléa, n necessidade de uma re
partição central do en:;ino publico em cada
Estado, composta do governador, do attorney
,qeneral e mais tre lIlembros escolhido pelo
pri meiro, (3)

.Ias nindo ninguem di cerniu e qualificou.
mGlllOr os grnve' iucon venient s da ab. ten
ção du governo central na g rencla do~ lUte·
re. -es do en ino, os de graçado. e(fcltos da
au encia de lIma solida o cOlnprehensiva 01'
ganizar:ão nacional das instit~içõcs ensi~nntes,
do que o maior dos pedagogistas ampl'lcanos,
o patriarclia das reformas da instrucção poPt?-
lar nos Estado UniJo-, o veneravel I-IoraclO
Mann. Depois de ler percorrido, numa excur·
são e cnlar a InO'latorra, a França e a Allc·
manha, ell~ mui ~eriamente advertiu contra
e. se perigo a opi niào do seu paiz. c Onde o
O'overoo deixou de e,tubelecer um ystema de
~ducação. tLldo r.OITe ao sabol' d.a .iniciativa
pnrl.iCLllnr. Em taes ra'o . um lilll1llDlltO n~.l·
mero de 1.1Omens -sempre uma fraca m'nona,
-qne npreciam o ;ralor da insLrucy30• .fundam
e colas adaptadas as suns convelllenClas par
ticular S, A maioria [lCi! ao desamparo, sem
1TI ios equivalenles ele educação; assim se

(I) Ci"CIl!<II'S of i'lfo"lllatioll o{ the BIll''''!'' or E,lll;'"
ti<J'L N. 2. Ui!!. (WashinstOll, I.SiO) P. lO".

(2) Op. eít. \'. 103.
(~j Op.r;/·1,,109.
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eria o vul"o na ignol'ancia. Ahi jaz a origem
das maior' desigualdade sociaes ... ' Os
meslres prhrado consti~uem outro ob.stac~lo
ás reforma '. Bem que t'lvaes entre I, o 10
teresse os impelle a concertal'em o seus
esforço' contra a introducção de qualquer
nova clns c de escolas, cuja exi teneia enfra
queceria o palrocinio reservado exclusiva
mente a elles, ... Eis pinda outro dam no. O
sy l()ma local, ou antes a ausencia de yste
rua, lonrre de ser applicado menos di pen
dio'amente, é mnis caro d@ que '0 syslema
~eral. , .' Accresce a c ses oulro mais formi
davel, proveniente da ausencia de um sys
tema nueional c da falta dessa fiscalisação quo
I ho li inhereo te. Quero fallar no caracter dc
livro de estudo, que infames nutores e ins
tiLuidores indignos se conc~avam para .vulg-a
risar nas escolas como meIO de nttrallll' uma
infancia eorrompida .... Taes alglLmas. das
I"une.;tas consequencias l'esllltantes da neglt.qen
cia do Estudo em instiluir pam o povo mn
sy tema l/eml de educ:,!;ão e do alJa..ndono DA
MAIS IMl'OnTA 'TE DI!; TODA A FUNCÇOES 00 co
VEltNO á especuldção de individuos irre pon·
sav is (aud from leaving lhis most imporlant
01' ali functions of a gove1'llment to the spe
eulation of irresponsable men.) • (1)

Não esqueçamos n Suissa, Em p.arte n~
nlJuma é mai olida a democracIa, mais
vi"oro o o individuo, mais independente a
acção local. Lá, enlretanto, a corrente das
opiniões se avoluma, c lende com a mesma
força nessa direcção, Provocado pela aulol'J
dades nacionaes a pronunciar-se acerca dn
conveniencia da ubordinação do ensino eom
mum a uma legislação federal, o povo r~i
teradas vezes lem accentuado os seus desejOS
nesse sentido. lum meeting- popular reunido
em Morat (U de julho, i 70), uma das resú
1uçõe foi recommendar que c se subnzettessem
as escolas publicas á stlperintendencia do .Qo
Vel'Il0 federal.. Em outubro (19) do mesmo
anno, uma nssemblén libel"3l, congregadn na
eidade de Luceme, adoplou o valo de que
c o ,qove./'1~o fiJderal. é comp~tente. p~ra fixar por
lei o ffiInlffiO de Illstrucçao eXJglvel a todos,
exercer fiscêllisação sobre a escolas, e fundar
instituições normaes, onde se tormem profes
sores para as escolas publicas na Suissa, • O
con:rresso dos profes ores suissos, celebrado
em Zurich a 14 de outubro de 1871, estudou
por sua vez a questão, acab~ndo por fort?ular
as uas a. pi rações nesle artigo, q!,le -OII~ltO.U
ros e encorporado como emenda a eonstltul
ção federal; c A instrucção publi~a, em pri
meira iI] tancia, compete aos canloes. Com
tudo as i te ás autoridades {edfl'aes a attri
buição, c incumbe-lhe o dever, de inquiri
r 10 con lantemente do cara ·ter e exlensao
do en ino primario di tribu.ido. pelos in li
tuto' de en ino cnntonae , 10 I tmdo, a re .
peito das escolas publicas, na' providencias e
meios ]Jl'oci o , para as egurar a todos os ha·

(1) HORâ E MANS: Rcport of an edvcatio.na~ tou' i'I GCI'
many. FrancO and parts of Great Bntam. (1844) P.
20-30,

bitantes a capacidade de exe!'cere~ os dever~s
socines (> civi . Cabe·lhes, outroslm, supprtr
com a creavão de escoln .normaes feder~e' a
in utliciencia das estabelecida pelos cantoes.·
(i) A opinião publica .m.o trou-.se qelibera
damente resolvida a eXigir 11 satl. façao ele sas
aspiraçõe ; e d'ahi ahiram (p~jmeir~ f.l~S_O
ne ta enda) a emenda de 18711 a constJtUlçao
belvetica, que e Label.eceu 0_ ensiu? ?briga
torio proscreveu a \Uspecçao religIOsa, e
nuto;isou o !Joverno federal a fl~nd~l' .li.!.na
univer idade e outra (june. quer mstltul oes
de ensino uperio!'. E' hoje o al'tigo XXVII
do pacto da con federação.

Long-e, porlanto, de encerray .o cara.cte~
scientiftco, que pre ume, a Idea ~o~tJl a
iuterferencia do governo no domlDlo da

.instl'Ucção publica não passa de uma co~
cepção abstracln, contrariada pela .eV?lllçaO
das idéas e dos factos 110S paizes mais livres.
Em vez de vos propor medidas lpndent~s a
enfraquecer a org-nni ação cenlrnl do eO~lllo,
a vos,a commis,ão encara, por con egulllte,
como providencia de largo alcance e u~gen

cia imperiosa n creação do ministefJo da
instrur.ção publica.

Perdidos entrp n ma S8 enorme de negocios,
que a nossa legisiação actunl commette ao mi
nisterio do imperio, os intere-ses do ensino
occuparão emprfl, necessariamentfl, uma si
tuação subalterna; as immensas questões, que
elle envolve, não serão jamais objecto do
profundo estudo n que têm direito; e a re •
ponsabilidade do mini leria, divirlida llntre
os varios ramCJ da administraçiio que essa se·
eretaria concentra em si, será insullicientis-
ima para a promoção das reformas e a solu

ção dos problemas que as mais sagrndas
necessidades do paiz impõem á direcção su
perior des e serviço.

A Austria, immediatatcenle depois de 1848,
logo que comprehendeu a urgencia de reor
ganisar o ensino em todos os seus graus, co
meçou por erear um ministerio da instl'Uc
Cão. (2) Na Belg-ica, onde, até então, o governo
do ensino pertencia á pasta do interior, em
cuja secretaria occuparn uma sec 'ão, o mi
nisterio liberal, em 1878, considerando ccomo
uma das bases do seu programma » o desen·
volvimento da instrucção, para a qual com a
ascensão desse partido se instaurou uma era
nova, firmou por ponto de partida a creação
de um ministerio especial, volado á adminis-
tração desta especialidada, (3) .

Es e ministerio existe nos paizes segullltes.
i, Belgica,
2. França. (4)

(I) Cire. Df IlIf. Df lile Bur. Df Ed. N. '2-1879.
Pag.1O-t2.

(2) LÁVELEYG: L'iIISU'. du peup., p. t70.
(3) Bulktill dc l~ Soeiélê de léUi$lalioll eOlllpareê, Lom

V1II (1878-9). p. 41.
(4) 'a França, a admiDislração das bollas arlos, quo.,

por docrelo do t4 do novombro do 188t, so separara do 011·
Distorio da insll'Ucção, v.dlou a 0110 por docrelo de 3J
de janeitu de t88~; Q o sorviço dos cullos, po .. docrolo
desla dala, passou do minialorio da Instrncção para o
da justiça,



(London(i) Josgru fnnNG: Tlte Annals ar Ol'r Tinia.
i880) Pag. 79i.

(2) A. TOOD: Op. cit., p. 6'.7-8.

(3) R. GAr.LOWAY: Educatioll, p. 1.29.
(4) Apud GULOWAY: Edl,catiall, p••~29.
(5) GALLOWAY : Educ., p. 1,36.

(6) AplUl GALLOWAY: EdlU:., p. I.~I•.

(i) GAT.T"O"-AY: ElIllC., 11. "on.

3õ -
dos Lords, entre uma serie de resoluçõ s
(loncementes á educação popular, propunl~a :l
nomeação de um ministro do ensino com
nssento no g-abinete. (1) Em i866, sir Jobn
Pakington, presidindo a commissão parla
mentar incumbida de estudar a reorganizaç1ío
desse serviço, sustentava a conveniencia de
existir um ministro da instrucção publica,
membro do gabinete, com acção e~ todo o
paiz. (2) Em maio de 1874- lord. Hampton
submetteu á casa dos pares outra moção no
mesmo entido. (3) • fIa uinda apenas uma
geração, deixavamos o ensino publico en·
tregue a si mesmo», dizin o Times em 1874- .
• Daqui a outra geração a supel'intendencia
des e erviço será uma da mai considera
veis funcções domesticas do poder execut.i 1'0,
ona ar t/te most consiele1"able d01nl'stic /u.llctions
o{ tlle Executive Govel'nment •. (4) Em summa,
a opinião publica, naquelle paiz, a conside
rarmos como seu interprete a imprensa, toda
ella faz votos por essa reforma. (5)

E o notavel é que os homens de sciencia
os e pecialistas rem questões de en ino recla
mam, com u mesma insistencia que os publi-
istas e os bomens de estado, a satisfação

desse desidel'atum. Mathew Arnold, no seu li
vro d.a educação popular em Fm'l1ça aponta o
exemplo deste paiz como digno de servir de
lição ao seu. (6) Robert Galloway, o escri
tor que com mais senso pratico e mais tino
pedagogico já estudou os methodos e condi
ções da instrucção scientil1ca e technica, de
dicu largas paginas a demonstrar a urgeneia
desse melboramellto, pondo em evidencia
.a absoluta necessidade de um ministerio
especinl do ensino .• (7)

• Si possuissemos., diz elle, • uma secreta
ria de estado sob esse nome, havia-se de indi
car, para a presidir, a pessoa mais abali nda no
partido adberente ao governo, do mesmo modo
como sO escolbe a pessoa mai- comlJetente,
para occupar o posto de chanceller do tbesou
1'0. Imp01·tet co:n/ia:1' ?WS meios .ela nm só a dira!:
cão ela educacao nacwnal; POIS, emquanto nao
'bouver 1!m 'arcbitecto, elntrrdo pam esse fim ele
uma alttm'idade' inteira e completa, os nossos
meio- educativos não ~er:io utilisndos tão
perfeitamente, quanto podem, e devem; e per
d(lrnrá a desordem reinante, boje em dia, no
mechani mo da instrucção publicn entre nós.
Nilo ba meio de realizar esse ideal, ele M.
For-ter, da escola primaria posta, em toda a
parte, ao alcance do POv.o, com escolas gra
duadas, em Que se desenvolvnm o talentos
revelados no pri mei to en ino, sem a fisca ll
sação vigilante de um~ repartição ~upre.ma e
una da ill~trucç:io publlca, que eVIte a IDer-

3. Dim~ll1arcn.

4-. Suecia.
5. Noruega.
6. Russia.
7. Prussia.
8. Bavicra.
9. Saxonia (reino).

10. Wurtemberg.
H. Saxe Coburgo Gotha.
12. Saxe Meinigen. (1)
13. Au tria.
14,. Hungria.
u). Balia.
16. Romania.
17. Sérvia.
i8. Grecia.
19. Turquin.
20. Egypto.
21. Guatemala.
22. S. Salvador.
23. Venezuela.
24-. 00 tario.
25. Victoria.
26. Japão. (2)
Nos Estados-Unidos já desde 1866 se co

meçava a generalisar o seJ;ltimento da neces
sidade de r.rear·se uma secretaria de estado,
que presida aos interesses do ensino. (3)

A Inglaterra, em 1839, estabeleceu no mi
nislerio uma cominissão para :l direcção e
superintendencia geral do ensino, a Committee
ar COllncil on Education, já proposta por
Brougham em 1816. A prinCIpio essa entidnde
era intoiramente subordinada ao Conselho
Privado; mas, em 1853, foi organizada uma
repartição central de instrucção publica, sob
a autoridade suprema do [,01'd President or the
P~ivy Cotlncil, ao qual, em 1856, se aggregou
um vice-pre idente, funccionario de graduação
superior aos suu-secretarios de estado, mem·
bro da administração, responsavel perante o
parlamento, mas não propriamente cabinet
minister, isto é, em n~sento no gabinete. (4-)

Não obstan te, a necessidade de um 111 iniste
rio da instrucção publica é idéa que ali i todos
os dias vae conquistando terreno. Em 2 de de
zembro de 1867 o conde Ru ~ell, na Camaru

(i) Em Bromon, 111M das roparLiçõos do podor oxo~u
Livo confiado ao sanado, Loca ao cullo o a 111sLrl1cçao.
'No grão·ducado do Brunswick osseserviço Dccupa uma das
ci UcO secções dll. commissão ministerial. Em Hamburgo uma
das ropartiçõos supromas do oxocu ivo, uxorcido polo se·
nado, porlonce exclnsivamonLo ao onsino pnblico. (Obol's
chulbehli,.ilo) •

(2) O minisLol'io da instrucção publica, quo, nosso pai7..
conL"alisa Ludo o quanLo (liz rospoiLo á iusLrucçitO naciona',
o puIJlic" rolatol'ios annuaos soh "0 osso 1'a11l0 do S"r\'lço,
foi croauo no quarLo auno do Moijé (18í1). Le Japon à
l'exposition 1Inivers Ue ile i 78. Pl,blié SOllS la dil'octioll do
la COl1ll1lissioll I1npél'ialo Japonaise. 20 11a'·lia. (Paris, iSiS)
P. 3 o i2.

(3) < Indood tho wanL of a conLI'al bUI'oau, as 11 dopar
tmont of a Sncl'oLaryship of Lho InLel'ior, Lo pl'Osido oveI'
LhoinlorosL of oducaLion-a ilfinist'7/ or PI,blic InSl>'!wl!oll,
ar sOl1loLhinganalogolts Lo our OWII cOl1lmiLLeo of I,ho Pn,'Y,
Council- iII spiLo ar lho anLocedonL disliko to conLmliza
Lion, appoarod to be ma/tillO its~lr wiiloly feU in tho Unitod
States . • JAMES FnASEn: Report on the COl1l1ll0n sc"ool systcnl
or lhe U'litell Statas anil or the provinces or UppOI' anil
LOlUer Canada. (London, i866) Pago 59.

(") A, TnDO: 011 Pal·liamonta,.? Gavel'll1Jl.ont iII ElI
aloml (London, ,186\) VaI. Il p. 6~~-1,/,.
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(L) • Knowlodgo is in ororv counL"Y Lho surosL hasls of
flublic kappi 'oss.' .

(2) • PromoLo, Lhon, as an objocL of p"imar)" impor
t.nco, in litlltion' for tho ~onoral clilTu.illn of knowlo I~o,

Ln prollortion as tho sLrllcLlIro I r a gorornmont giro. forco
lo puhlic opinion, it is os'cntial that pnblic opinioo shonld
ba onliglttonod .,"

(3) .To faro" in Iiko mannor Lho advancomonL of scionce
;lI"l tho din'usiOn uf illforlllaLion as tho bost alilllonL to LrllO
liborL)'. '

(I.) • Lo' IIS uy aU wi.o a011 constitutinnal 1ll0aSllros
P"omot? inlolli"o~lco "mong poople as tho bost moans of
pro3ol'vlllg OUI' IIborllcs. :J

(5) • A pOllllial' "or '""monL, withollt flopula,' infol'ma
tion o,' tho moans of aCI(lIil'ing it i. hllt" prologuo lo a
ral'co Dr t,'agoc1y, O,· po,'h"flS Lo both. , MAn,sox: 11'0 r".< ,
III, p, 2iG,

TIl

DESl'EZAS COM o EN'INO PllDLICO - SUA
INCOMPAIlAVEL FECUNDIDADE

(i) CALLOWAY; Op, cit" p. 1.29, ~3t, 1.32.

Denunciámo cruamente, no primeiro c3pi
tulo <I .te pnrecer, a ignurilncia na 'iunal e 3
inconscicncia geral do e. tado d profun da
treva~, qne afogam o espiriLo do povo, Co 
tumnva Nnpoleão dizer aos elo sell sequito :
« Em tendo más notieias que me allnullciar,
desperlai-me a qualquer hora da noite;
por" uu a boa noticia póde e-peral' ; mas a IIlá,
nunca é dama-indo cedo, para ii aber-mos,'.
Do ml'srno mlJdo, niío filllarào no p"iz preg-11n
dores dos :-eus meriLos, nem oc 'a,iõ s de pre
gOid-os, Essa a mais f;lei! e a mais 'uave fl\rmu
do paLriutismo; Lanto mais quanLo siio L;io
visivl'is os pus ponlo de (:onLaCLO com
o egoismo e o amor proprio individual. O
q ue as Ifl'tÍ da veze fallc('e, porém, é a
opporLunidade e a coragem de descobrir pu
bli 'ament a explicnção obscura e vergonhosa
do m11es de que a nnçiio e queixa, e cuja
causa, dolorosa ao seu pundonor, a igno
ranci;) dns clas'es dil'igrntes e o inleress elos
nbu o tradicionaes conspiram pal'a di imulnr,

Ao nos o vel' a chnve my LerlOsa da de::
grnça' que uos amigem, é e La e só esta: a
igno 'ancia populnr, mãe dn servilidade e eln
miserin, Eis ii grande ameaça conLI'a :l exis
lencia constiLucional e livre da unção' eis o
fl,rmidilvel inimigo o inimig-Il intesLino; que
se ilsyln nas entranhas do paiz. Pilra o vencer
releva in:taurarmo o grande serviço ela • de~
re,~ nacionnl. contra a ignorancin " serviço a
cUJa frente IIlcumbe ao pn l'lamento a Illis ão
de collorar-;e, impondo inLran i!!"enLemente á
tibi zn do: nu ~o, g-overnos o cumprimento do
seu upl'emo dever para com;) pnlria.

PerLnnc ndo ;)0 con tinen te alOericanlJ, temo
Lido aLé hoj n desdita de acharmo-nos int ira-

cin c o 3LLrito nns relações de todas n. pe 3 Imenle fórn do n01bieule das idéas que tem sido
de-'a ' tructur3 umas com as outrA. Com o· ~rl'Clo da pre el'v 'ão e da grandeza da he
lIm ministro da in~truc ão pulJliea mnis roica repnblira do liorle, cuja clvilisacão des
provavel erin 3 inve tignçào e ele cobrimenLo Illll1brn o mundo. Os patri31'l'ba , os p3e (the
dtls ('ti usa de ineffi,'a ia dos val'ios plano e (a t/l r. J"s) (h indepcndencin ame"icann, como
in 'litui~ões ele ensino, :1puranelo- e:1 sir'n um Ines chHm:1 o reconhecimento filial do povo,
cabedal de exp riencia, graças :'t qual se evi- Linhnl1l a mnis nitida inLuiçiío de que a cuILura
tana a reproducçiio de iguaes trao lorno da alma hurnnna é o primeiro elemento, não
,m con,liçõ. em Ihanles. Da mrsma orte, .ó mor31, como eCo 110mico e politico, da vida

o 1IS ig-nn 1;ldo born exilo de qnn Iquer in. ti - de um K tndo,
tuição educHtiva mai- nntural 6 que chegLlsse WaslJinrrlon, na sua primeira mensagem an
ao conhecimenLo dn 3dminisLração, e fos e nunl ao congres~o, ndvrrLia-o d' que • n ios-
eX31llinndo, 31rov it3ndo-se a bpm de outrn Lmclino, elll Lodos o paizes é a base m:ds es-
insliLuiçàes di) naLureza congenere a no\õe tavel da prosperidade pulJli'cn • (1); e, no eu
ildqniridn nes e Ludo,» (1) ce! bl'eadcLls vibrnrn e La pnlavras, familiares

Por analogo motivo a commi. são oliciLn ti todo os clJra~ões americano : • Promovei,
p~rtl la idéa a aLLenç;io do pnl'larnento bra- como ohjrcLo de capilnl apreço, instituições
ztleil'o, conlando que não se fUl'á esper:11' parn n dirrusão geral da sciencia, QunnLo mnis
nesLe cntido D iniciaLiva elo poder execuLivo, força a estructura do gO\'MnO dá á ol,inião pu
logo que haja um governo capaz de com- blica mais e eneiul é illllsLl'al-a, • (2) Snbe-se
prellellder e mprehender seriamente a re- que, 11'\S e memoravel documento, o priml'iro
forma do en i;;o, presidente dos ESlado Unidos recorn,nenelava

a creaç50, não ó de uma academia militnr,
como de nma universirllldl' (ederal.

EguDes sentimento accI,ntuam-.e nos es,
criptos parLiculare' e officiaes de John Adams
e JefJerson,

Madisoll na ua mensagem innugural, em 4,
de mnrço de 1809, enumerando, e formulando
o principio que lhe pnreciam illdispensaveis
no bem geral, e sob coja lei se compl'omettia
a governar, leslaca e Le: • FomentaI' o adean,
lnmenLo da sciencia e n volgarisnç~o dos co
nhecimenlos, -o melhol" aliml'nto ela vel'dacleim
llbcnlade. »" (3) Monroe, lambem no seu pri
meiro c1i.'cllrsO presidencinl no pnrlllllenLo da
União, a 4, de março ele 1817, Lwonselhava:
, Como o 7wlilOl" dos meios dI! ]Jl"eserval" as nossas
liberdndes,em preguemo: toda as medidas sflbias
e consLiLucionaes em desenvolver a inlPlligl'ncia .
tia nfl,~\iIO,' (l~) A sua segunclll men.llgem,
insisli ndo na i111 po!'Lnncin <ln crea :.io de ~tma

univerSidade nacional, abundava nas mesmas
idéils, de que e tã ignnlmente rcpassndas as
. un . cartas, 1\ uma dest:,s (1 de ago to de
1822) escrevia elle:. Um govemo popular sem
insll'uflÇão populnr, nem mnios de ohtel-n, li
aPi'nas o p,'ohlJ'l de 'lI7n'1 ("7'ça 01t ele uma t7-a,
gedia, se não de wna e outra coisa.' (5) NouLra
(29 de m ,rço, 18:26) amr lIava : • O melhor
serviço po~ ivel a um pniz, depois dfl lhe
grangear a Iiberdac1e, e tá em dilatc!/" o cultivo
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mental do povo, egualmente e~senciill á preser
vação e á fruição dessa benção, • (1)

Estll tradição tem·se prl1servado religiosa
mente entre o' estadi ta e os chefes rio E tlldo
naquelle paiz. Nào ha muitos anDOS Hayes,
numa allocuçiio ao veterilnos da lucta sepu
riltista, em Canton, Onio, elegendu exclltsiva
mente por assumpto il instrucçào publica,
epilogava, dizendo: • Não nos cancemos de
fundar e mantel' OSl'Ol3S gratuit<l , QU1lndo
não, bpm dppressa chegaremos ao aviltamento
do dirp.lto de suffra.Qio, e, POI' con<eg-uiute, ao
anlliquitamentu desse direito. Consullae a his
tor;a, e ella vos ensinará que as Iloções qUI!

melhO?' asse.qw'am a s :a supn'mac1a, são as que
mais fazem por den'amar a inst1'ucçrio, • Gar
rleld, em ii:! de dez,·mbr'o de 1.H77, rallnodo
aos mell1bros da Natiollal Educnti'm Associa
tion, observava-lhes: • Coosiderando o 1Ispecto
nacional da profissão a que vos ded icues,
direi qne não ha evitilr a ruiua da re
publica, predicta por Milcaulay, seltão me
diante () auxilio da mestre-escola, Propheti ou
Macaulay que um governo como o nosso ha
de necessariamente dar em aoarchia; e des
mentir e se, vaticinio, só o IlIestre-e;;cola o
poderá, Se conseguirmos encher o espirito de
nossos filhos, futurus eleitores, de intelligen
cia que os hllbiliLe a vetarem COLO aceno,
e incntirmos-Ihes o espirito de liberdlldlJ, es
tará fru trlldo o falai presagio, Mas, si, pelo
conlnlrio, os deixilrlllos cl'ear na i'~nor;illcia,

então esta republica se de,çm'lnchal'cí 1l,mnrt de·
sast1'osa decepçào (t"ds R"pl/blic will end in
disast,·ous (allure) , Todo o inv,'nlilro com que
possa conlribuir o governu nacion'al, tudo (1

que sejam cafJazes de f~Ztlr os Estados, tudo O
com que po'sHm concorrp,,, em Loda a "arte,
os bons cidadãos e, prlOcipillrnente, toda a
coolJeraçiio do in.titu·dOlr pl'ÍlOariu, acolhil
moi-o eutl'e s/lud1lçõt! , como o rl11U!rlj) que
ha dr' livml' o paiz do mais luctlloso di stil/O (ns
tlze deliv1'ance of ou/' COUlttl'Y uf lhe saddest of
destinies) , •

Esta a mesma convicção que, ha anno., ex
primia o revo Eratus Ulis Havan, presidenttl
da univer iLlade de Mich,gan: • Não creio que
sem escolas a nossa republll'a /ogl'as,e exi~li r,
nem que sem ellas sobreviva uma .ó geração.•
E' o que se m:lnifestil energicamente ne taS
palavras do Dr. A, Hawkins, UIII dus homen'
a quem, nos E tadOls uldo~, mili deve a edu
cação popular: • Com eleitores inlt,llig-enle,;,
a nosSa /'órma de governo é a melhor, que já
se concebeu; mas rom I-deltnres ignor~nte: é
um;l elas peiores. TTm povo insll't~tdo procura lt
llbP.l"dade, e 11111 pov I ipwra te o d 'spotismo,
teio uat, ral e f'ltatmente Cul/Ui a ngut1Ul do 11Ut
1'euute se diriJe pam o poto m'uJ1letico . • (2)

Tão fundo lalou no eSl'irito dos homens pu
blicos, alli, esse sen timento, semeado pela pa-

(1) .Tho bost sorvico that ean bo rondored to a oountry,
noxL to LhaL of ~iving iL IiberLy, i in difTusing Lho montai
imp1ovome. t, oqually O' o' Lial LO tho pro'orvation and tho
onjoymont of tbis blo sing, • Wal'ks a( Madisall lIl,
1\' 523,

(2) DE~TEn Ao H'WKINS : COlllPUlS01'Y sl:/Ioolatlelldallcc, No
Bal'l!al'd's i\merican JOIll"lwl o( Ecllccatioll (1.880, sopt, 1.5 til)
Vol. V, p, 81.7,

lavra dos estadistas cuja autoridade enca
minbou a nação uos seu primeiros pas os,
que as espantosas calamidade' da ~uerra civil
não poueram embilrilçar o prog-re,so con
tinuo da educa~ão geral. Pelo contrario, lon~e
de que as perdas colo saes, as torrentt::s oe
san~.(Ue e dinheiro, as (:hag-a atrozes e o es
pantoso lucto dessa caml1anba de litães debili·
la.:em á inslrucçiio populllf os meios de sub
sistencia, lonrre disso, o fervor practico pela
causa do ensino, mulliplicando-se com os a
cl'Ílicios, cOlbrou do proprio infortunio novas
furças, nova fecundidade, nova confiança.
cAtravezda guerra., dizia o governador An
drl'w, em 186'~, nil sua men~agem á camaras do
Estado, .atravez da guerra.o l\Iassachu, sets não
arrefel'eu em esroryos, pam estmdel' a benção da
educaçào a toda II sua juventude; cm demons
traçall do lIUB os qUildros reliltivos ao anno
educativo de 1.863 a 1.864, apre. entados á !:l
creta ria do conselho de instrurçiio, submi
nistram, entre oUlro., esle signiIJcativos dado
esluli ticos. A somma com que contriúuiram
as cidades e villas, por meio de impostos vo
lunlnrio , paril o su lento das escolas publicas,
o anno pa ado, foi (quola destinada sómente
,lO sal"l'io de meslres, lenha e aceio das salas)
de um milhão qui'llhmtns e trinta e seis mil
trezentos p quat. l'ze doll.lrs : quando, no anno
aott'rior, de 1.862 a H 63, fôra de um milhão
quatrocentos e trinta e quatro mil e quinze;
o que exprime, de um paril o outro anno, um
aug-men to de CPl1tO e dois mil e trezentM dollrl1'S.
A conta tias deslJezil Corll as e 'colas fJublicas
ómpnle (afóra as de reparaçiio e creilçào de

edifi,'ios esc,t1al'es e rOlllpra de livro) sobe
a um mí t/trio spiscentos e setell ta e nove mil e
utecentos dolla1's; o que dá ull1 acr.rescimo
sobre o auoll precedenle de eeuto e doze mil
dilzentos e cincoenta, e representa uma somUla
d'1 sl'is doI/31'S e noventa e cinco centavos POL'
pe,soa, entre cinco e quinze anno de idade.
Todus o municipios tributarilm· e na SQmma
requisitada pela l"i, e duzenlo' e oitenta e seis
municípios, d'enlre trezentos e trinta e tre',
(I"to é, llldos, ml'nosquarenla equ:Jtro do nu
rnero total) impuzel'om-.e o dobro, ou mais,
des a somma. IJelo en ino só em academias e
lU li tutos particulart's se pagaram trezentos
e noventa e quatro mil eselenLil e um dollars;
o que dá ,obre o ilnno anterior um accre cen
lalllenlo dt' cincoenta I' sl'lI:mil qtúnhentos e vinte
e tres dollals. O importe tul:J1 dils quantias
despendidas, em Mil, sacliussi-'Ls, com a edu
c"çlio publ ica (excluídos (JS colle,qíos e univel'
sidlldl's) pas~a de tt-es milhões de doll-trs an
nwws. Revommendo que se eleve o imposto a
tre, dollars, em vez de /J i,50 por menino,
como condição para que c<lda municipalidade
receba a ua parte do juro annuo do fundo es
colar, • (1)

Duzenlo anno antes, o governador de uma
de' 'as colonia' que compõem hoje os Estados

(L) D, F, SAnMJ<NTo: Las escuelas: base de la pi'ospel'idad
i de la ,'epublica en IIIS Estldas Unidos, I,,(orme ai Ministro
de InstrllCciol~ Publica enla Republica Al'gentinao (Nuovl1
York, 1.8í3) Pago 32, '
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nldos, sir William Earelay, escrevera ao go·

verno de Carlos II: • Dou graçns a Ueus de
não termo escola publica nem typograpbia.;

ospero não as tenh<lmús PI)]' e te cem anno
ainda; poi a instrucçúo tem produzido a d s·
obediencia, a here ia e a seitas, e a im
pren a tem divulgado esse. mllil's, e plllbando
JibelJos contra os melhores governos. Deus
nos livre de ambos es es flagellos .• (9)

A saz larga distancia é a de duzentos anno ,
para explicar tão grar.de progres o Das idPa e
nos factos, Ma.' bem curta é a de trinta e sete,
que tantos medêam entre a data em que foram
endereçadas ao parlamento de Ma sachusset
aqu lias palavras, e a de i837, em que princi.
pial'a~a propaganda de Horacio Mann, Refe
rindo- e á primeira phllse de euglorioso apos
tolado, dizia elle, tempo deroi : • O meio
.çe,quro de dispersar um meetin.lJ, em annunciar
llie que se ia tratar de educofdo popular. • A
casa que lhe ervia de escola,' esboroadn de
velha, gretada de frestas que a inlemperie
abrira, não tinha nem cortina, nem portas n<ls
janellas. A tinta, coagulada no tinteiro, dava
Jogar a quo um menino, dosoulpando-se de
não tel' desempenbado a sua tarefa, dis
ses e que a idéas corriam, ma a tin tn não.•
Ei o quadro e colar daquella épocn, debuxado
por Mr. Charles Northrop, pre idindo o Ins
tituto Americano de Instrucção, em 1863:
• lia ainda menos de quarenta annos, dominava
g ral apathia om relação:is e culas commun .
Emquanto á educação popular, espessas trevas
accumulnvam sobre a nossn terrn sombras im
peDotravei . A escolas não passavam de mes
quinhos casebres, repulsivos pela má dispo-
ição intel'ior, odiosos pela situação e visi

nhança. Os. mestres eram miseravelmen te
pagos; livros de ensino, os primeiros que lhes
vinham ás mãos; os utensilios e mobilia escolar
estavam por inventar-se; no uso de ITIappa ,
pedras, c:)rlas ninguom pen ava; quem pro·
pu~es e adornar, na e cola a paredes de
o tampa, traslados ou cartaze, pa 5<1ria por
evadido de :llgum<l casa de orates. Rara vez,
i é que allTuma, eram vi itarlas as {:Scola,;

pelos pae de familias ou quaesquer cidadãos.
Omostre regia a escola, porque para isso o a 
salariavam; o meninos frequentavam-na por
habito, ou, mais commummellte, para que as
familias s de embnJ'açassem da ua pre ença.
Pouco ou nada se fazia pelas e cola' ; porq ue
pouco S(3 esperava deli as, e muito menos po
diam ellas dar de i. A educação popular era
um nome vão uma illStituiçiio de caridade,
pre tavel, quando muito, para a cl'eanças
pobre, ma a cujas lições as familias de po
'ição se envergonhariam de mandar o fi
lbo , ou filhas .• (2 )

Todnvia, pouco mai de vinte annos depois
a face do co tumes publico mudl\ra a tal
PQnto, graOll ao sy tema implantado ell\ 1835,
que m 1856 não havia qua i um fiÓ menino,

(1) UANcnon:Histllry of /lIC co191'isatiOll ;'1 lhe UlIited Slates.
nlld ~OI]N Qljll>\lT: Pu~llc aq1'll~ses. Edjled ~lL Jl''''e.~. E.

7111. Roger~. (Londoll, i 7~) Ptlg. 4U9.

( i) Aptlll D, F. SARMlBNTO : La.~ esclle/as, p. 38.

em todo o estado de Massach ussetts, que não
frequentasse a escola. E des e povo, em cujo
seio, no primeiro quartel deste seculo, o en
l;ino populal' não existia nin dn nem como as:
piração geral, Lincoln pôde dizer, numn
men 'agem ao congresso, em 1861 : • lia regi
mentos inteiros, cujos soldados, no seu con
juncto, po uem um conhecimento completo
de toda as arte, sciencias, profissõe, e quan
to de util e elegante se sabe m todo o mundo;
em se en.contrar um só, d'entre todos esses

regimentos, de onde se não podesse escolher
um presidente, um gabinete, um congresso
e, talvez, até, um tribunal de ju tiça, todos
egualmente competentes para exercer o go
verno naCIOnal .• (i )

Querei ver os resultados practicos dessa
propag-ação da intelligencia pela escola no
seio do povo? Aqui os tendes no relatorio do
secretario do comelho de in tracção publica
em 1856 : • Em i837 o poder prod uctivo do
estado de Massachussetis era de 86.'282.616
dollars por anno; o que, dnda 11 população
de e tempo, correspondia a cento e vinle
e cinco dollars de producção por pessoa; ao
passo Que, em 1855, a producção nunual attin
giu a 295.820.681, somma que, con iderada onu
gmento da população, corresponde a duzentos
e ses ent<l e dois dollars por habitante, homem,
mulher ou, menino; sendo para notar que, até
i8l15 (época insufficien te para se sentirem
os etreitos do impul o imprimido á educação
comlTIum), a producção média ainda niio exce
dia cento e quarenta e doi dollar por anno.
Póde-se uizer, poi , que, achando-oe a pro
pried:lde, no .estado de Ma sachussett , avalia
da em cerca de sai centos milbões, o tnlbalho
do homem produz A -J\UALMENTE ce,'ca de cin..
coelltlt por cento de todo e.se capitat, ou do va
1m' do t1'abalho acc/lmulado pe/fI esforço de oito
,qel'açõe..s. Poucas neces idades e m iuguados
rerur os tem um povo deseducado; ao passo
que a cultura intellectunl cria necessidade
addicionaes e provê de meios para <IS satis
I'azer. A variedade e exten ão dos commodos
gosados erào proporcionaes sempre ao cul
tivo, maior ou menor, do entendimento. Em
i837 as cidades e povoados se impuzeram ta
xa pa ra o custeio das escolas na quantia de
387.121~ dollars; emquanto no anno de 1855
se destinaram a sse objecto L 2i3. 953, Em
1837 a propriedade rondia 3i3 dollars por ba
bitnnte; ao pnsso que em 1855 es e algllrismo
elevou- e a 790; (I que exprime um augmento
de mais de canto p!Jl· centu em vinte annos. • (2)

O mesmo pbenomeno ob erva-se am toda a
superlicie da federaç50 americana, como por
todn a f(lce da terra .• Se ha, com etreito, ver
dllde ecunollJica bem estnbefecida hoje., diz
M. Gréard, no seu relatorio monumental de
1S7!!, • as tá em quo o paiz mais illustrado é,
ou ha de er, si ainda o não é, O mais rico.
Uma e .tal i tica organisadq, em 187:2, paIos
conselhos o'caJarcs Ãa America do one,
punha frepte a frente os Estados onde a ins·

( l.) op. r.il, p.37.
(2) Op. cil, p. 33-1,.
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trucção primaria se achava atrazada e aquelles
onde havia progres o; e esse quadro COr/'ps
lJondiaj com uma precisão quasi matlzematica,
ao quadro do movimento do comme"cio e da in
dustria. A me ma concordancia foi demnn',
~\'ada em relação á Austria e ã Allemanha do
Norte .• (i)

Os americanos acreditam entranhadameI1te
na fatalidade de S3 lei social, de <luja for a a
historia dos Estados nidos é a mais esplen
dente demonstração, • Tão grande e bemrneja
tem sido a influencia do nos'o ,y tema e 
colar., observa uma da autoridades mai'
eminentes neste assumpto, • que pela condição
das escolas popuJares, em cada estado, se póde
medir, e calcular, a p"(Jsperidade matedal, o
desenvolvimento intellectual e moral, o res
peito e obecliencia á lei.» (2) E algumas
paginas adeante: • Tomando como exemplo os
estados 4e Pennsylvauia, Ohio e Illinois, veri
fica-se que, d'entre os analphabetos, um por
dez mdividuos é 'indigente : emquanto, d'entre
os demais habitantes, a proporção dos indi
gentes é apel1a de mn por cento. Por outra:
um num~ro dado de pesslJas que se deixaram
crescer na ignorancia, fornece, termo médio,
trinta vezes tantos indigentes quanto o mesmo
numero de pessoa dotadas da instrucção que
se recebe nas no sas e colas publicas .• (3)

Os espiritos de mais largo descortino, as
cabeças mais progre 'sistas, os e tadi ta mais
praticas da Europa curvam- e, boje, dcante
de ta realidade, attribuindo es 'o facto, appa
rentemente qua i sobrenatural pela ua im
men idade prodigiosa, - o desenvolvimento
incomparavel do Estados Unidos - á mais
natural e palpavel da cnu as: á generalisacão
do ensino popular, á identillcaçào da vida
nacional com a e cola commum, •Ao meu ver.,
(são palavras de Bril!bt a um meeting de
:l3irmingham, em i868) < o povo dos Estados
tInidos tem ofl'erecido ao mundo, ne, tcs ulti
mos quarenta annos, mai proficuas invençõps
do que toda a Europa juuta. Esta superiori·
dade, porem, não deriva da educação technica
do povo, senão sim de que, nos Estados-Unido,
não ha, entre elle, lima classe, (Jue niio tenha
11 iustrucção sllfficiente. pnra ler, ccllIipre
hender, e pensar. E esta, sustl'nto eu, é a
ba e de todo o progresso ub~equ(mte. (And
t/Ult, I ma'il1tain is the fOlmdation o( ale sulJ·
sequent 7Jl'ogI'Pss.) • (4)

A federação bel vetica encara como manação
de sa mesma ol'i~em - o cultivo do eSI irito
do povo - a e<tabilidade da sua indepel1dencia
e a prosperidade material da nação. H;is o juizo
da opinião publica nest'uutl'O paiz, interpre·
tado pelo consuI geral da Sui sa nos Estados

(1) GnEAno (illspeclerw généf. de I';ns/l·uct. publi7, ; dl·
recteur de I'illsl". prínlaire à b préfecture àe la Seine) :
E",posilio" ttniversetle de 1878. L'cllScign8"18111 p>'ÍlIlall'C à
Paris et dallS le deparlclIlcnt de b Seinc de 1867 à 1877.
(Paris, 187S, iu·ful.) Pag, 161.

(2) DEns. A. BAWKI~S: COlllpulsOI'V Sc\ool otlcndantc.
No Hc"ry Barllord's Amcrica" J ollmal of Educatiol' (I88J,
sapo 1.5 LIl), vol. V, p. SiS.

(3) JOB/\ BR1GBT: Adrcsses, p. 6il.

(4) Ib., p, 82!,

Unidos, MI'. Hitz, perante a National Edtwation
Association, em i879: < Não é o prestigio
adquirido em combates por rlos'OS avós, nem
a rrarllntia da neutralidade a segurada pelas
grandes poteucias eurupéá , nem a trincbeira
apparentemente inacce iveI da carIeias alpi·
na o que tem protegido através dos seculo as
instituições republicllna , na Suis. a. Osegredo
da duração e preservação da liberdade está na
maxima de que «a iltstrucção é a força j

(knowled.rte is 7JBWe,'), Inaximl:l que, na Suissa,
encOntrou sempre o assentimento popular:
Aos SPus rlll'st1·CS e ás suas escolas, mais do que
ao. se/Is soldados e aos seus estadistas, devemos
a liberdade e a f"/Jsperidade, que minha patria
des(1'uctn. » (1

F lizmente, não é privilegio das republicas
a percep.;iio dessa dependencia inviolav 1entre
ti édutaçiio do povo é a vitalidade das institui
ções. As mouarcbias esclarecidas, prévidl3nte ,
moi'alisada~, di~nas de viver, têm percebido
com a mais perfeita penetração e·te requi ito
fundamentol dll ordem II do progresso. A cul
tora da mentalidade nacional, na escola, no
gym oasio, na universidade foi a pedra angular
da rehabilitação da AlIemanbá, mortalmente
ferida pela espada de Nilpoleiio. Esse o cunho
das reformas d Humboldt, de Steir1 e Alten
stein. desde 1809 e i8iO a i8~O, sob o sopro
ardente da pa la vra de Fichte em t808. <Aqui.,
diz um notavel historiador, <emquanto, de um
Jado, se observa o grandioso espectaculo de
UUla naçiio, que, no extremo ápuro do infor
tunio, in i, te em não abril' mào do Lbesouros
da e pbera superior de ua vida, e ta, por
oútro laelo, ce'sa de manter"se anomalamente
divorciada da vida politica. Preza-se a vida
intel!ectual como um do baluartes do Es·
tado, como uma especie de arma e piritual de
resi tencia contra o inimigo. O ensino con
fe sa ter por assento e ba e o Estado; em!juanto
o Estado, de sua parte, COm a mais empbatica
energia, proclamá: que nada póde fazer em a
instrucção .• (2)

A fundação da universidade de Berllll é
decretada aos olhos dos regimentos do exercito
francez, que oceupavam a capital prussiana.
<"Foi-se-nos "diz o rei, < parte do nosso terri
torio, o Estado perdeu a sua f rça e o seu es
plendor exter'iores. Tau to maior razão p8rfi
desen vaIvermos no~sa força e nos a gloria in
tellectUtle . Para este pffeitf) quPl'o que se faça
tudo quanto for estender e UfJl"'(eiço LI' o IImino
du p,vo. • Num rilSg'O de genio aquelle despota
il!u·tre compn,hendera qoe da intelligencia do
puvo dependia a grandeza internacional e a u
periúridade militar do pa.iz. Era illustrltndo a
piltrin, queelle II preparava para combater; era
exterminando a ignorancia, que alie habilitava
a nação para vencer o ininligo. A reformas
educativa~ de Frederico Guilherme lU da
Pru ia contiuham em si as victorias marcines

(1) JO"~ H,TZ: P9pul1.r educ!llioll iII Swilzerland. No vaI.
Circulars af illfal'/IIot of the Natio •. Burcau af Educ., p. 20,

(2) J B. SESLE\" (regiu, p,'oressor of mnderu hi'L~ry
in L.ne UniversiLy_ of C.1wb idga): Lirc and limes of StsllI.
(Leipzig, i879,) Valo III, parL, VI; c. IV, !T, 87.
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de Guilherme I d'Allemanba, como o germen
contém o fructo. c Trilta-se " dec);mlva o
monarcha, c de Hperceber forças par;) o futuro
combate; e pnra isso é ?ntster allfjrnenlm' pela
instrucção a energia de r, si~tmcia da~ alllllls
allemiis, na propol'[;ào directa da oppressào que
as afTlije c U altoe'l.lirito da rainha Luiza
duplicava a fecundidade dos e 'forços do sobe
rano. O grande preliminar do muvililento
regenerador era a escolLJa de um mini tro
capaz de medil'-se com a grandeza lia idéa.
Cbamou·se '1m esta,li t>l da estatura de Gui
lherme de Humboldt. Rara virtude, abençoaria
anollltilia a do governo pes oal naquelle paiz,
onde ode8poti mo abo recon Ilecer, e apruvei
tal' a bem da patria as capacidatltl. eml uen te ,
em vez de buscar para oruampnto do throno
a impotencÍ1 de rnini.tros de~con ideracto' e
nullos I A mi8eria do thesouro não ililpediu a
creilçâo de umas poucas de e rola nUl'maes. O
es '01 dus profef ores prus,:i;)lIos foi commis
sionado a & ·tudar na Sui . a os novo~ metho
dos dt1 ensino. E, quandu Alteu.teinbaixou á
epultura, depois de vinte e tres anno de

govr.rDO (1.8H,-,j8!J,0); poude I~gar ao" quinze
milhões de almas, que povoavalll o paiz. eis
universidades, cento e vinte gymnasios e
trinta mil escolas.

Muitos annos, mai de quinze, antes de
Sédan, CoMeu, ap"ntando nos prussianos os
cyanl ..es europeu '.,- da instrucçilo exi~tente

entl'e elles aUtlnr;\va que c a Prussia havi', d~

ser II mai~ 7Joderosa das nações fUI'OP :as, pur tor
abraçado em ampla exten.;ão, COllh.juanto nào
sob a mesma fórma, o systema, dominilll te 1I0S
E Lado Unidos, de a.;segurar ao povo inteiro
uma educação sã .• (1.) Os acontecimento' de
1.870 deram a mlli estrondosa confirmaçiio·
a essa propbAcia. Mas ella demonstra eviden
temente a filiação natural dos triumpllos
germanicos sobre a França á uperiüridade da
instrucção gerol no spio da nação vencedora.
Grata a essa influencia tutelaI', a Prus~ia, em
eis annos (1.812·1.878), tl'iplicon o llrça

menta do Estado com a instrucl;ão publica.
Baudouin, Ullla da mais illustres notilbili·

dades ouropéas nestes a surnptos, d"pois de
percorrei', ha :I nuos, em cOlllmis ào di) governo
l'rancez, a Belgica, a Allpmanha e a Suissa,
para lhes e tudal' as ilBtituições de ensinl'
especiill e en 'ino pl'im&rio, resumia a sua
ob el'va~'õ ·S, terlllÍnandu o seu profundo re·
latorio, nesta conclusão: c E' I'acto, de ora
em doante inconclI u, que a Sui,;, a, boje
tão eal:lla e prll pera, não chegou a tal estadu,

não porque, ha trinta anllOS, e tem occupa
do irrce'santelllente em melhurar, em aperfei-
oar o seu systema de ensino publico, adoptan

do as innovaçõo excellent's de se (JOvo ( o
allemão ), um IHnto sonhador, e ql1izürem.
mas que e tem tornado mais ra~oavel, á
medida que e vae lornando mais inslrui
do.•.. ' A. Allemnnba, que encetara primei
ro o caminho das reformas escolare, que
primeiro transformara em escolas publicas e
gratuitas os numerosos mosteiros que cobriam

(1) JOHN BRIGnr: AddrElSe$, p. 63·4.

o seu terrilorio, colhia, havia muito, os fru
cio, de Ull a iniciativa tão acerlada quanto
lIudaz. <JS s 'ienci;ls, na litteraturil, nas artes,
delltr elll puuco a~ uluiu uma po~ição emi·
nente entre os povus mais adeautadlls. H.apidu
impulo Ildquiriu a agrÍt:ultura, a eX(Jlorilçào
das minas, a indu tria, o cOllllllercio; e boje
não podemos estudar :lttentamente o movimen·
to e a riqueza das suas grandes regiões ia
dustriaes, Leipsick, Bilmburgo, Elbelferd,
Bremen, Créfeld, ete., ,em nos sentirmos
impressiollados I,ela I'plação ex.istente, no paiz,
elltre a propagação do ensino e o de envulvi
mento da riqubza puulica. Até estes ultimos
tempos confiara a AlI ... manha do Sul a direcção
do ensino a mãos inhabeis, ou alfeitas a cons
tl'8 ngel-o, para o não deix.arem dis!:repar da
trilha dos antigus erros; e, em consequencia,
a(Jez:lr da riqueza das sua mina, da excel
luncia dos seus (Jastos, dil fecundid,lde do seu
010, o estado geral do;Ànegocios não é com·

pilravel com o das provincia do norte. O
fixem pio ua Suissa tOl"ta as daducções quasi
palp "'eis. por serem mais propinqlLO os termos
da comIJara<:ão. E' obrigaturia a instrucção pu
bllc" no cantões de f:l"siléa, Zunch, Berne,
Jeufchatel, etc.; as llutorit.lHdes velam em que

se nlJservem estrict"mente as leis escolares; os
ministro dos cultos esfurçam e estimulam os
me tl'es; os grandes conselhos interes'am-se
pelos prngre so da escolas, e provoeam
melhoramentos. Nos cantões de Lucerna, Sch
wytz, SIJIHure, etc., as commissões de vigi
lancia tlesc,mçaol na indifferença ; os grandes
eon ·elll •. s, corporações de lavradores dirigidos
por influencias pouco illustrfldas, capacitam
se de que, permanecendo o que era no tempo
delJes, tocuu á perfeição o e tarto escolilr. Mas
t<lmbem quem vi<Jge a Suis~a, nãu para con
ttJlIlplar a formosura das paisagl-'ns, senão
sim para devas~ar o intimo das instituições, e
procurar conselbo nos resultados, não carece
di cernir as raias telTitoriaes, para perceber
qunndu passa de um cantão onde corre descu
r<ldo o ensino, para outro qUt: cuidadosamente
o cultiva. Condu I?nOS, pOI'lanto, sem !'eceio de
claudicar, q'lB a p 'osp ridade dI! cada paiz anda
paI ali lamente d instrucção publica; sobe, des,;e,
un estaci/lna com l/la; haveI/do sempre entre

esses dois (actos uma conjulLcção iltcont'stavet,
que apl'esmtu o caracter authel1tico de causa a
eleito. • ( 1. )

Tudo concorre, pois, para elevar ao mais
alto grau de certeza bUlllallil a inducção
que no seu relatorlU formulnva, ha an -os,
UDla commissão ollicial em Fl'anl:a.« O que
é se/{uro" uizia e\la, • é flue d'aqui em deante
a mais poderosa nação ba de ser, não a que
seoboreie mais vasto LerriLorio, nem ainda
a que reuna mai nnmerOsa população, ma. a
mais industriosa, a mais habit, a mais bem
educada, a mai,; capaz de utili. ar todos os
meius de acçiio que a sciencia põe ao alcance

( i 1 J. M. B.lUDOU1N: Rapporl SUl' j'ólal acto do
l'oDsoilln. spóc. ol do I'ousoigu, prim ou BoIR., ou Allom.
et eu gulelo. ( Parla, Imprlm, Natiou" MDCCCLXV ) Pago
!B9, 491-'.
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do homem, para o ajudar a dominar a ma
teria .• (i)

Abundam em sustentatão deste co nceito
as autoridades mais decisivas. A Inglaterra
ainda não produziu, neste secnlo, entre os
seus homens de estado, duas capacii.lades mais
singularmente praticas, e que mais pratir,a in
fluencia exerces em sobre o desenvolvimento
das reformas poliLica , economicas, admini'
trativas, do (jue Bright e Cobdeu. Pois bem:
a opinião desses dois administradores, desses
dois economistas, des es dois homens de
govemo, quanto á acção do ensino popular
sobre o crescimentp da producção e da ri
queza, é peremptoria l terminante.

c Não ha duvida nenhuma •. sustentava, ha
quatorze annos, John Brigltt, (( que de ta
vantagem dependerá, em grande parte, a força
das nações: não me refiro á força nas batalhas,
posto que esta mesma avullaj'á muito com pUa;
alludo á que consiste no progresso àa inven
ção e do trabalho I'abril na creaçelo da j'iqueza,
na consciencia da propria dignidade e em tudo
quanto j'ealmente propende a tornai' lima na.ção
maior do que Ol~tm.' (2) São ainda suas
estas palavras: • Allirmo que, si, estabelecen
do por lodo o paiz um systema geral de ins
trucção primaria, communicassemos ao povo
a filculdade de ler e pen ar, teriamos lan
çado o amplo e g-rande l'unlIamento, do q/wl
decolTeria quasi tudo o mais que nos é pre
ciso . • (3)

Cobden não é menos êxplicito .• Vivemos
num tempo., dizia elle, h,1' trinta e um annos
(i de dezembro de '1861.), c em que a segu
rança, o com marcia e o progresso da nações
dependem, não tanto das lnctas armadas,
como da emulação nas sciencias e nas artl's,
cuja origem é a instrucção . • (!.k) E adeante,
no mesmo discurso, precisando ainda mais o
seu pensamento, acre centa o orador: • Nun
ca nos acharemos seguros como nação fabril
e mineradora, emquanto inval'iavelmente se
não erguei' wna escola a pai' de cada fabrica
e á bocca de cada mina, em tlJdo o reino. • (5)

Nem se diga que accumulamos provas des
necessal'ias, para demonslrar uma the e que
ninguem contesta, uma trivialidade antiga: a
utilidade social da instrucção. Sem duvida,
quando Leibnitz se propunha a mudar a face
do mundo, si lhe entregassem a cd licação das
gerações novas; quando um dos mais emi
nentes estadistas il1g1eze, lord Brougham,
dizia: .No futuro, o arbitro dos dest\nos do
mundo ha de ser o mestre escola.; quando
Rivadavia, o grande patriota argentino, affir
mava: -Na e cola está o se&"redo da prosperi
dade e engrandecimento aos povos nascen
tes.-, n.en~~l11 aventava c:oncepções origi
naes; pOIS, Ja quatro seculos antes do Chri to,

(i) Apltd GALLOW.lY: EclllC., p. 50.
(2) JOII~ BRIGUr: Ad,'esses, p. 6~.

(4) Ibid., p. 63.
(4) RlcoAnD CODORN: Speeches Oll questions o{ Pltb/ic Po

licy. (LoudoIJ, i880) p. 6U9.
(5) Ibid., p. 615.

6

Ari toteles escrevera: • Todos quantos têm
meditado na arte de governar o genero hu
mano, acabam por se convencer de que a
orle dos imperios depende da educação da

mocidade .•
Não obstante, porém, a causa da instrucção

popular é uma des as reivindicaçõe cuja de
fe li não decrescen ainda, antes' lucra cons
tautemente, em actualidade. V.arias razões, de
mais a mais, nos impunham a demonstração,
qne acabamos dt3 fazer. .

Primeiramente, a introducção da ciencia e
da arte nos elementos do en ino univel' ai,
no programma da escola, veio imprimir um
caracter absolutamente novo a essa antiga
verdade, entrevi ta pela civilisação grega,
como por todas a civilisaçõesadeantadas.

Depois, a nece sidade, sentida por todos os
amigos da cultura humana, de reaffirmar con
tinu[lmente ê e principio, o alto relevo em
que elle obresae a cada instante nos docu
menta· olliciaes, principalmente entre o pai
zes andá aliá mais pro péra o ensino publico,
evidenciam a acção continua de influencias
retardatarias, contra as quaes importa reagir
sem de can o, empenhadas em negar, por
tflda a parte, clara ou solapadamente, as van-
tagens deste progres o. .

Em terceiro logar, si é certo que não falta
riam, eutre nós, homens de estado capazes de
sllbscrever, sem reservas explicitas, o asserto
que colloca a instrucção popular na altura da
mais eminente das nece sidades nacionaes e
da mais benefica das reformas, raro será o que
não tenha de sobrecellente, para o momento
da applicação, suas reserva mentaes, e, na
pratica, não recue deante das consequencia ,
rigorosamente logica , dessa premissa, i to é,
dos sacriFLcios inevitavelmente impostos ao
Estado pela acclamação desta verdade su
prema.

Ainda mais: a educaçiío geral do povo,
emquanto a nós, é exactamente, na mais lit
teral accepção da palavra, o primei 1'0 elemento
de ordem, a mais decisiva condição de supe
rioridade militar e a maior de torlas as forças
product.ora . Ora, enunciada assim, a nossa
affirmntiva tem sido já, ainda entre os nossos
legisladores, objecto de duvidas, de restric
ções, de contesta~ões parciaes, a que impor·
tava responder. E não faltam entre nós opi
niões, aliá: entre homen esclarecido a outros
respeitos, ante as quaes ainda não passará de
uma amplificação rhetorica, praticaí1lente in
demon travei, e ta Iição dos factos, tão velha
como a experiencia humana, formulada, lia
pouco, em termos precisamen te exactos, nq
extremo oriente, por um americano, a quem
está coullada, na China, a direcção de um ins
tituto ensinante: - Si soubessem onde real
mente reside o poder de um imperio, todo se
empenhariam em de envolver directamente
as forças intellectuaes do povo, como re
C/t?"so mais fecundo, q'l.M é, do que a exploração
dos t!tesouros reconditos da terra. J (i).

(I) W. A. P. A1AnTI< (prel,úoulO do eollogio do TOIl
gWOll, em Pekin): L'éducalion "otlve/te tlll Chille. Na RevI,e
IlItematio". de l'ElIseigll., n. 2, fover. de l.88~, p. 167.



-42-

Um dos mais eminentes pbilosophos do
nosso tempo forneceu involuntariamente aos
in:migos do ensino popular o argumento po·
deroso da sua autoridade, proporcionou mais
um pretexto á resi tencia retrograda dos go
vernos e das clnses dominante, aventurando
a as erção, tã audaz, quanto fal a, de que
entre as inslituiçõl's, t:llja existencia depende
da p rmanencia do homem tal qual actual
mento é, e a educação, que con litue um dos
in ·trumentos da transformação humana, ba,
e ha de haver: empre, interesses oppostos,
inimizade incuravel. (I)

Esta gen rali ação pécca, obviamente, por
uma confusão fundamental. O ,aiJio sociologo
inglel. reune, e id ntifica, sob a denominação,
que aliás lhes ó commum, de instituições, en
tidade de natureza ubstancialmente opposta.
Ha in tituit;ões e instituições. Umas, firmadas
na pretenção da supern3luralidade de sua
.origt'm, fazem da propria immutabilid;Jde um
dogma inviolilvel, o ponto de partida e a
verdade suprema do direito u3cionill. A
e sas certamente não póde ser sympatbico o
desenvolvimento da consciencia popular e do
sentimento individual, consequencias infalli
veis do derramameu to da instrucção. Outras,
porpm, cujo inLui to decla rado está prceisa
mente em proteger a expansào calma e pro
gressiva da liberdade humana e da vontade
popular, fazem, pelo contrario, con istir a
legitimidade da sua existencia e a e labilidade
da sua situaçào na ilexibilidade indefinida das
suas fórmas e na illimitada adaptabilidade do
espirito de suas leis ao varios estados suc
ce sivo do desenvolvimento mental., no seio
das cla sns sobre as quaes se exerce, e de
onde, ao mesmo tempo, emana o governo.
O pensamento e o interesse desta especie fie
governos é evitar a revolução, favorecendo a
evol ução, arredar as catastrophes, promovendo
as refol'mas, acautelar a sociedade contra as
subversões, apoiando as mudanças graduaes.
Para essas in tituições a educação popular não
é perigo, nem ameaça, nem ineommodo; é,
ao conLrario, uma condição de vida normal,
de segurant;a, de desenvolvimento tranquillo.

E' o que tinba em mente Cobden, o grande
economista e o· grande estadista da paz e
da liberdade commcrcial, quando, envergo
nhando- e da ignoranr.ia do povo inglez, e
propugnando a organização de um systema
nacional de e colas populares, clamava: • Eis
o que carecemos mais que tudo; emquanto o
não t1vermCJs, fstaremos sob a imminencia de
um pet'igo; e cumpre não perder lempo,-nem
um diíl, uem uma hora. » (2) E' o que
Iurd John Russell, vendo sem dilvidn, como o

(1) Educalioll, proporly so called, is closely as
socialed wilh change - is ils pioneer- is lhe never-sleo
ping agonl of revolulion, is always filling mell for higbor
lhings, and nnfilling lhem for lhin::! as Ihoy aro. Thoro
fore, bolwoon insLilutions whoso very existence deponds
upon man cenlinuinll wbat he is, and Irno educalion,
whial1 is one of LI10 IOsLrumouts for making him somo
lhing olho,' than ho is, Ihore "Ulst always bo ellllmity. >

HennenT PENCEn: Social slatics. (Londoo, i86 ), pag. 3i3.
(9) ConoEN: Spceches ali qllest. of Ptlbl. Policy, p.

596. (Discurso em Manch.,jan. U, 185i.)

seu compatriota, na generalisação da cultura
in tellectual do homem c uma força superior
a OULra qualquer influencia» (1.), asseverava
no parlamento: oe Tenho por convicção minha
que só na instrucção geral do povo se encon
trará veraadeim segumnça pam o lJaíz . • (26)
E' o que uma con picua notabilidade no
mundo 'cientifico ponderava, num livro de
profunda meditação: c A culLura e illu tração
da intelligencia determinam uma prudigiosa
forço de col1esão ; tornam possivel uma ampla
unidade politica, a manutenção de in 'ti
tuições rigorosas, a estabilidade do governo
sob leis communs • (27) E' o mesmo entir
de Augusto Com te, quando, queixando·se da
indilferença das cla ses preponderantes ácerca
da er! ucação }Jopular, qualifica a influencia
moderadora e con. ervadora desse poderoso
elemrnto de tranquillidade e harmonia nestas
judiciosas palavras: • Não ha nada mais ilpro
priado para caracterisar profundamente a
anarchia aetual, do que a vergonhosa incuria,
com q ue as clilsses superiores consideram ha
bitualmente, hoje em dia, a au encia Lotai de
educação popular, lacuna cuja exagerada per
duração nmeaça, todavia, exercer sobre a sorte
proxima dellas uma reac~ão tremenda. » (28)

O quadro de esmagadora tri teza que le
vamos traçado no pril1leiro capitulo deste
parecer, deve acordar na alma dos patriotas,
de todos os homens de bonra, de todos os
amigos deste paiz, a energia dns grandes re·
soluções, sopitada pelo nos os habitos de
bereditario deleixo. Uma reforma radical do
ensino publico é a primeira de todas 3S neces-
idades da patria, ame quinhada pelo des

prezo daculLura scientifica e pela insigne
deseducação do povo. Sob esta invocação con
servadores e liberaes, no Brazil, podem
reunir-se em um terreno neutro: o de uma
reformn que não transija com a rotina. Num
paiz onde o ensino nlio exi te, quem disser
que é • conservador em 7Ilate1'Ía de ensino» vol
têa as costa ao futuro, e desposa os interes
ses da ignorancia. E' preciso crea!' tudo;
porquanto o que' ahi está, salvo rarissimas
excepções, e quasi todas no ensino superior,
con titue uma perfeita humill1ação nacional.

Mas essa rllOrganização vem·nos custar
duros sacrificio , sac!'ificios muito penosos
a um orçamento onde o deficit se aninhou,
e prolifica.

Esta objecção está respondida. Elia encer
raria o paiz numa eterna petição de principio,
num circulo vicio o insuperavel. A extincção
do deficit não póde resultar senão de um
abalo profundamente renovador nas fontes
espontaneas da producção. Orn, a producção,
como já demonstrámos, é um elfeito da 'intel-

(1) Op. cit., 608. (Disc. em Manchester, dezamb. i,
1851)

(2) Solecliolls {tom spccches of Earl Russal, 1817 te 1841,
and {rom despatches, 1859 to 1865. 1'01, II (London, 1870),
p. 87 (Disc. em 20 do jue, 1831.)

(3) WILLIAM BWIGlIl' WHlrNEY: L~Ilgllq,ge anel tha stlldy
of languago. (London, 1870.) Pago 159.

(I.) A. CO>lTE: COU/'s de philosophiapositive. (Ed. do E.
,Lit~ró) Tom. VI, p. 459.
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ligencia : está, por toda a supel'ficie do globo,
na razão directa da erlucflção popular. Tadas
as leis pro!ectoras são inetlicaz s, para gerar
a grandeza economica do paiz; todos os
melhoramentos materiaes são incapazes de de·
terminar a riqueza, si não partirem da edu
cação popular, a mais cl'eadora de todas as
forças economicas, A MAIS FECUNDA DE TODAS
AS lIEDIDAS FINANCELRAS.

E' o que, 11[1 seis annos, prégava, em Por
tuO'al, a proposito de um va to plano de reor
ganização do ensino, um dos mais vigorosos
espiritos daquelle paiz (1): • Si para custear
estes encargos, o paiz inteiro ficasse empe
nhado em cem mil contos, ainda a sim esta
será a mais vantajosa de todas as operações
J1nanceiras, em que se tenba arriscado o
credi to pLlblico .•

A todas as impugnações, portanto, estriba·
das no' argumento da nossa estreiteza de
recursos, da necessidade de economia, da
grandeza dos sacrilicios ex:igido , poderemos
responder sempre t;d qual Macaulay, em i847,
na camara dos communs, sustentando o cre
dito pedido pelo governo para o desenvol·
vimento das instituições e. colares: • Si enca·
rarmos e te a sum pIO sob o infimo ponto de
vi ta, i considerarmos o ente bumano uni·
camente como um productor de riqueza,
a dilIl1rença entre uma população intel!i·
gente e uma população e. tupida, avaliada
em libras, sbillings e pennys, excede cem
vezes a somma solicitada .•

Qnalquer que seja o sncrilicio exigido, esta
respo ta é empr!'! irreplicavel.

Na direcção de tas idéas caminham hoje
toda as nações adinntadas. O mundo assiste
a uma porfia sublime, em que a preoccupa
ção dos povos superiores dir-se-bia consistir
em exhibirem a sua liberalidade pnra com
o desenvolvi menta do ensino, a medida da
sua civilisação e da sua dignidade.

A França vae respondendo com urna grano
deza magnifica á tremenda lição da Alie·
manba. 8ó a construcção da nova Sorbonna,
cujo edificio deve constituir um immenso
rectangulo sobre uma área de 20.000 melros
superfici~es pslá orçada em 22.200.000 fI'.
(Rs. 8.880:000~000), dispendio enorme, re·
partido entre o Estado e a cidade de Paris,
para o qual já o parlamento approvou os cre·
ditos precisos. (2) D'entre quatorze facul·
dades de sciencias e lettras, estabelecidas nas
provincias, oito têm ido, ou e tá decretado
que bão de ser reconstmidas, ou engrandeci·
das: as de Bordcus, Montpellier, Tolosa,
Dijon, Caen, Lyon, Nancy e Grenoble. (3)
Os recursos totaes das faculdades, que, em
1875, eram de 5.i24.581 frs. avultam,
no orçamento de 1882, na importancia de
iO.700.000 fI'. (Rs. 4,.280:000~000); isto é,
decuplamm em sete amws. Decretou-se a gratui
dade do ensino superior, abrindo mão o Esta·

(i) o Sr.RUIALEIO OIIT1Gao.

(2) Revue IlIterllat. de I' Enseign., {,881, vol. n, p. 56'
59, 6~, 67, 68, :1.96.

(3) Ibid., p. 57.

do, 3ssim, de uma renda de i,200.000 1'1'.
(i) Em trabalhos de vario generos, con
sa~rados a e S3 e phera do en ino, andam já
em pen hados mais de cincoenta milhões de {ran·
cos (:2), isto é, mais de vinte mil C01Ltos, em
moeda brazileira. Só com a renovação do edi
ficio da faculdade de direito de Paris, para o
qual já. ha credito. votado, a despeza pre
vista é de 2.45f. 736 frs. (3), ou cerca de
mil contos de réis. Para avaliar a magni
ficencia das nova constrncçõe, ba tará
indicar que a faculdade de medicina aa capital
abrange uma área de vinte e um mil metros
quadrados (4); que o jardim botanico de se
estabelecimento comprehende 8. ~91 metros
(5) ; que o espaço reservado aOs laboratorios
e amphitheatros triplicou (6); que a facul
dade de medicina de Lyão se estende por
uma superficie de vinte e cinco mil metros
quadrago . (7) O projecto do orçamento do
ensino pllblico para 1882, apresp.ntado pela
commissão respectiva, e, com in ignificantes
alterações, convertido em lei, eleva as des
pezas . nes e ramo de serviço a 68.785.901
(Rs. 27. 5H:360~(100), total que represetlta, em
relação ao do orçaolento de 1.881, um excesso de
5.017.675 fr., ou mais de dois mil contos. Cir·
cumstancia digna, entre nós, da mais particu
lar attenção: o senado approvolt esse ol'çamento,
tal qual o elaboram a camam dos deputados. (8)
Em Paris trata·se da edificação de dois novos
Iyceus, para os quaes sÓ a acqui ição dos
tenenos importa em 3.699.6Y,q, fI' . (9), ou
perto de mil e quinbentos contos. Uma lei de
2 ce agosto do anno pa sado augmenta cento e
vinte mIlhões de {rancos (quarenta e oito mil
contos) á dotaçiio da caixa dos lyceos, collegios
e escola primarias. (iO) O orçamento munici·
paI de Pari, por Ri só, em 1881, votava ao
custeio ardina rio do ensino 15.343.118 frs., ou
cerca de seis mil e duzentos conto, verba
que, no de i877, era de 10.069.382, ou
pouco mais de quatro mil contos. (li) Quer
dizer: em quatro annos uma diJIerençn, para
mais, de 50 %. Com a reconsLrucção da escola
pratica de medicina e a nova clinica de
partos, em tres annos (de 1.877 -79), des·
pendeu esse municipio 2.370.007 frs. e
f. 000.000 com o edificio da escola Afago.
Ao todo, mais de mil e duzentos contos, num
bieonio, por parte de uma communa, com
Ires verbas especiaes e extraordinarias. (i2)

(i) Ibid., p. 58.
(2) op. cit., vaI. I, p. 443.
(3) Reulle Internat., :1.882, n. 5 (maio), p. 517.
(4) Ibid., p. 521.
(5) Ibid., p. 519.
(6) Ibid.,
(7) Ibid., p. 52!.
(8) Riu. I·lIt. ({,881), vol. II, p. i94.

(9) Ibid., vol. I, p. 209.

(10) Ibid., vol. n. p. 293 - 6.

(H) Annuoire Stati.stiqlte de la viUe de Paris. Annéo
iSSO. (Pari., (881) P ag. 330-i.

(12) Ibid., p. 332-3.

,
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fIa se ent:\ annos (i822) a somma consi
{(nada, alli, ao ensino superior como capital de
primeiro estabeleeimento era de ii. 710 fr.,
reduzidos mais tarde a 8.500 frs., ou dez con
tos tle niis. O professor de mineralogia, em
1823, possuia no seu gabinete apenas 30 e pe
cies, quando o numero dellas, no estado entiio
actual da sciencia, e evava-se a mais de 250 ;
e solicit;lva seis mil francos (2:!j,00~) para
o completar. O lente de botanica pedia 300 frs.
(cento e vinte mil Téis) para a creação de um
bOI'lO. mot não tinha mais qne 700 rI'. (dn
zentos e oitenla mil 1'éis) para os trabalhos do
gabinete de physica, durante um anno I

'al"un annos, pois, em França, • a cau'a
da in trucção tem feito mais progressos do que
rlumnle ser.ulos inle;1'os. > ('1) Longo, porém,
de quo esse desenvolvimento de forças gigan
tescas atisfaça, alli, os espiritos, ninguel.l1 o
consid 1)'3 senão como simples ponto de par
tida .• Por mais üonsideraveis que sejam estes
melhoramentos>, dizia, em dezembro de i8 i,
o vice-reitol' da Academia de Pari, • lar
mais ~atisractorio que pareçam, mal corre 
pondero á nece sidaeles pre enle .• (2) E'
ainda o que lemos IJoutro documento official,
o relatorio d M. M. Engelhard, de IJeréelia
e Cel'l1esson, em nome da 3", lj,a e 5" com
missões municipaes, ácerca da reconslmcção
da Sorbona: • A reformas eslão em plena
aClividade; mas é apena um comeco; cump1'e
11' muito l1ULis lon.qe. ) (3) •

lia dois mezes (em 2 dejulho deste anno), o
então ministro da instrucção publica Jules Fer
ry pro idindo a di tribuiç1ío de premios aos
alumno da A.sociação Philotechuica, dizia:
• Muitas escolas temos erigido neste paiz, ha
quatro annos. Vao por quatro anno que
nos podei lOS utilizar des e iu.lmmeuto ad
mirav I denominado a Caixa elas I!.:scolas ; e,
mercô dos seus serviços, o ministerio da
instl'Ucçiio publica transformou-se verdadei
ramente numa vasta fabrica de e colas. E le
mini teria institn, termo médio, tres es
colas Ot~ classes por (lia. Fazemo, poi , e co
las com a rapidez com que o paeleiro imprc
vi a o pão. Nisso despendêmos, em 11'es
a1lnos com a coadj uvaçUo das com munas, que
conlra m emprestimos na Caixa das Escola,

)IA SOMMA Ul'Ell101I A DUZENTO 1IIILHÕr,;.
E' muito, o a alguns parecel'ia que andamos
talv z um tanto apre sados de mai"; que se
pod riam poupar um pouco mai a llnunças
Jran,,~zas. Sim, é muito; mas, permitti-me
dizor-vos, AINDA NÃO PAS A DE UM COMEÇO.

abeis o qne será mi ter fazer, e a que de 
peza carecemos de dispor-nos, para dar
a todos os municipio de Prança as escolas
de qu precisam? Em principias do corrente
anno procedemo' II essa inquel'ito; e o pre
feitos responderam·nos, á primeira vista,

(i) JUI.IEN I:IA\"EM: QlteI1'le.l "ó{OI'IIlCS dalls les teolos pl'i
llIail'u (Paris, l 2), p. '•.

.(2) O. GREARO: L'ell.seign. SUpÓI". à Pal'is CII 1881. Mó
",o,,'e l'l"lJselllé ali Oonsell Acad. de Pal·is. Na Rcv. Ill/el'
1Ial., (maio) i 2,11. 5, p. 52L

(3) R/v, blIJI·llot. (iSS'I) VaI. !l, (l, 5S.

que, além desses duzentos milhões, necessi·
tariamos despender mais 300 ou 350. Mas
depois,rectiucou-se o trabalho, anto a lei do
ensino obrigatorio, a qual suppõe haver na
Franlia, den tro em certo prazo, tantas escolas
quantas accommodem todos O' meninos de
idade escolar. EO'ectuou>se com o mais acura
do esmero esse novo tr[,ball1o, cujo resultado
vou achar·me habilitado a transmittir ao parla
mento. Para que, ne te paiz, a lei do ensino
obrigr,torio seja, não só uma fórma poderosa
e necessaria, mas uma verdade pratica e
uma realidade tangivel, minha convicção é
que a republica franceza terá de despender,
no annos que vêm, SEI CENTOS OU SETECENTOS
lII1LIlÕES. J (i)

Oitenla mil contos despendidos, pois, e11l tres
annos, ou vinte e seis mil eqtún!tentos por anno
só com a obra de multiplicação da escola popu
lar, e, ainda em cima, a perspectiva de mais
DUZEl'iTOS E OITENTA MIL, unicamente nesta
verba I E os estndi tas francezes encar:llU a
immensidade de te sacrificio como factu ordi
nario da administnlção, como a mais inevita
veJ das ex.igencias do paiz I l\1emoraveis pala
vra~ essas, que pairam como a mais bel la
corôa de luz sobre os doze annos de orelem
republicana e o porvÍl' da nova instituições.

Ei abi uma uação cujas esperanças cerla
mente? futuro não desmentirá, e que jJ<Íde
tranqulllamente desafiar os presagios sinistl'oS
da reacção; porque lhe coube a rortuna de ser
governuela por esladi las capaze. ele compre·
bender que a base do lodas as reformas a
origem de toda a prosperidade e a cond(ção
de toda a gl'andeza num Estado é a cullura
intensiva e exten iva do espirita popular me
diante a mais solida e completa organização
do ensino. Bem looge está o :.;overno entre
nós, de poder exprimir-se, como o fraucez,
nesta nobre declaração: « Os interesses do en
sino, em lodos os gráus, não têm ce sado de
estar na primeira ordem entre os cuidados do
paiz e na solicitude dos poderes publicos.
A~ezal' .da .difficuldades financeiras, cuja
ongem e sabida, as as embléas deliberantes
lôm-se dado pressa em Ibo augmenlar os
credilos no orçiJmonto do Estado, collocando
assim entre os primeiros e mais w',qentes deve
1'es do governo da 1'epublica a 1'econslituiçüo
dos camc/eres pOI" meio de 1tma {orle insl1'llc
ção nacional.' (2)

São notorins as disposições populares, os
preconceitos nar:ionaes, que, na Inglaterra, se
oppuzeram lenazmente á ingerencia . do Es
tado no ensino, á admissão deste entre o ser
viço custeados pelo orçamento geral. • A
caridade particular era parca e miseravelmente'
aj udada por uma eSca"sa esmola do Estado' e
como se devia esperar, justamente onde pi-e:
valecia a mais terrivel pobreza, anele, portanto
mais rigorosa pesava a neeessidade de auxiliar

(i) JULES }'ERR,: Disc. à I'Assoc. Philot. (Sa Royuo
Int. do I'onsoign., iS ~, n. 7, iã ju!., vol. 11, (lag. im.)

(2) ~AnDal(X (mio!sL,ra da in Lr.):. RaPP0l"t au Présid.
elc 1!1. Rcp. sllr la Sla!ISII~'e de l'ensclgllemenl sécondail'e CII
1 76. No JOlll'llal O Iciel de IJ. Rlpllbl. .Fra"çaisc, do
'15 do soL. iS7S, pag. .2i2.
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2.683.958 l. l.
!J-68.lJ,35
729.868

(1) BLOCK: Alllluaire, i 81, pag. 699.

(2) , ln tllO samo )"ear in which 30.000 .c ,,"as grallLed
for cducaling Lhe p30Jlle, 70.000 was votod for buildiog
stablo3 for the Qlleon.•

(3) RCjJort of the committee of C01lllcil 011 Educotioll (En
gland al~ 1Vales). i80-81. London, i881. P.XXXlII.

(1) JUSTIN fc. C'IlTIIY M. r: _4. Histo!"yofoll!". oW/ltilllCS
(Loipzig. 1880), .01. v p. 3 . .

(2) Ibicl.

(3) ConDE" S]1eechcs, p. 609, 61&.

(~) BaIGILT: Ade/,"csscs, p. 66.

(j) C.aLYL"'ô Coltee cd Wo!"", vol. X, p. +101.
(6) As cif"as concornontos ao oxercicio de i~82-3,

oxtrahimol-as da exposição do orçamonLo do onsino. apro
sOIlLada li camara dos COlllflluns, om I> do abril dosLo linDo,
]lor ~f. .liulldolla, om nOfllO do.gabinoLe. Times (lUeekty
edilio/I).7 do abril do i882, p. 7.

a educação, ahi mais minguados eram o meios triplo do que era em :1870, qninze veze" o de
de snpprir as precisões locaes. Durante annos i850 e vinte e ete vezes o de :18lJ,7. C nsi
e annos a doutrina de que a educação po- derando de outro modo,- de :18lJ,0 a 1 50 esse
lJUlar não deve ser objecto da acção do go· orçamento sextuplicou; de i850 a i871 cre,ceu
verno nrredou a politica inglezu de toda e acim~ do .qu;intuplo; de :18i1 a :1 82 cbegou
qualquer tentativa de remediar a ignorancia. quasl u tl'lpllcar. Cumpre notar que niio abran
Predominava a supposição de que o ensino gemas neste computo a Esco sia e a Irlanda' e
dirigido pelo Esl~:do seria uma creação de i u- afim de a"a liHrdc a diLl"erença que acarret;ri~
dole anti-ingleza, capaz de ser util entre para mai- a inclusão dessa dua regiões do
allemães, americanos, e outro povos seme- Reino Unido, ba ta apónlar-Yos O orçamento
lhantes, mas inadaptavel de todo o ponlo á de :1881, fJ ue se resume assim:
independencia viril das almas verdadeiramente Eusino iJrimario:
britanicas .• (i) O resulladu, rememora esse Inglaterra c Galles .
autor, • foi que mais de dois terços das Escossia .
creanças, em todo o paiz, ficaram totalmente Irlanda .
baldas de instrucção .• (2) CoMen dizia, e Rcpartiçi10 das ciencias
repetia, no anno de :1853, em Ma.nehester e c artes ' . . . 337. :181
Barnsly: • De todos os povos eXistentes na _
f~ce da terra, o. povo inglez é. o mais igno- Totul........ lk 2-19.<1<1.2 I. Si (I)
rante .• (3) Brlgbt clamava, ainda em :1868, _ _.
de um meetin lY em BirminO"han ao p~iz'l Com a Instrllcçao pOlJular, na Gra-Bretanba
• A grande ma~' a dos nossos filbo~ está po~ e Irlanda, ~e?pê~deu, p.ois, oEstudo, no tl'an •
educar.• (lk) Uma repre entação da Unüio das [\(;.to _exerclctO financelru, a ol~lma de quatro
Escolas de L~ncasbire, em :1850, principiava mllhoes duzent:'ls e dezenove ml! quatrocentas
assim: «Quasi metade dos bauitantes desta e Huarenla e dU:'1 Ilora, ou qUal'enta e dois
grande nação não sabe leI:, nem escrever; da mil e_duzentos contos de 1'éis. Só eom 11 iu
outra metade grande parte recebe apenas a strucçao popular!
mais miseravel iu trucçiio.. . Faz cnt,re.lan to, apenas lJ,2 an~o- qu.e. a mise·

Foi o de 1833 o primeiro anuo em que o r'..a do sub?ld 10 parlamentar destl~ado a Jn~lrue
governo auxiliou o en iuo com urna subven· Cao p~lb1Jca arrebatara ~os .laIJlo.,.de.Broug
ção pecuniaria. Esse auxilio, ridiculo, ignomi- lIam, IllflaJ:!1mados pc.la ~ronlU da II1dlgnaçiio,
nio o para aquelle grande paiz, era apell;ls de e .~a zombal"la pungcntlsslma.;«Na me.sma occa
20.00q I. st;,' «diminuta (mcção da 1·.<'1lda de slaoem que se c~nc~d~ram vO.O~O libras para
tt1n dIa " (:.J) e tal permaneceu ate :1839. educar o EOvo. !Jbelallza~am- e 10'.00 para a
D'ahi em deante eis o quadro ascendente do construcçno das cavallal'lças dn rnlUba I • (2)
subsidio parlamentar consilTllado ás e volas _Releva ponderar, ainda, que esta addição
populares, na Inglaterra e paiz de Gnlle : n~o compreh~nde todo O' saeril1cio om-

claes, mas unicamente o votados pelo parla·
i8~7..................... iOO,OOO I. sI. menta; porque, si incluirmos no calculo lodo
18~0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 o dispendio eLfectuado pelos Se/tOaI Boards, ou
:185~ ... ,., ....•. ,........ 668.~73 conse!hos e co~ares, que operilll) ~cbaixo da
:18~~..................... 7?lJ,.1lJ,3 sllpel'lntendeucla do governo, e cUJa receita
1869 :........... 8~0.7àl. formn-se do sub idio pnrlamenlar, de taxns
:1870 , ,........ 91lJ,.7;l 10C:'lCS, de empr6slimos c mais algumas f Dtes
:187:1 ,..... :1.038.6~lJ, acces oria', a de peza fleral só na Inqlatel'l"a
1822..................... i.26~.350 e Galles, com a inslFucçã~ miuislrÍJda nas
18/~ •. ,., .....•. .•..•. '., :1.313.0Z8 escolas submetlidas ás autoridades Jocae e
1871•.....•.•.• , ....•.. ,. :1.~2lJ,.8/8 geraes, no anno escolar terminarlo aos 31 de
:1875 ,. 1.:.J66 ,281 agost de :1880, sobe a 3.651.071 libras, ou
:1876..................... 1.881. 728 trin ta e seis mil· quinhentos e dez contos
1877 ,. 2.127.730 de réis. (3)
i878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. lJ,63. ~83 Nas colon ias inglezas o progres~o não é
:1879 , . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 73~. kQlJ, menos a sign:l.Iado _ A democracia, na Aus-
i88~ - .... " .... , . . . . . 2. ~~3. 9o~ trali~l, oLfereee um espectacu]o sam exemplo:
i88~..................... 2.n9.863 (6) o da ignorancia interessando- e pela educação,

De t'arte o orçamnnto do en ino elemen lar, o de cJas es analph:'lbetas promovendo ar
na Inglaterra e paiz de Galle, em i882, é o den temente a multiplicação das escolns. Eis

como nos dá noticia de se facto Sir Charles
Dilke : • A educação, em Victoria, eslá extre
mamente generalisada entre a iufancia, e é
dirigidn com eficacia por corporações locaes,
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po to que frequentemente os seus mel!lbros
sejam de tituidos de toda a in trucção, de
todo e qualquer conhecimento, a não ser a
noção de que o en ino é um lJem para seus
filhos. M. Geary, in pector de escolas, exa·
minou uma, om certa localidade, ondo nem
um membro do conselho escolar sabia es
crevor. Ma es es patriarchas du immlgração,
a despeito de toda a sua igooranciu, desem·
penham-se integrame'nte dos seus deveres
para com a puericia ; e tudo leva a crer que as
escolas medrem alli a mais e mais, até que
se venha a tornar tão pronunciada a sua in
fluencia a bem da liberdade Da Victoria,
quanto o foi sempre em Massachus etts. I (i)

ão se acredite, porém, que a democr:lcia
au traliaoa deixasse o ensino publico eutre
gue indefinidamente ao azares da iniciativa
particulnr e da espontaneidade local. A neces
sidade de certa centralisação, exercida pelo E 
tado, sente-se, e re peita- e alli, como por toda
a parte.

Assim: em Victoria ba um ministro da
instrncção pulJlica (ilJinistet' of Public Instru
ction) ; na Ausll'alia Meridional, um ministro
da eli ucação (1IIinister controllin.Q Education ) ;
na Tnsm<lnia, uma directoria geral do en ino
(General Boa1'd of Edllcation); em Queensland,
uma secretaria do ensino publico (Secretary
lo" Public Illstt'uction) ; em Nova Galles Me·
ridional, um conselho de instl'Ucção (Counctl
of Educatioll). E para deixar entrever a im
portancia, que entre essas depeodencias in
gleza tem o orçamento da educação popular,
limitar-nos· hemo, por nos parecer sul1iciente,
a indigitar a ultima das que acabamos do no
mear (New Soutb Wales), onde os gastos olli
cíaes com o en ino prlmario, om uma POPll
laç:io de 503.981 habitantes, elevavam-se, já
ba quatro annos, aMO. 7:25 libras, ou m'Ús de
quat1'o mil contos de t·éis. (2)

Na India o domínio inglez forceja por legi
timar-se, e radicar a sua estabilidade, impri
mindo vigoro o impu! o á instrucção popular.
Sob a admini tração da antiga Compauhia
das Indias Orientaes nenhum sy tema de
instrucção publica se estabelecera alli. Data
de f85l.l, o acto de Sir Chal'ies Wood, que
lançou a bases da educação popular naquella
parlo das posses. ões inglezas. A Companhia
dbs Iudias extinguiu- e, antes que tivesse
tempo de executaI-o; e a vasta organização
que hoje educa a dois milhões de subditos do
grande imperio, é feitura do governo da rainha.
c Nobre creação I, diz uma das mais altns
autoridades inglezas em materia de adminis·
traç;io, governo e [jnanças da India; c mas
cuata boa omma de dinheiro. Percorrendo as
verbas do orçamento da despeza na India,
a unica que vejo Ct'eScel' firmemente de anno em
anno, é a que diz respeito á educação. Pre
sentemente excede a avultada importancia
ammal de wn milhão esterlino, despendido pelo

(i) COARLBS WBNTWORTO DrLKE : Greater Bri14in (London.
1 iíl). P. 327.

(íl) R8port Df th8 Oomn~issio'l 8" Df Edtl.C. for 1879.
(Washington, i88l.) P. ccvnr.

tltesou,'o imperial, afóra talvez o dobl'O dessa
quantia em contribuições escola"es e varias
outras procedencias locaes. I (i) Assim que
tres milhões esterlino, ou trinta mil contos
de pende a India ingleza com a instrucção de
dois milhões de almas, concorrendo a admi·
nitração britanica, de per si só, com dez mil
contos.

A Allemanha não dormiu sobre os louros.
Os seus es tadistas, como os seus sabios, vêem
na instruc~'ão popular o /!enio que recon
stituiu a patria, e a coroou com a vi toria.
Adotação orçamentaria da~ suas universidades,
a despeza com a institu ição de novos cursos,
com a erecção de novo' laboratorios, com o
engrandecimento do en 'ino superior avultam
imponentemente, e crescem não obstante a má
situação das finanças. Na Saxonia, a universi
dade de Leipzig absorveu, com a fundação
dos labora tllriOS de anatomia palhal J,qica,
auatomia, physica, chimica e physiologia,
1 .850.000 frs., ou perto de oitocentos con tos.
Em Bonn e Greirswald os novos in títutos
(dois de anatomia, um de anatomia patholo
.qica, dois de chirnica, uma clinica dil partos
e um hospital academico) custaram 3.105.000
fI'. (2), ou mais de mil e du,zentos contos em
moeda nossa. Na universidade deBerlim só o
instituto pbysiologico e o instituto physico,
apenas em dois exercicios financeiros (i876-7.
1877 - 8) receberam em dotação 626.550
murcos (3), ou 313:27l.l,~800, tendo cu tado
1.800.000 marcos (l.l,), ou novecento contos
de réis. Na universidade de Strasburgo, só a
clínica cirurgica, inaugmada em 1881, custou
á Prus'ia 550.000 marcos (õ), ou cerca de
duzentos e oitenta contos. Oeixanrlo aqui á
margem o orçamento especial das univ\jrsi·
dades, os creditos votados pelas COmll111UaS e
vllrios outros mananciaes de receita, cujo
producto o ensino pub.Iico ab orve,- ó o E tado
prussiano, no orçamento de 1881-82, concorre
para a educação. geral, no reino, com a somma
del.l,3.339.5'1l.l, marcos, ou 21.669:7721$000. (6)
O ol'çamento da instrucção publica, na Alsa
cia Lorena, para 188[-82, foi de ií.959.350
marco , ou 2.66,5: 9511$200, em uma população
de i .571.971. babitantes. A Snxonin, com uma
população de 2.760.586 individuas, dedicava
ás sua: instituições de en~ino, no exercicio
de i878-79, 9.615:818aOOO (7).

c A Austria I, diz um escriptor, qne a vi
sitou ha pouco annos, c não e deixa ficar
atraz dll AlIemanha do Sul o do Norte, quanto
a sacl'ificios pecuniarios prodigalisados em
acondicionar convenientemente centros de es
tudo scientificos; de tal arte que, aonde quer

(i) W. W. JI~NTER: Ellg/alld's Work in 11ldia (1.881).
Pago !.i5-6.

(2) DR. LOUIS F,AUX: L'enseigllelll8llt d8 la 11lédeci.w gll
AUemaglle (Paris, i877). Pago 235.

(3) Reuue 11Iterllat. de /'ells8ign., i88i, "01. J, p.499.
(4) F,AUX: Op. cit., p. 231.

(5) Beu. bit., vol. T, i8 i, p. !!20.
(6) Ibid., vol. II, p. 387.

(7) Report Df th8 OOl1llllissioll. Df Educ. for the yeal' 1879,
p. CXCI.
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que volvamos os olhos alem-Rheno, por toda
a parle o nos depara a mesma febre geral de
construcçõe, um movimento em verdade
univer~al. Todos esse paizes acatntn a ciencia
como rainha; querem que. e ta soberana dos
tempos hodiernos habite p~lacio dignos della
e dos bens que derrama pelo mundo. São
reflexõe suggeridas pelo aspecto do labora
toriGs. que observ:imos; e podemos et;lun
cial as a~sim sem exaggero nem empb~ e.•
(:1) Accaso, pa ra se atre,ror a Ines audacias,
dispõe o orçamento au tro-hungaro da" en
sanchas, cuja f,dta, entre nós, serve de
objecçào contra as reformas do ensino aos
adeptos dessa falsa economia, cujo cullo se
quer apostolisar em nos a terra, - idolo de
olhos vendados e espad:.l em punho, para
cortar o util como o imprestavel, o indi pen·
savel como o superfluo, o productivo como o
eSleril, para nào rl'agir contra os abu os,
senão impedindo o prog-resso? Cone porveu
tUl'<l favoravel a monção :is finanças do 101
perio? Pelo contrario. Oiçamos de novo o
mesmo auctor, quando, ainda sob a emoção
do grimde e pectaculo daquelles progressos,
depois de descrever as m;lgnificencias dn en
sino na e~plendida univl'rsidade de Gratz
(Styrin) c a sua nova füculdade medica, ter
minn referindo-se aos acontecimentos finau·
cei ros da Austria nestes ulti mos an nos: c Não
vão snppor que es es recentes abalos tenham,
por pouco que seja, embar~çado a execução
de planos tão favoraveis á faculdades de me
dicina e :is secções scientifica das faculdades
de pbilosopbia. As con trncções proseguem;
votam-se, como d'antes, orçamentos enormes;
e d'aqui a cinco ou seis annos as univer i
dades de Gratz e Vienna serão materialmente
das mais notaveis entre todos os alLos estabe
lecimentos, onde se ensina em lingua allemã.•
(2) 0- facto, é sabido, confirmaram bri
1hantemente estas ultimas palavras. Eis as
som mas em que importaram alguns dos novos
institutos: i98.568 florins austriacos (cento e
noventa e oito contos), o de anatomia patllo
logica; 220.000 fl. (duzentos e vinte contos), o
de chimica ; 250.000 fl. (duzentos e cincoenta
contos), o de anatomia e pbysiologia; 300.000 fl.
(tresentos contosL o de physic,l; outro insti
tuto de chimica, 750.000 fl., ou setecentos e
cincoenta contos. (3) Ao todo, com apenas
cinco institutos, n'uma universidade, L818.568
florins d'Austria, isto é, pe?-to de dois mil
contos de réis. Em 1874 só ao serviço clinico,
na universidade de Vienna, se consagraram
200.000 florins (duzentos contos). (4) Em i881
os creditas votados. pela commissão de orça
mento, na camara dos deputados, para o en
sino universilario, no anno financeiro corrente,
subiam a 2.930.04,0 florins (5), ou quasi
tres mil contos.

(i) LOUIS FlAux: L'e'lScign. dela médeci'lBeIIAllelll.,p. 19:1.
(2) Ibid., p. iS7.
(3) Ibid., p. i9L
(4) Ibid., p. 232.

(5) ·Rev. Internat. de l·ens., i88!, vol. I, p. 3i3.

A instrucção elementat-, na Hungria, cuja
população é de i5.61O.729 alma, ab orveu,
no anno de i879-80, 11 somma de 9.559.810
florins au triaco , ou mais de nove mil e qui
nbentos conto, dos quaes 1.707.897, ou mil
e setecen tos contos pertencentes ao urçamento
geral. (1) A Bobemia, em L87i, gastava só
com o ensino primaria, 3.04,3.899 florins
(tres mil e qual'pnLa e quatro conto ), de:6m
bolso que, pm i8i9, duplicava, elevando- e,
numa população de 5.557.i3lJ. habitautes, a
6.137.148 florin (2), ou seis mil cento e trinta
e sete contos de réi:l.

Na Belgica as despezus com o ensino elemen
tal' (das quaes o governo supporta um sexto,
um u provincia, e quatro a communa, despe
zas qu , em 1872, eram de cerca de 1.3.000.000
frs. (3), cinco mil e duzentos contos, 13m 18i9
orçaram por dez mil contos (4,), em uma po
pulaçào de 5.4,16.931 h. (5) Em i878 a parte
do orçamento nacional re~ervada á in trucção
publica el'a de 1.2.337.000 frs., ou perto de
cinco mil contos. (6) Ne~se mesmo anno um
decreto legislativo ele (" de junho abria um
credito espel:ial e extrilordinario de. eis milllões
(dois mil e quatrocentos contos), paru a edifi
cação de casas escolures.

a Hollanda a despeza com a in trucção pu
blica, em 1876, já subia a 10.283.362 florins
holJ;llldeze , ou 8.884,. 820J800. (7)

A Suecia, com cerca de 4..4,00.000 habitantes
a esse tempo (8), empregava no en ino
primaria a quuntia de 7. 66:L i58 corôas (9),
ou 4,.256:800nOOO.

ão é passiveI terminar e te esboço, sem
determo 05 olho por um in tante na soberba
republica da America do arte, a grande cous
tellação da intelligencia e da liberdade ne te
hemispberio.

Antes da campanba entre federaes e confe
derados o orçamento da instrucção publica
era o mais avultado, na mór parte do Estados
da Nova Inglaterra. Depois da guerra não se
fizer;lm conomias:i custn do ensino popular.
No Massachu sets, em 186í, es~e orçamento
a ceudia a 2,51 dollars por habitante, o que,
pllra um paiz de doze mi Ibões de ai mas, como
o nosso, corresponderia a mais de trinta mil
coMas. No Estado de New York o orçamento do
ensiuo, para o exercicio de 1882, eleva-se a
4.395.387 dollars, ou perto de oito mil e nove
centos contos. New Yl1rk, a capital- só pOt· só
-entre as angu tias e calamidades da bor
renda lucta civil, apezar do immeuso aecres-

(i) Rev. lnt., i882. D. 5, p. 455.
(2) BRAUN : Rapport otc., p. 234.

(3) LAVBLBYB : L'instr. dI' peuple, p. iS7.
(4) Report o{ the cOlnmissioll. o{ Educ. {or the year 1879,

p. CLX.XXVI.
(5) Almanach de Gotha, i88il, p. 588.
(6) Almallach de Gotha, lS82, p.590.
(7) D. J. TBYN PARvÉ : Orga'lisation de l'instructioll pri

maire, secondaire et sUpéri8l~re clans le Royall1ne des Pays Bas
(Loido, i87 ), pago i96--2U2.

(8) Eram 4.297.97~ om !873 (Allllanach de Gotha, i875,
p. 838) o 4.53i.863 oro t 78 (Almall. de Gotha., iSSO, p.965).

(9) BIlAUN : Rapport etc., p. 273.
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cimo dê despezas traziUo pala suslentação de
quarenla regim ntus de tI'opas armadas, de
que atô as familias subsi tiam á custa da cidade,
- Neto YOl'h. num anno apcnets, contribuiu,
parn :JS de peza' escolares, com a enorme som·
ma de tres mil dollars (seis mil CJntos de j-éis).
(1) ~ó a Penn$ylvania, de 1863 a 1879, a saber,
em 1.7 atino, 'Irrecadou, e de penl1eu com a
in trucção pl1IJlica mais cl~ elLbzentos mil contos
ele 'I'éis. (2) Ou '1850 a '1870, na União, ao passo
que a p putação L:rescia apeuas 70 p. iDO, as
somll1as consignada á instrucliüo publica su
birall1 500 p. iOO: scxtuplicamm.(3) De
i8H a 1 76, eis as som mas' gerae da l1espeza
com as escolas pl~blicas wlicC!1nente, nas pro
vi ncias federadas:
1.871........... 61.1.79.220 dollars
1,872 70.031.915
1873 ' 77.780.016
187Ik ...•.• , 74,.16D.'H7
1.875 80.950.333 (4)
1.876 " 84,. 00:.i. 33il ( 5)

Note·se que essa é apenas a consignação do
ensino popular; que n~o contém a despezil
das com Illunns, dos cantões, dos Eslad s, com
a in-trucçfio eClll1daria, a instrucção agl'icola,
a instrucção mercantil, a instl'llcção industrial,
a in tru 'ção sLlperior de 111 ui heres, as escolas
preparatorias, O' collegios e universidades, as
faculJades de theologia, de direito, de medi
cina, de engenharia, de art s, a educação dos
cegos, do sUl'Jos·lIlud·,s, d03 (eeble-minded,
os orphiJnato, a escolas pal'a a preparação
de ama'! (6), a3 rd{ol'matol'lj sclwols> as bi·
bliolhecas; (lue Lles 'a addição não entl'am os
benüficio da generosidade particular, tão
aclmi rôl vei naq uelle pai 7., onde, eli1 1875,
inclusive a renda da dot ,ç:io Peab')dy, cbêga-

(1):-1. H..:Y"";~J: L'cllScigrL. pl·;,,1. ot 111'J(css. cn' Anyl.
a 0Il Irl., p. 2iO-75. ,

(2) • III L"o matLol' Df Lho mlnogomonL of school fUllds,
POllnsyll'o'lIio bas a p,'oud rOCOl'l1. Sinco 1863 mOI'O Lball
~ 100.UOO.000 "al'o bool\ l'oisoJ onu oxpolH.lod for Lho pu·
lílic oducation of YOIILh .• RJport oft'lo conlmissio>! of Educ.
fo)' Lllo ycar i879. (WashingLon, l8i9) Pago XXV.

(3) BUISSON: Rll1POl't Sllr l'i/lStI'. 1//'Ím. à l'cxpos. llItiv.
,10PIl'iI~ lclpll., p. 6i.

(4) BUISSON: lbiel., mappa allll010 á pago 66. Repol't
of trio cOJllI>!iss. of Ed, p. XX:VHJ.

(5) Rol" of Lie COIlUII. of Kd. fo,' t/IO yeal' 1 79, p. XXVlIf.

(6) 2'l'ai"'ng scllools (01'11111'505. A idóa dossa instiLuição,
'Iuo, onL,'O nó::;, fa.I'à sorri" a muitos, 10m capt.ado a maiol'
cousiJol'ação IlUblica nos ~SL:lJOS- Ullidos, onJo jil so con
tam!) ostabolocimonLos pal'a ossa ap.'ondizagom.dos qllaos
um OIll'WashingLon, doi' om Boston Oko om NOII'-Yol'k.
Em poucos anllOS ollos tom habilita lo mais do soiscolILas
amas. No do \V1l3"illgLon oito moJiCtls do l'opuLação
loccionam anaLomia, I'''ysiologia, hygiono o Viu'ias app/i
caçõos da modicina o cil'lu'gia ás nocossiuados dos'a pl'O
fissãl. O mini ·tol'io fodol'al do inLOI'iOI' não '0 dodigllOIl do
dizor, om 20 do ,lozol1ll,,'o do i8i8, IIl1m '\ocllmoIlLo olHcial:
.1>. dirocção o dosollvolvilllollLO dosLas illstiLuiçõos tom tido
ampla pal'lo na COrt'OSpOlldollcia dosLa l'0puI'Lição .• (Da·
pa)'tmellt of tlle lntodo)', EIIl'ea" o( Eeluca/ioll.) Ainda no
rolaLol'io do t8i9 O$sa ropal'Lição fodol'al, animando a
pl'opa~ação dossa irlóa. O$crov': - EIll vol'ias cidados
PI'oollllnonLos so agiLa O ponsamollLo do organizaI' oscolas
somolhar\l.es, as quaos hãn (to 10g1':lI', SOIll falta, os mosmos
bon' frur.Lo$ inl'al'ial'olmonLo obLldos al.õ hojo •• VOI' Cil'
cula)'s or IlIforlllalioll o( tlle EIwonl1 of EducatiM, n. i-l8i9
(Waslllllgton,! i9), p. 3-21, o Report of theCOllllllission.
o( Educ. (o,' t/to !/ea,' 1879, p. LVHl- CLX.

~.

ram á quantia de H.9117:030S000 (i), e
em 1.879 3ttingiram 3 1A.489:ti20ilOOO. (2)

No emlanto crescem incessantemente as
exigencias de dinbeiro, 3S reclamações de re
formas, o sentimento da necessidade de colle·
são, de hélfmonia, de concentração administra
tiva, de interferencia dos Estados e do Estado.
Al1i, nesse paiz mesmo, onde a iniciativa in
dividuai e a energia local podem ludo, se ave
rigúa a j Ilsulficiencia dessas duas forç35 p3ra
ati 'fazer as aspi~'ações publicas em materia

de ensino, e cresce dia a dia o numero de
votos em attestação desta verdade, inevitavel
no estado social dos DOSSOS lempos,proclamada,
l1a annos, pela commissão de tenas publicas
no co ngres"o americano; •Facto sinllularmente
[bssi,qnnlndo. na /tistoj'ia danossa especie, é o de
qtbe em paj'te nen/tumet a educaçã!J commU1n con
seguiu jamnis j'ealizllr prógl'essos consider'aveis
entre opovo, sem o auxilio e a protecção eflicaz
elo .Qoverno.. (3)

Nunca se obterá, porém, essa efficacia, em
quanto o governo não comprebenda que, si,
na pIH'a-e de Ulll espirito eminentemente po·
Iitico, • uão ha nada tão granue quanto a ins
trucção do povo. (4), razão é qu.e na pro
porção e3tricta de sa grandeza esteja para
com ella a generosidade do Eslal!o. Esboçando
o desenvolvimento do ensino nas ilhas de
Sandwicl1, onde essa tendencia civilisadora
se deve á influencia dos Eslados-Unidos, diz
um conhecido bistol'iographo da instrucção po
pular : • Nilo /tn exemplo, nos annaes parla
men ~a res havainos, de que as camaras jamais
j'ecusassem, ou sequeI' reduzissem, o orçamento
pedirIa pelo governo para a instrucção publica>
(5) Eis um povo, cujos representantes ava
liam um pouco mai- sabiamente do que de
o1'dinario succede n'out1'os paizes os interes
ses dos seus constituintes. Representantes.,
dizia uma vez, Das camaras, um indigena, rico
proprietario da ilha, • alguns d'entre vós pare
cem hesitar em votar o augmento proposto
para a instrucção publica. Emquanto a mim,
não vacillo; votal-o-hia, ainda quando fosse o
duplo; e digo-vos; votae-o unanimemente.
Antes as alariar o mestre-escola do que o olfi
cial de policia; este protege a minha fazenda ~

o outro en iDa a respeital·a. Previnamos o
mal: é melbor do que ter de reprimil-o. Cada
dollar que desembolsamos pela instrucção, é
um premio de seguro que pagamos para o tem
po vindouro. Não lastimemos este desembolso
mais do que o despendido em acautelar contra
o incendio a3 nossas casas. Sommae o que,
ha poucos aunos, nos custavam a policia e as
despezas dejustilia, e o quanto boje nos custam.
Despenderemos me nos com este serviço, si
com aqLlelle gastarmos mais. Quando um se

(i) l3omo~ : Rapport otc., p. 67".

(2) Rep. of t/te cOlllnliss. of Ed., p. CLXXX[

'(3) - lt is a singular fact in I.ho his Lol'Y of OUI' spocios
thaL I,oll'horo bas cOlllmon oducaLion lI1ado any consido
rabi o progro,s among Lhe poop}o wiLhouL Lho olliciollt oid
and pr'oLocLion of tho gOVOI'D1I1011t.> Circulo o( lnfol"lll. of
t/tc Bllr. of EII., p. i36.

(4) DUI'ONT WllIrE: Dlljlrogres pOlitique ({868).

\'''') L~\-ELEYE: L'i/lSt. elll peup., p. 47jJ.
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Annos Proporção p. !(lO

Grão Ducado de
Baden. . .. .. ... 1879 7,7'!.

Provincia de
Buenos Ayres.. i877 7,43

AIsacia Lorena... 1879-80 :10,90 (t)
Qualquer que seja, portanto, o modo de e_o

tabelecer a confrontaçào, a no sa inferioridade
re ilHa sempre, inevitaveJ, evidente, e can
dulo·a. No quo acabilmos de fazer, fica (;
Brazil aballw até da autocracia mo covita e da
monarchia japoneza. Sirva e ta verdade, não
para aggTavl.lro nosso marasmo, esmorecendo
nos, mas para inspirar á repre 'entação na.
cionid a energia de uma reanimação salvadora.
e Jevill-a a inaugural' uma éra de sacrilicio
financeiros em ]Jenef]cio do cnsino sl.:ienUfic
e da educação popular, convencendo-se da
realidade daljueJ1e axioma, formulado, lia
muitos annos, por um b"azilelro de soudosa
memoria: « Não !ta syste1lla de instl'ucçào e/lica::.
sem dispí!l1dio de muito dinheiro . • (2)

Os intcres es !lo pa sado têm contra as idéa~
rundamenlaes de um plano liberal de reorga
nisação deste serviço ohjecçõe conhecidas. O
que, porém, mio era de imüginar, é que e
vle seIU impugnar em nome do progres o in·
tellectual melhoramentos com que, em toda a
parte, i1~ nações mais e clarecidas lidam por
animal-o. Disse-se, a propu ito da novas ca
deil'il , com que se acabil de avigorai' e fecun.
dar a iostrul.:çào medica:-Abusoes da- prero
gativíls do E tado' empregaes indevidamente
o dinheiro do . contribuintes, introduzind
nos curso otIil.:iae Ocnsino de matel'ias. 'obr
cujo proficuiuilde disputam ainda 0- compe
teutes. U Estaco não ensina senão a sciencia
feita; Dilo tem o direito dtl iunovor, no pro
graruma das suas instituiçõe' docentes, e tu
dos, especialidades, applicilt;ÕUS, a respeito d
cuja utilidade não eja una·nirne a opinião dos
prufissionaes.

Contra tao desorientado parildoxo não nos
demorariamos em malbaratar uma palavra,
SI, numa düs duas casas do lJarJamento, em de
fesa do slatu. q~w, e para maior gloria da reac
ção oh 'cul'ilnLista, não se tives e indigitado
essa inveução da sophistica e do espil'ilo de
systema como a voz da sciencia (!) erguida
cuntra a reforma.

A reacção abraçada com a sciencia: especta
culo inaudilo, que esta\'a reservado 1.1 este paiz
oJrei'(~cer ao mundo I

Ultanimidade en Ire os pl'ofissionaes I Ma
ha, neste mundo, houve jámais governo al
gum que 'ubordinasse :JS reformas do ensino
a e 'sa condi '30 monstruo a e irrenlisavel? _
auatomio pathologica (r.xemplificando) foi ad
millida pelo governo francez em Tancy, en~
.Pari, em Montpellier; pela Allemanha e
pela Au Iria, em Tnbingen e Gie eD (1867),
em nostoch o lIeidelberg (I 66), em Dor-

Ilj CaknlúlllOS esLa' propo,.~ües ,.ollro :1 ostalisLítll..L.'
nancoir.l J'o~umid'l om nLOCK, .1mmalre de i i. pago:. UiL,
659, 53!. 532,67,679,7, H, 592,696, lHO, 041, ü46, ij:j&,
663, 687, 6 , 741, 5U, 52 .

(21 TJ.VAnes DA. TO, : A Prorj,,(UJ. (Hio, J870 P. 23 .

962: 3li76oo0
302:9.'()$i00
381 :450,,000
2:m:65U,)lJ00
í3 :8OU80OO
1,5:0005000
1j0:67~. 500
liO: 49:lbOOO
5~:370t;900

8:200.)000
7:00U,SUOO
2:000 OJO
2:UOO,5000

6 : oot;OOU

'J,,33
~,!:i9
5,23
5,38
6,iO
6,J5
6,Ml

:!.2 2:792j900
13.627: 37:t_29'.
10.216: 5395726

23. 1,3:918.)020

IH ._80:623000

1877-78
1!l77
1!l79
1876
:1879
1879-80
1876-78

Bu -ia .
Japilo .
Austria .
Portugal , .
França .
Ingla terra .
nepulJlica Argen-

ti na .
Guatemala .
Belg'ica .
Chile ' .
Luxemburgo .
Prussia .
Haway .

eleva, desce o out.r~. Creio qu:e esta con ide
racão nos deve decidir. » De leito, a ~p~rova
çàõ do credito efIectuou-se por unan.Il1.IJ.dad~.
(1) Ora, ahi e-tá um exemplo ~e .clvIllsaç,ao
dado vantnjosissimamente pel~spldlg.ena~ d~
quelle archipelago, onde a clvllIs~ç<J?" e tao
verde a mais de um parlamento clvill ad~.

All(o orçamento ge~al das despezas con t!tue
2001 isto é 11a mUitos anno , uma qUIll.ta
parteOdas desllezas totaes. O.Estado, ~o Bra~ll,
porém con alTra a esse serviço apena" 1,99 /0
do orç~mentoO aeral (2), emquanto a despezas
militares nos o devoram 20,86 o/~ da despeza
total. (3) Com e te contraste n~? ~os passa
pela mente insinuar contra a leglt~nlldade ~os
gastos exigidos pela defesa do p.alz, m~s Slll?,
porque as bl.l es dessa def~ga sejam a lOtellI·
gencia e o Cl1racter da naçao, que _dependem
essencialmente de uma fort~ educaçao popular}
indi~a.:· á repr?vação do palz o erro d~s nossa,s
tradlçoes polnlcas, que, contra~lctOlJamente,
engrossam os exercitas e o matel'lal de guerra,
ao me mo tempo que, empobrecendo (;) enslOo,
enfraquecem o elemento nJOr"i, que é ~ con
dição del.:isiva da segurança, como da fOI tuna,
do Estado. _

Eis n'alguns OUtl'O paizes a prOpOr()i10 em
que está para com a despezas geraes o orça
men to o/'dú.al'io do ensino (sem contar o.lürgo
orçamento ex.traordinari?, que, em quasl toei o
eJle_, benetic13 e te ervJço):

.\nno; I'roporção 1'. I o
:1879 2,03
1879-80 2}0'J,
1879 2,20
li>79-80 2,77
18tH 3,03
1881 3,30

7

1) [bic!.

(2) Dospoza no oxercicio do 1881-82 :

SOlllll1a LoLal. ..

Dospeza com II insLrllcoão pllblica:

InsLl'Ucção pl'imal'ía e socllndada no
municipio da côrLo .

E cola pol)'Lcchni a .
Facnldado, do medicina .
Facul.lado, do direito .
Escola do ,"ioas .
Lyceu cio arLes o onicio' .
Asylo dos meninos desvalidos .
[nstILuLo do, meninos COI[OS ••••••••••.•

dos surdos·mudus .
COJnnlOI'ciLd .•. ••.•. ••... o ••••

~ hisLol"ico .
Ellucandos no Para .
[mpol'ial academia cle mOllicina .•......
Bibliothoca publica .

(3) Despem do ministerio la guerra..
» » :t » JIlarinha.
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part e Zurich (i86fí), em MarburR' e Erlan
gen (i 62), em Bunn (1857), em Kiel (t851),
em Basiléa e Munil:h (18:iOj, elll Wurt~lJur~

(f8/~2), elll G(lttin~ue I~ Leipzig (184-\1), PlD BI'r
fim e Gr'l'if,walrl (1856), elO Prag-a o Vi~Olna

(tHil9); peJa Hollanda, 'm Leide, elll Utrecht,
em Gronill:.!UH; pela B,'Ig-ica, em Lieg-ee (jand;
veltl llalia, nas l'i1clIldarles IIllldÍl'as dt' ROllla,
fildollha. Padua. Pnrmll, Modpna, N'II"des.
A o ,htulmi:ltritl roi recHIJida cllmo objecto d(~

c;ldelr:o~ e c1inic;ls e~peci:oe~, entrt' outras, nas
faculdades di' Vienna (1819), Pr;;ga, Lpipzig
(i820), Borlle ('18,14.), Wurtllzhlll'g (l!hO), GIII't
tin!!ue (184.7), Zurich (1862). G";IZ (I 6il), Hnll~

(t8U1l), HCldHlherg e Bel' im (1865), Riel, RII"
to('h e Bonn (Ulli7). FriIJurgll e Greirsw"ld
(i8G8), In~prud \i~69), M,lrbu"go e O"rpart
(1.871) 'Ir,slJurgo e 11:0, ilpa (1H7:2), Erlangpn
(t873); ntl~ escolas de medicina itillian;ls desd'
a II'i de 18"9 confirlllarla. neste pOlltO, pHliI de
1862, 18liti e I'e.!!, de i8 fi; na ullivrrsidarles
belgas. (:omo capitulo ordinario do programma,
nos curso~ officitles de IIledi 'ina. :o clinica das
muleslia IlIentaes (p;y"hiatrica) é' de institllic:ão
compal'i1tlvaulenlH proxima aos no~sos dws: I'm
ZUI'Í 'h dilta de 1~62; em B.'rli'lI. de 1.8li5;
em Gllettin~ue, dc 1.867; em Vienna, de 1.~72;

em Basiléa, UH 1.~7;l; em Leipzig, Je
f87lb 8' egualmente no decurso desse lapso de
tempo qUI~ a m dil'ina mentill roi acolhida,
COIIIO e plwialidade illdepend, nte, nas univer
sidadt'~ neerlandezas e no, prllgralllma~ fl'an
ceze", onde a ,ua intrllduc\:ão é, I'm Mllnlpt'l
lier, rle IHH, e dH 1877 cm Paris. Na m,',r parte
da faculdade' allen.ils a exiRtl'ncia diRtincta
do cur o de obstetricia é p"stel'illr a 18::!O, eu
mpçando o do Oorp<lrt ('m 1820, o rleFribur)!o
em 1.829, o de Gll'ssen em :1 ~3J, o do' Ro,tock
em i8Q8, em 186\{ o ri" Ba 'iléa, o de MOlltpel
lier em 18~4., o de Naney em 18?:!. Hnje, em
Vienna, (' '"a materia di põe rio duas cadeira~,

das quaes a sl"lg-unda tem apellas dez annos de
exi ·tencia. l)U;IS são tamlJelll, desde 1870, <IS
cadeirHs um i"e de molf-lsti:ls derlllo-syphili
tic/l. na cnpilHI da Austri<l, ontlp, ainJa pm
i8/~7, havi<l apenlls as lições do pi'ol'essor Hpbl':J,
a re~peitlldess;l especi<didade, ljue, elll Monl
pellier nnn e profllssava "m 18tiO. e I'm Paris.
de de :I.!l77, OCellpa tr,'s cursus. (1.) M'ls todo~

e~ses melhoralllentus eriHlI1 iDlpO~ iveis, ~i o
ERtadu blluve c fie a~uardar o as~elllimenlo

univel'sal dos I.lrofissionaes elO re/;I\;ilo á cun·
veniellcla de aR innoval'õt's; e. ~i estH clau-
ula constituisse elf'·l.'liv1ILnonte lei l'Olno IJre

sum UI os aJver~arios da reforma, ille~itimo'

seriam, em trldos ps"e~ paize, os ;ICtos de
creaçiio do en ino dessas espedalidoldl"ls. NH
ti/tlim g-OVPI'no, porém. ,e ddel'e 1Iunca deMIte
de mbaral:o tal, nem "qllel' deu mo~lras de
lhe pen' bel' a exi tencia. Alls 01 bo~ de tlldus,
pelo contrario, empre se teve pur incon tro-

(I) FIA."x: L'c'l.<ciDIl. elc la mllcl, CIl {'/cm., p. 62, 63, 6/"
65, 66, 67, U7, Hl; ~Te'~ P 1\ V&: O"q ele rillst,.. dallS /e
roy. dcs Pays 80S, p. 189, f9U; Statisl. de / ells. S/IP 'ri"II'
(1';1'; , ~llJCC :LXXI 1111' p. LX. XVIII, 2R', 299; Rev.
Illt. ele "CII.<. 11881), v... II, p. 84; Socitt~ POIU' 1'~/. des
quest.•L'ell'. supa,', l~i9, p. H!6-7; Siclt 101 dI l'enseID'"
IUpi,·. do/ula .'1.1; {".is ele I'ÉII(. R'Ppol't. t:ie". paI' M.
Dr/COUI', millistl'. dc l'["st" p. 56-7, 66·7.

vp.rtivel a comprtencia do Estado para pesar o
pro e o corLtm, eoLrtl as opiniões divergentes
dos pro(jssiou;le., decidindo, noio pela fJ na
unanimidade milterial dos opinantes, mas pela
'uperioridilde r~cilloal da argumentação de
uns contra os oUlros.

E' assim 4ue a Allemanha não hesitou em
crellr, lia univer~idnde ue Leipzig, entre o !wr
viço~ da faculdade de meuicina, nm instituto
deplioto.qm/lhla; é assim que ,I eSlatistica rcrma
UUl r;llllO de en-ine nas fal'uldades de Llireito
hodallrlezas; " a~silll quc, i1indól recentelllente,
o IlIinistro da instrucçiill pllblica "lll França,
solicitado p"la c',mml.ssc1o di: orçamento, numa
das camara-, a apoiólr a creilt;ào úe UlOa clldeira
de moll'stias lIervosa , em vez de submelter á
IInanimidade do.~ pl'ofissionaes li annul'ocia do
goverllo, pOZ :'penas em cuntribuição o juizo
da raculdadn rle Pariz. Mas nem na França,
nHm na ~uissao nem na Italia, nem na tlol
lanrla, nem n" Belgica, nem na Au~tria, nem
na Allelllanlia o Estado cOllhece os seus de·
V81'1'S e os lillliles da sua autoridade em nla·
teria de ensinu I Do B,.azil " que devia partir
para lodo' eJles, em nome da ~ciencia, a lição e
o eXl'mplo I

Mas exi-te. ao menos, ou ~erá pos~ivel nas
circ·llTIstancia. actuiles da pvuluçào bumana,
e~sa preconis~rla unólnimidade? Ondl1? A res
peito de que assuluptos? ~1I1 que esphera do
ensino?

No ensino superior? Mas, evidentemente,
dl'cididaml'nte não. Houve ultimam.ente qUt'm,
numa comllli'sâo de orçamentll, impugnando
a cl'ea~iio das cadeiras pruposlas, dissesse:
c Tudo é p ysica e cltimica.' :;upponh:lmos
que sim: A phy ica e a l'llilnica serão tudo.
Mas enlão parece indi PULilvol ao menos'á
phy ica e á chilllica o direito a cadeiras
disti ndas nas e 'col as de medicina. OÍl·-se·
hia inevitavel a cou·equt'ncia. Pois Ilem:
nem a physicil nem a chilllica resistem á
prova de unanimidadp : nas quatro raculdnlles
de Dlcuiciua olliciaes da Hullanda uem a chi·
mic, nem a 'physica se professam, (1)
I ing-uem cootesta. eotre nós, um logar de
di1'eitlJ estl'icto, nas fólculdadps de medicina, á
hbtoria natur:i1, á matel'ltl medica, á medi
cina leg-al, á hygiene. Pois uem: nas facul
dades da Allemanha do NlIrte a ausenria de
cadeiras e"peciaes desses assulllptos • é quasi
,qpml. • (2) ','alta·lhes, portanto, a ttnivelsl/li
dad' das adh"sões, Logo, elll presença da
regra estabele"ida pplos doutores da nova
scit'ncia, a reformll, não s,', ha de abster-SI' ria
erealiâll flflS cadeirns plant'j;ldas no projt3cto,
como, lIté, deve cortar nas já existl'nte, nas
antigns. Eliminemos do curso a hyg-Ien", a
matel'ia meJic", a medil'ina Ipgal, a botanica,
a pllysica, a chimica; riS'lUP.IIIOS, pda ",eRma
raz:io, do ensinll juridico a econlllllia politica,
que nào se ellsina oa f;lculdade de Aix; o
direito da gellt 'S, que nito se estuda nem
em Aix, nl'm em Caen, Dijon, Grenoble, Poi·
tiel's, Hennes; o direito constitucional, que

(I) D. J, STBYN PARVI!: op. eit., p. i90.
(2) FIAOX: Op. cit., 2f8·9.
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não se cursa em nenhuma dessas faculdades,
nem nas de Dou:d, Lyão, Nancy e Toulouse.
Em homenagem á condlçflo scimti/'ca da ttlta
nimilla'tli Imtt'e os p ofissi'Jl/al!s toda~ es~as es
pecialidades e51ã,) cOlidem n:lllas, Iodas urge
que se proscrev:lm do nosso ensi no uIle
rior. M:ios á obra, para o bem e grandeza
da ~dellcjll I

Applicado ao en~ino secundaria, não é me·
no~ infeliz, menos t:himerico, menos absurdo
o {'ri teria do assl'.ntillwnto 'unrmime d"s cllm
petentes. DRve a instrucção, nes-a esphera,
ser classica? Niio; que ;illi vos vêm com em
bargos os amigos exclusÍ\'istas da educação
scienliIJca. Convirá, plIÍS, que seja ab~oluta

mente. ou especi;dml'nte, domillada pel s
sciencías tle vel'i IIcação posili va? Não, que
vol·o impugnam o~ eutllusiastas intrallsig-en
tes do saber litterario. Será elllão ~imllltanea

e harmonic:lmellte positiva e lilteraria ? Tam
bl-m nào; porque dl~ um e outru I<ldo, elll um
e outro camj:o, encontr"reis 1J0.:tilid<ldes in·
flexiveis. In~istirá particularmente nas lin
guas vivas, ou nas Iinguas monas"! Excl uirá
estas ou aquella~? Será iutegral e universal,
estahell'cen~lo no paiz inteiro a base geral de
Ullla educilç~o commum, accessivel a tOdOS'!
Ou constituirá simlJlI1smente um tiroeinio
lm'par" orio lJara o ingresso n'ls universida
des? Qualquer que fora solução, infallivel·

, mpnte :::e vos ieparará SellllJre, elltre o..; profis
siollaes, um nUlllero consideravel de reprova·
ções veh9ment~s e irreductiveis.

Onde se refugi~rá entào essa unanimidade,
quP. a descubramo..; uma vez 'i

No ensino primHrio "! Aqui ao menos pare·
ceria filcil dep"ral-a. Que a instrucção ele
mpntar comece pela II'Hura, pl'!;1 escripta,
pelas no~ões gramlllaticaes du idioma verna
culo admitte-II, dir-se-hi~ qno unanimemenle,
o conr'eito e a prHxe correnle de todas as eSl:lllas
entre nós. Pois ainelH aqui se rom.peu a unifor
midade dos antigos progl'ammas, da~ opiniões
abillisarlas entre os pedilg'ogi-tas. entre os que
cultivam a sciellcia da educação. Hoje as
autoridades de melhor nota Ilcretlitam que a
ponna e o livro nfio devem sei' postos nas
milO" de creanças, senfio ('01 annos m;tis lIdean
t;ldo' da puerit'ia, dppois de adquirido. p lo~
sentidos, pI-lo comlllercio directo do espirito
com as ('oisas, Ulll predoso começll de instruc
ção. SHI.JiOS ha, que desl'o I her'em a nl'cessi
dadB da grammatlca na educação commull1.
Outro~, que a espat;am para a e~cnla do se
gundo e terceiro grflu. Muitos qlll'rem que o
de,enho pr,-ceda a escripta, a que, até ba pouco
. e al'l'f'ditflva impossivel c"nte~t"r a preceden
cia. Varios. emlim, opinam que a escI'ipta
pl'l-cerla II leitura, ou que nno se aprenda fi
lei tura ~en;lo pela escripla. Nem :t respeito do
a Ú c pódr~-nos valer, pois, a silbia ullani1ni
dade prllfissinnôd, que esta reforma comUlPlte
o errll de desconl1el'H I

Dignu dp. piedade seria realmenle a condição
do reformador da ill~trul'ç;io pUlllica. qlle fizes·
se dl'pp.lldel· asua obr:t du rle'l\ub ri m'nll to de"a
especie de pedr~ pllilosopl1a1. De litl 'refo,ma
o pl'im,·'jro capitlllo Iwviu de ser a deereLH'
ção da immobiliJade em materla~ de ensino

oficial; o segundo, a revou-ação de todos os
melborampntos ultimamenle adquiridos, a
re~taurnção, elufim, do saudoso statu quo, pelo
qual faz votos o nobl'e sr. senador Junqueira.

Cuntra a emphase de,sa especie de Cl'usura,
que, a pl'oceller, invalidaria de todo o nosso
priljecto de reforllla, desdi' o ensino superior
[Ité á instrucção rudlmentllr, re,t1l-nl's, por
ultimo, a sati,fação de podl'rmos appl'lIar um
pouco pal'a a scienciu lambljm. Por toda a
pnl'te, ell1 todos os paizes, ella exi~e:t mlllLi
plicllt;ão dos laboralorios. du~ institut'l. expe
rilllentaes, dus ~m Ibitheatro.;, das clinlcas,
dos curs'ls dl e pel illlidades, recorrendo sem·
pre ao ESllldo, e profligando s"mpre o go·
verno, onde quel' que elle difficulte meios á '
realiz:lçiio dessa~ aspira~ões. A es 'e respeito
a opin.ào é boje a me.:rlla na AustrÍlI e na /ta
lia, na Bel!5ica e na Ho land~, na Franra e na
Allemnnha, em Buenos Ayre~ e S. l'etp.rsburgo,
no lapão e no Chile. ~elll é só a intuiçôo vul
gar, o sentiml'nto commum e a ('xpAl'il~ncia

das gr'andes instituições, otliciaes, ou não ulll·
ciile~, de ensillo, o que a apoia. A JJbiloso
phi(l não rompeu com o bom senso. A Revi ta
de PhilosoplJi<l Posiliv~, elll Fran"a, advnga,
'acoroçoa, applaude quantas innlJvações oli
ci"es se,f"t;am, ou p(l~s"m laZer, nasL" senlido.
Aos melhoramentos dessa categ-oria vemos
IIssociados nomes, cuja reputação se e:-:tllbtlle
ceu na propagan1h em favor da sl'iencla da
realidade: os WyrouboITs (i). os G,'org-e Pou
chets (2), os Ch"rles llllbin (3), os Jules
Ferry, os Paul 8erts. (4) E não seremos te
mer-urios .. i, por denadeiro anrulTlellto, nos
abrigarmos á sombra do patrocinlO de um
nome veneravel na sciencia: o de Augusto
Comte.

A. ComtA, de faelo,miui tra-nos, na sua vida,
o mais frisa Ite dos exemplps contl'3 o novo
dogma, que recusa ao H:stlldo o di rei to de in
,tituir o ensino de materias a l'pspeito de cuja
necessidade, OLI ulilidade, não sej" conteste a
upi nião dos pro[]ssionaes. En! i83:t, reallllente,
o preclaro philosopilo illiciou perante o go
verno fr"ncez um" serie de anill1~dos e per
si~tentes esforços par'a a fundação de uma im
pOI'tante cadeira. que, ~eu-undo o seu pensa
men LO, devia ser preendlida por elle Com
esse pl'nposilo dirigiu·se pe:·soalmente 3 Gui
zot, ministro da instrucçào pulJlica. Nes~e in
lUito lhe enden'\ou unia n' til 31'- asoada, em
29 de outubro d:lqllelle llnno. Para u me~mo

lim lhe e~creveu, ~inda, urna exLen~a carta
demon~trativa, aos 30 de março de i833. Des
attendido pell' governu, deu ~ lume, no Na
donal de 8 de outubro de i833, um artigo

(i) L'on.eígnflllellt líbre (La Phílos. Po,.it. i868, tom.
II, pago 442). QUetlUCS mols á propos d'ul! disoo",'s de M. ilfi/l,
SILr l'illstl'. ",od.rne. (lU., 1867, L. I, p. I,f:l).

(2) L'ells. supér. des so;ellc. á Paris. (L'.l Phjl. Pos"
i 872. tlim. IV, p. 25,) E' hojo o profo.sor do ana~onlia
e'omparada no Masou de Ristotia Natural, em Pal'is.

(3) L'j,•• tru<:tioll el l'édllcatioll. Paris, :L877.

(~l P, ojct de loí fll l'orf/aniMtioll de 'ell.•eiqll. supéríeu,·.
P:\1 is, i /lit. DI;, 0111 s SU" Úl créotien de llouvei/es Fuwl,es de
MéllrchlC. ( o '"01. Discolu's Pal"lemelltaires, Paris, 1882.
p. 40.)
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'rritaLlo e violento. 'l'reze annos depois (2 de
3etembl'0 de 18~6) reiterou a sua tentativa
;leran te o mini terio de aI vandy. EmOm,
mallo~rados todos esse esforços, um di cipulo
seu, E. LiLLré, nl'sociou a sua penna, depois da
revolução de 184<8, 6 defe a de.a perseve
rante o calara fi aspiração do chefe da ua
escola. Quo novn cfldeira era essa, apaixona
damente reclamada pela philosophia po iLiva?

Iguma sobre cuja in tiLuição estive sem
unanimemente accordes os proO sionaes? Em
que argumentos esteava elle essa proposta,
essa exigeocia, e fi quasi intimação, dirigida
aos 3gentes do Estado? Na unanimidade dos
compctentes? Ab olutamente não. Foi racioci
nando, • expondo ns suas idéas a respeito do
homem, da sociedade, da civilisalião, da reli
"ião, da philo ophia, da historia., attesta Gui
zot ('1), que A. Comte procurou convencer o
mini troo

A c3dcil'a cujo e tabelecimento exigia, era a
de !listada das sciencias physicas c mathema
ticas. E tão Iong-e e tava es a creação de ter
em seu apoio o assenso universal dos com pe
entes, que Comte apre enla, e defeode o SAU
rojeeto como cOllCePf{LO ~tnicamente sua, accen
ua 3 auseocia, em toda a E1W0j1Ct, do en mo

dessa e peciHlidade (2), declara-se etJl todo o
mundo o unico homem capaz de profe 
sal-o (3), e entra em considerações acerca da
m3neira de prover á remuneração do profes
sor, extinguindo, no collegio de França, a
cadeira d economia politica, ou solicitan:1o
6s camaras verbn e pecial no orçamento para
e sa de peza. (4) Que é feito, pois, da clau
sula da unanimidade entrc os profi sionaes ?
Deante Llesse ca noo, Guizot Ó quem teria razão
contra Augusto Cum te, e os preceitos da scien
cia po itiva teriam recebido das mãos do fon·
dado!' da e. cola a transgre são mais solemne.

Cheguemos, portanto, á aonclu iio razoavel,
ôJ que custa ao sen o comlTIum conceber como
se oppugne em nome da philosopl1ia: - a van
tagem, ou a mgencia das innovações em ma
teria de en ino, a necessidade, ou a conve·
niencia do alargamenlo do programmas de
instrucção ollieial, é, como lodos os neg-ocio
hnmanos, susceptivel de exame critico, de de·
monstl'ação racional, pela apreciação elos
factos, da coisa, das idéa, não peln con
tagem bmta elos votos, pela averiguação ma·

(1) Mil,tloil·C'. '1'0111. li!, p. i25.
(9) • III1'Y a plS C/I P,'allcP, IIi 11IJI'18 ell RI/,'ope un soul

couro pour oxp.iqllor la forlllaliOIl 01 lo p"o"ros do no
connaissallco" oil <[lIanl à I'onsomblo do la Ilhilosophío
nalurollo, 5011 qualll à aucunoscionco on pal·!iculiol'. VII
faH aussi sonsiblo osl prolll'O à camclorisor 1'0. pl'il do
no Iro Y'lómo d'insll'uclion publiquo, 01 poul dounol' uno
juslo mosu 1'0 do la vé"; lablo porlóo dos homilies ,I'E'Iol
:Luxquols Ull lei COIIII'aslo 51 actuollomont signaló. salls
qu'ils y rassonl allcullO allonlioll. quan<l ii pouvonl y
l'ómódlor aVOc lalll <I facililo • A, CO'ITP., arl. no
Na<:ioll., om 8 <lo oulubro, i833. ,"01'. E. LITTIII' : AlIgtlsle
Comte elta Plulosophie Positive (Paris, 1 7i), paS 197-220,

(99) •... UIIO chair'o do cíonco, <lil'ocL monl COIl acróo
" ~·hisloir.e ,los sci~lIoios posilivos, que seul ellCOl'e je POlll'
ralS "("Iplll' de 1I0S )OIl)·S... • A, COMTE: OOIU'S de Pltiloso
poie Positiu . (Edir. Lilh·o). vol. vr, p. 19.

(4) A. ConR: Carla do 30 <lo marro do 1 33. (LITTlli::
.4. 001llle cl la Phil. Posil., p. '2 7.)

terial da sua unanimidade. Foi I'aciocinaedo,
e oppondo·sc â unanimidade, que lhe era con·
traria, foi esforçando- e por actuar, mediante
uma drdaCf{IO philosophica, no animo dos esta
distas fl'aocezes, e reagindo, com tenacidade e
indignação, contra ct universctliclacle das opi
niõe. corromles,dos Vutos proOs ionaes, opposta
cto alvit1'e innevadol', que !\.. Comle lur.tou des
cerrar ao methodo positivo, 6 sua philosopbia,
as portas d(j cnsino ofTicial, conquistar. lhe um
logar eminente no quadro da inst1'Ilcciio 1'Ctl'i-
buidct lJclo Estado. •

O Estado tem deveres p3ra com a seiencia.
Cabe-lhe, na propagaç50 deIJa, um papel de
primeira ordem; j6 porque do desenvolvi
mento da sciencia depende o futuro ÓlI nação;
já porque n creação de fócos scienliücos de
ensino é de exlrema dilIlculdade aos particu
lal'e ; já porque entre a sciencin e varias
profissões, que entendem com a conservação
dos individuos, a segurança material e a
ordem juridica dAS ociedades, ha relaçõe:
cujo melindre exig-e garantias, que só a in·
lerferencia do Est3do será capaz de olTerecer.

Dizer que o E tado en ina n sciencia feita,
é reunir numn só proposição dois grave:;
erros. Em primeiro Ioga r, o E tado niio eo
sina; e a idéa do Estado ensinaut , de de que
não se reduzir a uma imple imagem, cor
responde a tendencias que a liberdade COIl
demna. Cifra-se a missão elo Eslado em pro
porcionnl' á sciencia uma si tuação especial
mente favoravel para sei' estudada e eommu
nieadn; em velar pela elevação do nivel da
competencia entre o pessoal incumbido do
en ino, e assegurar intelligentemente o rigor
mais efficaz,' nas provas de vel'ilicaç50 da
capacidade proOssionnl. Dadas estas condi~~ões>

estabelecida e sa vigilancia quanto á uperio·
ridnde seientiOcn do profe sOl'ndo e fi morali
dade na distribuição dos titulos de habilitação,
o en ino na plenitude da sua vida e da sua
liberdade pertence a essas corpora(;ões, que o
Estado remunera, nomeia, anima, sustenta.
mas não dirige. Portanto, O Estado não en
sina: erea, e manlem o eosino. Mas que
en ino? O da sciencia feita, disse alo'uem nos
recentes llebates parlamentares. Sciencin
feita! Qual é, nesle mundo, n que se pócle
vanglorinl' de taes fÓl'os Não osabemo nós.

O quP, é certo, é que o quauro das instituições
docentes mantidas pelo orçamento nacional
deve abranger a sciencia,.ó a ciencin, ma.
a SciCllcia toda, na uas parle- já elnbor3da.
e nas em elaboraçãu ainda. Percorrei todo o
progl'nmma do nos o curso' de sciencias j ll
ridica e ociaes: erei capazes de apontar-no
alguma, d'enlro as professadas nes e- e~tabele

eimenlos, a que e possa chamar {cita? Con
siderae uma a uma a cadeira de exisleucia
incol1tcstada e incontestavpl, nns escolas de me
dicin<J : onde nos descobrireis o meio de dar
com a seiencia feita Será u.ma sciencia (cit{t
a chi mica ? a phy ica? a ph)' iologia? a pa
tholorria ? Não! E, no emtanto, não é po si vel
im.lginal' um medico, .em o mais completo
conhecimento de todas ellas. Eis o absurdo a
que s a cl~u llla nos levnria. A sciencia in·
teira, em todo o seu dominio, entra natural-
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mente, e necessariamente deVI:> entl'ar, no
circulo do ensino ollicial; mas unicamente a
verdadeira sciencia, a ciencia digna de tal
nome,-isto é, a sciencia dos factos de01on~tra

veis, sua averignação, cla sificação e expl ica
ção; a sciencia dos phenomenos observaveis do
nniverso, con iderados já nas fórmas e rela
ções abstractas sob que elles se nos ofTerecem,
já nD sua natureza intrinseca e elementos
concretos ;- não a pretendida scienciD do in
corrnoscivel, do inverificavel, a metaphysica
sob os seus diversos aspectos; em um ma,
- a sciencia do real, sem mescla de ideologia,
de sobrenatural, de abstracções Drbitrarias.
Para esse ensino, pDra a fundação de um ver
dDdeiro systemD nacional de instrucção publica,
que de tal qualificação seja digno, estendendo
se, como va ta gradação de raios luminosos,
desde a vida popular até á universidade (I),
cumpre não poupar abnegação, genero i
dade, heroismo .

• A Drte de ffizer a proposilo um sacrificio
deve-se contemplDr entre os meios de enri·
quecer.» (2) E não hu sacrificios, a que tão
de molde D-sente eeta maxima, como os que
tenderem á educação do paiz.

SDgradas são a es e respeito as obrigações
do governo. • E' dever do E tado • ( ser
vindo-no das palavras de um eminente °a

.bio) • velar pelos interesses da maiori3, qUDn-
to ás reciprocas relações individuaes, e es
peciDlmente pelos da nação em presença de
todas as outras. Cumpre ,que elle se desem
penbe desse dever, não só no concernente
DOS interes es materiaes, senão tambem, e
principalmente, no que diz respeito aos in
teresses intelIectuae e moraes,-não sob um
V30 pretexto de gloria nacional, mas porque
uma dDs condições de exi tencia de cada
Estado é não so deixar descer abaixo dos
outros Estado, sob qualquer des es aspectos.
Possuindo mel boI' do que os particulares os
meios precisos para ser mais exactamente
esclarecido que este no tocante a eS.as
questões, os ,qOVP.T1IOS são ?-esponsnveis ante
o paiz paI' toda e qualquer n.e,qti,qencia no des
empenho dos enca1-gos que lhes impõem aqlbi
os progressos elas sciencias, das artes, da eco
nomia politica. • (3)

Que os poderes publico se possunm vi
gorosDmente da cODsciencia dessa responsa
bilidade, é o mais ardente dos nossos voto,
- bem que não nos escape a difIlculdade da
sua sati5fação, num pniz onde, com mil vezes
mais razão do que da !talia se queixava, noutl'os
tempos, um celebre palriota, podemo dizer,
sem injustiçD, que, salvo honrosas excepçõe ,
•em tudo se pensa, meno no ensino popular .•
(~) Com tudo, os ultimo actos do parla-

(il • No syslelll of public e<1ucalion is worlh)' 1I10
namo, uuloss il crealos a groat oducationalladdllor wilb
ono end in tbo gultor ontl lbo olber in lho uni I'or,ily .•
RUXLBY.

(2) JULBS SUIOX : L'Jcolo, pag, j.

(3) CUARLES ROBIN: L'illstrllctioll ct l'éducotioll, ]lo 283.

(4) c... in Ualia a luUo si pensa, fuorcbe a1l'edn-
cozione. > D'AzBOLIO: l m'ei "icol'di, v, II, p. i82.

mento, despertado pela propo ta de orçamento
do imperio e pelo nosso projecto de reol'ga
nisação do ensino secundal'io e superior, in
fundem·nos mai alguma confiança.

Nella hauriremo alento para a prosecu
ção deste trabalho, recol'dando á represen
tação nacional as eloquentes advertencias de
um dos mais insignes talentos e dos espi
ritos mais praticos que c te paiz tem pro
duzido, contra a no sa indiITerença habi
tual ne tes ass·umptos. « Quaes serão os des
tinos do nos o systema de governo, que deve
Dsentar na capacidDde eleitoral, si perpe
tuar-se o embrutecimento das populações, en
grossado pela corrente de proletarios de cerla
parte da EUl'opa? QUll sorte aguarda a nossa
industria agrícola, quando, vel'ificada a imo
potencia da rotina seculal', o pl'oprietario
intelligeule carecer de temperar a crise dn
deficiencia de braços com os proce so dn
arte aperfeiçoada?

• Vêde o tri te e peclaculo, re uHado fatal
da imprevideucia com que descuidaram da
ed ucação popular-nossos costumes que se
degradam, no sa sociedade que apodrece, o
fanatismo religio o que já se cbama o partido
catholico, um paiz inteiro que parece obum
I.Jrar-se, na segunda phase deste seculo, quan
do as uações carcomidas pelo absollltismo c
ultrDmoDtanismo, Italia, Austria, He panba.
França, reat3m gloriosamente o fio das gran
des e~peranças do seculo XVllI I (i)

• Uma lei da divina harmonia que pre ide o
mundo, prende as grandes questões sociaes :
emancipar e instruir é a fórma dupla do
mesmo pensamenlo politico. Que havei- d'
otl'erecer a esses entes degradados, que vão
surgir da senzala para a liberdade? o bap
ti mo da instrucção. Que reservareis para
suster as forças productoras, esmorecidas pela
emancipação? O ensino, esse agente invisível,
que, centuplicando a energia do braço humano,
é sem duvida a mais poderosa d4S metcltinas de
traba lho . • (2)

Esta voz, que vem de além-tumulo, é a
intuição impes oal do futuro. Oxalá que ella
cale, e frutifique no parlamento, em cuja
tribuna parece resoar contra os deleixos, os
abu os, os preconceitos e as ignorancia , qu
protellam, alToila ou nrdamenle, a rrrand
rerol'ma,.

1\

DA OBRIGAÇÃO E-COLAR

Para que a gratuidade do ensino elementar.
impurrnada ainda boje, n'outros paizes, entre
algunOs espirilos de primeira ordem na scien
cia e na vocação liberal (3), mas definitiva-

(1) -rAfAR. BASTO'; A Plovillcia, I). 229.

(2) !bill., p. 23~.

(3) HEnDERT SPENCER: SciCllee.§oci!!lc, p. 398-:-400. Social
Staties (Lontlou, 186), pal!o 36:>-3/0. Peruzzl, em 1111'-
PD.U: L'i••'tr, publ. el/ ltalie, p. 63,66. .

FER~EUIL: La l'érol'm~ rle l'ellsei,qllelll, ell FmI/CC. Partr.
1879. P. 18. 33 o r,:l.



(fl • A Lruor opioion, surolx, Is that cdueotion is lho
rlvhl rf ovory ehild io a ehrisban anu eivili,o.1 laod, aod
a ri II li Llo he oso.1 for his own sako aOll for bis own imo
provolllellL firsL, ,ntl Lbon wHh a viow to Lbe a,lvalllago of
olhurs. l:1ow woulol ii ho pos ihlo ror lho workillg elassos
lo provi lo (or lho highor InsLrllctioll uf Lheir chi ,Irco?
And ir po r8 aod mOlllhers o( parliamo. L do noL pay for
ali lho e,locaLional atlva La~os lho\' OfljOY, why shuolu

1bo worklolt classos? Oughl noL Ihoso who havc lia,1 Sll
moeh providou for Ihllm, and hav,) il,horilllU lho aceumll·
latotl ox~oriollee. presLil!e, and omolUlIlollto of eo"lurio~,
to ho wllliog Lo oxluo,\ lo olhars a litLI. siml ar a IV,ln
Lago?· G. Srv.EI.K: Gene,·.1 Repo,·/ foI' /~e yrar 1880, by
Her Majesty's Inspector, 011 th. schouls ill$pecUd by ililll in

Jhe PI/!sf II, Dist>icl.
F.1lI1llelaUIl lia ln~lalorra, O em u r, docllmento omeial,

oslu :-mrma lio UO dire./. de 10.1as as er.,lur.as ao oosioo o
do devor social .\0 gratuiJaJc da !ostrue\,ão eomUlum
moroeo ospocial atlooçAo.
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mente resolvida entre nós pelo art. i79, § 32, gem os lJuaes é captiveiro a lei, :lbsurdo a
da carta de 'J82[~, corre~ponda alls eus tins, e impu1ilbilidade e a repl't~ssflO inju, tiça; e, a
reslleile na sua plenitude os direitos qlle a par dessa direito do inrlividl10 para c"m a
deLerminum, cumpre llssllcial,a in ·r.paravf'l· l:ul1ec.ividade social, o c1ir<"iLo corre!:llivo, in
mentl~ ao principio ria ingtrul'çào obrig:llllria. conteslaval a I~~til, de n"g:lr á iglloI'iIlH;ia. do
AS~lm comu a ohrigação e cU!;lr presuppõe, ,'m indivi,luo a lib 'rdarlf' d... obri~ar a D;lÇio are·
boa doutrina, que aliás II pratit'a nem selllpre callerno seio da ordBm commum cerebros atro
tem observadll, a graluidade da escola, a :,iro phiaáo~ pela aus,'neía cte:'sl> educ;oçàll rudi
a I:'sl'ola gratuila sem a frf'quellcia imper:lli· ml'nlal', á miDl!ua da qual o enle bum:lno se
va reilrl'sl'Dla uma in 'liluiçã". mutilada. Ntio desnatura. ti inh;obilila para a Clll'Vlvenl;ia ra·
ba, (le f"ito, insllluição perfeilamelltp. rt'aliza- cioual. Pois belll: e tI"':> dir"iLos ,ummos,
da, si lião reune em si e. tas duas condit;õe~: cuja ati.;fl1çtio lem pm mira a gratuidade do
calJal h,lflllonla l'om o illtuito que a Inspirnu ensino, serão illnflidos sempre, elllquanlo a
e s:ltisf:l(.;ão inleira das exigeDcias fundamen- iDslrue~ão primaria lião deixar de ser facul
tae~ '1uo a legiLimam. Ora, n'ulOu coustiluiçfio laliva.
democl'atica, não lJódeser ouLroo I1t.. dossacri- Da que serve, contra a resisLnncia indol~nte

ficios illlpO.LOS ao eSlado pela ddTu,ào g-ratuila da igllorallcia, inVelf'fada e sl.tisfpila na sua
dus rudiml:nLos de educaç;ío inleliettual, senão ce !ueira incon~cieute prllverdes a que:l escola
a necessidnde, pa.sadn elll julglldo. de que el.les seja accessivel a llldos, si 0:'10 adslrillgirdes
sejam cummun' a lodos os habitanles válidlls todus li necessidade ilTesi tive! de aprovcilarl11U
du paiz. Mas a proclamação desla neceSSIdade as vanlagens dessa i1cce~sibilidade? • No
imporL3, ao mesmo tempo, o reconhecilllento que respllita á inslrucção d.,s massas " dõzia
im(JlicilO ou a creaç:io legal de um direilo. a Eu)!. Rendu, n'uma da.; SUilS mi.;sões á
Q Ial 'I Es e direito dos paes, simples elernelltu AlIemanha, o tardeal vun Diepenbrol'k, bi-po
integrante da soberania irre,pun avel4ue Ibes príncipe de Bre.;lau, • qnantll a um'l parte
aLLribuem o~ ndver arios du ensino o1brig-atorio, muilo oUlnerosa ddla.;, não lia meio de riil'i.'lil
a cerlHS filcilidHdes para a fQl"lnaçào morl1l da a, smào s b a condiçà) dp Impol·a ». Este
prule? Não, de cerLo; porque, si a esse di- é o resulladu irrel'ut"vpl (III exp"riellcia, que
relLo cnrrespond,'sse unÍl;alllenle um dever no essa re,peitavl'l nulorldade fntnceza procla
fôro intimu, . em nenhuma subordinllçào á lei IlIaVll :lssim, ha perlo de trinln IlllnllS: • Dê
exteriol', o p:lpal do E:Lado reduzir-sI' hia ao nus a lei um meio ('omminaLorio de "omi·
de mera ab'lenl'ão ante Ullla queslão de pura ,nar a desidia ou a cllbiça, alilll de povcllIr a
con,ciencia individual; porque só as obriga- escola, e tornal·a effic"z m,!dillnte um I fre·
çõ,s que envolvem direcla responsilbilidllde do quencia assidun: tal é a iltv'u'iavl'l c'onclus~o
indivilluo p:lnl com os orgãos da. ordem coi- que um cenlo de Vl·zeS tl'IIIOS I'olhido dn bOI~ca

lediva podem impôr ás illstituições sociaes da lJ ,rochos e dos mairl·s, isto P, de homens que
IDllld,'s e onus como .0 da gralu1dade do pri· lutam diariamente, IJl"'ilu ii peit'l, com o· facLOs,
meilo ensino . .ti. ll~i a qUtlSl filia, portanlo, e que uma expp.riencia prllli('a eximp. do~ ex
e:se encarg-o publico a:sulnido pelo paiz, não cesso~ da rOlina, bem I:omo da lYI'lillnia dos
é fa, i1ilar á paternirladB o exercicio de um logares communs •. Já o:nt.lo não era nova
munus domestico anle euja infrllcção n aulo· e,la evidencia; por'lu:lfllO Vlnll1 .mnos f1nICS
ridllrle se reconbeça desllrmada. Evideute· dissera Cou~in: • E' conlraditlJrio pror:lamlll'
mente. nào póde sei'. a necessidade da insLruI'ção primnl'ia, e não

Esse comprollli: o, com que a constiluição querer o unico InPio ClIp"Z l/e j·e/llizal-II .•
grllva o or\,lIJlento pulJlko, expriule dois di·. Di:,cutir hoje a legitimidnde juridicn da
rt'ilos, que têm a sua sancção na COlDmu· inslrucção olJrig-alorin seria já uma Iucut/l'a·
nidade organizada polilil'aml'nLe : o dirl'ilo, ~~ào meramt'nto didal'licll, e a vossa comlDi~são

irl'Cl:usavel D llld'l a l:relllUI'a bUlllalla, de que nno se dará a taõ supel'lluo esforço. O que
a sociedade lhe subminisLre, no prillleiro relev:l moslrar, é qua e.,.;te primipio está hoje
periodo dil evolução individual, os principlos victorioso, pur assim r1izer, em Loda 11 supr.r·
elelltenlares de muralidade e intellectualirlade ficie do univel'so civilislldo. e que. seg-lIndo a
(i), sem os quaes não ba homem responsável, mais irrel'ragav../ das inrlucções exper'im n-

taes, nãl) ha pCls~ibilidade d,' instl'Urçào popu
lar sem a sllnc'ç 10 ria c,"'rcitivi,lade leg-::!.

Não philosllpllllva M:lc"ulay COlIJO ider.lllgo ;
dbcorri:l, pelo cllnlrario. nos mais eSlrlcLos
Iinliles da verdadl~ira pr1lticn e da .. bs,·'rv')(,:ão
universal, quanrlo ligava ao direito de punil'
o tle exigir a instrucção, c Dev,'r e do I{O
verno prllte!!er·nos ílS "es,oa~ e a propriedade,
conLra o que ;'s possa por elll perigo. Ura. a
principal causa dos perigos que arJ'Íscalll a
propriedarle e :IS pes oa.;, p a ig-lIorancia cra sa
doi (lOlll'num do povo, LlIgll, adslricto esln o
I!overno a curar de qll'~ o ('OmlnUID do po~o

não'fi IUI) sendo grllssei.-amenle il!nnranle. E
qUlll vem 11 ser a :lllerl1Htiva 'I Todos rl'l:onI1e
CI'ID qlle a onrigaç:lo do guveruu é acnu.rlllr,
pdos meios possi, eis, a nossa existencia e
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fazenda. Mas, exclnidn 11 educ~ção, qlle
mel" IhH deixlles? Oeix:les-Ihe "pen"s e:~es

m<:ios, que, Ó a necessidude pó.le justifit'ar,
ml'ios que iqtli ngem ~olTri mlmlo furlllidi,vel
não 'ó uu infritClOr, co '.0 aos innocenle que
CIIIII elle têm vinculo s. Deixa..s-Ihe os fusis e
a~ baionetns, os trollcOS, os pelouf'Ínhos, a so
lidiio cellul"r das pri,õ,'s, as culonias pellHes e a
furen. Vêdll, pOi., pm qlle t· rmo se e talJelece
11 que,tã". Telllos UIU ill lltUl", qUf', por ao
nU'111C a de todos, o governo dev,> rellllzar, e,
pilra o rt'lllizllr, niio ba mais que dois CHmi
nllos, um dos qUites conslsle em tornar os
inrlivir!uos melhores, mais il/n.lrados, mais
ftlirzes, e o outro Hm filze]·os iofames e mise
rav ·is. PÔclfl, pois, haver duvida a respeito de
qu II c1ess,·s dois se deva preferi r? N 10 st-'rá
smg-ulilr, nãll será quasi incri vI'! (fue homeos
pills f:' b"lIevolos professem isutlall1eote ii d ·u
trina de qne o mag-iSLr3du é obri.g-itd ) II punir,
nll!!"odo·lbe, ao mesmo tempo, a obrkação Uil
en<inar? Ao meu ver, é perftlilalUeule claro
que quem lem o direito depnforcar, tem o de
ed nca r .• ( I )

ti:, com efftlilo, a prin·j as mais simplHs
no ÕI'S do .illsti~·a anloriz"m a afIirmilr que a
maior rJa< l'normidadlls conc'lbiveis é illlplJr o
Cotli o p, nul, e lião impor a flscola, i III é,
commiour, e punir, sem prl>par"f a iOlelligen
cia e us sentim,>olo do. povo pnrn conbl'cer a
lei, prezar" ordem, avaliai' 3 p"l'lliciosidadH
da illfr;'eI,;50, percpber a inferioridade moral
que I'Ila dt'l1uncia lI0 delinqueot... e allquirir
borro r 110 . tyg-mll que a pella iltllillge ao coo·
d"lIlllado, - o- factos a /,ostel'iol'i dem"nstralll
sci 'nliliellrnenle que o gráu de diffu lio dll
Cullura r.ducaliva exerce li Ulesma pre siio
sohro a es '1.1111 du crÍlllio;llidade. que o caloriro
impr"~narJo na temperatura sobre a columna
thprm"mell'Íca.

a SU"cia, por ex"mplo, emquanlo a popu
la~ã.', de t8í5 a 1864., cre cia cerca de 25 "/0, o
nUIOI'ro de dldidos, que, na prillleir:.l dessas
duas d,ll"s, cheglira a af,7H, na ultima se re
duzia a 21.5U9 (2), leudo assim do cido
301.88 "/O.

e Irllpurta " dizill, em França, ainda sob o
seg-unLlII illlperio, um documenlo ollic:i;d .• im
port" que o paiz 'e possua bem de·ta verdade:
o dinlleiro gasto com l~scola~ é outro tanlo
el'onom isado em prisões. Dois r/lctos consl
deraveis m!lllifeslam-se no seio ria n"s,a so
cil'dade: o cresc r prog-re,slvo da população
esrolllr, :I qUIl ele 184.8 a eslll 'parle se augmell
tou UII1 milhão de cl'ean~a~, e o decresl'el' da
crilltinalid;.de, que do U~117 a 1860 baixou
p,'rlo U,' melade, o que, aiodl1 agor;l, leva a
adrllinislr"çãlJ do interior a ;.upprilllir Ullla
Cllsa ce 11 ti aI. o deparLaml'uLO dos Alles
Alprs lal babito "dqulr'iu o povo de IlIinislrar
au" filbos a iostl'Ucção primaria. que as ,'scntas
eslã.. repl 't"s; mas, ao me mo passo, \ as ia
tem eslildo este aooo varias vezes a prisão de

(i) ~IAcAoL"Y: Spc~"es, Loipzig, l8'íB, Pago 23i.
(') H,PPB1o: L'jnS/l'. pllbl. dans lcs É/ats dll Norcl,

p. 1i.

B'·iançon. J (I) Nes e paiz o numero an·
nual e1,' assassioio. , que de 1826 a h.55 varillra
erlll'e 200 e ':267,- de 1855 t m deante de ceu a
19~ e HH; sentlo q11e esta reducção se tornou
ainda mais 'en ivel na e;.talisllca dos borllici
dio , dos ftlrtlls e dlls delietos em gel aI. (2)
Segundo um relalorio do lI.inislro Duruy, o
nUlllero de accuslldos maiorfl~ de vinte e um
IInno., que. do uOl/ennio de 18~8-1.836Iara
o tlecrnoilJ de 18J8 - 184,7 e1iminuira apenas
235. do periodo de 1838-1.847 pa ra o dr. 1853
-IKti2 !lu ixou Iii_52, isto é, IJaixou perto de de
zoito VI'ZfS mais.

No grflll duc>ldo de Baden, do anoo de 185q
ao de 1~(H o numero de detidos 13slreitou·se
de H2ô a 691.

Nu,; [J1'oilenciarias do caotões ui os e,nde
mais florescia :l escola, quaes o de Zurich,
o de Vaud, o de Neufcbatel, havia, em 1872,
um ou doi presos.

Na Ing-Iat.'rra, atte. ta um escriptor que
acaha de dar a lume ácerca r1es~e palZ o livro
mnis nOlavel que recflolemellle se llie tPoro
consagrado, • ate onde a "slalislica é cilpaz
de prov~lr alguma coisa, revela-se por ella uma
diminuit;ão conslderavtl! nu criminalidade,
desde que se cOllleçar:'flI a envidur esforços
syslemuticnmeole no pl'oposilo de educar o
I-J0VO.. (3) Emqnall tu, no la,.. o de lli05 a
18'd, a populaçào medrava 79 %, o numero dos
crime~ sulJia lI'nma proporçiio seis vezes
I11Hiol', isto é, na de 482 0t,. Ma de 1.8q2 a 1855,
ao passo que a pupulHção se eltwavu a mais
2 500.000 alma" nào crI' 'ceu o oumero dos
dei iclos ; e, dH 1855 a 1875, Hccrescendo á po
pulaçiio 11.q7li.00U IllJbllalltes, os proclAssOS
cri'l inaes (coMlúttaLs) dpcl'escelam 2.298. as
l'oodemoa~õ"s 2.075, as sen lenças de pri ão
1 .14.U e :'s de servidào penal 9:Jfl. De 184,3 a
1.~7J, lres decadas que.e a~siglJalHm por um
notilvel desenvolvimHnto nos meio de io-
lrucção e moralisaçãll populur, ao me mo

passo que a jlojJu!ilçào avultava ii mais 4l,4'o %,
o lIuml'ro dos delldos IlIais gruves, abaiXO dos
de morte, cabia 66,n %. (!~) Etnfim: rOo
siderando [) quinzennio de 18ó5 a 1879, du
rallle u qual o numero de e col;os, na III~la

terra e paiz de Gulles, lriplicou (5), acharemos

) Expositioll de b sitlntio., dc l' En/pire p,,,r l'allnéc de
i86 , p. iO. J. SiIllOll: L'éeo!', p. 23~·. .

(2) r.O:llP YIl:. Hispirc el'Í(i)lIc {Zes doctrilles dc l'édlleatioll
Cll FmI/ce. Paris. ill S. Tomo 11, p. '.1~.

(3) E;C'T1' : E·.gliLnl, its pcupll, pality and pursuits. \I. od.
:l.SSO. VaI. l. Pag. 480.

(4) E C01'T: Gp. cit., pago 480-48L
(5\ Numoro do o;colas ill;pocclonada Da Grã-Brotanha:

Anilas . [lIglal. C Gal/cs Escossia Grã-Bretanha
(Tolal)

i~61 6.865 1.573 84-38
18"6 7.lI4- i 619 8.753
iR6i 7.601 l.i39 9,~40

1868 80ói l.R'·3 9.894-
1R69 8.592 1..745 lO.33i
iR7u 8.9'6 U61 W.9'.9
i87l 9.52i LqH I-U6S
illi2 iO.7ii l.962 11l.713
iq73 H.9H \I.O~:J l3 95-\.
i87-\. i3.0S4- 2.5 7 15.671
i8i5 i4-.0Iii 2.890 l6.95i
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que, subindo 3 população de 2i. 085 .139 a
25.165.336 (1), o que importa um accrescimo
de l.l:.080.197, ou i9,35 0/0, o numero de con
demnações penaes relrocedeu de 14.7l10 a
12.525 (2), o que litprime uma diminuição de
2.215, ou 15,04 %.

«lia " ob 'erva Escolt, • quem con teste e sa
connexão entre o crime oa ignorancia,e tem-se
notado que é pl'ecisamente em dois di trictos
onde mais rei nu :I ignorancia, o do Lan·
caster e o paiz de Galles, que diversas vezes
-e veriOcou menor somma de crimas. Res
ponde-se assim: a innocencia de Galles não
vem de que -eja uma população ignorante,
mas de que logre outra condições favoraveis
ao rar amento do crimes, a ~abor: uma pu
pula lIo di seminada, poucas cidades grando ,
diminuta accumu/ação de propriedadiJ despro
tegida. Em minguando estas condições, para
logo de apparece do paiz deGalles essa exem
l)ção de delicto ' Assim, o condado de G1amor
"'an, com Illgumas cidades con ideraveis e
~OO,OOO hubitantes, apresenla qUD.si o mesmo
numero de crimes que toda a extensão r ma
nescente do paiz de Galle com 800.000 almas,
Por outro lado, mostra a eSlatistic:l que, no
ondado de 1'lnc'lsle1', em um anno dado,

perpetrava-se um crime por 251 habitante,
quundo no de Cardio-an, entre uma população
tão deseducada quanto a daquelle, a proporção
era de i para :L338. E-lá av riguado ainda,
1111e do 1H36 a Hil18, havia, d'entre 335.429
accmado, 30iJ,.77'2, ou 90 %, inteiramente
ana/ph.t1Jetos, e cerca de 9% qu liam e e~cI'e

\ iam illlperfeittlmente. Em 1874, d'enlre
1;)7.780 individuos proces ados, 95,8 % não
tinham instrncção, sabendo ler e escrever
bem apenas 37,7 u/o.• (3)

Longo tem po ha que, sob varios aspeoto,
e observa, naquelle paiz, como nos demai ,

essa propol'cionalidllde. Na capital do reino,
por exemplo, em Londl'e , d'entre 6:20000 in
dividuos encarcerados em 1847, não sabiam
ler, nem e crever '22.000,23.000 liam e e cre
viam dificilmente, 4.000 liam e escreviam
bem; havendo apena lJ,60 que tinham rece
bido a superior edueation. Na prisão do
l'othill·fietd (Westminster) teve Eugenio Ren
du, cm '1851, occa ião de verificar a pro
porção de 70 analphabetos p, iOO meninos
recolhido á casa de correcção. Em Manchester,

..tlmos lll!JI,It. r auUes l:"':'f'ossia G,'à-B,'clulI/I"

(Total)

1 70 i.\..875 2.01~ 17.7 7
1877 15.i87 2.031 i8.U8
1878 l.6.293 2.008 10.201
l.879 17.l.00 3.003 20.i00

(EstaUstica omeial, IluO o. L,'ahimos do Slltislical Abslrw;l
fOI' l"e Uuite/l Kin,qdolll III o.c" of lho lusl /i(llon yca,'s, ("om
1875 lo 1870. 27 th. tIIllllbol'. Pleselllod in bolh DOllses
a( Partíamonl by cOn/mand o( Der Majesly, London, iSSO,
Pago U.3.)

(I) lati tical Abstl'ac/, eiLado na anloeodcnLo nota.
Pag, l..\.i.

(2) Statistical AbslrJcl, pago l.4 •

(3) EscoTl' : Englalld "01. I, p. I, l..?

no anno de 1841, d'entre 93.345 presos, 4.901
homens e 3.420 mulberes eram analphabetos;
3.94,4 homens e 1.218 mulheres liam apenas,ou
liam e escreviam mal; Ó 992 dos dois sexos
liam e escreviam correntemente; não passando
de 220 os que propriamente haviam recebido
educação. (i) Commentando estes factos, es
crevia, di rigi ndo- e ao seu governo, o en viado
[rancez : «Dest'arte, em Londres e nas outras
granoes cidàdes de Inglalerra, a perversão das
faculdades moraes está na razão directa da
degradação intellectual. ão que eu tenha a
ingenuidade de suppor que a instrucção por
si ó con;titua um hill de moralidade. Longe
de tal I Mas de trui a escola, e o mal reinará
oberanamente ; supprimi o ensino e colar, e

ficará ómente o ensino da pl'aça publica e da
trlverna. Que Jucraria a sociedade em deixar
sem competidor e te ensino'? » (2)

N'uma carta endereçada á Rny,qed Se/wol
UlIion, dizia o administrador da pri.ão de
Edimburgo: «Não hesito em afirmar que
e~ta instrucção já tem preveuido muitos cri·
mes. Convl'm que o publico o aiba : si não
quizer de~emholsar 51iLJras por anno pela edu
cação e sustento de unia pobre erpança na
Hagged 8c11001, quasi certo é que ha de pagar
l.1 lIbras na prisão de Edimburgo, ou 17 na
prisão geral de Pesth, » (3)

Referindo·se á Prança, um philosopho IJelga,
post!) reconheça que na progres ão decrlJscente
da criminalidade tem coll,llJorado «o sensivel
melhoramento das ondi~ões de exi tenllia
ger3\, o de envolvimento do trabalho e a mais
aperfeiçoada organização dos meios de repres
s~o e vigi/ancia., accrescenta, não obstante:
«Boa pilrte des es re:uILados, porém, cabe,
som duvida nenhuma, á instruc~ão: o que o
delllon tra, é a proporçãJ exi tente, nas listas
criminaes, entre o numero dos allíllphnbetos
e o elas pessoas instruidns, No anno de i851,por
exemplo, em luO accusados apenas 13 tinham
instrucç;io, e 5 destes instrucçlio superior.
No de i8li3; por cada iOO criminosos, 38 não
liam, nem escreviam, e lJ,3 faziam·n'o mal.
(4) Mais outro exemplo fritiante depara-nos
ainda, nesse mesmo paiz, o anno de i858, no
qual, dentre 6.375 individuos .ublUettidos ao
j ury, 2.365 eram de todo em todo analphabe
to e 2.081 mal sabiam ler e escrever (5);
som mando e. tas duas parcellas lJ,.MI6 pessoas
de,tituidas dos principios rudimentares de
instrucção, que apena 929, ou 17,28 %, pos-
uiam.

Uma estatistica americana, devida ao Dr. Wi
ne , estélbelece que, no :mno de i869, era de
!l5 "lo a proporç.üo de analphabeto ,entre os

(l) E. HEXnu: De l'iJls/,'uclion lll'illlail'c ei LOlld,'cs,
I>' 17-~,

(2) n., p_ i .
(3) G. TInEnUIIIBN: E<lSoi9/1'JlItCllt el philoso)Jhic (llrulollos,

!S7~-), p 298.
(I,) CO~PA,"i: : 01" cit., vol. II, p. ~50.

(5) J. J, PICOT: Proj. elc "éo rg. de l'illSI,', pllbl. Oll
Fra/lco, p. I3.
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Daqui re'ulta o eguinte mappa :

POR 1.000 CASAS POR 100.000
ALMA

(i) Cil'clt/al's ar i"rormation or 11le Bltl'etlu.of.EI!tlcoljo".
)\. 2. 1 ;9. Wasllingloo, Govol'l1moot Pnntlllg OOlce.
P~g. H.o

Em snmma, a criminalidade corre quasi
exaclamente na razão inversa do numero das
escola, mostrill1do-se, eutretanto, quasi de
todo indilferenle ao maior ou menor lIUlUero
de templos.

Estes facLOs, do quaes poderiamos reunir
cópia muito mais cOIJsideravel, parecem ten
deI' ;i revelação illc1ucliva de uma lei, de um
vinculo de poderosa aillnidade entro a igno
rancia e o crime. Ma, ainda para o que
pen5am que • o conhecimento não determina
o n to humano (co,qnition does not prodt/ce
action) », ainda não contral'iando a lhese de
ma.iado absol uta d Herbert Spencel',-uma
verdade haverá sempre, que, entre todas as
diverg-encia , se ha de confessar: e é que sem
conhecimento do mal, não ha crime. Logo, a so
ciedade e lhe nlio as i lisse o direito de exigir
a il1str~cção, não teria o de punir a infracção.

Outra coi a não é a ordem social que a ada
ptação de entidades intelligeotes ao seu m~io
peculiar, á ociednde, q~e ns completa, reunlU
do-as. Ora, essa adaptaçao se opera, em parte,
por movimentos inslinctivos, que só por here
ditariedade se tornaram taes, em parte por actos
intencionaes, dependeutes do conhecimento
da lei que rege a relaçõe~ mutuas enlre ~s

as ociados e da vontade, maIs ou menos habI
tuaI, de cumpril-a.

Obviamente, a comprehensão da lei se rea·
Iiza mediante a manifestação della, que é obra
do ensino; e o proposito de obedecer· lhe ·pro
cede até certo ponto, da percepção mesma das
suas' vantagens, cuja reveladol'a é, a~nda, a
instrucção, combiuada com a educaçao dos
sentimentos moraes, em cujo desci plinameuto
a escola deve cooperar com a familia.

Mas o tl'abalhos de esta ti tica, examinado"
escl'llpulo,amente pelo e peciali ta , conveD:
cem, para nos eKprilllirmos com um dos ma~s

abalisados, M. Wickersham, de que «a qup-stao
de prevenir a ocio~idado e o crime e vincula
esLreiLamente (is closclU connected) com a de
evitar a igoorancia,» (1)

Presidindo o anno passado aassembléa (con
vention) de auctoridades escolares (St'lte and
city supe'l'intentendl!nts o{ pllblic sr>llOols), con·
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Alla Baviera... , .
Alta F,·allconia .
Baixa l1aviel'a .
Pa1atillado .
Baixo Palalinado .
Baixa Francouia .

(1) ApPLETO~'S Amel'ican Cyc!ojlaedill, vol. \'l (:'ie\\'
York, i871, ), [l .•.15.

(2) lbill.

(3) Helll'Y Bal'll!t<'~'s A'lle,·'can J OIIl'M! or Educali.m,
188U. septo 13 tiL, vol. V, p. 2U.

\!.) lb., I>' 821.
8

condemuados, em Frauça; de 3'1,"/0, na prisões
de bUl'gos e condados em Inglatena; de 6,9 %,
na Belgica; de 83 %, na Suissa; de 4,0 %, na
lLaliu; de 35 a 38 %, na Hollanda; sendo a
porcentagem, nos Ktaelos Unidos, de 22 %

totalmente ignol'antes e ria 0/. deficientissi
mamente inslmidos. (1)

Discutindo e sa relação entl'e a instl'ucção e
o o cl'ime,Mr. I!.:. D. Man feld, 110 l'elatorio
da l'Bpal'tição federal da instrucção pu~lica

nos E tados Unido, Bill 1872, conclue: •Primo,
que um lerço da somma lotaI dos criminosos
são completamenle de in,truid~ ,e quatro
quintos sem instrucção real (pmcttcallu unedu
cated); sccundo, que a proporção de ~elin

quente entre as clas es analphalJelaS e pelo
menos o decuplo da que se eucontra entre os
que l'eCeb6m alguma educação .• (2)

As esbatisticas mai recentes são cada vez
mais expressiva. Nos seis estados americanos
que se agrupam sob o nome de Nova Ingla
tena (Uaine, New Hamp. hire, Vermont,
Ma saehu sets, Hhoele Island e Connetient)
Dexler Hopkins, em 1873, firmado em dados
officiaes, computava s~men te em 7 p. 1.00,
dentre a população malOl' de dez annos, o
numero de analphabetos ; e, entretan to, oitenta
paI' cento elo total dos delicto eram obra .d~ sa
exigua minol'ia. Pai' outra: um md/vldLto
sem instl'llccão commettia cincoenta e t1'eS vezes
tantos cl'imes, quantos tl?n i1!~ividuo edllcado.
Em Nova York e Pennsylvnnla uma pes oa
ignorante perpetrava sete vezes mais crimes do
que quulquer dos que sabiam ler e e. C1'over ;
e, ao todo, na União Americana inteira, cada
habitante Ilnalpbabeto praticava de? vezes
mais crimes do que cada individuo edu
cado. (3)

« Poder-se-hia SUppOI' " diz esse eminente
amigo do ensiuo popular, c que ~eja o templo, e
não a escola, o que .alfa. ta do crIme a~ p.opula
ções; mas os factos Indicados em e?taLlstlCas do
governo demonstram o contrarIO. » De ses
faclos eis alguns, que bast!lm, para nos auto
rizar a uma conclu ão segura. Colheu-os a
admini tração da Baviera, que, em 1870, es
tudou este assumpto. Na Alta Bnviera existia~

15 templos e 5 1/2 ca as escolares por mil
edificios' crimes commeltidos, 667 por 100.000
habitantes. Na Alta Franconia a razão era,
sobre o mesmo numero de vivendas, 5 igre
ja e 7 casas escolares; l!~~ delictos. Na Ba·
viera Inferior: 10 igrejas; 4 'f casa de escola;
870 crimes. No Palatinado,4, igrejas, 1.L es
colas e apenas 425 crimes; jslo é, menos. de
metade em relacão ao alaarlsmo da BaViera
lnferior. No Baixo Palatinado: U igrejas;
6 casas escolares; 690 cl'imes; emquanto na
Baixa Franconia a 5 igrejas e dez e colas cor
respondiam tão sómente 38~ delictos. (I!)
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gregada, em fevereiro, pela Associação Nacio
nal de Edu('ação, cujos trabalho costumam
ser puul icados pelo governo americano, dizia
elle: • Tem- e aillrmado na impreusa que a
instrucç1io llIini trada nas e.colas puLlica' não
tende a prevenir, mas a gerar, o crime, e que
a mór parte dos no os delinquentes foram
discipulos das escolas commuus. Estudei
estas proposições com .as e·tatisticas invo
cada cm suu apoio, vcrillcando que os cri
minoso, do: quaes se aillrmava erem ha
bilitado- a ler e e crever, raro sabiam fazei-o
(could ,-al'elIJ do 80); muitos con ervavaOl
apenas reminiscencia de ter concorrido á es
cola algures, em algum tempo, talvez por aJ
guma semana, ou dias; e certampnte são
infundada a conclu õe ,qne em taes dados se
estribam.• (I) As mais érias indicações, pai,
fundadas no exame intimo dos f<lctos, des
meot m o paradoxo que conte ta á educaç50 a
sua influencia realmcnte capital como preser
vativo contra ode re peito da legalidade, como
instrumento propagador da hygiene moral,
tanto quanto o é dn hygieno physica. (2)

ão é que attrllmamos á instrucção elomen
tal' a propriedade magica de eliminar directa
mente a immoraJidnde de cada espirita, de
onde elimine a ignorancia. Mas, além de que
nada tende mais a inspirar o sentimento da
ordem, o amor do bem e a submissão ás
amargas nece sidades da vida, do que a noção
clara das grandes leis naturaes que regem o
univer o e a sociedade, accresce que o ensino
desentranha, em cada um dos individuas cuja
intelli:;:encia desenvolve, forças de producção,
elementos de riquezn, energias moraes e
aptidões praticas de invenção e applicação, que
o revestem de meios para a luta da existen
cia, o endurecem contra as dilliculdades, e
lhe preparam probnbilidades mais seguras
con tra a má. fortuna. O homem cheio de pre
cisões e de li tuido ue recursos vai já a meio
caminho do mal; e os delictos mais communs
são menos vezes fructo de predisposições per~

ver a do que da ausencia dessa confiança 1'0
husta no trabalho, que sóa consciencia do
merecimento, adquirido pela educacão, sabe
inspirar entre as provações de cada dia_

E' hoje talvez até vulgaridade repetir o
axioma que "Miauel Chevalier e tabelecia, em
i867. no senado francez a propo ito da petição
do habi tantes de 1\1ul hou e em favor do en
sino obrigatorio: «Não !la comparação alguma
entre uma população jacente nisso que Royer
Collnrd appelJidava «a satisfeita ignorancia
do bruto., e urna população cujas faculdades

(t) Ibitl.
(2) c A ostatistica pormitLo oslabolor,or intimas rolaçõos

ontro a dUl'ação módia da vida o a instrncçiIo gorai,.
na. n. NA PIAS : Manuel cl'HY9icI1C Illdusll'icUc (Pariz,l.882),
p. lOO.

Entro outros dado~ exprossiyos a osto rospoito, cita
romos o rosult:tdo, a quo chegou o dr. Jan'ins, do Mas
sacbussotls, esludando a populaçiIo inglp.za. DIvididos os
casamentos, duo'anlo corto e dotol'minado poriodo, om duas
classos, n'uma das quaos eram analphabotos 20 a 30 p. iOO
das mulhoros, o GO a 70 p. tOu na outra, avoriguon 0110
quo. na primeil'a classo, morriam, ató um anDO do idado,
H, 6j 0/0; proporçiIo quo, na segnnda classo, so olovava a
24,65. Alllericatl Cyc/opald/a, vo1. VI. p. 415.

inteIlectunes hnjam sido apuradas mediante a
educúção, por Simples e restricta que seja.
Urna produz pouco; a outra, muito .• Ora
perto da indigencia e tão os que pouco pro·
duzem; e a indigencia, quasi sempre asso
ciada a uma degradação mental mais tJu menos
profunda, não percebe a legitimidade da ordem
que a comprime na sua miseria, nem sabe
r'~sistir ás ameaças da fome, ou aos apertos
ingratos de um labor esterilisndo pela inaptidão
profissional do operaria. Já ne te parecer
rememorámo o quadro, desenhado por Lin·
coln, da educação do povo americano, em
alguns de cujo regimentos nno haveria tal
vez um soldado, que não estive~se na altura
das mnis eminenres posições omciaes da re
publica. Seguramente não são estes os ele
mentos que povõam as e-tati tica da crimi
nalidade. E porque? Não só porque a per
cepção do bem cria, alé eerto ponto, uma
aspiração, mais ou menos ellicaz, para elle,
como porque a perfeição dos imtrumentos
moraes de trabalho, de que o conhecimento
do util nos arma, diminue encrmemente,
com a satisfação que facilita á nrgencias de
cada um, as occasiões de rc'acção individuai
contra os interesses coIlectivos e os direitos
vizinbos. «Todos sabemo " dizia, em i870,
no parlamento inglez, M, Fo)'ster, o vice-pre
sidente da Committee of Council on Education,
pugnando pelo projecto de onde saiu a lei de
9 de agosto; «todos sabemos, por urna in
feliz experiencia,. que a sciencia não é a
virtude, que muito menos ninda o é a ins
trucção elemen tal', e que es a instrucção de
per si só não incute a força de resi til' ao
maus instinctos. Mas, comquanto o saber
não seja a virtude, fraqueza é a falla de cul
tivo intellectual. Ora, nas asperas lides da
vida, quem diz fraqueza, diz, por via de
regra, infortunio; e o inforlunio conduz
muilas vezes ao vicio. Pensemos todos nas
povoações onde vivemos, nas cidades que se
nos olferece en ejo de visitar; e vêde (qual é,
dentre nós, o' que o ignora ?), quantos, prova
velmente, dos meninos que alli crescem, não
se approximam do crime, quan los, :linda mais
provavelmente, não se approximam da mise·
ria, ou por falta absoluta de educação, ou por
infl uxo de uma educação má .•

A soberania do pae de familia é o grande
argumento asse tado pelos adversarias, ora
interessados, ora sinceros, da obrigação es
colar. Por urna ineoherencia singular, os que
não disputam a exigibilidade legal corres
pondente a outros encargos paternos, cujo
respeito a natureza a segura por meio de in
fluencias qua i irresistiveis, reduzem á sim
ples exigibilidade moral o de educar os filhos.
A estes provêem as instituições civis que
não falte o alimento physico, estabelecendo
trihunaes e meios coactivos, que elevam acima
da autoridade dome lica a autoridade tutelar
do Estado. Entretanto, o cumprimento desse
onus da paternidade tem garantias quasi infal·
liveis no mais poderoso dos sentimentos hu
manos, no instincto paterno, e na compre·
hensibilidade rudimental' do alcance de urna
necessidade, como a alimenlação, a que a
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vida se prende por um laço immediato, sen
ivel aos espiritos mais incultos.

Os casos de progenitores indifferentes á sub-
istencia dos filhos, na idade em que estes

ainda a Dão podem grano-ea r, entram, não
hesitamos em dizer, no quadro da deforma
çõe e perversões plltllologicas do cerebro, per
tencem qUllsi ao dominio dos alienistas. Era,
portanto, um perigo excepcional, e, com tudo,
as legislaçõe. nunca o de curaram. Ora, a
necessidade de educação, cuja falia, de certo
modo, encerra, para a sociedade, consequen
cias não menos graves que a do alimento
corporeo, distingue-se pelo mais estranllo
caracteristico; é uma nece .idade insensivel
precisamente aos que a têm, é uma necessidade
que só se faz sentir na rnzão directa da sua
pregressiva satisfação. • N'outra qualquer
coisa » dizia De Gerando, «a pri vaçilo se faz
sentir, e gera a necessidade, o despjo, a pro
cura. Em materia de in trucção, porém, não
é assim. Quanto meno se possue, menos se
busca. Quanto mai' instrucção, pelo contrario,
se tem, mais sen ivel nos é a precisão de
instruirmo-nos. Si o pobre é ignorante-e
esta contlição ba de ser a da maioria-, não só
não ambicionará que o ftlllo slliba mais do que
elle, mas emba rgar-Ih'o-ha, c as eloquentes phi
lippicas de <;erta gente contra a instrucção pri
maria não lldduzirão jamais tamanha cópia de
argumentos, quanto ii obstinação in pirada a
um pae gros eiro pelo empenho de ter filhos
que se lhe assemelllem .•

Com es a propriedade singular, que caracte
risa a iguorancia, de perpetuar-se a si mesma,
a soberania do pae ignorante degenerará na
mais cruel das tyrannias. E é a tyrannia, não
a oberania razoavel, o que o ensino obriga
torio combate. Todas a ~oberan ias têm um
limite, que não lhes é permittido tran cender,
sem converterem- e em oppre~são; todas as
subordinações, um circulo de defesa, cuja
violação importa a negação pratica das leis da
existencia individual. Essa linha divisoria é o
direito. Nenhuma soberania encerra maior
força de dililtação do qne a democratica; e,
todavia, nunca lhe será licito desconhecer o
individuo. Não se atina pnrqne a soberania
paterna haja de constituir legitimamente uma
gresseira excepção a e ta regra; nem e com
prebende como o pae, a que se .ecu a a anto
ridade ele mlltar á fome a prolJ, possa ter a
de preparar-lhe, pelll au enda de toda edu
cação, uma virilidade destinada pelo enbrute
cimento ás depravações da estupidez, ás
agonias tla indig-encia, ás miseria de um corpo
sem bygiene, á fillalielade de umã prematura
morte. ~ejam, emfim, quaes forem os privile
gio de qne se bouver de coroar essa exce
pcional soberania, uma condição havemos de
pôr-lhe necessariamente: é a de comprehender
o poder que exerce; a ele ter, ao menos na
con 'ciencia dos abusos que po a commetter,
uma sanc<;iio moral contra elles. Ora, essa
condição ming-na de todo, quasi sem pre, ao
progenitor analpbabeto: privando os filbos ele
instrucção, que ordinariamente se lbe llfi
gura uma snperfluidade clispendiosa, senão
um luxo, sustenta-o a persuasão tranquilla de

que exerce 10UVllvel mente o eu omcio de pri
meiro amigo e bem feitor dos indefeso, cujo
infortnDio inconscientemente appllrelha.

A linguagem com que, em toda a França,
receberam a Lorain as popula~ões ignorantes,
nes a excursão de 1833, que foi o ponto de
par tid li de todo o movimen lo ullel'ior de re
forma do ensi no naq uelle paiz, é a Iingua gem
da ignorancia por todo o mundo e em todos os
tem po •• Nos.os filbos " diLiam-lbe, «h:io de
ser o que foram no sos paes. O sol na ce tanto
pllra o ignoran te, como para o sabia. - Mas,
si o que vos assusta, é a de. pezll, nllda Lereis
que desembolsar, famlias indigentes; e gozareis
a dupla vantagem de dardes aos vos,os filhos
mel boI' edncação, sem desatar a boi a.-Não,
respondiam, não queremos instrucção alguma,
por ponco qU(\ custe.- Mas até o livro vos
foroeceremos.- Ainda a sim.- Mas liberali
saremos soccorros áquelles, dentre vós, flue
adoecerem, si me permiltirdes que vos mande
os filhos a escola.-Nada l-Mas sereis grati
ficados. - Não, nada de instrucção I Terr.os
comido pão, sem saber ler e escrever; aS'im
farão nossos filhos. Ora, abi tendes e te ou
aquclle, que sabe ler, e, comLudo, ainda menos
possue de seu, do que os que o não sabemo .. ,
Quando toda' aS creanças da aldêa ouberem
ler, e e crever, onde acharemos braços? Irão
logo metter-se Il'alguma filbrica ; de erLarão os
nossos campos; procederão como os semina
ristas de Servieres; tomarão nojo aos traba
lbos manuaes, a que os paes os de Linavam;
e avultarão o numero do vagllbundos e advo
gados de aldêa, que já pullulam nos nOSS03
povoados.» (1)

A actualidade desses sentimento, variando
llliás no grau de intensidade e de resistencia,
é, todavia, eterna e universal.

Por isso o povos onde as teu tativa de ins
trucção popular acharam terreno mais grato,
os povos germanicos, ou, pllra substituir a
explicação duvidosissima de ra a, pela verda
deira explicação do influxo das crenç,ls mo
raes, os povos protestantes,- não chegaram a
resultados perfeitamente saLi factorios, em
quanto a obrigação escolar não extinguiu a
ignorancia, ou a submetteu ao juo-o das com
minações penaes. Um dos argumentos com
que o uItramontani mo conLemporaneo se
empenha em provar a malignidade do en
sino obrigatorio, consi te na sua origem pro
testante. (2) Os que não tiverem o entendi
mento obliterado pelo fllDati mo clerical,
cu tarão a conceber como é po sivel imputar
a crime ao protestantismo uma idéa e um facto
que ba lariam para o constituir o mais eficaz
lJemfeitor da bumanidade nos tempos moder
nos; a ser certo que o ensino obrigatol'Ío eja a
condição fundamentlll da instrucção popular,
e que a in trncção popular, com o eu aCLual
systema de escolas communs nos paizes mode
los, eja, na expres ào do consul geral da Suissa

(1) LORAI~ : Tableau do l'instruclioR primaire en Frante.
ParIS, iSa7, pago Hã e segs.

(2) ROryVIBR, de la Compagnie àe Jesus: La Retlo
lution mailresse d'école. iSSO. Pa". 36~
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no Est3dos Unidos, M. Hitz, • a maior benção
do seculo xrx .• (i)

Lllthero fez, com elfeito, da proclamação
dos direitos do poder politico em materia de
ensino uma das pedras angulares da sua pro
paganda.• AfirLl10 " exclamava o monge de
\Vlttemberg, »que á auctoridade incumbe o
dever de forçar os seus ubditos (.., die OÚ7'i
glcait sc!tulcl(fJ sei die Unterthanen ZIt zwin,rren)
a mandarem os filhos á escola. Como! pois, si
lh, é licito, em tempo de guena, obrigar os
cidadãos a cmpunhllrem o arcabuz, com quan
to maior razão não será direito e obrigação sua
o constrangei-os a instruirem os filhos, quando
se trata de uma peleja mailo mais ardua, a
pugna com o espirito maligno, qne vrtgneia
em torno de nós, esforçando-se por despovoar
de almas virtLlOsas o Estado! Ei, porqne cn me
desvelo, quanto posso desvelar-me, no em
penho de que o magistrado envie á e cola toela
a creança cm idade capaz de frequentai-a.» (2)

A reforma religiosa do seculo XVI inicia
vrt-se, poi , firmando-se na necessidade de um
vigoroso impulso ao de~envolvimento d) en
sino popular. Um symbolo de fé que punha
nas mãos de todos o livro sagrado, entre
gando-o ao criterio das meditações indivi
dune, devia ser, realmente, um immenso
motor do progres o escolar. E foi. E' antiga, a
este respeito, a sabedoria das leis alJemãs. Nlio
obstante, ainda auxiliadas pela cooperação de
um movimento religio o tão favoravel á diffu
são do ensino, foram insuJIlcientes, emCJuan
to a mai vigilante severidade da ma~istratura

civil, apoiada em disposições coercitivas, não
fez do primeiro ensinamen~o um dever civico
tão imperioso quanto o do serviço militar, • As
leis alJemãs »J dizinm dois notaveis escri piores
italianos, em f850, depois de percorrerem os
paizes germanicos, • apezar da ua antiga se
veridade, que data do secuJo decimo sexto,
não surtiram pleno resultado, senão de f815
para cá. Grandemente importa investigar o
motivo desse retardamento, e definir o porque,
a despeiLo de sabias prescripções, deCai"
reram sem fmcto tão longos annos. Dcl
cel'to não falleciam desde o tempo de Frederico
providencias uteis ás ~ colas allell1ãs,
Como, pois, não prosperaram? A historia
demonstra que por carecerem meios de acção.
Creu a principio o governo que, para obter o
seu escopo, bastaria fazer conhecida a utilidade
da instrucção, assegurar-lhe ordem,apoio e
regulam 'llIos. Confiou a execução á caridade
particular, ás o:fJertas, ás liberalidades e pon
tane::lS, Useu pensamento foi enunciar, por
edictos formaes, que o primeiro dever de todas
as parochias, de todas as COlllmunas, é a
educnção da juventude. Esperava, com isto
só, acabar de induzir as populações a se asso
ciarem para a santa lide. Mas debalde. A
philantropia e a espirito publico deram de si
quanto souberam, e quizeram; mas não
quanto era mister, A falta de Juzes na maio-

(i) ClI'cll1ars a{ ill{OI'»t, o{ the Blll'eall o{ E(tllcat.,
]Jng. 9.

(2) Di our o (/ass mail Kimlcl' $ollc ZIP' Sc/mle haltfJ?1.

ria dos cidadãos não lhes permittiu sentirem
a neces idade dellas. A ignorancia é inerte e
mantenedora de si mesma. De outro lado, o
beneficias, não sendo gerae., desmereciam no
conceito corom um. Eram elfectuados, nlio re
gular, m:lS fortuitamente. A's vezes abnodava
cm mésses a beneficencia ; ontras minguava,
rara e esteriI. Exuberavam recursos n'al
gumas localidades; mas nas Illais dellas
decresciam de anno em anno. 1m possivel era,
portanto,a imJ,!lalltação escolar sobre bases flxa
mente preestabelecidas. Em pouco se cifl'nva ::I
considera<:ão logr:lcla peios mestres, pobres,
e consenados, até, alguns por imples nso ou
obrigação. Dest'al te a instrucção publica, na
AlIemanha, ao começar do presente seculo,
não se acltava rnttito nwis acliantacla que em 1700,
tendo-se paralysado a iniciativa dos muni·
CilJios, ou perdido os próvidos esforços do go
verno, • (1) E, depois de indicarem o impulso
heroico iniciado IJela Prussia após os clesas"
tres de i806, accrescentavam: «O que, ::Icima
de tudo, mudou o aspecto das escolas allemãs,
( sem que se recuse meri to ás outl'as reformas)
foi a lei que tornou g'eral e obrigatoria a in
strucção. A não ser esta, não sal~emos bem si
a fortuna adversa, a liberalidade dos governos
e a boa von tade do povo bastariam, para des
truir erros e vicios inveterados, elev!Jndo a
tão alta reputação o regimen escolar da AI
leman ha. »(2) De modo que «á Prussia pouca
01( nenhulIw vantagem tl'OllXf7-arn cem annos de
optimas leis e regulamentos. (3); ao passo
que, « para lhe grnngear distincta nomeada de
civilisação escolar, foi sufficiente um simples
decreto responsalJiJisando os muuicipios e os
paes de rainilias pela educação dos me
ninos .• (4)

Parola e Botta eralll, porém, dois estran
geiros; podiam commetter erros de apre
ciação, em materia tocante a um paiz que ape·
nas visitaram, Seja. Mas não incorrerá, certo,
na mesma excepção o estadista cujos planos po
liticos, estrondosamente, realizados, unificaram
a AlIemanha, -e conduziram -na á terrivel des
forra de 1870. »Em f863», narra um conhe
cido inspector da instrucção publica em
França (5), • fora-nos incumbida certa missão
para Berlim, pelo ministro da instrucção pu
blica. O Conde de Bisma.rck, como toclos os
~stadistas de além-Rheno, possuia-se de vivo
inte7'esse pelos questões de ensino, Ora, do col
Joquio que então tivemos com o chanceller do
imperio, ficaram-nos particularmente estas
palavras: »Qnereis saber de que é obm a
Pl'tlssia 9 De «duas coisas: a obrigação do

(I) L. PAnOLA ~ V. BorrA; Dcl publico íllSe[lnamClllo,n GCl'111ania. Torioo; i85:1. P"g. 38-9.
(2) Op. oit., pago /,0.

(3) ap. cit., pag. 41.

(4) Ibid.
(5) EUGÊN~ HENlJU: f.L'obl'igation {égalc clc l'c1lSciynemclll.

Paris, 1.87:1. Pag. 7.
Aproposito, lomhl'aromos o facto, docisil'omooto 00

ractcrístioo, do quc, na Allomanha, o aonivorsario da
hatalha do Sédan é cspooialmcllto <A FEsrA DAS ESCOLAS.'
AVo. BnAcnEr: L'Italie qll'OIl voit ct l'Italic qn'oll IW voil
pas.Paris, i88!. Pago 6.
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_serviço militar e a obl'(qaçeTo do sCl'vit;O es
_colm'. A Pl'ussia não ,"enullciará janFris â
_scgunda, como não cogita de renunciar á
«primeiru. »

Bismurck, parece-nos, deve conhecer um
lJOUCO u sua patria; P, a importauciu cardeal que
a polilicn prussiana liga a essa instituição pro
digiosamente civilisudora, acaba de revelar-se
pelo seu procedimento, a este respeito, com
a mugnifica provincia arrancada á França
pela cam panha de :1870. Depois de tres votos
do conselho geral do Alto Rheno, em :1858,
:1859 e i860, uma erie insistente de petições,
dirigidas ás eamara' francezas por aquelln
parte da nação, instaru, em :18li1, em 186il, em
18M, em :1867 e em 1870, pela decretação do
ensino obrigatorio. Sempre em vão! Os invil
vasores, porém, baslante intelligentes, graçus
precisamente ao nivel superior da sua instruc
ção, pura comprebenderem que a educnção é
a grnnde assimil~dora das raçns e a verda·
deira conqui tadora do mundo, apenas se
nhores da presn longnmente cubiç'ada, apreso
saram-se em accudir á necessidade, que a
Fra nça desconhecera sem pre, innugurando
sem detença, na Alsacia-Lorena, por acto dn
auctoridade mililar em :18 de abril de 1871
o dever ci vico dn escola.

Em summa, entre os povos germanicos, a
instrucção obriga toria _ é considerada como o
mais seguro penhor da futura graudeza da
confederação da Allemanha do Norte.• (:1).

Antes do celebre Rcgulamellt) Geral de Fre
derico da Prussia, que lauçou, em :1763, as pri
meira bases de todn a organização do ensino
primaria na AJlemanha septentrional, e em
cujo art. :1 u o monarcha exprimia n sua Iron
tade _antes ele tudo, de que os paes, tulores e
mestres mandassem á e cola a creanças por
que eram responsaveis, mulheres ou varões,
desde a idade de cinco annos, conservando·as
alli regularmente até á de treze e quatorze, •
já a Saxonia recebera do seu eleitor, em 1573,
uma ordenança, onde sobresahem estas pala
vras : .Queremos, c ordenamos que ns autori
dades de todo Os municipios erijam regular
mente e colns; que todos enviem os fi lhos a
ellas, afim de subtrahiJ·os aos máus costumes
do ocio, logo que a idade o permiLtir .• Tambem
na Suecin desde :1686, soh Carlos X, se estatuira
que _os paes eram obrigados a mandar in 
truir a prole,. e, ainda mais remotamente, em
:1681, ficaram prollibi.dos os esponsaes aos in
dividuas que não conhecessem o cathecismo
de Luthero, vedando-se, mais tarde, o Cbsa
menta aos que não soubes em ler. Frede
rico III, na Dinamarca, instituira, em 1614.,
certos meios compressivos. Mas de todos esses
esforços, em que entrava, da parte dos gover
nos, profunda sinceridade e consideravel ener
gia, foi manco o resultado, emquanto não se
adoptou systemaLicamente o regímen impera
tivo. -Quando conseguiram a Dinamarca e a
Suecia, bem como o Imperio d' Austria, na-

(1) PalaHa do BAsenoFr, ombaixador d03 Estados ni
dos cm Berlim, n'um relataria sou. Apllcl BIIl/. dc la 80c.
clc LéO. COlllp., tom. II, pago n9.

çõ s rica desde antigo tempo em e colas e
estatuto, colher os fructo do en-ino em
todas a classe populares? Quando eguiram
os vesLigios e o exemplo da AIJemanha c 1Itral.
Até então viveram a re,"olver-se num circulo
vicioso de orgnizaçõe e di soluções, nào u
lendo a mais do que tentarem eforço impoten·
tes e iuutei . E quando obteve fama de bem
inslruida a Saxoni,l ? .. Quando fez succederem
ás lei f<lcultativas a imperativas, firmadas
em regulamentos e sanção penal. Todos esse
estado tivernm que empregar a sua autori
dade efficaz, para, sob as norma da Prns ia
educada e educadora, Oorecer e de.envolver- c
igualmente em toda a provincias allemã o
germen dos estudos populares. ImpunlJam-Ih'o
os principio de ordem e harmonia social. 'fo
dos acabaram per uadindo- e de que só a lei
obrigatoria poderia dar esses fecundos re ul
tados, que cm Lreve se nlcançaram.» (I)

Na Sui sa, era «grande o contraste que
apresentavam os can Iões de legislação permi .
siva com os que <l tinllilO1 coercitiva. Parecia
incrivel a dilIerença moral e intellectual exi 
tente entre Bel'OtJ, Vand, Genebra, Zurich,
cantões cultos e instruidos, e Sch"ytz, "Cri,
Unterwalden,' desamparado á mercê de si
proprio .• (2) Este facto não podia deixar
de produzir a impressão JUai renovadorn,
naquella populaçfio grave e energica. Do
cantões mais civili ado- partiu o impulso em
favor do systema preceptivo. A historia
de Genebra a esse re-peito chama esptcial·
mente a attenção. A lei de 18i7 e tabeleceu
o principio da gratuidade; _ ma não quizeram
tornar obrigatorio o en ino, pela razão, di
ziam' de que o espirita genebl'ense não se coa
dwut ao arbit1'io . • (3) Era o famoso argu
mento de tyrania e violencia, tanta vezes e
tão impropriamente invocado contra es e re
gimen salutar. Menos de vinte annos, porém,
depois, o commissario do govemo francoz era
te tem unha das -queixas, que de toda u parte
surgiam, » (lj,) contra essa viciosa reforma,
que a lei de 19 de outubro de 1872 corrigiu,
adoptando a obrigação escolar.

Dois annos depois era já victoriosa no ani
mas a idéa da urgencia de nacionalisal' a 'me
dida, estendendo-a a Ioda a confederação.
_ De dia em dia mais democratic.a se torna
entre nó a vida politica, á maneira que se
vae alargando a pnl'ticipação do povo nas
funcções legisla ti vas " dizia en tão um dos
mais habeis estadistas suissos, o presidente
SLiimpfli. < Não póde ser, portanto, inJiJfe
rente ao Estado o gráu de inteJligencia com
que 99 p. cento dos seus filhos saem da escflla.
lia provas copiosas de que ~rallde numero dos
jovens soldados da republIca se resentem de
grave deflciencia no ler e escrever. Cumpre,
logo, tornar obrigatoria, alé certo gráu, a ins-

(I) PAnOLA c BOTr.• : op cito Pago 4<1-2.

(2) PAnaL A E nOTTA : Op. cito , p. 43.
(3) BAUDOUIS: Rapport Slll' l'él. atI. ele l'ellseiO'l. ell

Belgiq., CII Aliem. ct ell 811iss. , p. H2.
(I.) Ibid.
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trucção clementar .• Com e t~s reflexõe' jus
tificava elle uma emenda á consliLuiçfio hei
vetica, que, contra o voto de uma ampla
maioria na ecção uILramontana da Suiss~,
mas com esmagadora maioria no eio d<l na
ção, pa. sou a fa~er p~rte, desde 19 de abril de
1874, do pacto {eclerctl.

Ainda mais in tmctiva é, talvez, a evolução
d sta idéa na sempre livre e grande Ingla·
terra.

LogroU a Esco sia a rortuna de ter em si,
desde os fin do seculo XV, o germen dn ins
trucção imperativa, ( Fica eslatuido para todo
o reino., dispunha, em h96, um ncto do seu
parlamont.o, (a todos os barões e proprio
tarios territoriaes, senbores de boa renda, quo
mandem á escola os fil hos primogenitos o
herdeiro, desd'os oito ou nove annos, d mo
rando-o na e cola de gr~mmlitica, até se
acharem instruido conveuiontemente, o sabe
rom pel'reitllmente o latim; mantendo·os por
tres annos, depois, nas escolas de artes e ju
risprudência, afim de adquirirem o conheci
menlo e sciencia das leis, de modo que possa
imperar a ju 'tiça em lodo o reino. E o barão,
ou proprietario territorial, que não tiver o
filho na e cola, con oante fica determinado,
sem esru a legitima, pagará ao rei, em se des
cobrindo o facto, a somma do ~O libras. » (i)
O quo era aquella população, e o quo veio a
SOl', graças, úois seculos mais tarde, á germi
narão des a nobre semente, magnilicamento o
dis'se ll:lacaulay, ha trinta e tres annos, na ca
mara do comOlun, argumenlando contra o
principio da emulação individual (fl'ee cnmpe·
tition) em materia de in trucção commum,
(Ha cerca de cento o cincoenla annos, .. a
Esco sia era talvez o mai ru tico e pohl;e pa iz
que pude se allegar algum titulo a civilisa·
ção. O nome de escossez pronunciava-se então,
nest'outra pal'Lo da illHI, com de prezo, Os
mai' lIabei estadista escosseze contempla
vam o aviltamento das clas es pobres do seus
conlerranoos com um sentimento vizinho ao
de e ·poro. Bem nolorio é que Fletcher de Sal
toun, es e homem de coração e con ummadns
virtudes, es e homem que pela liberdade
deR mbainhára a e.puda, que pela liberdade
sofi'r ril a proscripção e o exilio, tanto se des
gustou e e mo.receu co~ a miseria,.a. ignoran
cia, li pr gUlça e a Illgovernabrlldade do
commurn do povo, quo propoz l'eduzil' á NCt'a
vidào mllitos militares de indivictllos. Nada, ao
eu "er, s não a di ciplina, que mantinhll a

ordem, o obrigava ao trabalho os negros de
uma colonia pl'OdnClOra de a sucar, nada
enão o latl'go e o tronco, seria capaz de co

hibir os Lwbilo predalorios dos vagabundos
qne jnre'tavam a E cos ia por lOda a parle, e
cOOlpellil-o a so su lentarem á custa de um
trabalho regular. Logo ~pós a revolução deu
elle a publico um pamphlelo, onde caloro.a
mente, o estou convencido deque por simples
impulso de humanidade e patriotismo, recom
mendava aos l'stado do reino e sa aspera
medicina, a unica, no eu entender, que va-

(i) OEMOOBOT B MONTUOOI: Rappo)·t s1l1'I'e"s~i9nellle"t se
condaire ali AlIglltc"re tt ell Ecossc. Pari, 186M. Pago 391.

leria a remover o mal. Pouco mezos, porém,
depuis de publicado o pamphleto, applicou-se
remedio mui diverso, O parlameuto, que
runccionava em Edimburgo, votou uma loi
rdativa á instituição de oscola parocbiae . E
que re-ultou? Que se verificas e, em breve,
no caracter moral e intellectual do povo, um
melhoramento, qual o mundo nunca pre eu
ciara. Dentro em pouco, a despeito do rigor
do clima, a despeito da esteriliúade do solo,
a Escossia tornou·se uma região que não tillha
que invejar aos mais bellos sitios do globo,
Onde quer quo apparecia um escossez-e
poucos eram os pontos do orbe, onde os não
havia-estava com elle a superioridade. Si o
admitliam a um cargo publico, abria caminho
ás mai elevada posições. Si se empregava
numa rabrica, num estabelecimento commer
cial, dentro em breve tinha- e constituido o
chefe, Si punha loja, o seu commercio era o
mais prospero da rua. Si se alislava no
exorcito, não lhe tardava o accesso. Si ia re
sidir n'Llma colonia, passava a ser alli o
mais pro pel'o lavrador. Do escossez d.o
seculo XVII rallava-se, em Londres, como nos
dos esquimáus, O escossez do seculo XVITI ora
objeclo, não de desdem, mas de invl'ja. Re
petia-se a queixa de que, onde elle se mos
trava, cabia-lhe sempre quinhão mais grado;
de que, de envolta com incrlezes ou irlandezes,
sobl'onadava tão inrallivelmente como o óleo á
agua, Ora, que causa produz.ira essa _gra~de
l'evol ução ? Os ares da Escos la eram tao fnos,
as uas rochas tão infecundas como d'antes.
Todas as aptidões nativa aos escossezes con
tinuavam a ser as me mns, que quando
homens iIlu 'lrados e benevolos aconselharam
coagil-os ao labor quotidiano sob o estimulo
do açoite, como bestas de carga. Mas o Estado
ministrava-Iues educação. Essa edücação não
era, de cerlo, a todos os respei tos o que devia
ser. Mas, lal qual era, fez mais pelas nuas.e
lri t s ribas do Forth e do Clydo que o ma!s
opulento dos lorrões e o mais ameno dos clt
ma' fizera jamais por Cápua ou Trpnto .• (i)
Eis o prodigio operado pela (influencia da
escola presbyteriana, obrigatoriamente sus
tentada pelo dinheiro da comOlUlla • (2).

Tardo chogou a Inglnlerra a imitar 9 exe~
pIo da Esco ia; mas essa me. ma reslstenCla
multi-secular do espirito inglez á interv~n
ção coercitiva do estado nos dominios do ensmo
geral, vencida, emHm, recentemente, pel.a ac
ção irresistivel ue uma verdade que h.oJe se
irn põe a lodas as nações cul tas, é a mais elo
quente demonstração da inevitabilidade desta
insULu ição regeneradora.

Emquanto aquella parte se~tentrional. da
Grã·Bretanha frnia os maraV1luosoR effeltos
do acto parlamentar de 1698, origem do syste
ma obriO'atorio de escolas paror.hiaes, o atraz.o
da Inglaterra era indescriptivel. Um amen
callo e um inglez, Backe e Kay, que, ha 32
annos, resumiram os relatorios do governo e

(I) M.OAULAY: Spcecllcs, Tauohnitz odition. Vol. II,
pago 25ll--\!,

(2) LAVELEYB: L'IllSlt·. d" peupl. Pago 140.
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dos cummissarios de inquerito da Associação
de Estatistica, deixam entrever a decadeneia
pasmosa da instrucção popular, entregne a es
pontaneidade individual. 'uma nopulação
inferior ai7.927:ü09 habitantes (34.), os anal
phabe o constituiam não menos de oito
milhões; das creanças de 5 a i5 nnnos mais
de metade eram de todo o ponto estranha á
escola; o ensino commum cingia-se, e Lso
imperfeitamente, ao ler e escrever; a in truc
ção dos preceptore- cifrava-se em elementos
nimiamente rudimentares e uma gro seira no
ticia dos livros anto ; em muitas com munas,
e, até, em varias cidades, se confiava o pro
fessorado a miseravei e mulheres indigen:es,
que o exerciam como simple meio de gran
gearem o pão; a um immensil llumerod.emuni
cipios falleciam escolas; e, onde as haVI3. eram
destituida das condições mais essenciaes de
capacidade e saluuridade. Anle a abjecção
em que a insuficiencia das instituições es
colares deixava cahir o povo, e que o escriptor
americano de enha nas mais desgraçadas côre ,
o inglez vai ve os 01 hos p'lra a Saxon ia e a Prus
sia. Ali i, diz elle, <todas as classes da popula
ção acham- e tão civilisadas quanto a dos ne
gociante entre nós, e poderiam gozar privi
legias politicos, Hão só bem mereCidos, como
melhor comprehendidos . • (i) Quanto á sua pa
tria, aquella alma britannica via-se constran·
gida, pelo e. peclaculo miseravel do en,ino
elementar no seu paiz, a collocal-o no infimo
gráu en tre as nações con ideraveis. Em i867
foram eommunicadas ao parlamento circums
taneias <capazes de nodoarem a reputação do
povo inglez '. Em Birmingbam, d'entre 83.000
meninos de idade escolar, apenas 26.000,
frequentavam as aulas primarias; em Leeds,
i8.000, d'entre 58.000 ; em Manche ter, 25.000,
d'cntre 60.000; e em Liverpl'ol 60.000, d'entre
90.000, não recebiam a mais leve educação. (2)
Entretanto, apl'zar da energia com que os fac
tos dessa ordem estavam clamando por uma
providencia radical, opiniões ardentemente
amigas do ensino obrigatorio, como as de Pa
rola e BoLla, ainda em i851., acreditavam -n'o
impossivel na Inglaterra. <Nenhum direito
absoluto " a segura\'am, <poderia arrogar-se
o governo inglez sobre a in tmcção do povo.
Seria contrario ao genio, ás tradições, aos
costumes de uma nação que substituiu pela
sua acção propr ia, collccLiva e independente,
o poder immedialo da autoridade. J (3)

Tão podero a, tão inherente á substancia do
caracter inglez era essa resistencia á iLléa de
obrigação escolar, que espiritos da eminencia
do de Jonh Bright o impug-naram até o ulLi
mo momento. Ainda em i868 (fever. 5), isto
é, apenas dois annos antes da lei que consa
grau, na Inglaterra, o principio do ensino
obrigatorio, o illustre liberal, que combattera

(i) Júy: Tlie social cOllditioll alld educati"', or tlie people
in EuglaBd. alld Euroce London. i <50. Aplld PAROLA. o
BOTTA, op. cll., pag', 5~, 56.

(2) Euo. RBNDO: L'obligatiol\ légale de l"1J1lseigllel1lellt.
pag.24.

(3) PAROLA o POTTA: Op. cit., pago 5i.

sempre ao lado de Cobden, aparlou-se, neste
ponto, do JU amigo in aparavel em tantas
campanhas pela liberdade, <InicianLlo medi
da " dizia elle aos operarias de Birmingham,
<fundada nessa idéa, a cujo respeito ai iman·
to muitas duvidas -a obrigação legal de fre·
quentar a escola, temo que provoqueis no
seio do povo um sentimento de reacção, capaz
de mallograr o proposito que tendes a peito,
Eshlbeleceis, supponhamos, um granue e
va to y tema, du qual resultam con-ide·
ra,eis e onerosos tr'ibutos a um povo, que
actualmente não dá grande ,.preço á edu·
cação, e creaes, nos municípios, uma especie
d~ ~olicia de assiduidade (truant potice), para
vigIar as creanças que desertem a escola.
Si sobrecalTegardes o povo, antes de suf·
ficientllmente esclarecido para adherir aos
vossos esforços, encontrareis com uma
grande rellcção; podl::udo succedel' que as
difficuldades se mo trem qua i, senão de todo,
insuperaveis. Presentemente o geral dos vosso
filhos não recebe educação. Si vos abalançar
des a promover de uma vez uma grande re
volução dessa especie, não vo aconteça, como
eu receio, que aquelles por amor de quem pro
cederdes assim, vos recusem a cooperação,
sem a qual é impossivel triumphar .• (i)

Não tardou> porém, o tempo em mo traI'
por mais este exemplo, que a imposição legal
do ensino primario é rigorosamente compati
vel com as mllis amplas a pi rações liberaes
dos povos mais livres.

O appello de Jonh Forster, em i81.9, no seu
ensaio acerca dos « males da ignorancia po
pular " aos estadistas e pbilantropos inglezes,
teve echo ; o inqueriLo levado a effeito peja
commissão de Brou,q!Iam. terminou por um
relataria, que, patenteando II deseducação e
immoralidade geral, <estremecen, c assustou
o paiz .• (2) O celebre orador, pintando
II <degradação social do povo " (3) imprI
miu impulso ás autoridades, até então <hostis,
indilIerentes, ou scepticas • ( [~), e desnu
dou a <administração incapaz, dissipada e dela
pidadora (misdirection, waste and plunder)
das dotações escolares. • (5) Comtudo, o
movimento ainda encontrava opposição pre
ponderante nas regiões do parlamento e da
igTl'ja, Estadistas como lord Melbourne < pu
nham em duvida a vantagem de generalizar
os conhecimentos mediante a educação geral,
uma vez que o vulgo ia passando sem ella
( sincti peJple ,qot on witltout it). • O bispo
de Durham" < não acreditava que a educa
ção tivesse passibilidade de penetrar no
seio das classes pobres.. Comtudo, a ne·
cessidade instava, e o senso eminentemen te
pratico daquella nação não devia tardar
em fazer a devida justiça á pbraseologia
obscurantista, que contunde a liberdade,

(i) J. BnIGIlT: Address85, pago 66.
(\1) ESCOTT : Etlg14l1d. Vol. l, pago Hi.

( 3 ) Ibid.
( 4 ) Ibid.
( 5 ) Ibid.
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privilegio das crcaturas dotadas de cOMcien
cia e entendimento, com o direito be tia I de
arruinaI' e animalizar na iq-norancia as facnl
dades cognoscitivas e ~frectivas da nossa es
pede.

A patria de Adam mith não Ilavia de manter-
e por muito tpmpo em :Jbertn contradicção

com o seu grnnde economi ta. Elle, o nutavel
theorh;ta da liberdade economica, não menos
qn da liberdade politica, o decidido inimigo
da interferencia do governo na litteratura,
nos artes, nas sciencias, na fé religiosa, na
industl'ia, nas rola"ões individuae, susten
tara, não ob tante, que a educnção popular,
especialmente numa sociedade commercÍêll
e civili atia em aILo gl'áu, intere sa profunda
monte a repulllica; nUirm,lndo que, a sim
como aos magi. trados incumbe intervirem om
a ua autorillad , pHa que a lepra não gafe a
população, assimigualmenLe Illes pel'lence
prover n que e reprima o desenvolvimento
das en fermi dades moraes, insppal'aveis da
(qnorancia, d"ver cujo desemj)enbo, na opi
nilio daquelle elevado e pirito, nlio lhe é
licito d scurar, sem que n tranquilJidade
gel'al pericli to.

obdeu recol heu a lição do mestre, e
não ~e de leixou de semeai-a. « QIleixa sem:
e embora, pouco se me dava, de attentado

contra :J. liberdade do cidadão e outro allgra
vos que taes! Tanta liberdade ha na Suis a,
quanta em Inglaterra; e, todavia, a lei suissa
pune os paes que não fazem compareceI' o
filhos á e cola publica, s~lvo provando que
os educam noutra parte -. (:I.)

A este sentimento foi f1e], em 18'iO, o gabi
note Glad tone, quando, reconhecendo < ns
condições insalis(aclorias, sentidns ha via mui
to, do ensino elementar no paiz » (2), levan
tOl1, na camaras, a questão dt) ensino obriga
torio, c fel-o implantar na legislação nacional
mediante a lei Forster, < cuja base é o prin
cipio da obrigação directa.- (3) E se acto, (l~)

na~di cus ão do qual o ministerio não hesitou
em declarar que lançada mão de providencias
ainda mais rig-oro~iJs, i as que e projecta
vam, submettidas á prova, se mostrassem inef
f1caze', habilitava os conselhos escolares
(scllOol-boal'ds) com plenos podel'es para tOl"DlI
rem compuhvo o en ino elementar nos distri
elos da ua respectiva jurisdicção.

Já 111 1872 era vasta a _uperficie do paiz
abrüngida sob o dominio do rcgimen coerciti
vo, que, a e se tempo, róra ndoptaclo pelos
scltool·boards, entre outro " de Londre ,
Liverpool, Stocl port, Bootlle, Manchester,
Oxford, Rochdale, Hanley, Burnley, Blackburn
e Ilurnstaple. Uma podero a associação, orga
nizada COI\1 o fim de promover a inauguração
de in tituições que as egurem o ensino com
mum a toda a popuraçiio ele idade escolar, bas-

li) R. caBDEN, SpO<lolies, ll . .';95.

(2) G. BAn"ETT S"ITII : Tlte life of tlie Riolit Honora
ble W. E. GII1ÚStOllC. Papo ad. Landa., j 80. Pago 395.

(3) n·d.

(4) 33 VicLal"Ía, cap. 75. AlI Aot to p"oVlde fOl' Pubtic
EloIllClltal',V Edllca/ioll iII Englavl/ a1lll 11'alc•.

teara no seu programma a Landeira do syste
ma obrigatorio e. tendido ao paia inteiro. A
maioria do clero protestante convinha nessa
nece~sidade, e o chefes do ca tbolico nflo se
lhe mostravam de favoraveis como no conti
nente;- facto e te fJueaccentua a ausencia de
sinceridade religiosa e as intençõe meramente
politicn da hostilidade, que e'ta idéa benenca,
morali adora, irre istivel tem en 'ontrado nos
centros da reacção ullramontana.

Impiedade aquem da Mancha, entre as na
ções contínentaes, a instrucção obrigatoria',
insulando-. e no archipelago brilannico, já não
feria o symbolo ciJrislão! l\1anning, o celebre
prelado da dioce c de Londres, chegou a re
conhecer o direitos compulsivos do E tado
quanto á frequen(;ia escolHI'. «Assiste-, prf\
gaITa elle, numa pastoral, elurante a quare ma
de i872, • assiste ao Estado o jus de punir o
pae, que se desleixe do .eu natural de,er de
instruir o Olhos, constrangendo-o a cum
pril O. A educação obrigatorin, como punição
da negliO"eocia paterna c remedio contra um
perigo social, incontestavelmente se comprehen
de na crnnpetencia do ESladJ; o que ali:ís não
priva o pae do di rei to de escolher o genero
de educação, que lhe pareça. D Assim, desem
baraç'ldo de escolhos, proseguia torrendal
mente o curso da idéa pura uma solução amo
pln, que não deiXAS e a sorte do ensino impe
rativo:i mercê das localidades.

Apresentando o bill qne veill a ser approvado
em abril de 1870, consignou Forster que um
immenso numero de creanças não recebiam
instrucção alguma; que, <em gl'andes cidades,
como Liverpool, Leed , Birmingham, Man
chI} tel' um terço dos meninos era condem
nado pelas propria familias a chafurdilr na
ignorancia; que, por exemplo, em Liverpool,
d'entre 80.000 creanças de 5 a 12 nooos,
20.000' não frequenlavalll a escola, e outras
20.000 inscl'eviam-se em estabelecimentos a
cuja instrucção seria preferivel a auseocia total
della.» (I) A prova de que no ensino
obrigalorio fôra acertada a e colha do corre·
ctivo aprop:'iado a esse mal, indicandn-se o
esp ·cinco seguro contra elle, deu-a roncluden
temente, seis annos depois, um ministerill de
poliLica oppo·ta. Em 1786, realmente, lord
Sandon, orgão e membro do gabineto Bea
con;:field, reconllece que, • em toda a pal'te
onde, como nos districtos submettidos á direc
çiio de cooselhos escalare.; (school bo~rds), se
achava em vigor a obl"i.'laçâo escolar, as escolctS
enchiam-se (we)'e bPing filled), ao passo que (óm
desses districtos 1) e I" m a n e c i a ln v a s i a s
(empty). (2) Tudo está disposto " açcrescen
tava, < menOS:l creanças, por amor de quem
aliás nos empenhamos em lhes proporcional'
os beneficios ela in tJ'llcção. - (3). Assi m se
iniciaram os debates parlamentares, de cujo

(i) H,rrBAU: L'illS/l'llClioll pllbli7lte CIl Ang/eterl·c.
Pago 35.

(2) P. W. CLAYOBN: Ellgialld tllu/e)" Lo)"(l Bencollsfield.
T!le 110litical !lislory of six ycars f"oll' lhc cml of 1.873 lo
l!le bcYillltillg of 1.880. Landon, 188U. Pago 205.

(3) Gp. cit., ib.



- G5-

De t'arte o numero do consellJo e com
mis ões locaes, incllmbidos de pôr em elTeito
a regra da obrigação escolar, o qual era de 176
em 1872, nove nnnos mai tarde era dezeseis
vezes e se alg-ari mo: ubia a 2.712 ; o o cir
culo da obrigação escolal', Qlle, em 1872.
abr:lllgia, na Inglaterra e Paiz ·de Galles,
8.14,2.639 habitante, nove anno depois (em
f de abril ele 1!l81) dominava uma população
de 22.712.266 almas, Ora, a populaçào total

ii8 i ,702.639
:i47 a, 0~.6!l!l

3~3 3,665.70;;
7Dl 9,393.774

comlIss0ES
DE Fnl'QUEXCIA

iUi 8.W!.639
19l 8,~25.34~

275 9,""2. :/..9
36l 9,85D.04l
5~7 iO,467.615
723 il,221.363
989 ii, 1!•. 946

1. 2'.3 i2,39;; .550
L'o21 12,60.1.453
2. OH 13,3'18.'.92

CO~SHHOS E, Cl tARES

iR72.. .
173 .
i H .
i87ã .
i876 ..
18i7 ..
1.8i8 .
i 79 .
i8 o .
i8 1. ..

preconceitos nacionaes. Pai' bem: o ensino
obriCTatorio eslá hoje profundamente rndicado,
suiJ taucialmenl.e nacionalisado, comprehen
dido. acceito, applaudido naquelle paiz; I 11do
produzido o adll1iravei fructos qU'3 e,se
meSlDO escriptor atte tará. < A lei do eu ino
de 1870 entr0u e:11 vigor doze Iltez s depoi
de decretada; a de 1876 foi ext'cutacla em -1877 :
es. a dua medida- j.í conseguiram cllbrir o
paiz de uma ,'êele de consellios eSCOllt1'eS e com
missões de (raqllencia. E. tas acham-se inves
tida- na mesma altrilJUiçào que os con e1ho
escolares do expedir orden tornando obriga
loria apre ençil escolar; c, comquauto não se
bajam uLili 'ado Lliu perseverantemente ele 'se
poder quanto os conselhos e.colares, já
em 1878 tinbam logrndo subllleLler olltro
milhão e tras quartlJs da habital1tes á cl i recta
obl'igação legnl de m nJlIrem O~ Olhos :i es
cola. Ao todo, na Jnglatel'l'a e P. iz de Gallt~s,

em 1878, dois terços ela pJ]Jula[li) obedec 'am (10
ensim obl'(,alol'i I. , (1) .

Pura terdes conhecim 'nto e,acto do movi
mento ne expansiío do ensino obrig'atorio 11a
quelle paiz, aqui reproduzimo, dll relatorio
ministerial acerca da in,lrtlCção publica no
anuo pllS ado (2), o quadro do nugmento an
nU:l1 da ]lopulnç~o subllJellida :í acção r gn
Jamentar e coercitil'a elos con el"o~ e colare
e commi õe ele frC'quencia, de de que entron
cm Yigor a lei de 1870, e foi expedido o pri
meil'O regulamenlo local (z9 dejunho de -J871).

EiJ·o :

seio surgi u a lei de Ui de agosto daqueIle
anno, a lei Sandon, < a principal medida desse
nnno, e talvez a prillcilJal cio ljovenw de lord
BeacoJ/s(ield , (1), que estabeleceu de um
modo geral, para toda a IDglaterra, o princi
pio coeI' 'i ti 1'0.

Em toda a 11i toria de ta instituição não hil,
na verdad , nada tão decisi 1'0 C0ll10 a sub
missão un Grã Berlanlia a essa nece -idade
uni ver aI da civilisaçno hodiema. Bem o
põe em relevo E coll, no seu importnnLi simo
Jivro. < Deve- e" pOl1del'a elle,' de uma
parte, ao bom sen o do_ eon elhos escolares,
de outro lado, e Olai parLicularmente, ao na
tural pendor do povo inglcz para a legalidade,
o ter este ystellla fuuccionado sem atlrilo.
O principio compulsivo, envolvido no Acto
de Educaçiio e depois explicitamente affirmudo
pelos consel ho escolares, assim como pela
commissões de frequencia (atlendClnc~ com·
mitteas), . i niio era novo, em theoria, aos
olbo do povoinglez, nu pr'ltica receliera
antecipadamente a condcmnação do que no
a 'SUl11pto pouiam pretender o credito de com
petentes. (2) J\luito mo bros bem conhe
cidos e experientes do [larlamento decl'lraram
impraLic:wel u princiIJio compulsaria, em
quanto um dos inspectl)res escola're' annll11
ciava a ~ua opiniiío de que, i o tanlas.elll
pôr por obra, • bavia de cau ar wna COl1U1iO[ão
nacional não menos perigo ado que a que re 'ul
tarin de um imposto .obre o eleitorado (poli
tais).' Da mesma sorte, um mngistrado do
condados centraes asseverou que, <si reduzis
sem a lei a obrigação de frequencia escolar,
,'ecusaria I'xeettlal-a. , (3) < Exotico e novo
]Jara a nação ingleza, eS'e principio era abso
lutamente "evaluciollOl'io ; contrariava o innato
e tradicional amôr da independencia pe seal,
que distingue este povo, e acarretava uma
onerosa aggravação do~ impo tos que pagam
os contribuintes bl'itannicos. A Jegi lação do
1870 applicou á livre Iuglaterra a theoria e,
até cerlo ponto, a pratica, do systema, vigen
te ua Prussia, da superintendencia do Estado
na educação nacional. Nunca se tentara, neste
paiz, coi a que se parece e com essa organizada
intervenção do Estado enlre pais e filhos, com
essa y Lematicn iuvestigaçiio ácerca de re
lações parLicl1lare ,que o ingleze estiío no
habito de preservar religiosamente de qual
quer i 11 terferencia c Ll'anha. Antes da pa 
sagem de se acto, não só oEstado não commet
tera jamais O calizar a quantidade e qnali
dade do en ino dispartido á 1lI0ciLlade ingleza,
como decl inara de conhecer apropria exi 
tenc.ia das escolas, excepto quando o deman
dnvam, preteudendo subvenções pecllUia
rias.» (4,)

'fudo, portanto, p:lrecia evidenciar a impos
sibilidade absoluta de ncclimar na Grà-Rre
tanha essa novidade; tudo: n historin, o
temperamento, as in lilUiçõ s, os costumes, o

(i) Ib., pago 204.

(2) EscoTT: Ellg/alld, '"01. I, pago 1.68.
(3) ESCOTT: CJp. cit., pago 46~.

(4) ESCOTT: Op. cit., pago l.iO.
9 -

(l, ESCOTT: Op. clt., p. 469.

(2) The R':port or t!le CommiiW or (,e Privy Coullcil
or Edllcatioa to t'w Qucca's 1I10st Excellent ltlajesiY iII
GOllIlCil, rOl' t',e ycar 1880, p. XXVIII.
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de sas dons regiões da mOl1l1rchia inglez3,
em 1881, não p~.sllvn de 25.968. '285 ind ivi
duo. (J) LoO'o, apenas 3.2:;6.020 habitantps,
ou 12.53 ot" dll pOJJuillçào geral, não obedeciam,
o anno passado, no preceitn escolar. Esl.lIvam,
portalllo ~oiJ a Idcadn desta lei 87/!7"1o, ou
lJuasi 7/8 (lu populllção totvl. Quasi nada, por
conseguinte, fnllará hoje parll que aqoellns
duns pal'Ie5 do Reino Unido ost jam inteira
men Ie sul IJrd inadas ao pl'i nci pio ela in tl'uc
ç1io obrigatoria.

Em variu' colGnias inglezas Re acha p/;ll1taela
a lei da oiJl'i!!'ação e. colnr. CaLe llLre elllls
menção osp cial ::is ele Untario o Vil:toria.

No intuito de rlar uma idé!l, qUllnto á pri
meirn, do seu prog'l'esso no elerramamrnto da
in lrllcção, vertl'remo para aqui, dI) Annual
RI'[jister aI/ri Rev'iew de 1879. est to pico : « Por
elr,~itrld(J variils circum tancia ,Ontllrioacha-se
á 1'1' 'nl.e ue varia~ prlJvincia como paiz educa
dor. Del'e-s'o te 1'0 oltado adiversns cau.ôls.
Entre pllas ca iJc mencionnr o f[lcto uo !Javel'
sido J)IJliLicn tl'nc!icioual dos fondadores desta
provillcin promoverem n educnçào por todos os
modos (1 que di punham. Em sl'guntllllo~ar,

numa dlll.a eompnrntiv3menLe relllOta na his
torin do de:,envolvil11ento da provincia, a di
recção dlls destinos va instruc1;ão publica fui
conliilrla ao DI'. Hyer~oll, que, depois de ~uoos

dr debal.l', C01Le1!,uiu do povo cle Untario, em
1871, que 3doptElsse, como principio car
deal, Il graLuidade da e cola. Este principio,
com o snt complemento-o ensi·/l.o obl'i,qat01'io-,
constitue hoje a ba e do systema de educiJçiio,
em Un tu rio. - (2)

Do rigor com que, em Victoria, na Al1strnliu,
se executll o prelleilo da frequencih escolur
dão medida u eircumstuncias reunidas neste
trecho, tambem omeial : • Durante os pri
meiro eis mezes de 1878 a applicilção da
clnu'ula cOlllpul iva occupou i::l!J conselhos
escolares (o uma população de 823.272 iod ivi
duos), com ou sem o anxilio lle .)1Iiciaes de
frequencia. O numero de conselhc,s escolares
subiu a Hl8 no trimestre de seLembrn, e, no
quartel de dezembro, a 167. Estes factos
denotam na directoria o de ejo de ver plena
mente realizado o priocipio da obrig'a~ão_ Ius·
taur:Jram- e, clurallt(j o anno, 5.21d Pl'O()O~SOS

por infraeção, dos quaes 3.881, que remlla
ram em 3.333 cond'mnaçõe ,foram ordena
dos pcln rep,lrtição superior. c 1.300, acalJnn
do em 1.095 deei õe condemnalorias, fOfl:lm
detel'minudo. pelos conselhos locaes. D (3)

Ma paiz nenhum onde mais pujante reine
o espirito de liberdade, do que 11 Uniiio Ame
ricana? onue a .Opillii'ro se alfervore mais
na propagação do ensino populnr? onde a
iniciativa cspnnLaoca cio individllO tenha
realizlldo, a esse respeito, t:io nSS01)lbro~0

port ntos ?-Comtudo, não lhe foi possivel di 
pensnr n inlervenção imperaU a da lei. Os
melll0re5 cidílf];jos e os mai, dUincLos esta
di Las 'IInerieanos ob ervaram empre com a.

(i) DLOCK : .1'1I11U1il·e (1~81), flag. 695.
(2) Bl'p. or t'le COIlI1UjSS. of E(C rOl' lhe real' :1879,

pago Ct:\1I.
(3) n., pag. CCX.

mais profunda inquietarão os resullados lasLÍ
mavei da deserção e col~l', contra a quul já ó
V;lS tn o numero dos que não veem "ecu rso
effiraz senão no emino obrigaLorio. O M:lssa
chu!'setts con~agrou, nas slla leis, c!' e princi.
I io reparlldor, hu dois se n los e meio. ti.. esse
grande piOIU'C?' du dviliS<1 'ão, a esso pro
cnrsor de todas ns liberclarles e ele todos os pro
g.ressos moraes naqllclle paiz cubem, ninda
nesLa conquista da intt'lligencia, as honra' da
vanguard[l.

Dr.zBscis [lnnos eonL,1Vn apen[ls Boston de
ua fundaç30, e já el'[I lei do Estado, por acto

de 164,2, qu • os mugbt:'avos rle cada cillllde
vel~ssem obre os seus concidadão,. não tole
rilndo i1s familias a neg-ligeDr'ia de n'~o ensinu
rem, por si ou por outrem, os meninos a ler
perfeitamente' o ingle?, e conhecer ns leis
ólais importnnte~ .• Outra, de 164,7, dis
punha: ' Nenhum dos irmão. consentirá em
famil ia alguma n bnrbaria de sc não ensinar aos
meninos e aos aprendizes n leitura corrente
do inglllz .• Apar dessa obrigação, se esta
tuiam medidas contra os pllCS remissos no
seu CUlllpr'illlen t~, o i III punha -se li cllda
cidadtl, onde houvesse 50 chefes de familia, 11
illeiç50 rle um pnrll precepLor, assim cúmo a
C1'eação de uma e cola de gramm[lI.ic:l uns
cidades onde o llLlmerO de familias cbrgasse
u cem. Hnje 14, estalio' 03 terrilll'ios arma
ram, no seu direito positivo, o ensino obriga
torio. Elle domina, além elo Ma,sachusspts,
na Californin, Connoticut. Kansas, Michigan,
Mnine, N vadn, New-Ham[Jshire, New Jeney,
Ne\\' York, Carolina do Sul. Ohio, Texas,
Vermont, Al'i,onn, Columbia, Washington.

Entretnnto, ha npenas dezenove annos,
ainda um dos escriptorcs que aliás naqoelle
paiz mais mngistralmente se têm occupado
com os i oteresses do ensino, dizia: « Lcis or
denadas no senLidu de compellirem as cl'eanças
á Hssiduidade escolar Sã1 cOl1tl'ar'ias ao espirita
elas instita,ições americanas; e, qua ndo o não
.ejnm, são exirewamenLe impoliticas, pelas dif
ficuldades CJue a sua execução ha de suseitar.1I
( '1) no depre sa o de mentiu o tempo,
o espirita pOjJllIIIJ' e a e\'olu~ão normnl das
instituiçõrs republicnnas I

Dois anno' apenas depois dessas palavras 1'13
provador(ls do superintendente das escolas da
Pcnn yll'a.uia, o Rev. Jame FraZI~r encontrava,
naquelle pai?, dispo~ições de todo em todo fa.
vúravei' ao systell1a coercitivo .• Na America-,
escrevia elle no seu f:lmo o rclntorio, «os
nmigos dil instrucçíío queixam-se de CJue a lei
já nno tl'm· bnstante effieacia, e os espidtos
mnis e clarecidos Teclanlam, em nome dos in
teresse' da sociedade, em nome do progreoso,
qoc de ora avante se consigne rigorosamente
na lei a obrigD\,'ão esrol8r.• (2)

Nem pa rou naq uel/eR Estndos o movi mrn to.
« Apezar de Lodas as dilIiculdades ", escrevia
em 1878 n commissão francezu na exposição

(1) J. P. WICKB'SIl,\~ : &11001 EGonolllY (Plliladolphia,
i8ila), p. 89_

(2) R E V. J.I!IES FI1ASEI1: Report on the 001ll1non school
syste... or the U /lite(l St~tes and or tke provillces of the U1Jper
and Lowel' Cana,/a. London, iStiü.
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internacional de Philadelphia, • vario d'entre'
os mais iIJu~trado:; mostram-se dispo"tos a
promulgar leis do in:lrucção obrilyaloria.
CitarelllOs o Ollio (I), o [{Illlde I land, o ln
di~na, o Kcntucky, o ~Ii"si ~ipi, ondo O'
superintendentes geraes al,ontam os P rigos
da ign.or:1I1cia e da vadiagem en tI' as crea nça~,

porigo', diz lU ellos, que releva combater :I

lodo transe no ~eio de U:IJ povo cada um de
cujos eid'I(HiOS detem pal·te dos poden' publi·
coso Debal(i., ovocam o spectro do d'splJtismQ,
os p"imeiros pas~os par,l a cmtrali.~aFlo. n op
poslçào Cillre esse sy:tl'nta e (!s illslitttlfõ'. ame
rical/a:;. A idéa pro~en-ue a sua marcha vic
I.oriosa; porque. (expressõcs de E', uams,
no :ou Iivro do fl't'l!-school s 'J:;tem) • o' am eI'i·
canos, con<lant"s nn zelo pelas sua liberdades,
nào têm medo dp. phl-,Ises .• (2)

Rss tino em discel'nil' ;lS exig-encia'; ro:;tes
da liberd·ade c os I.ropo' Iiypoerila' dos ini
migo in idiosos (fella, é UlIllo mais Decentuado
a!li, quantu, '0010 já notavam outros observa·
dol'(,!s, l1a muitos anno., «quaot,) mais liVl'e
são a,; iustituiçõ·s em eada jj,"lado, tanto mais
3bsoJutas e per ml1Lo1'iu.' neS'3 parte as uas
loi e COlllrl' , » (3)

Alli, omo entre '!Ó';, o en. ino ohrigatorio não
póde 'er objeclo de um~ il'i llaciDnal ; a mate
ria pertence aJ: I1H'miJI'OS federae' da Ullião,
como aqui as prol'ill'iasaJ01ini tr.. tila dolm
perio como, na Suis ~. ,Ité 187q" pertencia aos
cantões COIl federados; Illas não s ria orprc,il
que o povo americano acabas e, como o sui sn,
emendando a c:1uslillliç;io, par3 in 'erir na 01'
!l'anizaçâ ~ern~ do Estado os a instituição, cuja
lmpOI'L;.ncla uno exagg-eraria quem a C]ualili
casse como fuodamilutal nos modernos sy tl)
ma: de goVeJ'll.ll. Do feito, e ta idéa já não é
nova nos Estados-Un idos. Uma das mais res
peilavri , senâo a mais emioente de todas as
autoridade conbecidJs naquelle paiz em ma
leria de en ino publico, Henry Barnard, o coo
perador e amigo de lIora 'io Mann, o chefe elo
Jow'nal of Etlucation. já I'scrnveu: • Só conhe
ço um meio de desarmar a n:tLiva ru tiquez
desL~ fUt.lUO exercito de eleitores, cuja ignn.
ranela flode amraçar a nossa orgêlOizaç;;o socii1)
o politica: ti obl'iga,', mediante 'lI1na lei {je,'al,
todas as crean~::I' a frequpntarern a escola, e
35 egurar a tuda uma boa oducação mMal. •
Em sumrna, para mO, Irar, por um docu·
nl~n~~ il'recusa\'el e de llm modo compl,'to, a
opllllao actual dos Estados Unidos olJre o
3 sumpto, daremos a palavra a essa illustrc
::tntori ladp. quo, no mais alto posto do sy t('[1Ii1
dll Il1stl'llCçãn nacional, no carll"tl'r f"r1eral di:
Commt sione)' of Education, dil'igindo· e ao
Coo<Fl'e SO, exprimi;l-. e 110 ti' t "mos: .. E'
es'el1cif~1 a pralica d:J fI' quencia escolal', :J
obl'lgaçao, e~(J nlaneamente sentiria ou imo
P')~t~ pOI' lei (enfo,ced) ao" pae c tutores de
,uJeltarem a r:reallça' e ,ldole ceute' ao ha,

bito de assiduidade regular, pontual e con
tante llllll1a esculn, publica ou parLicular,
dOIlJe,ticll ou coo fcssiunnl. O pl'obl.cm<l de
cuja olução depende o g-ovel'Uo republirano,
/!'ovcrllo de todos a b 'm de todo, nâo é a ed n
caçúo da minoria, l1em me mo a da maioria,
mas a da popula~,50 inteira. E' defeituo'o e in·
suliciente lodo o y lell1a de e 'colils publicas,
que não determine, pro01llva, e nssegure a
iu trl1tç;io uu iI'en:a I , PI'de-se dilrergil', Il1eo·
ri ':I e praticamcnte. quanto ri edade em que
pI'l'cisamente llaja de principinr, ou Oudar, a
fl'equencia do ('n'ino COlllnlllm. e deve·se fa·
r:ult:Jr aos paes e IIlestres complela liberdade
de ~colha emqnanto ao logar, o gr~lu, os me·
thodo'; ma forro o ti que LOrla n illl'ancia
r,·ceLa in trur:r::in , e ns Gl'eança em qurm.
tiver começado, pela 11ccào lias infiul'llcia
dome UC<lS, ou pelo eontág-io da circulllvizi
nltilnra, a obl'a da ill1moraliuadc, cumpre que
sejalll agTemiada, pela ('ari ade ou pela lei,
elll o colas ou asyJos (' pecia 's; nilo e p r
mittioJo absolutamente estarl:01 á rUa duo
r mle ilS horas ordinadas de ~iUla individuos
menor· s de dez e até de quatorze nnnos,
,;,Ivo nos casos rle auseoci<l e:,cular legalmente
jusliüCilda ..• (1)

Nenhuma idéa talvez impel'~1 hoje "gislali
\',I01ent' ellltào alllplú vastidn sobre as nnc'ões
policiadas; e d ntl'o cm uno Jong-o tempo o· li
mites tcrritoriaes do cn'illo obrigatario serão
03 liulÍtcs do l1lundo civilisado,

Na Austrin a sua admi suo dab do regula
mento geral do en ino (All{jemeine clntllol"
dnung), que, em 177q" copiava, coordenan
do·as, as melhures leis saxooias e prussianas.
José II im[Jrimiu ao sy Lema precepLivo lemo
pera ainda mais vigoro a. Hoje o as umpto é
regido por uma ,erie de acLos promulgados
de do 1il4.8, e, tomquanto o principio da obri·
g,i ':io e~colal' ainda nno tenba podido vingar
praticamente na Transleitbania, encontra a
mais plena adhesão n,IS popular;õe allemã .

,Na ~Iungriil, g-raças á obrigação legtll, a fre
qUc'l1cla escolar creSce n0tavelmente de -1.869
para cá, Desde osse anno a proporção entre os
meninos assiduos á e"cola e os obrigado a
frequeutal- a tem sido:
Em 1869 47,8 %

1870..... 52,5
1872.. . . .. . . . . . . . .. . . 64,3
1874................. 69,9
18i6.. . .. . ..... .. . .. . 7076. (:2)
18 7................. 73,29. (3)

E', portanto, em oito tlJlnos, um progre so
de 25,49 "/" ; ue mujo que, gUOIl'dada a mesma
celeridade, l]~e ,tud,) denuncia t ndenle, até,
a 'elornarlllulslol n a denlroelllnove:mno'
todil a popuf:l:ão de idade escolar, nosse paiz,
frcqueul;lrá a e,cola.

K;J (Jro\'incias rhenan:J, onde renbida

(1) Hojo jú o onsino obri~alorio fi loi no Ohio, Re.
po)'t of tI,c COlllmiss, of Ed. fOI' thc YCIl'· 1879, p, iG9,

(2) .\1. L',ronn, no R/pporl S!lI'l'iILllr, prill', ti I'e:cpos.
""IV, de Ph.l, (11 1876, P"CSCllte al' 1I0m de l~ commiss.
pa,' F, DUls ON, Pa.;. 5i.

3) P.II:Ol,. o !Jun.\ : 0J" cil., pago '.3,

(I.) Special Repol·t of the Comlll'ssiolle~ of Educatioll 011
Pllblic III 1l'Ill'tioll ;n dóstrict of Cotllmbia, alld ta)'ge cíties
amencall Qlld em·opeau. Jan. i~, I 7U. AMaric. JOl1l'n, o(
E,lIl~, In'en.ol. series. illlO, Pago 252.

(2) Bn.u~: Rapport ele., fl. !!'.2.
I (~, Repo)'t or t1w COlII'm, or Educ, {Ol' the yral' i ;~,
I p, CLX,,"X[V.
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Pnpulaçào

/.~.fi22.201

L5i1.971
37 ito·1.431·
2.325.000

plicitamente a ua manutenção (1), a que
odhcriu o da commi ão porlamenlar, deposlo
m maio ue 1877, as ift! como () definitivo em

mal' o d 1878, que a opposição ulLl'nmontana,
irrilad:\ pela telltatÍlo de eliminnição (]a pre
ponderallcia do dero no ensiuo, fez aelim' in
definidnnl nte. A Turquia mesnln, i não tem
mcio' de execulal-o, ao meno' o abraçn, desde
a lei que reorganil.011 a instl'ucção publica em
18/l6.

E', eml101, imnlenso o horison le a(\tu[l Ide ',a
inslitniriio: l:hcga <is parles mais ol'ienlaes da
A ia, onele, l1a cerca de drz annos, que o Japão
a fez. ua (2), ~ A.I'rir.a, onde o arcltipelago de
~Iascarenhas viu. cm 1 57, a colooi ação, pro
gres isto spmpre, da InO'laterra e tabelecel-a,
apezal' da hostilidadcl clerical, para n illia Mau
ricia (3) ; no continente au traliouo, tÍ Poly
ar. ia, eutre cujn8 ilha a No\"a Zelandia, as
Filippinas as Sandwiclt têm ti fortuna de fmír
O' I,enelicos etreito des a disposição. No Pal'a
guo}' me. mo, cOllllllOnlo is o nunca chega.se
a ter começo de realidade, um acto presidencial
de 1831 ad"ptou decretoriamente o principio.
Por toda a parte, em Sl1mma, onde a civilisa
ção alonga os suas I'aizes, ahi penetra com
clla, C0ll10 um do print:ipios e 'enciae.' ela 'ua
seiva, o ensino obrigatol'io. « lJa historia do
desenvolvimento do en;;ino atravez do mundo
civilisaelo D, dizia .. 1111 tl'es anuos. nos E,taclos
Unido., UIiW nutoridado escolnr, o superin
tond nte Pl1ilbrick. «decorre a illação de que
a fl'equencia obrigatoria lende a alargar as
raias, até onde estender os SEUS coufins a ins
Lrucção pl1blica. > (4,)

O E laelos cuja legislação prescreve coer
citivamente o en~ino prima rio (não contando
a Ue ponho, o Paraguay e a Turquia, com
uma areo ele 1.260.291 kilometros CJl1aelrn
dos e 24,.885.455 alma) abrangem uma su
perficie de 8.4,31.4, 18 1 ílometros quad I'ados,
com uma população superior a 255.774,.i39
babitan te ,representando na mais esmogndora
maioria a intelligencia, a liberelade e a riqueza
contemporaneas. (5)

(I) < L~ primel'a euse" tll:'L es o~livolol"ia. > V. La ley
de illstruc.ioll publica, discutida elt Esp~iia Bll 1 78. Por
o. C.\nLOS ~rAnlA PSI\IEn. Pago Oi o seg"'.

(2) Expo.,ilioll U11:verselte úe ViOllllC ell i873. F,·ouce.
COllllllissiol1 SlIpúriell1·e. R,,11'ports. 7'01110 IV. Pal'io, 11111"'.
Natioll., ilIDCCCLXXV. RUP1JOrl ,Ie M. E. LEvAssEun,
1lH'lIlbtc du,iury interna!.) SlLl' fUl'itnl:;lioll ]Jt'i1n!li1'c el SCCOlL-
daire, Il. 426. .

,I, Oll,le ahá já ali lia desde a primeira mcL:,do da P) Decreto c (or l'olt'te;'iIlO comp"tsory the oduc,tiolt of
,e ",lo :\\'11, o. tlopni da inlerrupção detorminada pelo cltiUrell iII lhe colollY· •
d>lluini(l allernativo da "fur_Tuia o da Ali lria, f.1; resh- (4) CIl·cul. o{ ill{o;'U1olion of lhe BIlI'oal! o{ E,lucotiolt.
ooleeido, na -ceulo :\\'[11. por .\Iaria Theroza, < li. lesta X" I -9 P 9'
roroa.la que já rezll1uis pola iO"lrUG!fão.) A GlDscquon ia .. :.. I. aJ;. .
e 'Iue. na Uu,wria, a o l:iLj,tica 110- anal"haueto reduz.so (:;) "is a di ·tribu'ção da <irea o população desses raizes,
apena> a :!().~; " '1"0 ,j 00 ,Ia população adstricla á quo esLo'ahimos do info"Olações ollcontl'lldas DO Atlllali'u:1I
c· la olelllcuL.~r ,6 a 19 allno) a froquolltam rogular- tle Go:lIa 118'2), IVlda"rr's Alill'!Ilac" {Ol' 1882 (London,
lI\e~l ; li, ainda, /1'10 a c.eJla relléLiloria Ó frequentada '18,2), FUlm. MAIlTl'. 7'lte SIII'esmau's Yoar-Boo!.' {Ot the
JI(lr (ij~' da crcall~a; o~rigadas a olla (12 a 1;; annos). real' 1882 (Lond., IcS~) o A"SWOllTll li Spopponn (Lihra-
V. IJ~. pU!1Y: [:,,,:oiOIl .. puhl. .'" II~~O;.i~. :-Ia Rev. rian orCongl'Oss): AIIICI'icau AiUlalUIC aud 7'1'euslll'y o{ Fucts
I111. It Ct/l.U1:)" .• I _.lIIalo, n. ;l, JI. ~J.-" ~!at. {mallc., Ululpoilti<. fOI' lhe Yoa,·lS82. (Ncw YOl'k,

(2) Já dosdo 18,j!l. pela 10i Jlie/llouloza do 13 do no- I 2).
'-OIllUrO deEso aallO, quo o...-iu do lIasc á rOJrgauizarâo ._ [(ilomettos
l10 cn it1\) n:B oulr33 I rurioei. il liahas ue 63Si '"õ,l- Ptu.... es 'lU.'ldrdllos
mento co orl'o'ad:u 110 reiuo 3clual J nrls. 32ô c 327, ~I'n II "=J" n 86'
uhrigawria a ii Iru Çãll oleJlJclllar. IA ell1.~nha.:................ ;l •.) ~ , •

AI arJ;l-I.AlIOlla .. .... ....... Ito.•.•08.1O
• (3) AllIlUuil'e <l,' Mai<l. C!raIlOCre, publitl pa,· l~ Sociéle de AlIsll'ia-Hungl'ia............ 621.. 25/.,11
eg. comparee. ." ano ParF. 1 i9-Pag. i6L Bolida l.:!!Ji.25j

OPPO'iÇ30 encunLI'OIl a intel'ferencia do Estado,
é olJrigatorio o ensino el mental' desde '1 25 ;
no 'lixe Alt mlJurg desdo 1807; no axe Co
burgo GOllw, por lT açno dos regulamentos de
Em Lo o Pio (lG'il- H(75)' no 3xe \~ eimal'
é l' "ido por um act de 18~1, confirmado
por n"v;- di po. içõt's legoi laLivas elJ1 2 d'
maio d' L ;jL; no a\ Meining-on uata
ri' tempo iIllIllOOlol'j[le:; no leckl 'rnbur"
'chw'l'in ele 1768: no Mecklcmburg Strelítz,

de 17í3 ; PU!' lei d.' 25 ele jnn iro el 181~7 vi
gora n O~t.l 'mburg' de 22 UI~ outubro
de 1 '27, no II e 1:<;1 'itoral ; de 25 ele janoiro
de I ~7 110 Heu $. roi Iz; elo ~6 de novembro
ue I ;n. no Hru< -:-:chlciz; de G de 1I1;1io
dI' Hr'1 e 9 ur dez II1bro ele 1865, no Schworz-

• blll'g--;ollderhauzell' de 1838, uo Jle:se-ITom
burgo: ele 6 de jllnho d L 35. na axonia
r illo)' do 1 56, n[l B:lviera ; ele 3t ele ck

zembro de 1 LO, ratificada pelo regnlam uto
U" f 2\, dCl'reto dr I fle junho d 186'1., no
\\'urtl'mhrqr; de 1" de lll[iÍo ue 1834" em
Ilauen; d 1'6 Iln lIullO'ria (1); de 15 de
junho de 18'~(j, lia Eoco ia' de t83'f, na
lirecifl; ele 18U, na Din:ll11nrCll; de 1 de
junho tle 1 !J,2, na u cia; de 2'2 de maio
de 1869. n:dXorLll'O'[1 onde aliá essa in Litlliç:io
exi:te imple'lll II te ell~sde 1736. Â [[alio en
carnon elll f i es~a i<lén n i" d' julho de
1 i7 (:1), e n e.tá 1'1' olutamenle executanuo.
PMtu~al, onde li principio já e achava en
volvido na lei de 20 do setembro de 184,~, aca
ha rle dar·lh corpo fOl'lml edeci iI'amente na
de M do maio de 1878. Emfim. a con litnição
da Bulgaria, pl'omnlgadn, cm Tirnova, ao 16
d abril de 1 79, art. 78, nacionali'on tambem
ne'. c e laelo a obriO'o :'\0 e colar.

Na RrpnlJl ira Argen tinn a obrign ão acha-se
decreta a lJ lo rogulamentos de varias PI'O
'-incias, a, c moi. cedo ou llIai tal'de, terá
forç..1 de lei nas outra.' A Bolivia firmou·a
na con tituição do 15 de fevereiro de 1878,
art. IL O (3)

Xa lIe~p[\nha, onue aliús não Lem erre~tivi

dade prntica, e a in lituição e-tá reconhe
cida como logitimn e imprelerível na legisla
ç'io do en ino pnblico l1a 30 anno . A lei de
9 de etembl' de 1851) al't. 7, deu-lhe a pri
meira _êlgrtlçiio n"cional; o proJecto de re
formn da instruc 30 ui mcLtido pelo croverno
ii: côrte em urzcmbro de 1876 firmava ex·
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D'entre os Estados europeus excluiam-se,
.até ha pouco, dessa communhão apenas a Uus

ia, a Hollanda, a Belgica e li França.
A Fran 3, porém, acab3 de assumir o seu

,lagar de llonra ne sa magnifica as emblé3.
E' um do ultimas onde ella vin~ará defLni
,tivamente, posto seja um do' primeiros onde
'3 semente e lancou. Os Estados Geraes de
rl560 reclamaram: de feito, entre as repre
sentaçõr.s da nobreza, adepta, a esse teLllpo,
da religião reforr.Jada, CJue c os paes e mães
fos 'em constrangido pelo~ senhore e juizes
Ol'dinarios, sob pena de multa, a mandar os
filho á escola.; peu amento que prevnleceu
onze 3nnos depois em r avan"l, nos dias de
Joanna d'Albret, mais tarde, em i582, numa
Ileti 'fiO da nobreza de rraoça a lIenriCJue rrL e
TIO dccretos de Henri IUC IV, que, em 1590,
paz aos paes csse preceito, intimando aos
jLlizcs rCaes a punição dos iufractore . O pro
[JI'io Ll1iz XIV e Lniz XV, bem IUO sob es
pirita diverso, e ab'olutamenle coodemnavel,
niío desconbeceram a efficacia do principio,
qno ai iús os dragõe dessa corrom piela tyra
.ni3 não er'lm certamente os m3i proprio.;
,par3 f cuudar. Não admiraj porém, que tão
ln borio. a houves'e de scr a Iucta pela SU3
enl:orporaç;'lo systellHILica á or~ani nção do
-ensino popular, quando o "'enio prodigio-

o do Mirabeau, cuja cabeçJ uir-'e-l1in con
ter a politico inteira da revolu(.'ão em todo

:a jmmen idade dos seus futmos problema
não com[Jrehendeu o caracter necessario,
nem previu o fl1turo victoria o des o idéa.
Acreditava ainda em que, para extinguir a
i"'norancia, ha. tavn a multiplicação e o aper
feiçoamento das o"cola .

Mas a evidencia do' factos dia a dia foi·
e tomando mais implacavel contra es e eITo.

Viu- e que, em doi departamentos, por
exemplo, ignalmente dotados de escolas,

Bueuos Arros , , ..
J3ulgada .
l~inull1~lIca .
I!.scos la .
Estados Uuidos (compl'ohen

ucndo ArisOilH, Colullll>ia,
Califol'ni:t, Connetiout,
Carolina do 'ul J Kall5as,
~IassncllllS'ets, ~Ii 'lligan,
i\lainr., ~cW' 1l:t1npshil'c,
~cw J Cl'~cy, ~cw YOl'k,
~Jdo,. Tcxa~J \"crmonL,

a 11In~Lon) ..
Folippinu~ (ilhas) .

g:::~i~~: :::::.. :::::::::::.::
Inglatol'l':t c G:tllos .....•....
Halia .................•....•
Luxomburgo 0.0 ••••

)r:turicia tilha) _ .
:\ol'uega .
OntuJ'io .
POl'Lug:tI .
";andwi h (ilhas) ..
~. S;~I\'adol' (I CIJU bliea) .

1II1CJil ...••........•....•.. .

Slli~sa .
\'iotoria . '" ..........•....•
Zolandia (~"\'a) ' .
Japão ..

]CUomcl,'os
Ijul.l,l,'allo;;

~11.~20.',3
G3.972
~~.302

7 .895,20

l. í!>9.~10
300.03
5~8.5il,99

65. ,129
{:jl.0~ ,O
236.32~

~.ãS7, '..5
1.91\.

318.195
~79.1~9

92.8~8

17.00
4.":1.90)
40G.721
41.3~!1

229.07il
270.0:13
3 :l.H.7

8." 31. \ 18

49:;.107
I. 995.70 I
-1.969.039
3.734.370

i .012.074
G.300.0JO

3G.905.788
~.OG7 .775

25 96~.28(j

2 .437.091
20:1.:;70
357.339

1.806.900
1.913 "GO
4. 74..3 1~'..

:'7.985
~.534. WO
!,.578.901
2.8'.G.IO~

85 :i 2
(~III·Op.) 3 I.\GO

34.33 .'.79

2G5.7í4.139

como o J[eurthe e o Finisterra, a médi:l do
analpbabetos, em :1866, avaliada sobr a ba,e
do ali tamento militares, ern de 0,99 p. 100
no primeiro e 52,25 no egundo (1); vin
quo, na cla sificação escoln!' do" delJarta
menta, effectuada em '1862, aq L1elle cuja
populaçno pôde pa ar !l0r menos inoifTerente,
e cuja administração por mais aclivil. eslav~

no :13 0 jogar, com uma proporção ele 7,7 an:l/
pbnbeto;;, seguindo-se outro dcpaL'tam nl'l~

de ordem ~empre elevada, numa graduoç30
roua "ez mais lJaixo, como o Hhodilno nn
iio, o Gironda no q,!0, o do NOI'te, conhccido
pela sua riquezo, no JGo, com uma proporção
de 31,9 n~; viu-se que, sem emborgo de
lodos o prolrressos realizado na instrucçào
publica de i863 em d 'ante, [I porcentagem da
ig-noraucia não descia senão com o mai do
ploravel morosidade. (2)

A for~a il'fe~istivelmente persuasiva da rep
lidade mais palpavcl trinmphou, por fim.
de toda' a resi tencias, c:l\ando fundo 110
animo naciol1nl. As antig;ls palavra' de
Cou in. ao voltor da Allemnnlw convencido
pelo estudo ill1mediato das institnições esco
lares dos paize de além-UI! 'no, entraraLll a
vibrar na opinião, om nenergia qno só entllo
lhes podia infundir a sonorid~de de 1111la
atmo::phera pr parada para as echoar ('lU todos
os cspiritos. egulltlo elle, • ti iustrucção nrce'
soria no eon he:'i l1len (O e ii pratica dos no ,o;
devere é, de todos os devl1'es, ú p"i17wil'o,
e conslitue uma obrigação social tão ricroro a
quanto a do serviço militar .; egundo elle,
aiuda, a lei que, fundada ne te principio im
puzesse es a obrigação, serio, além de legitima
em si me ma, absolutamente inc1ispensavel.
c N:io conbeço " ajuntava, « um só paiz,
onde, faltando ella, a instrucção popular fio
re ça. • (3)

VHl'io tentativas do go,'erno mallogi'oroill
se, é certo: a do projecto Carnot em '1860 , a
do projecto Durny em :18G5, a do pl:ojeclo
Julio Simon em 1872 e a do projecto Wadding
ton em 1877: mos a do projer,to Barodet,
npoiada e desenvolvida no projecto Pouto
Bert, q le a commi. são respectiva oO'el'ecen ti
camaro dos deputado em dezembro de 1879,
resolveu definitivamente a questão, encor·
porol1clo fts in tituições fl'allCeZas o ensino
obri"'attlrio. c Mais do seisl:enta mil crianças
de seis 3 Lreze annos não freq ueu ta III as e,
la~, o, pois, niio rocebem in trncção quasi
nenhuma. Frll trarjl1l· e todo' os meio~

per 'uasivos e e.limnlanles; algun' anDO~

faz já que nada e conquista a era e.pecie
de capla 11101'[ulIln, mantida qua i lJ'i.amente no
Lue 1110 nivel pela indiJfereuça, pela ignoran
cio, ppl;) cobira e pela mi·cria .• ( lo) E ii
es'e estado qun velll remedior aclívnmentc o
art. 4,0 da reforma de março ue ·tl) "nno.

(1) J, S"IO~: L·.\;ol~. Ed. de J í~, PJg. 22".

(21 J. ·I.IIO~: Op. cito, pag. 22í.

(3) Y. COCSI~ ; Rapport .'''1' rem de l'i sll'lle/io I jl ,
uli'JIl~ II IIIS IJ'/CI!JI"'.• pays de 1'_~Il~mao"c.

(1) P.lGL IlEnT; RlppOl't preseul,' à IJ cllJ1l1ul'ede. d,p',-
lés !lli' f..~ foi de l'cuseiJr!!?meut ptill1itc. Pari:. 1 'no
Pago 9.
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(t) M. GODEFIlO' (allligo miuislro da jusliça, dopul. ,.
sogunda cnmara dos Estados Goraos), DO Allnnai,'e de (é.
gisl. elru?lg, i879. Pag. 5l7.

(2) H,r'%lo : L'i,lslr. pllbl. eu Rllssie, p. 5S-63·.

E' ullla e~peciu do tremedal, <le onde o paiz
e nilo dc'envencillHl .enão penosi'sima e
muro~issi m;llItenle, a POUI!l' de e,' for 'os ex le
OU;llIlc, com o risco, ainda cm t:illla, ue
perdur, em tri~tes altemnLiva ,as v11nlagens
já obticla, tOI'Dtlnrlo n illlmeJ'gir, e profun
dAr-se 11a mns a lollosa e inerle, I]ue lhe eU)
banll'll (JS movi Illentos.

E' ns, i111 quo os proprios Paizes-Baixos tum
soffrido 0- perllicio<'o I'/Teit s de ~a repugnan
eia ii :Hlopçilo do regiown rompulsivo.

Mll~ o principio desle regimell já e,lá Iilteole
Df] di~po. içiio, ;lIiri. inirllJU (porquanto deixa
impunes os abn~tauo~), que condelllIla á pri

IH.;âo dos ub 'ídio. da beneficen ia ofTIeial o
indigeule , ,ujos filho não comlJurecerem ii

Emquanto á Belgica, o ratardmnenlo dessa escola. Mas, demais, o ensino obrigalorio,
reforma tem a Slln explicação nas influencias constitue serio empenho, e é artigo do PI'O'
ultranlOntarJa~. Entrewnlo, :,s prl'rogalivas grnmma dessa aueantada parte da opinião pu
do Est/ldo jil se a"l1am re"onLJecida~ alli por llica a que se deve a revisão ria lei de 1837. Mas
um d s chefes do partido cathulieo. « O leO'is- aind;" ogovel'Ilo,duraule os debates da reforma
lndor 'st'lbeleceu, no art. 6" d:t lei " dizia, escolar' de 1.878, affirmou solemnelllonte a
110ma cil'cull.ll' ofliciul, em i843, o mini tl'O punibilidade legal da iocuria dos pae, na ins
Nothomb, • o pl'ugl'alllma da instl'Ucção qlle ao trllcção elementar dos filhos, apoiando o adia
povo (I'sislo o direito uo recl:tm;ll' dos I]ue menl.O das medidn coercitivas em simples
traz,Ill:l eu cargo velar pelo inle['r,~se delle, cOllvnnipncias de .1CC;lSiào. Mas, eml1m, a
minimo ele cOlllwimentos que o Estado tl'm, por propria lei de i 7 de ago. lo de 1878, com
SUlI parti',. n direito de exigi!' l~.'Iitima.mente ele I ~s. pl'ovi.uencills d~ .itulo VII, I]ue submelte
todos os Cidadãos. • Ia IDspel'ç:lo municipal a frequencra nns esco-

A, dlfTIculdades que a fulta do ensino obri· las "al'Uculares, a 'im como a das liçõe, em
f.{atol'io L~rn opposto, na Unllanda, ao dOl'l'a- dOll1ic;ilio privntlo, delerOJinnnllo incentivos fi
mamenlo da in~tl'ucç:io popular ão earacto· as~iduidade, encerra já • pI'OVaVellllentl', a
ri.ticn:. Nllm paiz onde o estado pedngog-ico serventia de umnOtransiçào pnra o casino
I[a e. cola se nval1 taja talvez no l1a Pru'sia, e obriga iOl'io,» na idone" opin i:lo de um ho
rivali. a ('001 o de Wurl,emberg, Saxonia e mcm de estado hollandez. (1) Tudo nos c;on·
Zul'Ích ; onrle o me tl'e primario • é lallrr,z o vence, pois, dI] que a resislencia conlra
melhor e1i1 Eul' tl:l " 'na eSlimativa de apl'e· elle, neste paiz, eslá por pouco; di, que
cilll!f'res compotentes; anelo, eillfim, governo dentro n'um perioelo não longo, sel'á, na HoI
e povo applicam os mnis ílltilDllS o cOI1'cien- 1,)])1a, instituição nacitlnnl esse prineipio, o
cio 'os rsful'ços ti c1eIJel!ação da i"'noraneia, C/unI aliás jti se associa ás t,radi~õos de varias
,1 ,talislil';) dos auaIIJhabet.os, com tudo, num provinc;ias snas, como o Luxembu;'go no reo

periodo uflicienlemenLe l;)r~o [larn Illllorizar guiamento tie 1586, alIo Orentho no de 1630,
uma indu 'ção bl'm fnnrlada, comprova, 1'0:11 a dtJ Over-Yssel no de 168 .
s IllliÍS expre ivo algarismos. a força de,s:l A Rnssia é, pois, o unico paiz eUl'opeu onde

tena iilade <;om que as popuH:u:ões annlpha- a obl'igal(i1o escolar niío exisle, ou n~o está des
beln , nbl'igadas ~ ombrl1 des [\ falsa Iiber- tinada a exislil' num futnro muito proximo.
dade, qne um dos mais esclarecidos, e. el'i- Entrelanlo Idli me mo e... e principio vence
ptol'es libernes chamou. a li herdade da igno- terreno, Emquanto a recenle lei do serviro mi
ral1f'ia " r ,ist m ás mni' abia, instituições litar procura contribuir podermamente para
escolare. Eis, de [;lCtO, obre o tOlal dlls fazer da instrucção prim<lria um dote appete
babitnntes a pOl'centagem dos analpLJabetoS alli, cido pelo povo, redllzindo a um auno o serviço
de 181J,6 a 1870: . nas fileiras, para os cidadãos russos «que pos-

suirem 03 conhecimento, elementares minis-
1.8~~. , . , ,. 2{t.,39 % trados uas escolas primnrias. (2), a idéa do
18~u 22,O~ emino obl'igatol'io receLJejá um começo de ap-
18~9."""""""" 20,15 plicação nas provincias halLicas; orgãos ba
18~D ,........ 1~,~~ da imprensa que o reputam, não simples me·
1868 "....... 1D,;l3 dicla de utilidade, mas .corollario illdispen·

Sígnilicam rstes numeros oexiguissimo pro- sovei da reforma militar.; :1ssembléns pre
gresso de 9,06 % em qua i um quarlo de vinciae::;, como a do di,;tricto de ConstanUno
seeulo, numa rias na ões onde o en 'ino pu- grad (governo de Pultavn) em 18ti6, a do de
blico e acha mai admil'avelmente favorecido. E'copine (governo de Riazan) em 187i e,
.Mas essn progresco leria ao 1I10nos estabilidade? mais I'eeentemente, a do de Ossa (governo ele
Não; porque. no rloi. annos seguiules, o nu. P'rm), rej}rosentam á corõn, solicilando um
moro de allalphabetos suLJiu: acto que impl'il1ln o caracter de necessid:1de

civica á frequeneia escolar,- pensamento que
Em 181'9 ,.... 16,2r~ "/0 aliás, por deliberação propl'i;l, adoptou, ha

1.870............ 16,29 annos, o conselho nlullicip;)l de Lvovskain-Va
rejl á,

A efficacin rle a instiluição, que tende a
'enlrar numa phnse de de envolvimenlo mais
nmplo, abrangendo nlio s 'mente o circulo das
e cola~ elementare, como o dns de aperl'ei
çoamento, domini('aes (lU nocturnas, o I]ue se
veriOca, por exemplo, na AusLria, na Baviera.
na Saxonia, na Suec;in,- n50 tem I'alhado, se
não onde a. autoridades a nilo podem, on não
querem execular.

Com n mai~ plena razão attl'ibuiam os ho
mnns mais competentes, como E. Renda, ha
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vinte e sete unno~, o de povoamenlO das
escolas e o numero enorme de unulp!lalleto
a e5Se rillimitndo direito de oberania, de que
se tem deixado gozar os piles c patrões o
bre as crennça por quom siio m. pO·l1~aveis.. (1)
A 'sim, emqnanlo os amigo da instruc~ão

popnlar nu França, não têm ce ,ado, até ha
pouco, de as ignali1r, entre alguns progr s o
parciao , ,I inforioridl!de geral dHquelle po o
entro as naçõos florescentes do mundo civili
sadu, no tocante uo ensino publi o, imputando
tão la timavcis resultados n e,' u lucuna
fundumontal ; cmqnanto uinda 11(\ nlgnns
annos, punh:lm em relevo, no seu paiz, a ex
truol'dinuria prOlJOrção de ~7 analpltabelos por
100 bnbilanles.-essa pnrcenlagem no grão·
ducado de Buden, em 1~6~, entre as cumadas
inftmus da popnlaçilo, cru lIe 2 a 5 nos dois
exo ; na Bavieril, ti dos olduclos que lium

e e creviu1l1 mal, nno excedia ele 8; na Prussiu,
não passava de 3, o a \<7, l~ % ela população
ele edude e colar altingia <I proporção do
que frequtnlavam a escola; ,ubindo <linda
mais na provincias da Auslria inferior e
superior, no TyI'ol, na Bohemia, 11a Mo
ravia, ondf\ e elevava a 98,5 % , até á Sa
xonia, onde se presonceava o pbenomeno
expre"sÍI o ce freqnentarem a e cola lorlos
os individuos inscriptos no cenoo da obri
gação escolar. (2) E' cnracteristico, a este
respeito, o faclo, occorrido num regimento ele
um do pequenos E tados allemãe, , cujo coro
nel, descobri ndo, entre os scns 800 oldados,
quatro incapazes ele ler, sentiu-se attonito com
es a nll1nerosa porcentagem de analphabetos,
ao ponto de mandar abrir inql1erito, para lhe
verificar a causa. No imperio au triaco o re
gulamentJ geral do 171'J" firmando os meios
coercitivos, imprimiu immediatamenle ex
traordiuario impulso á in trucção. Em parLe
nenhuma então se pn:lgrodiu tanlo. No Salz·
kammergut a proporção entre a froquenciu e
a população escolar ascendeu rapidamente de
24, a 66 % , '

Nos Estndos Unidos, onde o ensino obri·
galol'io, segundo o assentimento geral, tem
sido um auxiliar cfIicaz do desenvolvimenlo
da inslrucçíio (:.l), uma autoridade e colar,
M. Harris, registrando o uom exilo nos jar
dins de creanças em S. Luiz, o i"azendo notar
que os ülhos das fnmilias pobrM, supposto
mai carecente dessa instituiçno, concor
riam mai' ditncilmente que os das abastadas,
reflectiu: < Tão certo é que a ignorancia, en
tregue a si mesma, não é capaz de corrigir· se,
emquallto administradore intelligenles não
prúvejam á sua cura. » (4,)

Na Jtalia, eon formo o testemunho de La
veleyp,' durante a sua ullima viagem áf]uella
região, o en ino obrigatorio, legislado ha cinco
annos, vai - e executando com os melhores

(i) Eua. RENOU: De I'cducut. poplllail'c duus l'AlIcm,
du N01'd, pago i39.

(2) Séaucc des cíllC Académies dc I' Institut, du 16 aout
1864. Di>e. do goooral A. MonlN, pag. tO.

(3) BUISSON: Rappol"t SUl" l'i,IlStl', prim, à I'c:r:posit. dc
PlLiladcpll., pago 07L

(4) BUISSON: Op. cit.. pago 210.

resuJtados, não tendo encontrado resi tencias,
e osperando- e, até qUll, na' grande- calJitaes
all'ance qua i di pen ar a arma da penali
dade . (i)

A Ing-Iaterra proprinmente dita, du qual
dizia Eug. nenda em 1853, ser, < de toda a
Europa, o paiz onde menos difJundida
acbava II in-trucção " e onde o desrnvo!vi
mento e colar fui comparativllmeole moror
até ha dflzo annos, passou por uma notavel
acceJeraçiio no spu desenvolvimrnto desde a
ll'i de Hs70. Ba lil reparar em que, no sei
anno" de 186i:i a I 70, o numero de e cola
insp ccionad;l crosceu apena 2,121, ou; 53,1),
termo médio, por anno, e onu mero de
alumnos presente' Q83.883, ou, termo IlIédio
annual, 80.61!7,i6; 110 pa so que de 1870 a
1879 se addiciol1itram fls exi tentes mui 8.180
e cula ,ou 908,88 annllalmente, e 1.557.30P
aluOlnos, ou, média por cadu ~nno,.

03,034. O prog-res. o, pOl'tanto, no segunde
periodo av~ntiljoll-, e ao do primeiro num,
razão uperior n 100 p. iDO.

A1IIIOS Escolas AIllnlllOS

lR6'; 6.86;; 1.081 48,}
i8U6 í .1.3'" LU6.3·1.
1867 7.0'Jl L2113tH
1 68 R.OH 1..3:12. ;33
i 69 8.5 :I i.t,4S,2~9

1~70 8,985 i.fi63.3$
i8i! 9.521 L051.i
i 72 10.751 1..737,002
i873 iL91.l L911.54!t
1 7", 0.084 2.1J93.i8ú
18'75 14."67 2.27·-t.72i
lR70 H.E·5 2 !~.299

177 15,187 2.633:191l
1878 iO.293 2.94!t.i27
1879 i7. !60 3.i22.672 (2)

Em umma, o principio da obrigação lega
tende a produzir em toda a parte os mesmos
elTeilos que na Allem~nha, «onde w~ivl'rsalisoll;
~ instrucç.ão .• (3) A este respeito já não h
hoje um eseriptor de merilo, que divirja.
Todos ão contestes IIU afIirmaliva eXllrada, he
nlai de det ,lllllOS, 1J0r Baudouin: < Devo
dizer iuteira a verdude o, oscrev ia elle:
< qualquer que seja a minba opinião pessoal, e
:linda arri canelo-me a contrariar re peitaveL
convicçõe : onde quer que é obrig-aloria a
escoln prillllll'ia, a instrucçãoeslácopio amenl
derramadn .• (4)

E' ~ me 'ma verdade consagrada com
maior solemnidade pel~s expo ições interna
cionaes. J<í na de Londres. em 1862, o jury
intemacional ela ela, e XXIX, dedicada ao
ensino, no ~eu relatnrio ao Conde Granville,
presidente elos L:ommi:~nrio da rainha, enun·
ciara- e a im: • Hoje todos os POYO civili-

(I) LA.VELIlH: Lrtt..cs d'Italic. iSSO. Pa,," i5, 66,23'1.
(2) EsLalistiea das ó eolas ° alumoos presenlos do i86"

a 1879, extrahida do StalistiCJJ! Abstract, ote., pago l~3.

(3) EU6. RENDU: De !'educo popu!. dans l'AUclll. dI.
NOl'd., pego H2.

(I.) Rrrpport Sltl' I'état. acto de I'cnseigncmcnl cn Belg ..
CII Aflcm, ct CII SlIissc, pag, UI.
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"Ido comprehendem que, para a .egul'ar
seu futuro, o onsolidar, ou propngnr o

principios que constituem o fundamento e n
I onrn do mundo modH)'no, clJmpre·lhe~ cou·
biclerar COl1l0 intcre se ,oeial de primeira
ord m n eclucação dns g-eraçõ s 110va~, A
Prussia eosd lllnisE ta(l doZollverein,ollrle
lt iustn/crão tem sido el'i,,,ida em dever lc."al,
('O mo 110: Estndos scandinavos e nn Sai sa,
CCtl}lam com cst~s, quanto ri instrllcpiio do ]Jovo,

o prillleiro /o./al' na Europa, • (I) 1\n expo·
,Icão d,) 1867, cm Paris, o relatorio do grupo
ro'ncernente fiO n:elhorDlIlontos da condiç~o
phYSIC,l c moral do povo exprimia· e nestes
lermos: «O ponto principal [Jarn que p'lrece
chamarem naltençãu os UOCUIIlp.ntos escolilres
rOllDido' na oxpo iç1io, é incontestavelmente a
necessidocle de proporcional', mediante a escola
ditt1'ua ou noctm'/w, a todos os habitantes de
todo paiz que lJt'esu/wc de civilisccdo os clementos
'/lllispCllsnveis elo ensino 111'iJII(wio .• (2)

Pelo quo tn~a e pecialrnente á AlIemnnha,
hoje. llnquelle p:iÍz, • ainda entre os 7lWi3
decillirlos conscl'vadJres, ninguem se Icmbrarin
de controverter o en ino oiJrigatorio .• (3)

Tudo, portanto, concorria pnrn assentar em
nós n mais profundn convicção de que, sem o
prineipio da obrigação legnl, firmemente ap
pficndo é il'realizavel a instrucçào popular, O
~l'nlimellto des e dever- o dever e colar
( Sc/(tclpjlichli!Jl.'eit), na expressão allel1lã (fJ,)
-o pl'illleirü dos deveres civicos, hoje,

nt1"l:l os povos ci I'ilisados, esse dever que
faz .da instrucção uma necessidade não
menos imperiosa que a do serviço militar e a
das prc tações fi caes,e se dever que constitue
::: freql1encia da escola no cnracter de nmn
olltrilmição não meno sarrrnda qne a do im

1)0 to pecuninrio c o tributo de sangue-c se
-enLimento l1ão se infunde a um povo senão
medinnte uma legislação energica, ainda que
ECm immoderação, e virilman te executada.

A ndaptaçiio de semelhante idéa ás nos a
provincias fóra dos centros populosos encon
traria difficuldndes insuperavei ; além de que,
li te a sumpto, abrangido na competencia

on tiluciol1:.l1 das ,IS emhléas provinciaes, não
abe ao pal'1nmento interver.çãodil·ect'l. Quanto

ii capitnl do Imporio. porém, não ha senão
ob t<lculo~ pel'feiLnmente venciveis, si o po
dare cacionae comprehenderem a sua mis
são, lJ ouberem querer cumpril·a.

(1) 111/1'l'lIulioJIII Exihilioll. {ti2. Repol'/s hy 1/10 judes
011 llie sulljce/' ill/lie 30J.ela,se' illto,"hieh llie exhibitiollluas
divided. Loudon, 1 til.

(2) Rt'PPOIÚ </II j''''y iulel·'lalioJl!I'. i ti • Tomo XIII,
pnl;. iI).

(3) ~11r.IIEL En",r,: Q IUl?lles IIIols Sltl' I'illstl'llelioll pllbl
Cll F""ll~e. P.,,'i~, I n. Pag, iD.

(',) l1eforindo-so n OSS;\ expl'e são o á de D'~IlStPfli
lI/iO"d/ (;ol'\'i.;o mIlitar), dizia Cousin: • EsIllS dila

palayl':\' I'C~1I1110m a. PI'ussia int~il'a: oncorram o sogl'ol.lo da
~un Ol'i 'illulitlal1o CQltlO Ilaçito. da sua fOl'ca como Estado,

cOnlul1l O gormon do SOn f.ILUI'O. 11 g SaiI1L-~Ial' ~(;iJ'al'

lIill:' CaJa 'iual, na AlIolllanll3, ti Selllllp{lwllti,q, do 1I10smo
moJo como DJlIstp{lich/iy, oOl'i":I<1o ao sOI'viço mililn,'. o
S./ellel·}Jllili!l' ohrigado a pngnr o imposto, eontl'iOoinlo. Os
cldad,io. dOI'om no E~la<1o o hlloliltnl'om·so a ler, tanto
tI"an1o lho devom O01l11111nllnl' n"mn5 OconCOITOI' eom os
lriolllo•.• De l'ill'tl'uc/ioll iJlW'médiai,'e <lalls le mi'li <le
r.l/t~maJ"e.Ií!3.j. 1'Ul>' iO.

A 1'0 'sn commis ão, pois, associn-se aqui no
decreto de 10 de abril.

Cumpre con ignar, porém, qne a idéa tem r

nestn capilnl mo 'ma, suas :mtecedencias, bem
qUfJ irregulnres e e.toreis. O reg. n. 1331 A,
clt: 17 de fevereiro de '1854" art. M, preceilu1 ,

co III I~frei to:
« Os paes, tutores, curadores, ou prot~ctores,

< II ue tiverem em sua comp;\I)hia meninos·
• maiores de 7 ,Inno em impedimento pl1y-
• sir.o ou moral, e lhe. não derem o ensino,
• pelo menos do primeiro gl'áu, incorreriío
• na mn/la de 20:;0')0 a :00'>000, conl'orme as-
• circn m tancias.

• A primeira multa será dobl'udn na rein
a eidencia veriflcnda de eis eln ,oi meze.

• Oproce 'so nestes casos terá logar ex·omcio,.
• da mesma sorte que se praticn nos crimes'
• pol icines .•

Esse acto é inconte'tavelmente uma exor
iJilancia dessas tão habituaes ao executivo,
entre nós; porqunnto o decretaI' a instrucção
obrigatoria em toda a parle se reputou sempre
materia legislativa, e a autorização prlrlamentar
de 17 de etemuro de 1851, em que se e triha
aquello regulamento, e que habilitava o go
verno para a reform3 do eusino primario, não
continha,ohre es e ponto espeeialis imo n
delegaçào especial que se requereria. Ad·
duz- e, todavia, o facto com o fim de mostrar
que, já ha "inte e oilo nnnos, a administração
do paiz tinha por opportuna a innovação.

Como era natural, por m, não se tratando
simplesmente de aeclamar um principio, ma
de crear um largo serviço, e sanceiouar, me·
diante cautelas repressivas, encnrgos novos, o
que de todo em todo se omittira, essa teo·
tati va frustrou-se na obscuridade, scm o mi·
nimo principio de execução.

Cumpre, eomtudo, Jemhrnr que mereceu a
adhe ão de dois cios nossos mais intelligente
e graves estadistas, dois dos raros que, no
I3razil, e têlll oceu[íado i1Justradamente com
a neces idades intellrctuaes dá pntria. Allu·
dimos ans conselheiros Euzebio de Queiroz e
Paulino de Souza.

Aquelle dizia, ha dezenovo annos : • O prin·
cipio da instrucção {)brigatoria, admillido pelo
rogulamento de 17 de fevereiro de 185L ....
impõe devere ao governo, que é difficil, ma '
lwcessal'io, cumpl'ü· . • (I)

• Partill'l.I'io do ensino obri lato rio " e crevia,
sete nuno mai lardo, o 'egundo, «teria etL
já 1Josto em p1"(clica a disposiç1io do art. 6'J, elo
decr. n. 13M A, de 17 de fevereiro de 154"
se neTo me {(citassem os mei s de execn
tal-a . • (2)

O que a in pectoria geral, em 1863, e o mi·
nisterio do imperio, em 1870, consideravam
como de necessidade immediata, mais que
tempo ó de levnl·o a olfeito em 1882.

Es aopinião, allirmou·a ainda, nesta cnl11nra,
em um discurso muito notnvel, nos 6 de

(i) RelJtJJ'io elo ill<J!cctor geral da i'IS/I'lIcçào p'·iu!. c
scclllld. 110 1Iltlllicipi' 'leIltro, CI1I i863, pag_ 3,

(2) Rela/Ol'io do ",illis/rJ do i1ll)Jel'io á assembl. oel·.
'~gis/., 18iO, pug., 38.
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Hesse·Darmstadt.
Be se-Homburgo.
He e-Eleitoral.
Lippe-Detmúld.
Oldemburg-o .
Reuss·Greitz .
Ren -Schleiz.
Saxe-Coburgo- 0
tha.
Schwartzburgo
Sonderbausen.
Austria.
Te" ino.
Berne.
Hungria .
Lucerna.
Carol i03 do ui.
Texa .

ri.
Appenze\l (Rhocl
InL. )
Prus'ia.
Alsacia-Lorena.
Baden.

eufchate] .
Vaud.
Schwytz.
Suecia.
Noruega.
Dinamarca.
Valais. (i)
Sion.
Friburgo.
Soleure.
Republica de S.
Salvador.
Ca Iifo I'll ia.
Massachussets.
Arizona.
Connelicnt.
Michigan.
New Hampshire.
New Jersey.
New York.
Jevada.

Ohio.
Vermont.
Kansas.
Washington.

J •••••••••••••••

' .

) .

) .

) .

:I ••••••••••••••••

J ••••••.•••••••••

:I ••••••••••••••••

) .

J •••• 00 ••••••••••

~ .

»., ••••••..••.•••

' .

~ .

». . ••.•••.•..•••

:I ••••••••••••••••

'., .

' .

:I ••••••••••••••••

:I ••••••••••••••••

........ .

:I ••••••••••••••••

» .

) .. , .
•................

:l •••••••••••••••

................. .

J ••••••••••••••..

................ .
................. .

................

..................

- 8-i3 .
- 8-14 .

(regra g ral )
- 7-15 .

- 6-14 .

J> ••••••••••••••• •

- 6-16 .
- 6-18 .
-7-i3 .

-6-1.5 .

- i-i~ .

».•••••••..••••.•
- 8-16 .
- 9-1.[~ (nos logares

onde a fre
quencia é dif-
ficil) .... , . .. Suecia.

- 9-15................. Maine. (2)

(i) Nesso cantão suisso a idade oscolar p,·olonga.se
além dos i5 anllos. si ontão o indiyiduo não pro\rar
inst.rucção suffideJlte. Lei de 4 de jJlnho do 1873.
( All/waire de /égis/. é/t·al/gére. í e annuo. Paris, iRi .
l'ag. 646.)

(2) Quanto aos pontos do mundo, ondo ainda não vigora
a loi da instrucção obrigatoria, eis alguma- informarõo;
ácerca dos limites adoptados para a edade escolar: -
l:lollanda................................ G-i2 annos

l
oregen _........................ 4-20 >

WiscousilJ............................... ,,>
Fllll'Ída................................. 4-21
~loJltnna .

Buenos Ayres
( provincia ).
Baviera.
Genebra.

Saxe Meinigen.
Inglaterra.
Italia.
Hespanha.

Ilha lauricia.
Portugal.
GaIlicia.
Lstria.
Zurich.
Zug.

Waldec1.
Franca.
Japão
Saxonia (reino).
Nassau.
Hamburgo.
Wurtemberg.

Atlbalt.

(sexo feminino;
-i4 sexo mascu-
lino " .

J ••••••••.••.•••••.

' .

' .

••••••••• ° 0 ••••••••

' .

• (sexo feminino;
-i5, sexo mas
culino ..... " ...

10

SI ••••••••••• o ••••••

»•.••••••••••••••••

) .

) .
».............•... .

J )I ••••••••••••••••••

- 6-HI ( exo feminino;.
- i2, sexo mas-
culino) '.

- 6-i2 '

• (sexo feminino;
-1.4 sexo ma cu·
lino ) .

- 6-13 .

- 6-f.f1 .

agosto do mesmo anno, o con elheiro
Pauli no de Souza. « Com relacão ao en. ino
primilrio ' ( foram palavras suas), • vou ao
ponto de entender que os poderes publ ico
devem impol-o como obrigação a todos o que
estão na idade escolar ... O Estado tem o di
rei to de obri ga r os paes, o tutore, os en
carregados, emlim, de qualquer individLlO na
idade escolar a fazei-o. aprender II ler e es
crever. , E S. Ex. declarava que. pretendia
fazer o p1'imeil'o enS{tio nesta côrt/3 .•

Tres qnuos depois ( -17 de marco de 1873) o
deputado Cunha Leitão submettia a esta ca a
um projecto, em cujo systema a iostruccão
obrigatoria a sumia os vasto ambitos de uma
institLlicão commum ao paiz todo.

A 23 de julbo de I87/j, um dos brazileiros
que, no go~erno e no parlamento, mai' erio
interesse têm revelado pejo ensino publico
mostrando-se na altura ue idéas cujo ca
racter progres 'ista muiLo o honra, o con·
selbeiro João Alfl'edo, lançava n'uma com
binação de 1Ilvitres, em g-eral Jjlrevidentes
e praticos, a ba es dessa reforma para o muni
cipio da côrn. A vo a commi ão não he itou
em inspirar·se por varias vezes nes'e trabalho,
mui disLincto, sem duvida alguma, pelo seu
considera v I merecimeuto.

Estudando as condicões de execução da idéa,
o primeiro ponto que naturalmente se impõe á
attencão, consiste em determinar a idade inicial
e terminal da frequencia imperativa. Quaes,
a este respeito, as indicacões da experiencia?

Nos paizes de que pudemos colligir infor
macõe ,es-es limites fixam-se na escala e·
guinte:

- 5-12 annos. . . . . . . . . .. Grecia.
- 5-i3. .. . . . . . . . . . . . . .. Lichtenstein.

(no campo;- i4
nas cidades) .

-5-:1.4 .
- 6-9 .
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6-21.

.
6-i8
6-20

5-15 annos
5--20
5--21

o decreto de i9 de abril, como o projecto
parlamentar de i874, delimita a idade escolar
do 7 a '1!~ annos. O projecto de 1873 rematava
es e prno ao 12 anno. para o exo feminino.

P;Jrel:eu á com missão cingir·.e ao primeiro
de ~es dois alvitres.

Em I'clação ao sexo feminino, porém, es
tabeleceu, a belll da nlumuas, o (lireilO a
uma ausencia de tres dins por mez, indepen
dente de qualquer declara{'30 dos treze
annos em deante. E te privilegio não é
arbitrario; funda-se numa lei pbysiologica
de primeirn importancia nfl evolução do gene
1'0 humano, numa necessidnde vital para a for
ma ão dos individuos daquelle exo, {', portan·
to, para o futuro phy ico e moral da es~el'ie:

em sUl1lma, n~ periodicidade sexual da mulher.
Foi nos E tado nido, onde o problemas
mais technicos da instrucção popular apaixo
nam os homen mais eminentes, que se co
meçou a perceber a gl'avidarle ub·taneial
de.se elemento, como fnctor na educação da
mocidnde. Su citou-a um bomem de eminente
autoriJade medica e pedagogicn, o Dr. Clarke,
num livro acerca da influencia do seXJ na edu
c./ção. (1) A raça americana, é facto lI1ani·
feslo ao ob3ervadores competentes, parece
ameaçada de uni depauperamento, que inquie·
ta alli a opinião publica. Nesse mysterioso mal,
que • solapn a constituição da mulher ame
ricana;. (2) que vae, po'rtanto, minando sul'da-

Rhode J·land , .
lIlaryland .
Minnesota .
Nebraska .

ri~~~r;a::::::::::: ::: :::::: ::::::::::
Idaho , .. '" ............•............ ,
Iowa .

~~~~i:'~~t ::::: :::::::: :::'.:: :: ::::::: ::: .
Kontucky (para os alumnos.de cõr)...... 6-i6
Utah .
Geol·gia .
Kontucky (jJara os brancos) .
lI1issoul'i .
A.rkansas .
Colorado , .
Illinois .
Indiana .
Louisianu .
Cal'oHna do Norto ..
Ponnsyll'ania .
Tonnossoo .
Virginia Occidental. .
1\01'0 ~Iexico............................ 7-18
Alabama .. " , ," __ . 7-21

f~i~~~i.o.~:.. ::' :::..:..:..: ::: :::.:::::: : a-:.i4
(STRI'N PARVK : Ol'!l. de rinst,·. pl'im., sec. e sllpel·. duns

le I'oya"me des Pays Bas, p. 72. Le Japoll li l'exl/osit. u"iv.
de 1878, 11. H. Repo/'l of lhe Com missioneI' of Eàucation fOl'
lhe yeal' 1879, p. X/V-XYI. )

Segllndo Dllisson (Rapp. S/ll' I'instr. p,·'llI. li l'expas.
1IlIio. do Philadelph., p. 641) os podagogos americanos
reclamam a uma I'OZ a unificação dos Iimiles da edado
oscolal', medida, obsorva ell.. • que os mais inlransi·
gontes ad"er>arios d" centmlisação podoriam concedor,
sem o minimo Ilerigo lIam a ..ulonomia local .• Os supor
intendontes dos ,-arios Estados da UJüào lêm proposto
conlar unifor'llemOnlo a edade escolar de 5 a 1.3, ou do 6
a 16 anllos.

(i) EDw. CL""JU:: SIl2J i" edllcalioll, 01' a fair challCo
'0" girls Do lon, 1881. E' a 3" odição, lendo sido de
1.873 as duas primeiras.

(!) • Uojo em dia., escrel'O um dos mais omiuentos pl1Y
siologislas dos Estados nidos,' a mulher americana Õ
physicalllDlltc incapaz (p'\ysically lln(il) om ro;ação aos dovero
do seu S8XO .• S. ·WI<IR. MITCUBr.L : 1Vea,· und Tea,·.

mente a com pleição nacionnJ, e preoecupa Hoje
sel'inmente os medicos, os bygienistas, as
sor.iedades sabin, d pois que o autori ado
pratico de Boston :llJriu pelo seu' e cripto.
uma JUlllinosa controversia sobre o assumplo,
cre-se quo a causa proeminente eSlá na vio
lencia exel'ciila sobro o tempOr:lmenlo femi
lIino pela coeducução e idenliea educa{'ão dos
sexos, nn idadt) II que se diri~e o ensino das
e co!<)s superiores (h i.q h sc'IDol·). .

Dos SJbio trabalho do illuslre educador
&mericano limitar-nos·homo ao excel'pto
preci o para:d ucidnr o fundamento da nossa
conelu ão.

« A unica diJftlrença on tI' os sexos,' diz
olle, • é o se,co,. ma esta differença é radical
e fundamental, exprimindo-se em dilfercnçns
radicnes e fundamentaes do organiznção) que
nbrangem toda as fórmas da vidn, de~de as
infimas nté ás mnis elev:ldas ... O primeiro
passo na applicnção ue tes IJrincipios é €swlnr
aquella voz que soou aos ou 'idos de Pedro, e
ainda echoa :lOS nossos, pro crevcndo-no' quc
n50 qUillifÍql1emo de baixa Ol1 immunda
coisa neo huma onde se estam pe o sello da obrn
divina. Toua a organizaçfJo e Iodas [IS sua:
funcçõe. Mo de ser elevadas nci ma do plano
inferior do instincto animal. e confiadas ao
cuidados da razão. Cumpre reconhecer o sexo
e sua fl1ncções como (actores na educação, C?1nO
(Nlxiliares na fonnaçào do ce1'ebl'o (as aids 'i1!
brain-building). (1)

« Releva» diz Clarke, « formar idéa com·
pIeta do valor da pel'iorlicidade como elernento da
educaç[lo feminil,. resultado que se conseguirá
verificando os males consequentes ao des
prezo e os b~nericios inherentes á acção normal
desse elemento. Feito i to, facil será assignal'
á periodicidade a sua posição peculiar entre 05
demais fnctores, taos como a nutrição, ares·
piração e outras, que tocam á educação e co
operam na elaboraç,ão do cereIH'o. (2)

I Recon beeida a periodicidade como faclor
na educação da moça, e adquirido algum co
nhecimento dos males que delermina a pre
teriçào do seu concurso, segue-se e tabelecnl'
o eu legitimo logar como agente ou força na
constiluiçfJo do cerebro.

« A importaneia desse papel é indubilavel .
(3) porque eJla represenln, não ó um orgalll

1\ Enw. CLAnRO. M. D.: TIIO buil<liu!l of a. braiu.
Do ton, cd. i880. Pago 5~.

(2) Op. cil., pags. 55-57.
(3) oDr. Fi.hor, medico americano, diz: .Onalrloor

ai vitro quo alli vias~e as oIigeucias do nosso sy-lema escolar
a bOI11 tio espirito, oxtromamollte melindroso, da mulher.
nossa época da vida, seria bem "indo, ainda 'luO f03so à
cusla da superioridade intellecLual desse seIO na geração
subsequonto •• T. W. Flsr.uBn, M. D. : Plaiu Talk aboul
fnsanity. Pago 2',"

ODr. Anslio, do Londres, accresconta a esses o sen 1'"lioso
teslomullho: • Cumpro lombral·,. (sãO palavras snas) • que.
durante o pei iodo do desonvolümulllo sexual, crosce enor
memonte o di pondio do onorgia vital na mulhor. Além do
continuo processo do CI oscimento geral dos tocidos e orgãos,
Oapparelho selual, com a sua nutrição nOI'vosa, põo em
(lesada cOIILriboição, (leio sou desenl'olvimento, as forços
nutritiv,as do organismo ..•Si a isto accrescenl"rmos a
tensão "normal, imposla, om mlúlos casos, ao eere1Jro por
nm plano oppresivo do ensiuo, reconhecoreis ahi uma ori
gem, não moram ente de perdas oxtonuantes do onergia ner'
vosa, mas tambem do irritação secundaria do cenLros, como
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es encial, como um systema essencial de orgãos
no organismo feminil. Impossivel e inutil
'eria pl'ecisar a mais relevante d'entre as tre
grande ecções funccionaes do 110SS0 orgnnis
mo; a nutritiva, a reproductiva e a nervosa.
Basta saber que para o de_env(\lvimento de
cnda uma é necessaria a collaboração harmo·
nica (the consensus) de todas, assim como para
a ev\)lução e aperfeiçoamento do conjuncto
não é menos indispcns:lvcl o desenvolvimento
de cada uma. A normalidade do phenomenos
periodicos significa, por via do regrn, n inte
gridado o a direcção judiciosa do npparelho, de
que elle con tituem uma das' funcçãe , tanto
quanto uma digestão normal xprime a sani
dade do apparelho nutriliyo e a ob ervancia
de um regimen conveniente. A importancia da
periodicidade provém, pois, principalmente do
seu caracter nutri ti vo . .EI Ia repre cn ta um
systemu de orgãos e funcções e" encines ao
desenvolvimento do indi I' id liO e da e,pecie,
essencial á {armação do cereb,'o de cada indivi
dao do sexo {emi'nino e ti transmissão da enel'.qia
cerebl'al de uma geração pum out,'a. Qner o
quoiramos, quer nilo, homens e mulheres, ha
vemos de acceitar o facto -e regermo·nos por
elle- de que o cerelJro não póde chegar ao
seu deseflvolvimenlo cabal, senão medianle o
desenvolvimento do corpo. ('1)

, O adaptar praticamente á educaç50 e.tes
prinúipios é menos diJlicil do que á primeira
impres ão parece. Boa parte, provavelmento
a maior, da difficuldade terá desapparecido,
logo que a escola e a ordem social1'ecJnhecerem
a periodicidade como agente na {01'mação do
cerebl'o. Conseguido e te reconbecimcn to, a
experiencia será o melhor guin na remoção

a medula a ongada:cujo poder de rogi toneia vitalnatul'al·
montejá so acha um tanto enfraquocido, e, que, p'Dr~ant?,
proporcionalmonto se r050ntem de uma certa Ir"ltabl
Iid ado. > FnA~OIs E. AN5TIB, M. D. : Neul'algia., and lhe
Diseasesthalresembleit. (Ed. ingleza). Pago l.22.

Maudsley é ainda mais poromptorio: • Na grande re·
volução montaI causada pelo desell\'olvimento do systoma
sexual, duraoto a puberdado, tem05 o mai> notavel oxemplo
da intima e essencial sympatliia entt'e o cel'ebl'o, como ol'gão da
'ntelligencia, e outros orgãos do COI·PO. A mudança de
caracler, quo nesse poriodo so dá, absolutamonto não so
limita á manifostação do sonlimolltos soxuaos o Idóas quo
50 lhos prondem ; antes, si a sogllirmos até :\ oxtrema das
snas del'cndencias, se vorifical':\ c~mo so es.telldem aes
mais elovados senllluontos da humanldado, soclaes, momos
e, até, roligiosos .... U lompo dessa rovolução montai é,
pelo monos, em toJo ~ caso, um peliodo do p:oraçãe para
a mecidade. A acli v,dado monsal dos ovanos, quo, ua
mllJher, assignaJa o advenlo da puberdade, tem lIoloveis
etreitos sobre o espirita e o corpe; podendo-se tornar, per
ensequancia, 'una impol·tantecausa de pertllrbapões physieas

ementoes. > IlB~RV MAUUSLOV, M. D. : Boev ANO "'hxo,
Pag.3i,87.

(t) 01'. oit., pag$. 53 e sogs.
• \lião é mlltorialismo o dizer que qual Xôr o corebro, lal

sora o pensamento. Sem discutir a plll'a~c do phy iologista
iraneez, segundo n qual o corobro ogrega o pensamento,
como o ligado a bilis, o cerlo é que sem cerobro não ha
ponsamento. A qualidado desto dependo da qualidado
daqnollo. As metamorphosos do eerebro manifestam, li·
mitam, euriqnecem, o colorem O pensamento. O teeido
eerebral, quer omqnanto:\ quantidade (lnor emqnauto á
~nalidado, ti conolativo á enorgia intolloetual. Faz·se do
sanguo o eorebro: a sUil qualida1o.c quantidado. s~o
dotorminadas pela quanlldade o qualldado da provlsao
sanguinoa ... A ignoraneia o a dcsiJia lovam á anomia de
sanguo j olta, á anemia montaI. Qual o sallgue, talo co·
"obro; qu.l o ccrcb,'o tal a i.\lcUigc'lGiil. CLARK": Sex
iII EdtlCalioll, pags. 95-76.

dos outros embaraços, remoção que incumbirá
principalmente á mulber mesma. Felizmente,
a natureza, implacavel quando inimiga, é
tambem a mais benevola das amigas, e a doci
lidade á suas regras aplaina todo os cami
nhos. A ph ysiologia assegura ao preceptor e
á familia que todas fi exigencias da natureza, a
esse resIJeito, cifram-se em não embaraçar o
facto normal des a funcção. Tenho presen
ciado casos, em quo a prescrip\ão de trabalho
mentnl bastava para a regularisar, ao passo
que, n'outros, e obserl'ava precisamente o
inver;:o, exercendo o estudo, as emo\ões,
qualquer e'Xcitação, emfim, do e pirito uma
inlluencia ora suspen iV~1 ora o timu!ante
obre es a funcção, particular men le duran te

a conjunclura a que aIludimos, ao ponto de
causar doenças, e ameaçar a vida. Ora, de
certo, uma funeção tão melindrosa (SO sensi
tive) e ductil durante a edade do cro'cimento,
tão diffi.cil, quando mal dirigida então, de re·
guIar-se no anuos ulLeriores, e que repre
senta uma parte tào importante do organismo
da mnlher, deve ser guiada e tratada com
discretos cuidados. O eu exercicio normal,
como o de todas as funcções, avigora, nuo só
os orgãos que eIla representa, como todo o
systema organico; de modo que sem o seu
tratamento appropriado não é possivel obter o
desen'Volvimento e a energia do conjuncto,
como de cada uma das suas partes .• (i)

Para a União Americana estes dados cienti·
ficos são de uma importancia capital, &nte as
exigencias do eu systema do e colas- suporio
res, ii mais bella expre são do organismo do
ensino pOj)ular no mundo; porque as funcções
des a ordem de escolas se iniciam exactamente
na edade assignalada por essa tran. ição cri·
tica du vida sexual na mulher. Coovencidos,
por uma experiencia hoje irrefragavel, de que
as aptidões intellectuaes da mulher não ão em
nada subalternas ás do homem, o povo ame·
ricano por caso nenhum acabaria jámais
comsigo resolver·_o a xcluil-a dessa co
participação na mais alta esphera da instrucção
commum, em um paiz onde, a despeito das
fal as concepções da ignoranci:l. e das apre
ciações malevolas de seita ou de partido, que
consciente ou inconscientemente a calumniam,
todos vêem na mulher, na mãi de. familias
americana, um dos mais preciosos segredos
daquella civilisação IDaI'avilho a. Si ba algum
ideal, já experimentado que se imponha á
imitação dos Estados e sencialmen te demo·
cralicos deste continente, é o que se encerra
no typo das hiqh·schools daqueIle paiz, « dessas
escolas francámente populares, destinadas a
ministrarem ao povo a melhor, a mais pura, a
mai elevada parto de uma educação liberal. ;
dessa" escolas c que não abrem carreira al
guma, e conduzem a toda sem excepção, nem
distincção 'que não formam nem o engenheiro,
nem o medico, nelll o architecto, mas preparam
uma juventude intelligente e viva, adaptada a
todos os estudos, habilitada para escolher
entre as diversas profi sõe e capaz de ser, em

(t) 01" cit., pago. 58·60.
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toda, bem succedida.> (1) Essa pha e, porém,
da educação escolar submetle as alumna , num
periodo de que nb olutamente depende toda a
,llll vida ulterior, a exce sos de actividade
cerebrdl, elll que, mais sen ivei á o::ula
çiío, capazes de prodigios de lrabalho mental
inaccessiveis aos moço mai vigoro (:JS des a
edade, e u, ceptivei de resultado illtel
lectuaes que a sombram, e encantam os edu
cadore ,ellas vcncem frequentemente o outro
'exo, mas á custa da sua viLalidade em nor, que
iu eu ivelll1 'lHe rec be .em si o germen de
umrl debilillarle qunsi sempre illcural'el, prepa
rando-lhe uma exi tencia fragil e B1elindrosa,
origem de outras ainda mais pobro e menos
fclize . Sob essa uc.iformidade rigorosa na
educação e col~I' Sll perior dos dois exos,já não
Ó mai occulto aos proOssionaes qno • o de~pre'
so daquelle facto vae arruinando a saude n mui
tos milhares de pes oas do exo mais debil,»

A, tale Boa?'Cl 01' llealtlt (Junta de lIyg-iene
do Estado) e o BUl'eatt 01' Statlstícs 01' LcLuor
(Repartição Estali ca do Trabalbo), em Massa
chussett , apoz inquerito, a que proccderam
ácerca das relações da sexualidade feminil
com a industria e a e cola, chee-aram, em 18ift.,
a conclusõe' analogas, exigIU do a segunda
que a leis lutellares do trabalho prestem e 
pecial attenção ao sexo e a primeira que o
y tema do en ino commum o reconheça na

organização da escola.
A solução do problema que pretende con·

ciliar e a peculiaridade da economia phy
: iologica .da mui heI' com a sua admissão á
mais elevada e phera do ensino popular,
soluçiio que ainda e não conseguili delor
minar, e. tá por ora entregue á di crição dos
educadore , que procuram obviar a es a ue
c 'idade .mediantr. um regímen, verdade
seja que aiuda bem pouco genoralisado, de
'omp/aconcia e allenções speciae para com

a muI/ler, de de a iniciação des es pbenomenos
ünracteristicos da exualidade nessa metade
da nossa especie.

Quanto, porém, á lei, que não póde er in
diO'erente a e, ta nece sidade, não vemos outro
meio pratico, accessil'el a oHa, de evitar este
embara 'o, a 11[10 ser o que o sllbstituti vo iu
dica. E' o que já os americanos praticam em
varias 'scolas o estabelecimentos indu triaes
(2), é o que familia e e colas ob erVilm ua Alle-

li) nU'SSUN: Boppo,.t, eLc. Pago 1.96.
(2) • XUllhllm a slImpLo moreco mais dusvulada aU,un·

ção dos lIIodicos ,lo 'llW 11 da oducação dos suxos', uSo
croYia, ha pouco um consnmmado uspocialisLa om maloria
do hygiono oscola,', n'ullla das mais complolas, sabias o
modornas oncydopodias,lluo so toom dado a Inme sohro
hygiono gor l. • (!;' para dosojar quo a mOllilla sinla o
devor do sair-50 b m lias Iiçõos. Qnão poucas v~zo , porém,
"omos tOlllperado os.o oncargo pola contomplação devida
ao esLado poculiar ,Ia sua sonsibilidado e das suas fornas
duranto os poriodos Dlonsaes I O chefo do nma escob su
porior du moninas, onde aprendem porlo do oHoconlas,
informou·mo do quo, aO oncolar as funcçõos do sou om
progo, achara dosallondido osso fact' lia dirocção da

'cola, não havuudo condoscendoneia algllma com as
alumnas illllisllo'las ({Ol' l"ose w"o Ive"e ltIuvell). Auxiliado
pela primoira p,'of ssora aJjnncta, l1Iulhe,' do raro onso,
dj,·iclira 0110 a o eola om class~s do trinta. propondo uma
I,,'ofo .ora a cada uma, a quem as discipllla•• do lIIanhã,
30olltri.\l'Om para a aula , hariam de communic:\l' a oceul'·

manha, e é preci amente o in inuado pelo phy
siologiSl3 que levantou naquelle paiz a ques·
tão, e com os seus doi notavei' livro' lem
promovido e desenvolvido sobre o as umpto
uma agitaç:io eJlicaz li crr cente .• De quatro
em quatro <emanas. diz ello, • deve-so ad
milLlr diminuição e alguma. yeze ce ação
completa do e ludo e ex I'cicios pbysicos.
Algumas alumnél carecem de uma interru
pç:io absoluta de trabalho mental e corporeo
durante um dia; outra" por dois ou tres;
Olltl'DS nece sittlm apena de reclllcç,jo no de
veres escolare., podendo por dois ou tl'O' dias
dar conta simplesmllnte de meia tarefa, prlra
tOl'll,Il'em depois Ú· sua obrig,lções babituaes.

roncia monsal (tho OcclllTe'wc a{ 1nollthty fllltetions), uos
dias om que so yorinca se. Como é usual naS oscolas amo·
l'Ícana, todo. os pl'ofossoros oram do sexo fuminino. A
nJulllna quo fazia o '3. notificação, fiCUYlL isenta do ii'
" podra, o'lar 0111 p6 ils liçõos, suilir, ou doscor ~scadas, o,
~spocialmeIlLo, frequonla,' os tl'abalhos elo laboratorio
cltJmico. E~Las rogl'as. (lua aiuda não calaram lia inlal
ligollcia do publico, impoom·sc ao senso commum dos
pl'Olissionao., Commnnica'lllo o chofe do uma escola supo
rior mixta quo coslllmam disponsar as discipulas de COIIJ
P'"'OCOI'l1m por um ou doiJ ~i,s, m~dianto simplo soli·
citação doll,s, sell1 ooclal'ação do motivo•• A T"eat,se on
HY:I'CIlO and Publu: HeaU", eeli/eel by ALuERr H. BUCh, ~l.
j), L I/Idon, '18;9. ,"01. IJ, pag. 622 - ~. .

Clari;e rofere outro facto: c Pudo nlLillJamonLo ob,er·
var., diz elle, • um o<omplo do roconhocllnonlo pralico
tio melhotlo physiologico applicado aO lrabalho da mu'hor:
lia, 000 Boston, um estabolecimonto, pussuido e dil'ig,do po,
um cidadão, onde são consLanlolll0nLI! ompregadas dez a
dozo moras. Cada nma dollas tem dil'eito, que é solicitado
a go:t1r, a tl'es dias do fÓl'ias, tio quatro om quatro se
n~alla·. Esctlsa di.zel' que tl sua cUlldi~ão sani.lurlJ. é c:!:~e·

pcionalnlCnle boa, e qno a SOlll1lla tle l"'oclacção obtilla a"'lIIol
men/e polo l"'Vpl'ictal'io t! ,naiol' do '1l1e "uando se itnp'Il,lta
cis empregadas da casa a. obrigafào de assiduidade e Imbalho
continuo", (O,,: Eo. H. CLARKE : Sex ill cd,:catioll, jla.!,
158-9).

O DI', J:l. R,gen, modico O naLuralista notave! do Kü
nissburg, na l'russia, cousulta~o sobro esLo aSSull1pto,
O,lCJ'O"OU, numa carta ao DI'. Clarko: • A infurmaçõos que
obUve de dois medicos proomiRonLos do Berlin, em 1'05
posta ás quesLõo. pl'OposLas por VÓ" .ITo do caracLer mais
nesativo. Ao mou vér, dOll1onstl'am quo, aqui, ás moças ol'di.
uariamonLo, no quo diz "espoiLo á fuucção caLamenial, tudo
"ao normalmento, Pl'ÍmeÍ/'amenlo, na AlIemanha do Norto,
ossa. fnncção, l)f)l" via do regra, não JH'i.llhipia senão aos
guill;e a1lll0S, °lÍs ve=es 1Ilai,I lal'c/e. 01'11, Luda. aos quinzo
annos deixam a escoJa, seguindo, dahi om deanLe, lições
rocebidas om casa ti discl'ÍCão sua. Si a poriodicidade
soxual so manifesta aules de concluido o CUI'SO oscolar,
a moça contin"'a a fl'oquontar a oscola, eomia"to 'tlle o
f''''Cfào ,e CXC1'r-a nOi'ma/mell/e. Na Allomallha a mulho,', du
ranLo OSsa idado, não 1I10nLa a cavallo, não froquonLa
samus, nom pa,'tidas do dança, [ so só dOI)O;S da oscola
BO ntlmilto. E, t1.inda então" 50 ObSOl'V.l a cauLela de peJ'~

'mallcce,' cm. Casa ,lu,,'{wto a l'f'csonç4 dll,. r,tllcção 1Jci'iocllCu.;>
V. CLA""": Sex iII E(/ucCllion, pago oIH-2.

Uma sonhara allomã de alta distinc~ão, ouYÍtla i~ual·

mOIlLo ácorca desLo ponLo, foz a segnin'to cOlllmuuicacão:
• Em AlIemauha, tanLo que a moça alLingo, a e.lo 1'0 
peito, a madureza, oq'le raro s,,"celle antes elos ele;eseis an"05.
impõe-se-lho completo repou o, não só tio corpo, senão da
iuLolligoucia tambom. MuiLas mães obrigam as filhas a
não deixarom o 10iLo por Ll'os dias, se são de delica la
saudo; mas a'l/{la as mais ""bltsta, são obrigadas a abster
so do e,ludo, e ncar nos sous aposenlos pv,' I"es dias.
suhmeLLendo·se ao rogimon do absoluto descanso; p,'e
ecilo que é ,'igorosamellle pi·ati.ado ( triclly e"furced) onl
todas as casas a osrolas bem reguladas (iII ali IVeU-regu
laicd "ollseilold anel srllool).> Ib., pago n5,

As coosoquencia" do.sa difTorooca ontro os costumes aI·
lell1ãos o os amol'icano., aponLa-as OSSa sonhora frisauLo
mento:

• ElIl regra geral, na Allemanha, uma mulher casada,
aillda dopois do muitos filhos, Ó tão sadia o viso
roso, seuão mais, quanto aote do os ter, i\a Amorica.
pol'l,m, salvo poucas oxcopçõos, pareco dar-so o contral'Ío;
o não tonho duvida om altrihuil-o ti falta du cuidado no
docurso doss~ pariodo especial.. n" pago 0176.
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(I) Leaue sll/l obligo dei istruziollc e/'melltare, i5 jll!. iS77.
ArL. 7.

(i) < •• is a physiologieal noeessitr for ali. hOlloycr
robusL Lhe)' mar com to bo.> CLAI\KE : S~9' iII Educatíoll,
pago {57.

(2) lb., pago i;;S.
(31 Pae.ç 011 possoas ii, loco paroutiL E' sompre 110 Le

on{ido quo ompregamos, a propo.ito da obrigação o colar,
essa expro são.

E e aIlivio de e ludo~, permiLlindo á natureza ~ A sancção pecuniaria em ca o de insolven
exercer a sua funcção periodica, e consummar cia, converte-se, nalguns Estados, como il
o desenvolvimento que lhe é inherente, con- Prus ia e o Hes-e Eleitoral, em trabalhos·ao
stiLu uma necessidade physiologica para erviço da commuoa, que, no ulLimo de e
todas AS aluIT.nas, por mais robusta que pa- dois paizes, podem se estender a lres dia por
reçam.» (1) O trid uo mensal de férias, deixado semana. Em todo s~ impõe, como succe
:.i discri~ão das familia . sem dcpendencia de daneo da mult~, na hypothe e de insolubili
lnve·tigações que inquietem o pudor natoral dade, ou, cumulativamente com ella, aggra
do sexo é, portanto, o unico ra guardo le.qal vando-a, nu de per si ~Ó como meio de re
l)Ossivel contra es:e escolho. A orgauizal;iio pressão mai" ,evcro, no caso de inellicacia
dos e tudo d~ve ter a llexibilidadenece.sari:l, do primeiro, a pri ão, que, na Pru ia,ordi
para s :ldaplnr á :lU enr.ia periodica e tem· nal'iamente não pas ii de 2ll hOI':1., mas no
pararia de cada alumu:l, sem prejuizo do seu H sse Hamburgo porle-.e elevar a :J din , em
nproveilamento, nem sobrecarga de trab:llho punição dI) 'reincic1encia persistente por tre
nos dia consecutivos ao intervallo de ropou- mezes, e na AI acia Lorena sove a 8 dia .
• 0. (2) A' b:lbilidade da. me tra incomhc a ,Si todas e sas penalidades forem insufi
remoção prntica dos embaraços peculiaro a cientes, nomenr-se-ha tutor e~peci1,1 á crean
esta face da sua mi são. ças • (dispõe o regulamento pru iano de

SANCÇÃO PENAL.- A sallcçiio penal do ensinu 1819) «que lhes vele pcla educaçuo, e aos já
obrigalorio paSS11 por modificações, de paiz a tutelados um co-tutor.» Accre ce, nalo-uns
paiz, na quantidade, a iro como na quali- pnizes allcmãe , como a AI acia-Lorena e os
dade da penD~. Apontaremos o que existe a He es, a privação do SOCCOITOS publicos.
este respeito. Noutros a lei inhabiliLa os refraetarios para u

Paizes scandinavos.- Na Suecia: contra os con elho municipal e outras funcções publi
paes (3) negligeutes, depois de dl;J.as admoes- ca'. Numa parle da Allemanha esse ~yslema

tações da autoridade, remoção dos filhos, repre~sivo nunca ou quasi nunca e apllica,
cuja direcc;ão conOa-se á curalela de [Jessoas por uma razão bem simplo : ninguem tran 
idonea., em poder de quem se euucarão á custa "ride a lei; e i. o ha milito annos; par
dos ilIfractores, e, pela lei do 12 de julh \ de quanto, já {'m 1864" em todo o reino da
18gB, Illulta d\~ 24, killings (l150 rs.) a 3 spe- Prus ia, com dezoito m:lhões de hniJitnnte',
ciedalers (66720). Con.tra os proprietarios fabris verificaram- e apena mui pouco ca os de
e chefes de casas commerciaes, que não ins- inobservar..cia, não motÍ'-ada, do dever legid,
truirem os menino' empregado sob as uas e nenhum no Hesses, nenhum lia Saxonia.
ordens, multa de206000. Na orueg-a: contra E' a essa Jegi lação, porém, e crupulosamente
a pessoa, quem quer que fór, a cuja direcção applicada no decUl"o de largo espaço de
estiver sujeito o menor, que se ausentar, tempo, que se devo a consubstanciação desse
muILa de i fr. 20 c. a ::lO fI'. Contnl os habito com flS necessidades mais irresistivel
paes indiJrerente , vicioso, ou desregrados mente sentidas e mai naturalmento obede
ao ponto de perigarem as creanças,interfe- cidas nas camadas mai pobres da popnlação.
rencia ela 9'epu1'tição dos lJobl'es, providen- Estados aust9'iacos.-Mulla, de 4, a 8 franco
ciando para que ellas sejam aelmittic1a no seio contra os pacs, tornando- e progressiva nas
de familias capazes, (jue as mandem regular- reincidencias, e de 80 a 400 franco. cuntra os
mente a expensas suas, á escola do lognl'. Na patrões e fabricantes; aos indigentes, privação
Dinamarca: multa, por cadn falLa, de i5 cen- telUporaria de succorros; na bypothese de
timos no primeiro mez, 30,60 e i20 no sulJse· re u a ob tinada, pri ão de 2 dias a 3 mezes.
quentes. Emfim, assiste á autoridade o direito de exi-

Paizrs allemàes.- Acha-se e tatuida, nessa gir o certiOcado de instrucção, como clau ula
parte dn Europa, a mulLa, flue, na Prussi~, essencial para a licença de entrar em apren
varia conforme a localidades; nn Saxonia, é dizagem, ou contrahir casamento. A pena_
de 3 fI'. 90 C, a 9 fI'. 35, si as falta chegarem contra os patrões, que não enviarem á escola
a tl'e mensalmente: na Baviera ne a 10 os menino confiados á sua guarda, chegam até
florins; no grão-ducndo de Baden corre de á privaçiio do direito de receber aprendizes.
14, a 42 cenlimos na primeira au encia ; de 10 Cantões suissos.- Mull,a: nos de Zurich,
a 30 cent., por cada uma, no Hesse-Darmstadt, Lucerna, Scbwytz, Friburgo, Neufchâtet de 1
de 12 cent. i{2 a 1. fI'. 87 C. i/2 no Resse Elei- a 8 fr.;)1o de Zug, 0,1.0 c. a 0,20 c. por au
torai; fixa-se em i6 cent. por falta, no Oldem- encia; no de Tessino, de 1. a 6 fr.; em
burgo; e, no Hesse Homburgo, gradua,se de Borne, até 1.06 fr.; om Uri, de iO a 30 fr.;
7 c. i{2 ,na primeira, a i5 c. na segunda, 20 fI'. no maximo em Vaud. J.-risão: em
crescendo sempre successivameate 7 c 1{2 por Zuricll, até 4, dias no Tessino; d.e 1 a 4, em
:Illsencia não j ustificllda. Zug ; de 2 a 8 em Uri; de i a 1.0 em Friburgo;

de 1 a 3 em Neufchatel, aggravando- e, na.
reincidencia , até de 4 a 30 dia .

Italia.-Neste paiz, onde a obrigação e es
tende, durante as ferias, á frequencia da
escollls do domingo (i), a penalidade é ex-
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tremamente modica, reduzindo-se unicamen te
a multa, que não devem tran por o maximo
de 10 frs. (i)

Portugal.- Expo ição dos nome dos trnn'
~r' 01' sá porLa da matriz paJ'ochial ; multa
de nnl dia cle trabalho, ou 'eu equivalente em
dinheiro, aggravavel progres iVGlmente até ao
quadl'l1plo. Arl . 10-12 da lei de 2 de maio
de 18i8.)

f<'l·ança. - ,egundo a lei de 28 d~ març"o de
1882: admoestação j puI.Jlicação do nome do

"respou"avel; apllica~ão das p'na policiaes dos
:II't .4:63, 4:i9, 4:80, etc., do Cod~ Pen., en
volvendo a multa de 11 a 15 francos e
pri 50 até cinco dias .. (Art . 8-1'I!.)

lnglatcl'/'Ct.- Por caua trans~ressiio, multa,
no Illaximo, d fi hillings. (33 § 34: Vict. c.
75, sec. 74; 36 § 37 Vict. c. 86, sec. 24.; 39

4:0 Vic!. c. 79, eco 12.)
Estadvs-Unidvs.-EmNew·York, de I dollar,

:i primeira fnlta; depoi 5 por cada semana,
até trez,' de ~1U"encia. Os industriaes que
occuparem crianças em hora de aula,incorrem
em multa até 50 dollars (rs. lOO$; lei de i8i4,)

No Ma. sachus ets, 20 dollars por COiÜI·aven·
çITo.

• a California, 20 pela primeira, 20 a 50 pelas
ub quentes.

o Vermont, mulla de iO a 20 dollars.
No Conneticut, 5 por semana, até lreze veze

num anno escolar.
E' vodado aos propri lal'ios de estabeleci·

mentos fabris, ob pena de multa até iDO
dollars, empregarem creanças menores de 14:
annos, que não tenham frequentado a e cola
tre mezes, pêlo meno',no anno. Incumbe-lhes,
ainda, a obrignciio de proverem a que todas as
pessoa admittida por elles saibam ler e es
crever, c conheçam os elemento de ariLh
meticn.

No I'ansa e no )1ichigan, Õ a 10 pela
primeira transgre ão; lO a 20 pela outras.

No ew Hampshire -lO pelo primeiro delicto,
..Opelo eguintes. Contra o patrõe as mui·
tas vão de 20 a iOO dollars.

No di.tril:to de Columbia, multa de 20 dol~

lara.
Na California ÕO a lOO dollal's (100~ a

200~) á primeira contravenção, ('levando· se,
nas reincidencia , de 100 a 200 (200· a 4:00 ).

Melindroso 3 ulllplo . a selecçao de um ys
tema penal accomUlodado a es e delicto, a que
a con cicn ia publ ica entre nós ha de ser, por
algum tempo, bem pouco en ivel.

A su pensão do exercicio do direi tos po'·
ltlico!', adoptada cm Portugal, onde aliá
nunca chf'gou a ter efrectividade, pela lei de
::'lO de etembro de i8'\4:, contra os pae , tuto·
res, ou pro~ectores negli~entes na educação
el mental' dos filho, tutelados, ou protegidos,
e a incapaci{)adll politica do analphabetos, in
dic~lda, até entre nações eminentemente demo·
cratica , qual a americana, como recur'o pre-

(I) Ibid., art. ~.

ferivel [10 en-ino directamente obrigatorio,
ou concomitantemente com elle (1), são
medidas que a commi são rejeitou in limine,
alem a" tudo o mais pela couvenieneia de niio
envol ver aspi raçõe e repugnflncias d par
tidos na di cus::,ão de urna reforma, que lhes
deve ser om1Jranceira.

A prisão, geralmente admiLtida na legi-
la~õe- allemãs, affigura-se-nos um meio
neces ario, em certa erie de casos. Nesta
pa rl~, al'fedomo-nos do decreto de 19 de
obril, que prescindiu deI/a, c acercamo-nos
do projecto de 1874: ( do Sr. con-elheiro João
Alfredo), o qual adoptava-n contra os paes que
recalcitra~sem á ordem judicial de remoção
dos filhos para estabelecimento de educação,
onde a recebe' em a expensas da familia ne
gligente. Unia ver. reconhecido, porém, esse
meio de repressão como legiLimo auxiliar do
ensino obrig310rio, c des(Jresada, portanto, a
objecção que vê nos.a penalidade um aUenta
tio sacrilego contra a santidade da soberania
paterna, acredit.1IDos perfeílDmente rasoavel
e tendel·a, não "ó a e 'sa hypothese, como,
em proporções da m.1is benevola modicidade,
a duas outras, para as qunes nãu se descobre
remedio eIDcaz senào este. A primeira é a
de insolubilidade do infractor, condemnado a
mulla. esta dispo ição, doloro a, porque fere
só aos de menos recurSOF, obedece o no so
sub til uti vo a II ma nece~sidad() fatal em re
lação a esses que, destituidos absolutamente de
bens, nos quaes se elfectue a apprehensão le
O'al, são invulneraveis no intere se pecuniario
e, de facto, immunes á multa. Nos paizes
onde exi'te a assistencia publica organi
zada, a denegação dos seus benelicios consti
tue um lJoderoso freio contra es as infracções.
mais energico talvez do que a prisão mesma.
E' o que se tem verificado em algumas cidades
belgas, nomeadamente na de Ypres, onde não ha
analphabelos, graça, em boa parte, á influen·
cia desse correctivo, e tabelecido desde i52õ.
Mas, não dispondo nós de tal recurso, - qual,
li não ser a pri ão,- qual a sancção penal con·
cebivel contra o individuo que não apresente
meios de satisfazer á condemnação pecuniaria, e
do seio da sua insolvencia despreze antecipa
damente as comminações pecuniarias da lei?

(I) Tho Pius SocioLy of . ppor Toggonburg (Xovombe,'
7,1870) in a memol'ial presontod by father KJaus, opposod
obligatory aLlondanco aL school, and "ecommonded • com·
ploLo froedom in maL Lo". of LuiLion and iostruction.; yot
addod. iI, "eeognitiall a{ paplIts,' demsnd, tha! inLoJligouco
should bo roquisito to tho oxercise of citizenship .• Such
as cannol road prinlod and writLen maltor nOr writo Iboi,'
namo bou!d bo placod undor guardianship and Jisquali·
fiod frem voliDg ar ootering into contracL of any kiDd.,
( CircILIa,'S a{ informal, a{ lhe Bm'MIl a{ Educalio'L N. 2.
!879. Pag. H ) Soguudo essos, como 50 vê, dovoria eston·
dor-50 a iOCa!lacidado dos analpbabotos aLó ao pODlo do
inhabilital-os para acLos civis, COOlO a colobração do con'
tratos do cjualquer goooro.

No Connoticut a lei priva do direito oleitoral os anal
phubeLos. BlLttel. de ta Soco do Lég. Compar., n. 3, março
do i873, pag. i63.

A commissão, quo, no parlamonto francez, em i8~8,
propoz o onsino obrigatorio, já Lontado, om franra, pela
loi do 29 (rimaria allno II, o do quo eram membros, ontre
outros, os 51'S. Rouhor, Wollowski OBarthólomy Saint Si·
lúre, propoz a suspensão dos direitos civicos, aos pac.
remissos em mandarem os filhos :i escola.
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(i) FIOllTE: Redell all rlie delltseM Nati01l.

(i) Rep. 0(. lhe CO))~llliss, o( Edil". (9)'1879, pago CXC.
(2) Ib. pago CCC.
(~) lb, pag, CXC.

N.ã~ a vemos. Depois da hypoLhese de insolu· o proce so, prevenindo, até onde fór humann
bthdade real, apre enta·se ainda a de insol- mente exequivel, os artificios da fraude' 2°
vencia por fal a allega~ão de illsO'lubilidade. concentrar a acçno em magistrados inguJar'es'
E ta especie de frnude tem COIllO resultado 3° remunerar especialmente esse trab,i1 110 addi~
imrossibiliLar, ou delongar a arrecadação, e, cional.
~als ou meno" frustrar a mnlta, cuja eficn- . A.estes tre ~equisilo nos parece haver sa-
Cia d~pende . absolutamente da sua exequibili - ti fel to a organização, deI ineada no projel'lo.
dade Immedlata e sem apparnto nem eva iva Como quer .que ~eJ3, porém, e ejam quaes
de proces o, mediante simples e terminante forem as modJ11caçoes que o debato acon elhe
Orde(ll da autoridado que a impoz. Para estes nãO' é admi ,ivel que a POfllllosn, patriolica ~
dois casos exclusivamente, e com as cautelas opulenta capital deste Imperio continue a estar
I~O:i~ivois conlra o arbi.tr!o,aceitámos ii prisão, fóra do circulo da civil i ação madema rotar
IJl1lltilndo·a entl'e o mllllmo e o maximo de 24. dando a con agraç'ãll legal Llo dever ;'scolal'
a 48 horas. as.egErado pOl' gilrautia da mai eficaz re:

Ao aivitre, suzgerido pelo projecto du illus- pressa.o. Toca-lIl.1: da,- o exemplo ás provincias.
tre r. conselbelro Jo~o Alfredo, de inveslir o Hesltaremos diante das re istencias ~
~onseJh..9 direclor na attribuição de punir as Seria p~ 'silla!li~idade indescuJpa,el.
Infracçoes do dever escolar, proferimos o de a A n'sl toncHI, e de esperar. Em c~sos l'-

co~fia~·a a dua anto~'iu;ldes singulares elll ~elbante~, .sempre houve e tadista' CJne repel
prImeml e segunda IUstnncia :·0 inspector II em a Iden de coacçãu, afEirrnando qUI: não
e3colar e o inspector.geral. assLte ,ao Estado esto direito. Ma~, ~i, de um

Naturalmentr, emquanto o CO"tlHlle du po- - lado,.so G,U1zermos coolar Cl1lll a lia ,I \"ontade
pulnçiío ~ nno anllJldnrem a esU novo"encargo do cld~di.lo.: e, Llo outro, e perur que e obte
legiJl, mUI frequente hão de ol'a infrncç'ões. nba prl~ello certa 0~l~C3Ç:1O lTer.I/, ore ul
Assim. tem <lcontecido em toda a parte. Na tado sel'a 1]11~ essa 1Jr~~ta edufJuçà', geral, eesll
PrGssl:l mesma, onue tão profundamente ar- b?a vontade. lIao se manifestamo '!tunca, e a m
reigado e generali Ildo e;;{á o senLimento des a tma darara c>rtanumte at.e â consummaÇàIJ dos
obrigaçiio, ainda em 1879 e irnpuzeraUl, por seculos. E~tre os e estadistas, uns consideram
queb,:a ~esse preceito.. 8.325 multil.. (i) Na n educaçao apen~s como luxo di pen 'avel,
COI?1l13 Ingleza de Victoria, durante o pri- ~om~ ?:speziJ medlOcrem~nte ulli, que cumpre
melro semestre de 1878 se intentaram por Ieduz![ quanto ser pO'S;l. Ontro- sentem-so
violaçiio de ta lei,5.24.1. p;'ocessos, proferí'ndo- possuldos de udl~)iração. pelo estado florescente
se 4..4,38 condemnaçõe . (2) Na cidade de da nossa educaçao publica .. E' sob a direcção
Bremen, entre iq,2.200 babitantes, executa- delle~, _que ellu cbego.u a sua maravilhosa
!,am-se, em 1878, por ausencia ou frequencia p~l'fezçao. Vede-o., pOIS, extasiado, e tende
Irregular da escola, mil oitocentas vinte e uma alUda espo!'anç~ de captar-lhes a annuencia e
multas. (3) ada autoriza a crer que as algum~ COI a !ora do que elles mesmos hajam
trunsgres ões entre nós sejam mais raras. concebldu I Nao l na~a re ta que e peral' de ses
Pelo contrario, tudo nos convence de que taes: .. Qual ser~ h.oJe o E. tado, que ponha em
emquan to se não fudicar, nas varias camadas duvI.da o ~~u direi to. de forçar os cidadãos ao
populares, o babito e a convicção da leo-ili- serviço mIlItar, de tirar para e~se serviço os
midade de a impo ição Jegnl, teremos° de fi!bos ~os paes, bom ou mau grado. eu ~ Toda·
luctar com difficuldades ainda mais erias. Via, nao e pouco o .constranger um moço a
Mas commetler o jul"jamento dessa in- a~optar, ~uraI?te ~ullos a~nos! urq, genero de
fracções a um corpo collectivo de func- vld~ antlpathlco as. suas lllcllllaçoes e cheio,
ções gratuitas, e composto de fdnccion~rios mUita vez, da !Dais funestas con equencia
sobre quem cumulativamente pesem ou- para a sua mo~nlldade, para a ua saude e, até,
tros carg-os, é introduzir no o-el'men da nova para a sua VIda..: Ora, quanto montn, n par
institllição um principio de i~efficacia incor- dessa, !!illa coa~çao salut,lr, que, completada a
rigivel. Poderiamos seriamente imao-inar a A,ducnçno, r, tl~u,e .a cnda um li Sll;l plefi11
pos ibilidade de deseobrir um conselbo di. IIberdade,.e n~~ pode ler senão a. melhore
rector,_com bast:mte tempo, bastante nnidade con equencla . 1~mpJ houv.e, em .f1ue era pu
de :l~çal!, ba .lantu espirito de acrificio, pura ramen~e facultativo o ser.vlço m.illtn:. ~'In,
exammar e Jlllgar unnualmente milhares de uma., ez demonstrada a IllsuficIE'llCln de sa
processo' contra o re~ponsal'eis pela ill:l idui- especle de re~rutamenlo,. não se hesitou
dada e inrrequencill ab olutu dos individuos ~m u ar d03 lllelOS cllm~ul IV?S; a l1ece sidade
de edade escolar ~_Deci~idamente não. Tuogo, l!llllUnb~-o: fez- e obrlg:lLol'lO ~ sel'viç.o mi
para que a ~nncçao C:lla certa sobre o infra- lllar: SI o. nossos olhos se ab!ls:em as ne
ctor, para que caiu promptamonte, p3ra que cessld!ld:e Ills~antl,)s da. sltuaçao actual, si a
não seja frustrada pelo interesso ou p -Ia in- 'qnestaf!l_do eosmo publiCO se no impuzp__ e
difTerençn da :1Utoridade encn rreo-adll da func- co.~o nao menos urgeu te do que a orgunizaç~o
ção pennl, cumpre: Lo implifiuaor em extremo O?IIJtal1, os no sos ~scrupnlos ~ de~I';lriam por

SI me m~s. DemaiS, o a pl'lmelTa o-eração
depon.d~ra de lfue n con tranjam; recebida 8
educaçao desepvel, eJla propria mandará e-
pontunealJl)enle os Illhos á e cola .• (I)
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v
DA ESCOLA LEIG.\

A' relações enlre o principio da obrigõlção
scolal' e a con ciencia rrlligiosa têm suggerido

alé IlOje aos varios gOVPl'1l0S quatro olueõe
diverstls: •

l.a O en ino r'ligio~o profes ado obrigato
riamente, na escola, a todos os alLl/l1nOS pelo
instituidor civil.

2. 3 catbecisulO ensinado, na e cola, pelo
proCessor, ma facultativamente aos alumnos
que concorrerem a essa parte do curso.

3. a A religião excluída do programma e 
colar, mas leccionada, no edificio da e cola,
pelos ministros dos differen tes culto~, aos
alumnos que o quizerem.

4." A instrucção religIOsa excluida do pro
gramma escolal· e do edificio e colar.

Do regimen que ubordina a escola aos
rl.)gmas de uma igreja, a genuina repre
sentante é a He panba. Victima elo fanatismo
I'eligio o, impregnado, ha tantos seculos, nas
uas instituições e nos seu costumes, fiel

á tradição catholica de Carlos V e Fe
lippe 11, esse paiz, esterilisado e couvul-
ionado pela influencia clerical, observa ainda

a concordata de 1851, que as egura ao catbo
lici mo a eternidade de um monopolio exclu
sivo sobre a consciencia nacional, subjuga o
Estado aos sagrados canones, e impõe ao ensino
publico, desde a êscola elementar até ás facul
dades superiores, a mais submissa docilidade
á hierarcbia da igreja romana. (1) Sob essa
legislaçlío an!lcbronica, o profe 501' é um ser
ventuario da sucristia, e a inCancia escolar
um rebanho de cathecumeuos do clero. Cohe
r~tl:te, na d~duc.cão das consequencias do prin
CIpIO que lira a e cola o seu caracter pura
mente humano, e reconbece a uma igreja,como
incarnação do espirito de Deus, um papel es
encial na elaboração de cada intelligencia,

desde a primeira pbase da educação que a
tem de Cormar, o absolutismo bealo e im
moral de Isabel II submeLLia uniformemente
uo me mo progrumma, e avassa Ilava á mesma
inspecçào - ao programmn catbolico e li in-
per:ção clerical - o en ino publico e o

ensino purticlllar.
Ainda restringido ao en ino pL11Jlico, uma

v z que esse ensino se imponba aos deslituidos

(1) ArL. Lo La I'eligion cal~lica apo.lólica I'omana,
'l"o COII OSCIUSIOII do fJIIltlrlIllC.-a Otl·O culto· conlinua
s!ondo la uuica 110. Ia nacion espaiiola, se consorvará
slempl·e en los do.mlnios do S. M. C. COII todos lo. do
ro~llOs y pr~rogatlvas do qnu dobo goza,', seglm I. ley de
DIOS y lo dOS)llles/o po,· los S<lgl'I"los cállolles.

A~·t. 2.° En ~u eonsocuoncb, la. insU'lLCcioJl ea las uni.
ve,·sldades, coleglos, Semi!llll·ios y esctlel.s publicas ó privada.
M qtllll-/ule'·I' clase, sel·a em todo cOllforme á la doctl'Íuo
~lo la !Uisma religion calólica; ya eslo fin non se pondrá
Ilupodllnenlo alguno a los obispos y domás prolados dio
cosanos oncargados 110" su mil:istOl'io do yolar sob,'o la
puroza do la doctrinu do la fo)" do las costumbro~ ;.
s~b,ro la oduMcion roligio'a do la juvontud, en 01 oj~r
~l<.'o do eslo. cargo, aun on la o cuclas. pnblicas (COII
<aI dato ce/s.b> ado en/l·e S. S. el SltlllOPOllll(",C Pio IX Y S.
.lI. O, dona Isabel Ir.)

de recurso para se inscreverem na e colas
retribuidas, e se regimen seria a formula mais
co~pleta. da ~ervidão da consciencia, o corol
larlO mais odIOSO do excl usivbmo das religiões
o~ci~es. Proteger uma igreja á cu ta de con
trlbullltes que a repellem, é um attentado á
propriedade; fundar incapacidades politicas
sobre distincções de fé religiosa, é a imposição
de um stygma á probidade das almas siucera
e a decretação de honras publicas a uma hy
poerisia con vencional ; obrigar á escola. e
razer della a agencia de propaganda de úma
seila, é commetLer a suprema violencia contra
a humanidade e o direito; é supprimir a fa
milia, substituindo a antoridade do pae pela
su~remacia do padre, e a phyxiar á nascença
a liberdade moral, abolindo a individualidade
e a consciencia, feridas de morte, na creança,
pela compressão uniforme de um .symbolo
religioso en tbrollisado na escola.

Logo, i fizerdes obrigatoria a in tmcção
elementar, não pod is, sem a mais abominavel
tyranniq" comprebender na parte obrigaloria
do seu programma a lição de dog-rna.

A força das intluencias ultramonlanas, na·
quelle paiz, nõo permittiu que, na tentativa de
r~C~1'IIla iniciada pelo governo em i87ti, e il
Ilmltadamente snslada em i878, se respeitasse
es e principio cardeal dê direito. Ainda nesse
projecto se di. punha : • La dotrina catolica
es parte esenciul de la ensei'ianza y educacion
en las espuelas de primeras letras .• (i) Ver
dade seja que se accrescentava logo após:
« Podran fundar-se escuelas especiales des
ti.n~das a los bijos de los que proCe en cultos
dls~denles .• Esta concessão, porém, que aliás
e mculca em nome da tolerancin religiosa,

en~er.r3: em si, sob mesquinbas attenuantes, o
pnnClplo da separação theologica e do mono
polio clerical. Uma de duas, realmente: ou a
autorização de cr6ar essas escolas, reservadas
aos di sidentes, eudereça-se ao Estado, e esse
alvitre não satisfaz nem o calholicisUlO, que
veria nessa distribuição dos subsidios omciaes
entre orthodoxos e heterodoxos a mais con
summada expressão da indifferença religiosa,
pro.fe.ssad.a praticamente pelo governo, nem ao
espll'1to liberaI desta idade, que repelle essas
demarcações cle seita, aberta desde a escola,

. (i) Projee/o de bases jll"eson/ado a las eÓ"I~' pOi' el Sr. ilii
"'S/I·O de Fo".en/o, COlide de To>'ello, ell 29 de Dic,embi'e de
1876 )Iam la fOl'maeiOlt de I'J. ley de Ills/rucciol' p>iblica de
aCllel·do eO>1 el cOllsejo de IltS!MWcioll jJliblica. Base II0UeM.
Quanto ao ons.no sccundul'Io, po I'lim , o Ilrojoc.o do ro
fo,'ma I'o~npla com a concordata do -/85-1, noslo artigo:
« La l'o"glOn l')a mo,·ul calólicas so cnmprondol';;1I on
h..s~gund~ ~nsonunz.a i pel"o los "'jos de los que p>·Ofesell
"ellgl~1l dl,~/III/~, provIa. d~claraciOIl do sus padros, na
tel~dl'all obllgaCIOlt de aSlSt.r a la clase rio la respocliva
aSlgllalura••.At!.0ptando as idtias ela p,'oposta millislo
l'Ial, a conlllll~suo do congrosso dos dOllutados fnnua
montava-o. ~sslm : c Consocuoneia ineludiblo do la 10/0
ranCla rollglOsa ostabl~cida on. !a constitueion y do pro
ecptuar!io quo la doctl'lna catollca soa parle osoneial do
la onsonanza de pl'lmol·~s lotras os consontir que los di
sldontcs dol.cu!lo calóllco puodan croar oscnolas o~pcci.l·
los para olos, Sln quo por oslo los soe. Iicila la propa
ga.nda. Doi IlI'OPIO modo, y C<?llllll'ondióndoso ontro las
oSlgnatllras do I" sognnda onsonanza la roli"ion v moral
ha si~o, n~ osario cO!lcodor á lo disidonto~ la disponsá
do aSI~tlr a la rospecllva claso•• Dic/amell de 12 de Mayo
de 18/7.
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(1) FÉLIX PÉCAUT: Del~' "lOis de l1IisSI~1I '1/ Itl[ie. [Pari;.
1.8 ). pago 1l~.

(2) PÉCAUT: 01" rit., I'~". 10;;,
(3) Ibid.
Lo) !bid.(I) V. pag'. 8"-8:; desla 1'~I'CCOI'.

11

em sulcos indeleveis, pelas primeiras impres-, riamon te o ensino religioso ao programma
ões da vida social, entre almas que ella mais e colar. O zelo do crente levou-o á illusão, em

tarde reunirá no seio do mesmo :Imbiente que cabiu, invocando em apoIO dos seus sen
moral e politico; ou, como o declara a com- timentos o exemplo dos Estados·Unidos e da
missão parlamentar, o que 3quella cl3usula Suissa; erro que a seu tempo domon trare·
contém, é uma simples faculdade, liberalisada mos. Das suas palavras, porém, collige-se
á iniciativa parLicul3r, e, assim e tá lunge de attribuir o nobre seni:ldor, a es e respeito,
corresponder aos deveres do Estado, que os in- não menor importancia á autoridade da
fringe não proporcionando 3 todos o cidadão" Italia. Entrelanto, como, com razão, observa
a in ·tmcção elemenl3r, quo de todos exige. PéC3ut, o aUlor a cujas duas collecções de

A reforma hesp3nhola, portanto, que, to- cal't;ls e arLigos fugitivos se arrima S. Ex.,
davia, ainda assim, irritou contra si as mais a Italia • neste ponto delicado, se acba em
ardentes bostilidade u]tramontanas, estaria, estado de cl·tse c tmnsiç(lo .• (1) Logo, na
"i chegasse a SI; realizar, fÓl'a deste seculo, tur3es são nas suas leis certos resquicios do
cuja tendencia perseverante e crescente é a intoleraneii:l e clericali mo; e não é nas ins
completa seculari nção da o.cola popular. tituições em quo ella se approxime do pa sa-

Ao segundo, d'entre os quatro systemas do, mas nns cm quo se avizinhe das idéa
discriminndos no começo de.5te capitulo, prugre:sistas, que o seu ex.elllplo póde con
passamos agora. Neste sentido pendem os correI' par'a a demon tração do caracter li beral
povos babitnalmrnte menos progres~ist;)s; e de nma roforma do ensino.Inclinado aos pl'in
para esse alvo converge, com outras mais cipios modernos, esse exemplo aproveitaria
adeantadas, a cOlllbin3ção que, não se atre- considera\relmente á justificação do nosso pro
vendo ainda a desmembrar do progr'amllla da jecto; attemperlldo, porém, ás pretenções ec
c'cola a doutrina religiosa, dispensa de fre- clesia ticas, nenhuma côr liberai daria ii
(juentarem-n'a 03 dissidente~. solução illiberal e nada conciliadora quo S. Ex:.

Este era ainda, 3ntes das ultima reformas, gaba. Ora, para qual dos lados pende e se
o estado da lcgi 'Iação em alguns cantões suis- exemplo?
sos. Assim no de Friburg-o, um acLo de 28 de Deallte do arl. 2 da lei de 1877 varias muni-
novembro de 18H estatue: • Aos alumno cipalidades (S. Ex. cncontral-o-ha no mesmo
• que professarem o culto do municipio ou escriptor, a que se firma) • tiveram-so por
• do circulo e"colar, é obrigatoria a frequen- aUlorizada a eliminar do programma da,
«Ci3 do cnsino religioso, salvo se os paes suas e COl35 o en ino religioso, deixando-o á
< tivel'em decl(/'I'ado no pl'esidenLe 'da com· discrição das familias.' (2) E' certo que a
, mi siio local a vontado de os eximirem.' oi'tbodoxia repre entou, c a reclamação me
(Art. 2i.) No d Vaud, a lei do 2L ue janeiro receu deferida, resolvendo o go\'erno quc
de 1865 I'rescre\'o: A requerimento ex- • a lei especial cio 1.87i nuo podia prevalecer
, presso do- paes, póde a c01lLI1lissão das escolas contra a forma! disposição da lei geral ou
< di pen~al' os discipul',s de (reqltmtal'f!m o en- orO'aI1ic,) dc Itl5!l, • (3)
• sino j'eligioso; cabendo recurso para a re- Esta deci:ão omcial, porém, não pas a de
• parlit;ão de in trucção publica e cultos. " uma capiLUlat;ão do governo perante as exi
(Art. 20.) No de Berne, a lei cle 8 de março gencias de uma ociednde profundamente
de 1870 determina: • Nas escolas catholicas imbuida nos babito do uma educação tradi
• os alumnos reformados e. Das ascrlas re- cionalmente ultralllontana. Duns razões con·
«formada" os alum n03 ca tholicos têm di,çpensa vencem da procedencia eleste juizo. A pri-
• de asslsti1' ao ensino 1'eli!li SOo Esta mesma melra é a linguagem da comlllissão auctora
• disposição applica-se aos que lU;)) pp.1'tence1-em da lei, con ignando, nas upracitadas pa-
• a nenhuma das d(/as confissões' nacionaes.' lavras, que ficava aos municipios o arlJitrio
(Art. 11.) (-I) absoluto de manterem, ou não, como parLe do

A lei italiana de 13 de novembro do 1859, programma escolar a instrucção religiosa.
que vigorou aLé ha tres a1111 os, ligava o ensino Beforçam, cm segnndo logar, esla opinião a
religioso á iostrucção elementar. Mas a lei • excePliões. de que dá noticia o proprio
actunl, promulgada em Ui de julbo de 1877, Péc<lut. Por elle so sabe que, nas cidades,
o excluin (art. 2) elo ['lrogramma obrigatorio COlllO Bolonha,' onde as familias não pro
oas aula~ de primeil'a~ letlras.· PaNc.'u-nos" te taram, continua-se a deixar a I-eli,qião (óra
disse a commisss30 da camara dos deputado> dos pl'ogrammas e. do liomrio das aulas,. (4)
• que o ensino do calhecismo devia cessar de s:w Si ros e de preceito legislativo lJ inclusão do
obri,qatorio. A commi s;;o, todavia, tem por catbeci mo no quadro do ensino, a conse
conveniente declarar que f1cn aos municípios queocia seria mantcl·o unifol'm~mellte no
a liberdad(l absoluta de mantel·o, on não, nas programma de todas as escolas, agradas, e, on
respectivas e 'colas; mns só se.'Juiri/o essa desagrada se embora a opinião das localidades.
pai'te do curso, os' que a qutzuem aproveita1', Ainda prescindindo, porém, desta verifi
conservando-se esse ensino completamente dis- cação, remane cem, todavia, dois traço
tincto do dos outros assumplos. , decisivos contra a pbysionomia de religio-

Fez e-pecial conta do exemplo da lLalia, neste
as umpto,oillu'Lr<ldosr. mini ·tro do illlperio,
no seu discur:o de 22 ele julho de te anoo.
S. Ex:. professa t1 opinião quo liga necessa-
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sidade, que S. Ex.. suppõe; Lo • A instrucção
religio_1l não contribue mai , como o outros
ramos do en ino elementar, pnra foroec r os
pontos ou notas, dl~ que depende a promoção
annual dos ulumno de umn cln. c pnra a
superior .• (1)-2.° Depois da lei de 1877 a
in trucçlio reli~iosa, que d'anLes se estendi:. a
tod2 os dis~ipulo , cujos paes expre-samente
a nao repel/ls 'em, pa sou, ao menos na capi
laes, II não se dur enão áqueJles cujo pac: a
sollicitem. (2) D', primeira desta duas feições
resulla que ~ catl1ecismo Illli con tilue apenas
um accessol'lo oxcrescente ao cur o escolar.
Da segundil evidencia- e que a abstenção do
en ino relig-ioso Vl'm a SOl' a rl'gra geral, pre
suppo la pelo le/tblildor,-uma vez que não é
a dispensa de so ensino o que. e outorga a
quom a requer, mas a conces.ão delle o que
se liberalisn a qUf'm o pede.

Como quer que seja, porém, o facto é que,
em ger:lI, é o nlestre, ou a mestra, quem ensiua
o catllocismo lias escolas ilalianas ; e e ta eir
cumstanci:l, !lO pre nmir dos que pensam
como S Ex., é concludente. Bem completo,
porém, se mo tra, ainda aqui, o eu engano.
En7re a grandes cidades de Italia, mel bar
guia na averiguação deste facto ocial do que
a ma agro seira da populações ruraes, umas
confiam ao in~tituidor leigo esta parto do én
sino; ma 'I outras, exonerando-o des e en
cargo, o entregam aos ministros espirituaes.
Ora, destes dois alvitre, o que exprilne Illli
um pensamento de de confiança conlra a inDu
encia da igreja, é precisamente o primeiro,
aqueIle que o nobre mini tro preconisa ;
emquan~o o outro, o ado pIado pela re·
forma, e exaclamente o que represonta um
sentimento de cordialidade da maioria secular
para com o clero. Procurando, para o demons
trnr, um documento insuspeito a S. Ex., tras
ladaremos a palavnrs de Pécaut ; • Em certas
cidade, onde sc cncontmm como quc cm pé dc
gU~l'm. ou dc systcmatica dcsconfiança cnt1'C si,
a l.Q7'cJa e O Estado, os curas não são incum·
bidos nem dc fiscalisM' as licões, nem de com·
pal'tú' nos cxamcs : talo qúc sc dei em Roma.
J\lhmes, po~ ~xomplo em .Florença, n aulo
ndade munlclpnl e a autorIdade ocele instica
admittom AIIllGAVELMENTE um accôrdo que
na Bolgica e na França, se reprova como es~
candaloso ; A RELIGIÃO NÃO FAZ PAR1'E DO PRO
GRAIIUlA ; NADA TEM QUE VER COIII ELLA os lllES
TRE ; mas, nos sabbndos de tarde, concluída
a aula, o cura da parocbia, ou, em sua falta
algum eccle-iastico, delegado seu, vem dar'
na escola, a lição de religião a todos os me:
nino .q ue desej em assi tir .• (3)

As 1m que a realidade é diametralmente
contraria á per ua ão do nobre mini Iro.

Em summa, na siluação legal e olfectiva da
Italia, a caracteristieas que a definem vêm
a er; ,

Lo A coexisleucia, frente á frente, das duas

(i) PáC.t.UT: Op. cit., pago tO 5.
~) Gp. cit., pag.:I 6.
(3) Ibid., pag•. :105- 6.

soluçõe oppo tas: o ensino religioso incluido
no programma e commettido ao mestre' o
ensino religio<o excluido da escola e enc~r
regado ao padre.

2.° A primeira dessa- duas soluçõe', a que
o nobre ministr? inculca por orLbodoxa, pre
valece nas capltaes onde são hostis as mu
tuas disposições entre o clero e a sociednde
se.cular; a outra, a no sa, a que o nobre mi·
n lstro ~ondem na por i rrel ig'iosa, propondera
nas capltae onde se entende, e harmonisa o
seculo com a i~reja.

Nem é ludo.
Na Italia os estadislas esclarecidamente li

beraes incliu3m-se vivamente para o regimen
dn escola leiga, que a Itli de 1877 a que já nos
r~ferjm?s, ai~,la não realiza fra~carnente. (I)
Ja !la dl,cus,ao da lei Scialoja, em 1874, Cai
1'011 propuuha esta emendn; • Fica aos mllDi
cipios o direito de nbolirem nas escolas o ensino
~eli&,ioso »; e, deduzindo da eparnção entre a
Igreja e o Estado nm argumento drcisivo, per
guntava: • Como é possivel manter ainda,
nas escolas, !! ensino I'eligio o? Em presença
do Estado nao ba crente, senào só cidadãos.
Devia·se substitnir o catbecislllo catholico por
um manual da moral cumlllum. O cntbecismo
nssombra os meninos com n descripção do in
ferno. O honrado Cantoni dizia o anno pas a·
do que a moral da igreja romana é contraria
aos principios fundamen taes do Estado. No
evangelbo se deparam maxima- de amor e ea·
ridade; mas o cathecismo da irrreja romana só
.e !mp~e pel~ vioJ~ncia. Fique o cathecismo
as Igrejas e as famllias.»

Os estadistas que mais conciliadoramenLe
encaram. a que tão religi.osa, não pensam de
outro modo. Minghelti, por exemplo, que ai·
~eJ~ a ~eparação j uridica do E tado e da
Igreja, nao como acto de guerra e inimizade
entre elles, ma, pelo contrario • como meio
de reviver o sentimento relirri~so. sustenta
que < o E tado não deve en inaor o catbecismo.·
define o seu papel como consistente em •faze:'
respeitar p~los mestres a religião em geral e
~ada confis~a? em pa~ticular .; põe em relevo a
IDcompeLencla relIgIOsa do instituidor secular,
ap?n tando pua o < ~nsil1o ~ogmatico, mas:de
ma vontad~, .mate.flal, .hesltante, incapaz de
fallar nem a IDtellJgencla, nem ao coração.,
que se recebe na escolas sob o nome de dou
trina; defende, emfim, a neutralidade da escola
como < homenagem tributada as idéas e aos
sentiJ:!len~os. de fami.lia,. como expressão de
respello a ltberdade Individual>. ('2)

Passemos a outros paizes.
No Canadá as ereanças não podem ser con·

stra~gida , sem an n~encia dos paes, a ler ou
o~vlr excerplo.s . de lIvros religiosos, e parti
cipar de exercI CIOS de devoção, qU1esquer que
forem, devendo, porém, dirigir-se em com-

. (i) E!,lrolant~, na capilal do roino, praticamonlo oro
glmon o o da lO! bolga do 1.8i9. LAVp.LBn: L-Ures <I'ltalie,
pago 113:1.

(S) L. lIfINOnETTI: L'E'tlt et l'E'qlise (trad. par L.
Dorguel, Pari" 1.8~), pag3. ill8-i30.



- 83-

mum a toda a exposição, feita pelo preceptor,
dos principias gerae5 de moralidade exten
ivos a todos os cultos.

Na ilba do Príncipe Eduardo, urna das pro
vincias dos domi nios americano da Inglaterra,
a instrucção ministrada nas escol.as foi ~mpre

estran ha aos cr..do~ particulare de todos os
cultos. A rerormn o. colar de 1877 (Public
Schonls dct) abr'og'on todas as leis existentes
acprcn de. se assumpto ; mas no tocante ás rll
lações ent.re o cnlto e a escola não innovou
absolutamente nada. (1)

Annloga é a situação em outra dependencia
da corôa ingleza ne.te r.ontinente, o Novo
Brusnwick, onde, a despeito das energicas re
clamllções do cathfJlicos romanos, eKigi ndo
escolas privativamente adaptadas ao seu credo
reli~'ioso (sepal'ate scltools). subsi.üll, ainda
hoje, á sombra da lei de 1871, o regimen da
escola com mum, sem dislincções conüssio
naes. (2)

Portugal mesmo, onde as idéas não costu
mam vingar, ,enão com essa morosidade que
parecemo ter-lhe berdado, cedeu já, em parte,
ao movimento Que tende a generalisar por
todos os paizes livres a escola leiga. De feito,
com Quanto, perante a lei de 2 de maio de 18i8,
os exerllieio de doutrina christã sejam ele
mentos integrantes do ensino nos cursos pri
marias, o arfo 2, paragrapho unico, de obriga
os alumnos, Que profes arem outras religiões.
de seguirem essa parte do programma.

O decreto de 19 de abril inaugura entre
nós o mesmo regimen, es\atuindo, no art. 4,0
: 1°; • Os alumnos acatholicos não são obri
gados a frequentnr a aula de in trucção reli
~iosa, Que paI' isso deverá effectuar-se em dias
aeterminarlos da semana e sempre antes ou
depois das horas destinadas ao ensino das
outras disciplinas .•

Pareceu, porém, á com missão não existir
motivo nOl1hum, para não darmos um passo
mais adeante, instituindo a escola simples
mente leiga, sem, todavia, excluir das ca as
escolares o ensino religioso, professado, fóra
e sem prejnizo da aula, pelos repre3entantes
de cada confissão.

Si ha influencia religiosa, a que a escola
popular deva inestimaveis serviços, é a do
protestanli mo; pOl'quanto • a verdade está em
que do protestnnti mo é (i1bo o ensino prima
ria, onde quer que se e tabeleceu antes de le
seculo I (3) ; P. es e « zelo pela instrucção po
pular, essp. desejo de saber, derramado por
todas as classes da sociedade, essa elevada
cultllra intellectunl, esse e pirito de investi
gação que permitte penetrar livremen te no
vasto dominio da sciencia, têm sido singular
mente auxiliados pela revolução religiosa do

({) • Aeeording lo 1he law of 1he prorioee, the sy.tem
of educalioo had always beoo IIoll-sectariall . • A. TooD :
Parliamentüry Goverllme"t in the British Oolollies (LondQo,
iSSO), pags. 350-5L

(2) Op. cit., pags, 3~6-350.

(3) M. BnJ<AL : Qllelqlles mots sur I'i'!!lr. pllbl. ell Francr,
pago t3.

seculo XVI.» (1) Comtndo, nos proprios
paizes reformados o cn ino religio o vae per
dendo ncceleradamente o terreno Que occupa
va na instruccão elementar. As ilTl, na Prus-ia,
após o d 'bat~s de uma commi ão congrega
da, ~m Bprlim, pelo mini tro da in trucção
publica, Falk, para examinaI' varias que 'Iões
escolares, os reg-ul~mento de 15 de outubro
de 187i! diminniram o tempo consagrado ás
materias concernente á fé, reduzi ndo-o de 6
a l~ ou 5 hora por semana, e dnplicando o e 
paç.. deu irado ao en ino scienlilico, que
se elevou de 3 a 6 boras.

O movimento de secularisação do ensino
cre I:e, pai', sen ivelmente na Prussia, re·
velando·se por symptomas il'refrngaveis. Em
consequencin do mal definidos termo do arL.
24, no regulalllento de 31 de janeiro de 1850,
a inspecção escolar, ate ha dez annos, estava
de ordinario nas mãos do clero. Mas. nestes
ultimas tempos, já não se con.idcra salutar a
inJluencia cclesiaslica na direcção d:J es
cola. (2); e a esla alteração no sentimento
publico se deve a clausnla supplemenlar, de
H de março de i872, ao art. 23, a qual confere
flxclu ivamente ao Estado n ins(3e'ç:io de to
dns as escolas publicas e particnlnre, orga
niza ndo -a 150 sómcn te de Sl'rven tuarios do
governo. (3) Não precisamos encarecer a alta
signiücação desta medida.

Certamente entra alli no pro~rnmma das
escola o en. ino religioso, distribuido pelo
professor. Esse ensi no rei igioso, porém, cir
cumscreve- e ás idéas fundamentae da crença
cbristâ e á explicação da Biblia, encaminhada
ao fim de habilitar o alumno a le?', e inter
pretal', sem auxilio est?'anho, as Santas Es
criptl/ras. (4,) Como e vê, pois, o que alli se
estabelece, é a preparação dos espiritos para
esse contacto pessoal, directo com os textos das
sagradas letlras, é o principiO protestante do
livre exame, introduzido em g-ermen na escola
popular. Ha, porventura, algum ponto com
l1lum enlre essa educação do espirita na
liberdade, applicada ao estudo independente
dos documento bíblicos, e as formulas secta
rias, exclu ivislas, inflexiveis do catl1ecismo
a Que o Sr. ministro do imperio se desvnnece
de ter submettido as escolas publicas do Ceará?
Ninguem o admittirá,- tanto mai Quanto a
legi lação pru .'iana positivamente determina
• que se evite com cuidado todo o ensino {ormal
de noções ?'eli,qiosas '. (5)

No grão ducado de Baden, sob o impulso
Que, determinando a lei actual, tirou ao clero

(1) HIPP2AU: L"'l.S/l·. pllbl. CII AUgmagne, pago 36.
(2) • lo thoso dars oce~csia_tiGdl infiuooco is 00 longer

considored advaolagoous io Lho managcmooL of 8chools •.
The Edmolional Oodo o( the Prussiall Notio'l 'li iú p"esellt
(orll'. (London, 1879), pago 2.

(3) I b., pago 3.
(~) • Tho objeel of roligiou loaehiog shonld be lo

I ead the childroo 10 a rigbt uoder3laoding of Holy
Scrip1uro... io ordor 10 ooablo Ihom 10 read lbo biblo
for Ibomsol res .... Ib., pago 9.

(5) • Formal religiolU Íll.Stnufon shoulil be care(lIl/y
avoided. • Ib., pago tO.



a inspecção do ensino, • grande numero de
cidadãos illustrados c recommendaveis soli
citaram do governo que eliminasse das escolas
primarias todo o caracter confissional, fun
dindo·as n'uma sé clas. e, de onde se excluisse
de todo o ensino religio o, e aonde, por conse·
guinte, o pae' de familias d(\ qualquer re·
ligião pude sem mandar os filhos •. (1.) E' que,
á merlida qne a religião vae deixando ás insti
tuiçõe civis o seu dominio natural, estende-
e r:lpitlarnente no espirito humano a com

prehensão desta verdade, assentada pelo gran~
de r formador do chrístianismo: • Ainda
quando não existisso céo, nem inferno, ne
cessa rio sel'Ía crear escolas, para as coisas
deste mundo.' (2)

A Austria encerra em si um dos mais soo
lemnes exemplos da acção incomparavelmente
perniciosD da influencia ultr<lmonlana no
desenvolvimenlo escolar. Em 1.86i, com 35
mil liões de h:lbitante, possui:.! eJla apenDs
30.000 escolas pri ma rias. A Prassia, ma
vizinha, parti i7.500.000 almas. isto é, met::lde
da população auSlri(lca di punha de 27.000
e colas elemelllares. A Suissa, na mesmn
época, habilada por 2.5UO.000 individuos
apresentava. 7.000 e.scolas. P~ra se Il1e igua~
lar, a Allstrla deveria tel', pai, qua.i i5U %

mai . De_~'arte havia neste paiz uma escola por
1.i70 habitantes, ao pn o que na Prussia ern
uma por 650 e na confederação heI vetica uma
por !l50. Desde :1855, como se demoustrou
aunos dt}pois, no pnrl<lmento, () ensino entrou
a recuar notavelmente: vel'uade proclarllada
em i8li7, pelos 2.000 professores reunidos
em congresso na capital do Imperia; Nessa
extraordinaria assemblén, um educador da mo·
cidade, o directo,' Róhlel' qualilicou de • es·
tábulos de Augias» isso que alli se honrava
com o nome de instrucçào primaria.• Urg'e
elamou-se então, • banir o ensino confissional'
que pertence ao dominio do clero.» Mai~
tarde, na discussão d:J. refornl:l, o relator
dn commi são da camara dos deputados disse:
• enrecemos de uma tran formacao radical
Quizernlll fazer da escola um instrumento de
el'vidão: couvertamol-a nós em um meio de

emanci pação, tornemol- a o fundamento da
liberdade. » (3)

Laveleyo, com a clareza e a exacLillão ordi·
narias nos seus escri ptos, pinta a reacção que
se desenvolveu no dominio da educação po
pular, e qualifica n'alguns traços a reforma.
ITão e, quecamos que se tra t:l da Au lria ulLra
montnlJi ada ejf\suiti 'adíl pela mais poderosas
inf1ne~cj:l, ~Iericaes. E' nes.se paiz que as
novíls ln tllulçoe se cal'acterlsam assim: «A
e cola promoverá, nas creança , o sentimento
~oral e roligio o, mas sem que por este mo
tiVO e eonceda ao minLtros do cullo do·
minante li direcção do ensino, - primeira-

\1) 1II1'J'I:AU: Op. ciL., pago 33.

(9) LUTu.no: Libeltll$ ele illslitl'dlldis /Jlwl'is' mll.oi:lra-
libus (I WlIl.lo"ibl's civilal.l"'l Gel'mlmiae. '

(3). E. LAVBLE\'B: LR Prusso oL I''\utdcho depuis Sadowa
,ParIS, 1870), (Olll. II, pago ~2"., 425, ~26, 1.27, ~30, ~3ii. .

menLe, porque fôra desconhecer os direito
dus dis ident.es, - ~m segundo logal', porque
o clero poderlD, ser lI1fenso aos principios fuu
damp.I!taes ]0 E tado. Para olver este grave
e melIndroso problema, cabe, pois, iHlitar o
que, com tão excellente resultado, se pratica
na Hollanda e nos Estados Unidos: deixar aos
ministros de cnda crença o encargo de pro
pagar a in-tl'Ucção peculiar a cada culto,
Illcnmbindo o mestre prim~rio de inJluir á
aI ma .do menino o am~r de Deus e da justiça,
a cnndade, todas as Virtudes convenientes no
homem e no cidadão.' (I)

A reorganização do ensino, no imperio aus
tríaco, obedeceu a essa corrente liberal. • Onde
não hOIl'IJe?' min 'stl'O al,qum do culto, que possa
dar o ensiuo religioso., estntue a nova lei, « é
pe?'mittielo incumbir o mestre, annuindo a
autoridade ecclesiastica, ele coopera?' no ensino
religiOSO, quanto aos meninos filiados ás/ta
confiss(lo . • (2)

POI' partes:
• Quanto aos alUlnnos pertencentes á sua

confissão . • Logo, dispensarIos estão do ensino
rei igioso os nIumnos que nflo pertencem :í fé
do ins.tituidor. O ensino religioso· é, pois, fa·
cnltllllvo .

• O~~de não ILO'ltver ministro al,qwn do eulto.,
permllte-se COnDal' essa iucumllencia ao
me~tre seeulnr. Logo, não se . reconhece ao
mestre secular a co'm[Jetencia de ensinaI' re·
Iigião, - salvo ( como o menos ruim de dou.
males) o caso de necessictude excepcional:
falta absoluta de padres.

Assim, ahi temos, na pl'opria Austria mal
redempla da concordata, algum:.t coisa su
peri~r :í solução libe1'al que se propõe ao
Brn1l.

A situação do direito federal na Suissa, não
u'a poderemos descrever melhor do que dei·
xando a palavra a uma das autoridades mai.
preeminentes na representação interuacianal
dos sens interesses. Referimo-nos ao coÍlsul
geral dessa con[edpração nos Estados· Unidos.
CJ ue, perante 8 National Edtlcation .t1ssociation·
se enunciava assim em '1879: • Para que não
subo btisse duvida quanto a saber a quem
tOC.1 a educaçrio religiosa da creanças, uma
vez que, na sua secção segunda, o art. XXVIf
da con titui~'ão federal (3) exige a completa se·
cula!isação do sys,tema de ensino publico, a
secçao 2' do art. XLIX confia explicitamente
ao paes e tutores n instrucção religiosa dos
menores de 1.6 annas; e, pnra que nessa ins
trucção não· baja interfel'encia alheia a
se('çào 4," do art. XXVII assegurn a todos' o~
individuas iuseripto- nas escolas publicas li·
berdade plena ele fé consciencin; porquanto

(I) Ib., pago 10·33-1, .

. (2) BUI. SON: Rappryrl SUI'l'illstl'llclinll pl'Ímai.'a à t'expo
sl!lon wllve;'selle de V18IlIlB e1l1873. Q''VI·. ]/I,bl. SOl<S lc,
auspices ~" millislere de nll"l;·. l/1,bt. (Pads, Imprim.
NaL. MDCCCLXXV), pago IH. .

(3) Eis os Lal'lllOs dossa IlI'cceHo da constiluição suissa.
adopla.da em IS7~· (19 de abril): • Sorão acce sh'eis ás
pessoas do todos os credos as 05cola.. publicas' selU
0U:onsa da sua ró roligiosa. o LIa libarda(lo ela sn~ cou
SCICnc13. "
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não é ó no olel'o e nns ol'dens religiosas, senão
tambem, e frequentes vezes, en!re os adeptos
enthusia tas de systema e escolas scientillc3s,
que se encontra o fanatismo (bi.QI}t1'Y).»

Reconhecido este racto, importava cohibir os
excessos de zêlo assim entre a genle da igreja
como entre os incredulos. « O re ultado é
que os meninos de todos os credos podem cur
sar, no. Suissa, [IS escolns publir,a', qualque,'
que seja a profi são de fé' dos mestres, ou a
crença dominante nas respectivas municipnli
dades. Durante o cur o regular do ensino,
cujo programma é submettido á inspecção
federal, não se aumittem livros de doutrina,
ou lições de dogma. DO se impede, todavia,
que se mini~tre a instrucção relig-iosa nos
edificios escolares, cOllltanto que não encon
tre com o andamento dinrio das disciplinas
leigas, - por outra, comtanto que seja an
terior ou posterior ás horas de aula, sendo
então facultativo o comparecimento, Verdade é
que, em um paiz como a Suissa, nlgum tempo
se requer, parn que a populnção de lodos os
sitios se adapte completamente a e. sa nova or
dem de coi as ; mas no seu conjuncto os va1'ios
cantões elabomm as Suas leis, e refol'mmn os sel/S
costumes, moldando-os pelo direito federal, cuja
influencia, suppõe-se que tenderá antes a vivi{i
ca1', do que a amortecer, a educoÇ{70 reli
giosa . • ( i )

O resultado e o pensamento das novas insli
tuições conslitucionaes, que Hilz esboça nesses
traços, é separar, como duas funcções dis·
tinl;tas, o magisterio religioso e o magi terio
leigo, os quaes, comf]uanto ~não se prohiba
reunirem-se em uma ó pessoa, hão de, por
virlude inevitavel dpi'sa delimitação legal,
approximar-se progressivamente de umn se
paração absoluta, que concentre no sacerdocio
o que Loca ás igrejas, circumscrevendo o papel
do mestre ás disciplinas puramente hu
manas.

De te ultimo facto, até, já antes de a im
portante allerrrção do pacto federal, davam
cópia alguns cantões suissos.

No de GeJlebra, por exemplo, a lei cantonal
de 19 de outubro de 187:2, riscára do program
ma de en ino elementar, nos estabelecimentos
publicos a lição das coisas sagrlldas.

Irlentieo alvitre adoptara o de Berne em '1873
(2); ejá aotes o de Zurich em 1859, o de Thur
govitl em 1853, o de Baziléa Campanha desde
1839.

No de ellfcbàtel a lei de i7 de maio de
1872 tornou « facnltativo. o ensino religio o,
ordenando qne seria distribuido á vonlade e
escolha das famillDs (art. i8); incumbindo
as commissõp.s de educação de aprazarem· lhe
hora, e proverem a que o programma e~colar

deixe tempo, ante 011 depois da lições, em
occasiiio conveniente, durante o di,/, para e se
fim ( art. 19 ); determinando que as casa de
escola (lcam « de direito. á disposição de todos
os aultos para a instrucção religiosa ( art. 20) ;
emllm, a sentando que« nem o Estado, nem

_( i ) Oil·clIl. of infol·ma!. of lha Blll'tal' of Educatioll.
~. 2-i879. Fil'st session ; Februoi'!} 4. Pag. ifi.

(2) V. pa~. 81 do to parocer.

as commmws ou 1n!ln~ClplOs subvencionarão
escolas confissionaes •. (Art, ~. )

Eis como a respeito dtl questão se enunciava
a exposição de motivos, que precedia o pro
jecto de lei: « Organizada pelo novo ystema,
a e cola ninda melhor corresponderá 00 seu
ideal, que consiste em preparar gerações me·
Ihores e mais fortes, educadas nos principios
de verdadeira fraternidade e instruidas na
serena convicção de que o derradeiro im do
homem deve sobrepairar muito acima das mes·
qninhas rivalidades confi sionaes ..• A escola
publica ha de ser, não confio sionnl, mas
christã, nu mais ampla accepçãu da palavra;
a saber: o mestre não deve cingir-se a dar aos
seus di cipulos aridos rudimentos da scien
cia ; convtJm que se e 'force por Ibes alfp-içoar
o co,'ação a todas as coi 'as bellas, boas, moraes.
Bastantes pontos ha, felizmente, communs
a todas as conti"sões religiosas, como a crença
em um só Deus, os principios eternos da
moral e essa virtnde suprema do christianis
mo, a caridadf', para qlle não se sinta embnra·
ç'ldo o proressor primario á mingua de recur
sos eduratlvos.•

Ja Hollanda a applicação da escola leiga
já conta 76 annos. Encetou-a a lei de 1806; e
da sua bemfneja inUuencia temos dois teste
munbús insuspeitos e cabaes. O primeiro é o
de Cuvier, em 1811. «Ser-no -bi:l custoso
traduzi!' o elfeito., dizia esse sabio «que

. produziu em nós a primeira escola primaria,
onde entrámos na Hollanda. O simples aspecto
dessa e cola causQva-no. agradavel espanto;
rle:)Qis que lhe discernimos o~ pormenores,
não nos pudemos furLar a uma verdadeira
emoção .• Vinte e cinco annos depois Cousin
experimentava as mesm~s impres ões ; e é de
uma penna desfavoravel, como a delle, á se
cularisação do ensioo elemenla,' que eahiu,
em i 36, um attestado solemne em fa vor dos
resultados excellentes dessà insLiLuiçiio. Su
perinlendia, ainda a es e tempo, a execução
da fecunda reforma de 1806 o ancião a que ella
se devia, M. van den Ende ; e o philosopho
fl'ancez não pôde conter-se, que nüo repro
duzisse, acerca da escula inconllssional, as ex
pressões memoraveis dessa grande autoridade.
« Sim ., dis era elle, «as escolas prim~rias

devem ser em geral cbristãs, mas nem pl'otes
tantes, nem ca,t/lOlicas. Não bão de pertencer
lJarticalarmente a nm/m1n culto, nem ensinar
dogma algum po itivo. Cumpre qne a escola
popatm' se abm ao pOIO inteil'o .•

A lei da '13 de ago to de 1857 con~olidou, e
accentuou os principio do acto fundamental
que a precedera cincoenta e um annos .• Em
cada municipio ", decretava ella, «se profes
sará o en ino pl'imario em e colas publicas,
tania' quantas sejam mister ás necessidade,
da população, e nellas serão adOliLlido,
sem dilferença, os meninos de todas a_
comlUunhões. A in, tmcção sel'virá para
desenvolver as virtudes sociaes e christãs.
O prores 'ores são obrigado~ a abster-se de
obral'@ pennittil' acto at,qltm,qlJe possa arrendei'
as crenças 1'eli,qiosas das commuohõe, a que
pertencerem os aI umnos, que frequen tem a
escola, O ensino da 1'eli.qião fica entregue á,
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varias confissões; para o que se confiarão aos a quem, para esse fim, se franqueiam os edifi
allfmnos, ao seu livre alvedrio, {ó"a das homs de cios escolares.
aull/, as cusas de escol I. • A esta dispo iÇilO, Na Belgica a escola secular triumphou com,
que a senta no art. 23, accresce, ahi lDesmo, a pleta e delinitivamente da oppugna<;iio ultra·
probibicão de ter a escola municipal mestres, montana, A lei de i o de julho de 18i9 firma
qUH exerçam mini teria ecl:!esiastico. A pro- desa ombradamente, no art. 4, o reg-imen
pria leU/lia da Biblia é vedada, nns eSl;olas leigo,. Fica., dispõe ella,'o ensino reli~ioso

onde bouver discípulos cathulicos ou judllU. • ao cuidado dDs familias e dos IlIini ·tros de
• SOlo de parecer as autoridades escolares., • cadn culto. Na escolD se f,lCulLlIrâ lugar,onde,
refere um escriptor, • que adoptar a biblia • antes ou depois da nula, os ministros dos
como simple livro de leitura é quebrar o • dill'crentes cultos distribuam o en ino reli
respeito devido a um documento no qual e - • gioso aos meninos in criptas nn escola, que
triba a fé dos cri tão, e estabelecel-a como • pertencerem âs .uas respectivas commu
exer~:eio religioso é imprimir â escola uma ten- • nbões .•
deucia qUfl a lei teva em Ul~nte proscrever.' O estado presente da questão na Inglaterra

A pruposito des a lei escrevia recentemente é ornai ineluctavel arguml:luto em npoio da
o actual in pector da instrucção secundaria laicid(lde dll e cola. E' em nome do divorcio
na Hollancla : • Dest'arte I.nanteve-,e na sua est1lbelecido, h3 uoze annos, entre a igrl"ja e o
integridade o .qrande pl'inc1pío liberal: in- E. tndo que, na Italia, os e tadistD. mais IIdean·
cumlJe 110 Estado a obrigação de votnr os seus tadilmente liberae. pedem o rompimento de
de velas â e:cola publiclI ; eota deve sennixta, todos os laços de dependencia Ipga! entre a
neutl'a e accessi'VelcL todos os meninos, quaes- escola e o culto, O exemplo da Grã-Bretanha,
quer que rorem as convicções religiosas dos porem, demonstra lJue a escola sectaria não é
seu. progenitores .• (i) corollnrio fatal da existencia de umn igreja

O ultimo ncto que rege este assumpto, nos politicamente protegida; que a escola seeula
Paizes Baixos, é a lei de i7 de agosto de :L878. risnda convive p rfeitnmente com a institui
Dunlllte as deliberações que se aO'itarnm a seu ção de um culto olieinl; que, em. umOla, os
respeito, foi rejeitada urna emenda tendenle n intere ado na estaLJilidade constitucional das
conferir ao con elho municipaes o direito reliO'iões privilegiadas comprt'henderão me
de subveneionarem escolas confis ion(le$. 11101' os interesses da cansa ecclesÍêlstica, rc
E sa lei supprime da e.cola primnria o ensino nunciando ao odioso de uma ingl:lrencia ex
religioso. U art. 16 prescreve que as e collls clu. ivista nas escolas sustentadas promis
primaria' serão accessivei a todas n r:rennça, cuameule por contribuintes cujas opiniões
sem dislincção de credo. O art. 33 obriga o reli~ioEas variam ao inflnito.
professor a • abster-se de ensin[lr, fazer, ou E' summamente instruclivo seguir, naquelle
permitlir o que quer que sl'ja, contrllrio ao paiz, os passos dt' te progre SOo
re peito devido ás opiniõe- religiosas dos que Os inqueritos instaurados acerca da itua
professem culto diverso do seu " cornminaudo ção dn Irlanda, em i806 e f82~, que produ·
ao contraventor a pena de suspensão, por um zil'am trinta e tres relatarias apresentados á
anno, do direito de ensinar, e por tempo illi- corôa pelas duas commis.ões reaes, trouxeram
mitado na reincidemia. O art. 22 estnlJelece â léla da política ingleza a questão das rela·
que, na orp,auiwcão do horario escolar, se ções entre a e cola e a liberdade do conscien
terá em vista deixar aos alumnos tempo de cia. Em '1827 a camara dos commuus nomeou
receberem n instrucçflo religiusa, a qual lhes UUla com missão espl3Ciól, afim de e tudar o
erá dnda pelo ministros de cada culto, sob problema das chal'te7'sclwols naquella parle do

as condições admiLtidas pelas autoridades reino. A commissão parlamentar, confor-
eculares. mando- se com o parecer das commi sões

Na exposi~'ão de moti vos annexa ao projecto reaes, recommendou que se assentasse a edu
de que se oriO'inou esta reforma, a primeira cação irlandeza no principio de fugir qual
a que se entreg-ou o gnLJinete liberal de 2 de quer tentativa inquietadora das crenças reli·
novembro de f877, o mini tro do interior, M. gioslls das varias seitas e denominações chris
Kappeyne van de Copello, dizia, em 2 dp. março tãs, ou influir nellas, Adoptando esta maneira
de 1878, ao Estados Geraes : • A e cola pu- de ver, declarou que considerava de extrema
blicn deve propor-se a formal' bons cidadãos' impol'tllncia reunir as creanças das diver
mas cumpre quc deixe (elle doit abandonnl!1') à sas reli~iões, para as instruir 13m commllm
mstrllcção 7'eli,qiosa aos ministros dos varias nos as'umptos lilterarios e moraes, promoveu
cultos.,. Aquelles cujas opiniões individuaes do meios attinentes ao ensino da religião em
entirem- e magoadas pelo principio da neu- sepa7'ado, Um judicioso clerigo da igreja in

tralidnde da escola publica, usem da liberda- gleza, procedendo de accôrdJ com um dos al'ce
de de ensino, que a con tituição lhes ou- bispos catholicos romanos, demonstrou por
torga .• (2) um ensaio pratico a possibilidade de executar

a colonia hollandeza de Java domina o o alvitre aconselhado pelas commis õe. f)
mesmo systema que na metropole : o ensino Entretanto desde :18H, a sociedade Rildare,
fornecido pelo preceptor é leigo; a doutrina composta de representantes de varios cultos,
religiosa re erva- e exclusivamente nos padres, praticava o principio da tolerancia religiosa

no ensino elementar. Fundada a beneficio das

(i) D. J. STBYN PUY;;: op. cit., pago 23.

(2) fi. J. TnN PAUS: Op. cit., pag. 207-2W.
(i) SPENCER 'VAl.POLE : A History o( Ellglalld rronl the

areal VaI' iII 1815. (London, iSSO) Vo . lU pag, i25.
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cla ses pobres, e incumbida pelo governo de
uma organização e colar cujo gremio fosse
commum a toda, as creoças, e não ti,resse côr
de seita, esla associação tinha por principio
carncteri tico do seu compromisso não obede-.
cer, quer nn escolha do preceptore', quer na
admissão do alumnos, a preferencias religio
sas. Das suns e~col;ls eram excluido os livros
de natureza propl'iamente confi sionnl, Ii
mitando·se toda a instrucção religiosn á leitura
da biblia sem commental'ios.

Primitivnll1enle esta combinação, mal rece
bidn pelos grandes dignitarios da igrejn an
glicana, rui acceita com bons olhos pela Irlanda
catl101ica. Não tardarnm, porém, a surgir
queixas contra disposições proselytisla, qlle
o clero papal attribuia ao protestantismo, e a
mocidade cathlllica romana começou a evi·
tar as escolas mixtas.

Coube a lord Stanley, na legislatura que
precedeu á reforma parlamentar de 1.8:.12, occu
par- e com essas r~clamações, propondo trans
ferir a um con 'elho de edncação nacional,
estnbelecido em Dublin, a autoridnde que se
retiraria á Ki/dare Place Society. Constitui da
por membros caLholicos e protestante, e sa
corporação teria no seu cargo a direcção da
casas de en ino prima rio eslipendiadns pelo
E tado. E sa escolas deviam receber igual
men te as creanças de todas as seitas; a ins
trucl;ão religiosa era segregada do program
ma, dada em horas estranhas ás da auln e
facultativa. A biblia não se havia de ler senão
antes e depois da aula, e duranle esta apenas
em eXclwptos ; mas, tão sómente duas vezes
por semana. Foi tremenda, nas duas camaras,
a celeuma contra o plano ministerial. Sir R.
Inglis, no seio dos communs, alçou o grito:
• A biblia, toda a biblia, nada senão a biblia I.
Lord Roden, numa reunião popular, declarou
á multidão que e sa reforma vinha privar da
palavra de Deus os filhos do povo. (i)

• Emquanto a igreja ahi jaz prostrada»,
escrevia Greville, nas suas celebres Memorias,
• ameaçada a propriedade em todos os gene
ros, talado o paiz de roubos, violencias, ho
micídios, fome e agitações de toda a casta,
estes sabios legisladores debatem se convirá
que as creanças leiam na escola a biblia inteira,
ou apenas extractos della ... Entretanto,
bem sabem elles > ( cbamamos para aqui a at
tenção do nobre ministro do imperio que
tamanho cabednl faz da instrucção biblica)
• bem sabem que esses, para quem se deseja a
leitura e o ensino della, não a entendem, não
têm idéa clara e definida a respeito de seme
lhante assumpto, não lhe sentem a influencia
senão como Gccasião de contenda, vehiculo de
controversia e diseordi&s, origem de desuniões
e quasi adio religioso; e, em se desembara·
çando das malhas da escola, nem um, d'entre
cem, se dará ao trabalho de pensar na biblia,
nem um, d'entre mil, se submetterá aos seus
preceitos moraes. > (2)

(i) SP. \VALPOLE: Ib., pags. U7-S.
(I) The GNville Mentoil·s. A Jourllal uf lhe reig.. or

King George IV and King William IV (Loodoo, tS75),
vol. II, pago. 267-S.

ão ob tante, porém, o desespero de conser
vadorm; e anglicano, o bill vingou. uma
carta a lord L instei', o secretario de estado da
Irlanda no gabi.:ete Grey, formulando os prin
cipio' que deviam pre idir á di lribuiçflo do
sub idios olDciae :i~ e cola' publicas, e tab 
leceu como principaes clausulas: a acces ibi
Jid,.de da esculn a todos o cultos; a libel'dade,
deixada a',s paes, de arredarem o filhos da
liçiio reli lTio~a.

A 0<lrta pntenle de 7 de ago~to de 1.875, que
constituiu em pessoa civil o conselho de edu
cação nacional, confirmada por uma patente
real de 25 de março de 1861, contÁm a esse
re pe:ilo dispo~ições já mui adeantadas.

Na Inglaterra propriamente dita foi muito
mais lenta a evolução. Ainda em i84,7 (i9
de março) lord Ru'sell, nos commun , affir
mllva coo traria á opinião do parlamento a
idéa de secularisar a escola, e as emenda
ne te sentido propo tas por Mr. Duncombe e
Sir W. Clay cahiram por grande maioria. (1.)
Em 1850 (5 de maio) a camara dos commun
condemnou por 287 votos contra 53 o Secular
Ellucation Bill de Me. Fax. (2) Tres annos
mais t'irde(4,de abril, 1853) lord Jonl1 Bu seU,
em nome do governo, professnva a mesma fé
na necessidade do ensino religioso. (3) o
emtanto, ia-se avigorando o movimento secu
larista. Brig-ht, em i8q7, dizia, no parla
menta: «Nada tende mais a estorvar o pro
gresso da liberdade, nada é mais fatal á inde·
pendencia do espirita en tre o povo, do que o
aU).tmento do poder do clero em materia de
educação. > (q) Cobden, d'ahi a quatro an
nos, exclamava: • De-esperado da exequibili
dade de outro qualquer alvitre que pre
tenda entrar em Ilven'ia com o culLo religioso,
vim abrigar·me no systema da e cola secular,
como o e~tremo porto de refugio para os
amigos da educação. > (5) Em 1.864, affirma
va um escriptor, que estudara aquelle paiz:
• Os partidar:ios da separação completa entre
a igreja e a e cola augmentam de um modo
notavel na Inglaterra. Por toda a parte cresce,
de anno em anno, o numero de escolas inde
penden tes. as grandes cidades, nos centro
industriaes, querem separar a escola da igreja.
O terreno da escola t,'nae a se neutralisar."
(6) I)'ahi a sei annos a transformação pre
sentida pelos espiritos liberaes peneIrara na
ordem real d s factos. A me'ma lei que ins
taurou, na Inglaterra, um sy~tema nacional
de educação popular, abriu a pOfLJS da es
cola in~leza á liberdade religiosa. Referi
mo-nos a lei Forster, cujas disposições, nesta
parte analysaremos succintamente.

Para caracterisar as disposições do parla
mento que a decretou, bastará lembrar a
immensa maioria, com que, nesse debate,
foram rejeitadas as duas emendds de Nor-

(I) 1. IRVING: The A1lnals of Ollr Time, pago ~16.

(2) Ib., pago 30!.

(3) Ib., pago 379.

(4) JOilll BRIOOT: Speeches, pago 534.
(5) R. COBDE~: Spcecher, pag. 590.
(6) RBY~TIB"S: Op. cil , pag'. 61-!.
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tbcote e Pakington. A primeira, favoravel á
manutençüo do en ino do cathecismo, obteve
apenas 95 votos contra 252. A segunda, que
impunha como parte das lições diarias a lei
tura da biblia, cahiu por 250 contra 81. (-I.)

Definamos, em presença do texto, o systema
tlessa reforma.

Para ser inscripta no quadro da escolas
publicas elelllentares (public eiemental'!J sC/tOois)
isto é, pal'a obter, sob a dau ulas firmadas
na lei, uma quota annual do subsidio parla
m~ntar (an annual l1a?'Uamental'1I gmnt),
eX.lgem-se das e colas, entre outras, as condi
ções seguintes:

I Só se praticarão, na aula, actos religiosos,
e e elTectuará o ensino de assumptos que
toquem á religião, antes ou depoi , ou aot·s e
depois da classe, em horas que o hora rio ap
provadn pel;) repnl'liçfio de instrucção publica
(Educational DI'pa1·tment) determinará. O
hora rio será affixüdo permanentemente, do
modo bem visivel, em todas as salas de aula;
assi,;tindo aos paes, durante o tempo do en-
ino ou exercicios religiosos, o direito de

retirarem os Olhos, sem que e·tes percam por
isso nenhuma das demais vantagens da es
cola.

I A escola e tará con tantemente franqueada
aos inspectores de Sua Magestade, eutre cujas
attrilmiçõos, porém, neio cabe o c011hecfl' da
instl'ucl:cTo 1'eligillsa distribuida na escola.' (2)

Esta duas tlisposições pertencem á secção 7"
da ll'i de 1.!:l70.

Na serção 1.4" se di põe que, nas escolas
submettidas á school boul'ds (juntas locaes
electivas. prrpo tas á direcção das escola ),
• nào se aclmitti?'(Í absolutamente o ensino ele
cna vi mo ou {ormltlario l'eli,qioso nenftuln.. (3)

A secção 74, autorizando a juntas ou con
-elhos loeaes a promulgarem regulamentos
(bye ialOs .expressHmente lhes prohibe oestabe
lecerem di posições, que privem os paes do
direito de afastar os filhos do ensino re
ligioso.

A secção 97, delimitnndo ns conce sões a
que e tá ujeita a olJtenção do sub idio peeu
niario outorgado pelo parlamento em favor
do en ino popular, declara indifTerente que a
e col:l se fjlie, ou não, a qualquer crença re
ligiosa, e bem as~jm a quo cumprebenda, ou
não, o en 'ino religioso entre as materias do
programma. (4)

(I) J. Illn'G: '1'IIe A/II.als OrOIIl'lime, (lag. !)2~.

(2) < Tho school shaJl bo opon aL ali Limos Lo Lho ills
pocLion of ali)' of llor àlajosl)"s IlIspocLors, EO ho\\'o,"or
ihaL iL shall bo nO pal'L of lho duLios of such ln ppcLor
Lo inquiro illto an)' illstruction iII l'oliS',ous subjocls
Ilh'cn al such school, 01' to ","mino ali)' scholal' Lhoroin
in roligious knowlodgo 01' iII an)' religious subjecL 01'
book.' Ali Act to l".ovidc rOl' pnhlic Elcment Il'Y Educalia I
iII Ellg/and alld 1VIl/es, !) Lh AllgU!t 1870 (aa & 3/. VleT ..
c. n, socL. 7, II. a.) .

(3) < ~o roligiolls calhceism 01' roligiolls fOI'mnlar)'
which i disLinch,"o f an)' particular dcnominaLiou hall
b o laughL in lho school.. Ih., sccc. II, n. 2.

(4) •..• bnL slleh condiLions shall not "Olluil'o LhaL the
'chool hall UO III eonnectioll wilh a roliniou donomina
Lion. 01' ~haL rcligious in teu tiou sha!l"bo givolI in lho
\ hoo\.· lh., socl. 97.

A lei de 1.873 (secção 1.3') prohibe aos con·
selhos a acceitação de doações, liberaJidndes
ou fidei-co.mmissos a beneficio da educnçã~
popular, SI estes nctos de generosidade esti
verem subordinados a clausulaS incompatí
veis com os principios da serCão t4a do
acto de 1.870, na parte supraciladn, que veda
peremptoriamente o ensino de cathecismos ou
formularios peculiares a qualquer culto. (-I.)

Para a repressão das contravenções contra o
di posto nesses artigos das duas leis organieas
do ensino, as secções 1.6 e 63 a 66 da lei de
1.870 al'mam a repartição da instrucção publica
( Education Dep'll'tment) de poderes energicos
e decisi\'os, o' quaes estendem-se desde o di
reito de pronunl!iar a destituição dos mem·
bros delinquentes das juntas locaes, dando
lhes succos 01' por acto administrativo, até á
prerogali va de dissolver essas juntas, man·
dando proceder á elek~o de outras.

O Etementa1"Y Edllcation Act, glorioso mo
numento liberal do gabinete Glad,tone em
1.870, foi desenvol vida e completado sob o mi
nisterio conservador de Jord BeaconsOeld: o
que evidencia não e tal' mais hoje o principio
do ensino leigo nn situação Jluctuante dos
princilJios de pa I'lido, e haver·se já elevndo a
e 5a regiüo superior de neutralidade e barmo
nia, onde as crenças politicas mais Clppostas
coopernm nUOla evolução commum.

As boses do regimen actual podem-se, por
tanto, substanciar a~ im:

L o Não se oxigi rá para a admis.30 à escola
a condição de que o IIlul11no frequenle, ou
evite, • os logares onde se pratica o cuILo re·
ligioso. »

2. o A -in truoção e exercicios religiosos, si
os houver, veriticar-se-bão antes o depois da
aula, em horas approvadas pelo Education De
pal'tment, precedendo menção que o aununcie
ao~ p[leS, afim de que possom, querendo, afas·
tor os Lllho, sem os IJrivar dos beneficio
seculares da escola.

3. 0 I\.OS inspecLol'es do Sua Magestade é
prohibido I entenderem na lições dadas acerca
de religião, e examinarem os olumnos em co
nhecimentos religio os ou assllmptos e livros
concerlJentes a is o.•

4. 0 A escola que infringir estes preceitos,
eró pri vada inteiramen te do subsidio do

Estado.
5. o E' absolutamente vedada qualquel'

subvenção á cu 'Ln do dinheiro publico, para
• tudo quanto diga respeito ao ensino reli·
gioso .• (2)

Assim que a legislação ingleza :
- a) Subsidia indilferentemente a' e Golas

onde ba, e as onde não /ta, o ensino religioso,

(1) • KothiuS' in tlds socLion shalt ooahlo a school
lloal'tI LO bc ll'usloos for 01' accepL an)' otlucational 011
dO\\'1ll0,nL, ehariLy, 01' Lru .L, .Lho pUJ'posos of \1'hieh aro
Inconsl"Lont \1'ILI1 Lho prlllclplos on which Lho school
board aro roquil'od h)' soeLiou fourloon of lho principal
AcL Lo ellnducL schools prol'idod U)' them.' AIl Act to
amelll! the Elemellta>'Y Etlucatioll Act ('1870), alld rOI" othel'
pUI"pOSCS cO!llle<:!~d the"ewith_ 5th. _4.llglUt, 18/3 (36 tI! 31
VleT_, c. 86.) Seci. 1.3, 11. t.

(2) Code (1878) ar l/I-illu!cs ar t',e Educatio,l Dep'll··
Imellt. Oflicial Copy, pags. 3-/•.
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onde o en ino r 'Ii~io o \ di~trilJnido 1)'111 PI'II
ressaI', e onde é dàdo pelo c!ero. (I)

-b) Mas recusa inflexivelmente o sub.idio
oLDcia! ás e colas onde se ell~;jna o catlIe 'i~1lI0.

Logo:
Tão concedendo v~ntag-em nrnbuma :'i'

escolas que ndmillem o ensil.lo r ligioso, n'ro
nhece que oEst:ldo não telll intercsse nenhum
em que a religião seja pnrte do pru rrraml11a
escolar.

Logo:
Prohibindo o eusino do catllllci 'mo, atlestn

a inconveniencia, o perig,), () damno de que
o en ino do cathecLmo seja admiL\ido nas
escolas do Estado.

D'aCJ.ui duas interrogações:
La (iuererá Onobre ministro do iUIIJerlO (lue

a reforma liberal, no Br:lzil, IIllne aquelu tio
anglicanismo inglez?

2," Cuidará S. Ex. m;)is ~trnzados que a In
glaterra o Estados-Unido e a Suiss1J, a cujo
exemplo se npega contra o nosso projecto?

Houve colonia ini{leza onde o movimento
de secularisação do ensi no p(1pllla r sc anteci pau
ás primeiras reformas adopt.lIdlls pela Grã -Bre
lanila. AlIudimos á Australia. Alli o Educa.
tional Ad de 1862 exLingnill a Denaminatiul1(~l

BO</1"cl, repartição encarregada de dUribuir o
sub idios oiliciaes:i escolas de seita. con
centrando na" mãos de uma só antoridade a,
atLribllições dividida ;JlÓ então eutre duas,
e separando o ensino leigo do religio_o, Dest'}
abslem-se o poder civil, que o deixa aos sa
cerdotes de cada comm unhào ecclesiastica.

Da Inglaterra é natural a transição para a
União Americana.

Defendendo, com o fervor proprio dn ré, o
ensino do cathecismo, na escolas, pelo me tl'e,
como parte essencial du programma, llppellou
o nobre ministro do imperio para os Estados
Unidos. A autoridade a que S. Ex. e arrima,
é a de Pécant, numa collecçiio de escriplos
ephemeros, que elle reuniu em livro, inte
ressante para uma noticia perfunctoria da
coisas, mas extremamente superficial como
tira-duvidas, num debate pllrlamental'. Aliá
a linguagem desse escriptor, no ponto de
que se trata, é clara. ~: Ex. repete·a:
c Nos Est.ados-Unidos o en ino religioso, nas
escolós publicas, cifra-se implesmente na
lettura da Biúlia sem com1l11JnIa1'io .• (2) Or~,
que affin idade ha eu tre i to e o sy tema. do
ensino religioso, LJual S. Ex. o quer, do enslllo
cathecheLico, formalistu, sectario, sub ervirnte
aos interesses de UIl1 culto espeeial?

E' nos documentos oficiae que poderemos
sabei' ao certo a verdllde. Felizmente, aqui os
Lemos em nossa pre ença.

(i) Sogundo inforlllaçüc. ministJI'iao. cOlllmunicada.
ao parlamooLo, as oscolas subsidia"as 1'010 gslado, cm l870,
ostavam oosLa propo"ção : da igl'oja do InglaLorra, 2.352; da
British Socioty, 96; caLholJcas-romanas, 82; \Y03luyanas,
96; dos mOLhodi.tas primiLivos,~; da igroj~ Iino do tn~Lho
disLas unidos, 7; da nova allJança Illothodlsta, i; ba tlstas,
7; congrcganista , 8; prosbylol'Íana ingloza I; uoitar'ias , 2 j
judia, i; leigas (ulldellomillatiollal), 73. Hue.1I <?WEN: Tlle
Elen'elltal'Y EdILcatioll Acts, i870 - iSSO. 1V,th 'ntrOttILc/IOIl
alld 1I0tes. (Londoo, i881.) Pago i82--3.

(2) F. Pr.CAUT: E'tudes aIL jOIlJ' le jO'W SIL,' l',dlleotioll
notiouale (Paris, (879), pag. 57.

12

Comr~'anào p!'lo I'r/;'!Ilrio I'cLlerrtl :l1-"I'C:
do 'n.ino na lIi;,u ,\m I'icana, oiJra do ('Oln·
mis.;I!'io nacional (MI' . .I. E~lon, chefe d
Notiollol Bm'cau or Eclucatíol1 l, ri os varias
<1ad ús prpciso' c cOllcludentes sobre o :I~

.umplo.. 'a Calirornia, pal'll ['eceberelll au
xilio do E::tndo, é mi,ler qll as eseoln. pu
bliC[I' 'ajam incon!Lsiull:ll:. (1) 1';0 lün,as
é licito ler a I3iblia, mus sem in::inuação de dou
trina 1'"ligio.a peculiar a qnalCJuel' culto. (2)
1\'0 Nebraska uno se con elite instl'lIccão fa
\'oravel ;1 nenhuma conf]ss:lu l'eligiosil. (il)
No Wi,consin, n mesllln prohibiçào contra o
ensino de seita. (4) No Arizona está subor
Llin'lda á ll;e~llla clausula 11 obtellção tio "ub
. idio do E-talil. (ii) ltl ntica di Llosiçiio no
ld;dlO. (6) No Al'kilnsil.' :,challlo: prúhilJido
O u,o ele livl'os esp'cinllllcllle 1'1Ivorllyeis a
Cjualqul'r disl.illel:iIO religiusa. (7) O mesmo,
na Geol'gia. (~) No Iowa a propria leitura
da biblia não so estende senão aos :Jfumnos
cujos pa8'; ou tutores o tlesejarem. (9) a Ca
rolina septentrionill lambem niio se ndmilte o
USlJ de cOlllpeudios l'eli;;ioslls, ou o emprego de
influencia parcial' a qualquer' uulto. (10) A
l'cnnsvlvanill rel'llsa nbsolutarn nte o COllcur o
pecunlnrio do E lado á.' e colas que não
forem nelltras. (II) ['lo Missouri a cun titui
çào veda a :1 pproprillçiio pelo Estndo, pelos
cOlldado Ol1 pelas corporações municipae , do
c:1piLlll destinado pal'a as c, col;)s pniJlicas ás
('seolas de seila. (-J2) Vnria (lutra constitui
çõrs e iOi{islilçÕes l'onsagram igunI preceito.

Pnra chegarmos, porém, a Llma iàén mais
c"bal da realidade, consideremos especial,
mente uma das "rganLaçõe~ locae . Sejú a de
NoY~-Y()rk, qne pódc con Lituil' uma e pecie
dc typo represcllt;ltivo do e,lado geral, c cnja
lej!islação, regulamen LOS, progl'ammas, ins
trucções e deci.õ"s temos diilnlC\ de nós, na
edição offici:i1. (1:J)

(I). To I'lleoivo aiJ fl'om tlio SlaLe, Llio puill;c 'eli~(,b

mllst "o IIIBOcLariall .• Report o{ tlle COllllllissiollCI' o{ Edlt
caliol' {Ol' t/te !leal' 1 79 (\Va;h .. (879). PaS'. H.

(2) • Tho,\' ma)' ,'0,,,1 Lho Oihlo iII lhoil' sehool" lo" L
I11l1sl IHsL IIILl'ollllCO soclarian I'oligiolt..; doeLfina. » I/). ~

pago 72.
(3) .No So larian inslrllelioll i, allowoJ in lho sehools .•

lb., pago i46.
(I.) • 'o soclariall instruelion i. ali weJ.. lb.,

pago 256.
(5) • ln arder lo "ocoil'o Lhoir proporLion of sehool· 111')

ne)'" lho sehools musL lJo 1I01l-socLul'Ían. > lb., (lag, 26;.
(6) • "fhe sehool, "'U.t hli"o LaoglJl 00 politicai, se. ta·

1'ial~J or tlcllomilllltiollal tloclrino,L» Ib., pago 2!G.
(7) • Tho uso of soelal'Íall books i, foruitIJon .• lb.,

pa!:. 10.
(8). 'o soelarian 01' soeLiooal toxl uooks aro allowoJ .•

lb" pago Id.
(9) • Tho Biblo is not lo uo excluJoJ from tho sehools;

"ul pupils a,·ú oot roquiJ'od to road il conlrar)' to tho
wishos of parout' 01' gllardians.> Ib., pago 66.

(LO). '0 soelarian toxt-bookõ 01' inOuoncos aro to ho
IIsod•• lb., pago i82.

(U). o monoy i- to UO uscJ to upport an)' soelarian
school•• n., pago i99.

(i2) ApPLETON'S Amaricall Cyclopaedi4, vo1. XI, pago 670.

(13) ilIallual o{ lhe Board ofEducalioJl o{ Ihecit!J alld coullty
o{ NewYot'l•. 1882. (New 'York, i 8~).
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t Nenhumn e 'col~1 " rlel.er1l1inava o 8cilool

Act d' 3 de julbo de 185l (I), c será atlmiLLida
a receber parte do Cid) ll;d escolar, si ellsinar,
inculcar, ou praticar doutrina , ou ar·
tigos de fé de umo eita e.pecjal, chri tã ou
uno, e hem assim i usnr livros, ou livro, um
,ó que, ejo, onde se encerrem propo.ições pro
00 contra os dogmos desla 00 daquelJa SI'it:J,
liliodn, ou ufio, no l'hristia;.is1l10,» (2),

A (':lJ'L:1 ela chlade, ecç1ir, 7;J, oltt'rada pelo
I',lp, 75, sccl:fio 10 dn lei do 13 de abril de
IS7a, estiplJla: c Nenhnmn eseola '/'eliqif))(!
• Otl con{issionat el'[l e ti pendidn em caso ne·
• nhu1l1 com nDl:l qoola qrwlquor ue capitaps
• porloncentes ii cidade, ou nrrecad'ld" me-

diante iml10"IO ubrf' o prolll'i doue do-
• cidadão'. I (3)

U al~to de 18:'1 § 9° incumlle o in pectore
de v lar:lITI pelo l;umprimenLo e tril:to ele, sa
di posições, denunriando em rfemoro ás au
Loridarles l:om peLente' os transgl'es -ores, (4-)
Ao superintendeIlte gerol do ~Ilsino ,e com·
melle igualmenle o encargo de exalninar si
siio observatlas, na' e:colas da dda le, as pro
vi ões legaes contra o en·dno religioso, (5)

De todos estes faeLos a concl usão ilIel ucta vel
· CJue o en. ino do relig-ião propriamente dito,
isto é, o en,;inn dos :Jrti!{n de fé, do dogmas,
das doutrina, que uitl'erenciam nm culto os
peci:d entre o' un~ros, é banido eomplel,al1lente
do :y tema de in trueção popular nos Estado,-

nido ,
Eis como uma das autoridades e-colare3

naquelle paiz Ir. 8mart, silperintenelente do
ensino publico do E-tado em Indiana, expri
mia, l1a cinco annos, numa reunião offiei<d,
essa feição da edueoção nmoricana: I, Não ha
no I11l1ndo 100'81' mais adequndo ao ensino ela
religião do que o 1;11' dome tico; a e-cola tlo
minical e o templo ''ia a~ ilgencias illsti~llidas

]lara es, e (]111, A e cola publica encnrrega-sl'
d;l cl'eança, e n imlruo dUI'ante sei hOI'as por
dia, em cinco dia na semana, i to é, durante
mellO de um lerço do tempo que III' fica,
d srontado largo espa~o pora a refei~'ão e o

(1) Ali aet to 0111011<1, eOllsoUdato allll ,'cducc to o/te aet thc
l'41'idllS aets l'rl/tivc to t'IC eommoll sehools of th: city of Ncw
ror", No 1Va"uat cilJdo, l>Jg. li.

(2) , ~) sch 01 sball be ellLillod Lo 01' recoive ali)' por
Lioll or Lhe sch"olmone)'s, in which thc ,'cti'lious dqe/l'illeso,'
t 'llCtS of ali!! pal'ticltlal' ehf,',iall 01' ot /CI' reti.qiol" sect shall
bo taughl, iOliUlculol.1 ar praCllSJd~ DI' iII which :LIJ}'
uOllk 01' hooks, cOIHaining olllpo.iLions ravoul'aulo 01'
projulliciJI Lo Lho particula,' docLl'lnos 01' Lellols of an)'
parlicular citri-lian <lI' oLhol' rell"i<lus socL, .. , lb" p.'g, 38,

(3) ,No moue)' bolongiug L) L'o ciLy, 01' ciLv and
cOllnl)' , r ~o\\' Yo,'k, I'ai 0,( liy LJ,aLioo UI)OIl Lho pl:opolly
or Lho i1izolls Lhoroof, shall bo aPIJI'opriaLod iII aiil ar an)'
"cli,?ioUS 01' dCllolllÍllatiollat shool, noiLltol' ~ltlln auy,'I'o
pOILy, ,'calo,' pOl'sonal, bolonging lO said ii)', 01' sa,d ciLy
and connL)', bo dispo ad or Lo ao)' such scltooi. I Ib"
pag, 7.

('.) • IL hall bo lho dOL)' or Lho Inspoctoros ar Com-
mon ·chools"" lo oxamino"" weLhor ar 1I0L Lho IlI'ori
s'on. of lho sclto I law~, ln 1'0-pocL Lo Lho Lcaching ar
sectal'i'"1 doetl'iuas 01' Lho uso or soctl)'i,,,, boo"s, havo boon
"iolaLod, and ull Lho aLLolllion of Lho LrusLoes wiLhollL
doI I)',> lb" pago 2i.

\3) •••• ' to illquifo weLho,' tho pro"ision,; in Lho aet
in 'olaLi,oH LQ roligious soclarian Leachiog ali.! books ha"o
hoou v.ofaled 10 aH)' of Lhe schools of Lho dilrel'onL
'Wan! " lb" \lag, 32,

somoo, A' igrej(l, :í escola de domingo e à
f'llllili~ sobr:lIl1 os outros doi terços, jJ:rra lhe
en inarern, querendo, o devere religio.os .•
(1)

Enlendom os americano que dr.sta fórma
erve-se mel bar, ao mesmo tempo, á religi;io e

ao ensino, impedindo a inva :ia "el:iproca da
e cola pelo mioi tro do culto e do catbecismo
pelo mestre-escola. «O govemo " diz um dos
il/u tr<l'; bemfeilores da in tmcliào popular
nos Estado ·Unidos, c o governo I (note o SI'.
ministro cio imperio) c não se póde inc I7IlbiJ'
Ilo ensino l'cti,qioso; porqnanto, protegendo a
todos os cidadiins no ex.ercir;io tranl]ui 110 dos
actos da sua fé, como donJinio sagrado das
r lações pntre o individuo e p seu creador, e
obrigado a.sim a tolerar toda as religiões, não
tem o direilo dl1 privileg'iar eita ou classe
<llgunJa de crentes, Não intervindo na edu
cação secu!;]r, e dedicando toda 'ua força a
distribuir, no: logares e ocea~iões propicias, a
ed ucaçno reI i!!iosa, a igrejas e o governo,
comquanto movendo-se em dilferel1tes e pbe
ra e edilicios dilfureJ)te~, ourariam de inteira
harl1lonio, produzindo, om ultima analyse, o
melhor 1'13 ultadu ~eral que é po,:,dvel. I"rote
gendo inlplusmente n segurflfiça da religião,
ma,; n:io n'a en inando, o goveml, de facto,
contribue para inrundir a mais genuina vit~·

Iid:,de e energi;l ao elementn religioso. A don
t1'Ína americana da esc ta t 'v e e tei.'la é subo
slaltcilltm ntc acc/'ita e abrocuda, Ulenos uma,
por todas as seitas. I ('2) ,

Ora, ahi tende,; uma linguagem, que certa·
mente não é a de um ímpio, repa s~da de pir.
dade, de uDcção e tle justiça, que só não soará
bem ao' ouvido da seit:r a que se refere e se
esr:riptor : o u/tr<lmont:lDismo.

Tenlns sob os olhos um monumento lJffirial
de ine 'timi1\'el preço ne, tes a sumptos. E' o
relataria dos commissario, franeeze.;, sob a
presidencia de Bnisson, na exposição uoivol' aI
de 1876, livro em cuja pagina.; muito pro
wrol1 beber, bem que a certos respeitos mal,
o auto r l:i tado pelll Sr. min istro. (5'l) Por e se
documento, jii porvarias vezes invocado ne te
tl'1llJall1o, cbegamos de novo li averiguação do
eng.1 no elll que S. Ex, incorreu.

I aqul'lIe paiz um dos caracteres do ensino
popnlal' que mnis impre.;sion1ll'am. em Pbila·
delpl1ia, a commi~são frllnCI'Za, roi a sr.culari
dade, « A escola primaria I, escrevia Buissou,
• abs'Jtulamente iucon/issioJUll: toca :is fami
lias fi instrucljilO rr:ligiosa. () uniel) exercil:io
de religião que sub iste E~I PARTE do;; Estndos
Un idos, ron.;iste na leitura de alg-u IlS versiculo
11<1 Bibl ia S ln Cllmmellta1'l'O, • (:.I) Esta ri rcum
stnnci:l, porém, não deslroe, como á primeira
vista pareceri:l, a neutralidarle da escola. Ve
jamos porque, • Habituado pela edur.:ação pro
te tanto a bdJer na biblia a sllb tancia me IIla

(i),. Cil'clIlars of illfo/'IMtioll of tlle BII)'eal. of Edl",'"
tiOll, N,2. lSi9, Pago i6J,

\2) D.xTsn A. HOPKIN.: Conlpulsol'Y ,e',ool a/tendanee,
Xo Hen,'y Ba,'na/'d's Amel"eall JOlIl'nal of Edllcation.
sepL, 15 Lh., iSSO, pags, 21.-5, '

(31 BUISSON: Rapport oLc" pag. 671.
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da sua exi tencia moral, o alimento quotidiano
do coraçiio e do espirito, t~o penetrados e ta
vam delle os amel'illanlJ~, que nem imagina··
ram pude. e con ·tiluir acto coufisSlOnal
e sa leitura. (1) A prollibição de todo com
mental'io mani est:! a intellçrio de tolera!lcill,
que presidia [I esse flxercicio I'sCOlal'. ~r[l es~e

e pil'ito geral da civili.;açuo cbri ·tã, o "Tandes
sentimenlos morae~, as tendellciêlS pacifica
doras, lilJera('S do Evungelho, o que se pedia a
essa di ciplina: I1UU U catheci 'mo, que in
tilla a propensõ 'S malevolas de seit[l; não o
dogma, que p.p~ra, eKcommunga; não a
formulas obren;1tur3es do my-terio religioso,
que hübituarn [I intelligencia d11S creanl;as a
acceiLar seUl cUlllprehellsüo, e condemllar sem
exallle. « As illl H escola amerícilna manteve
sem discussão, 3té esll's ultimo tempos, o u o
de ler tudo di;1 um trecho da Biblia, bem ell
tendido. sem cmnmentaf'io; pois com o com
mentario jJrillcipia (I divergencia, o antago
nismo das opiniõe3, o ensino ue cunfi 's<io ou
seita. Juntavam-se-lhe, até, ordin,lriamente, ora
a ol'al;âo dominical, ora certo' c;ll1ticos, toma
dos ás melhores collecçõe prote tante: .• (~)

Ainda em relação a estes ex.ercícios, porém, a
indepeudencia dos dissidentes acbava-se, ai)

m 'nos nas cidades, assegurada, gr[lças-aqui, ó
permis~ão, concedida nos pac, de retil'al'em
os Ulhos durante o lapso de tempo drdicado
aos actos de devoção,- alli, ao direito, reCO
nbecido aos meninos, de nôo concorrerem
para elles enão com o ilencio de uma alti
tude respeitosa, ullica obrig~ção ljue a es c
respeito se lhes impunha.

Mas e-te Iltesmo tenue laço que prendia ~s

eonil sõe religiosas á eseola americano vae-se
acalJCllluo de rUl1lpel'. Em muitas cidades occi
dl'nlaus, eU! ::l. Luiz, Cbicago, Milwaul ee, Da
venport (Iowa). Clevelanu, em varias do lIIi
chigan e divar o outros E-tados do Oeste o
Noroeste, < já não se proc/'de ci leltMa d(t B/blia
em nenhuma classe e sob pl'elexto al:/wn .• (3)

Vivas pulemica tere- e travado unte o pro
blema qne inquire onde pl'incipia, e onde
terlllÍna o caracter confl siunal, ectario,
exclu ivist[l de ulna escula, quer no congres o
federal, quer naS legislaturas dos varios Esta
dos da União; < ma- " atte'itn o illustre re
presentante escolar da França, < todas rema
taram negando-se absolutamente o Estado a
conl;orrer com qualquer contribuição para
instituto- de ensillo, que offereçam o caracter
de servir a um só culto com excl usão dos
demais .• (4)
. Entre outras legisloções l:lscolares da repu
blica onglo-ameflcana, onde é I"ormal a con
sagral;ào des'e voto. que, segundo [I com
missão presidida por Buisson, « é a base mesma
das instituições nacionaes de instrucpCto pu
blica, • (5) n[lljuelJe puiz, bastará lembror

(1) B111SS0X; op. cit., pag. 45;.

(2) B111880X : Ibid.
(3) Bl11S501i: Pag. 459.

(4) Op. cit., pago "62.

(3') l~d.

uma, que tem sido o modêlo de muitas: a de
New-York, cuja disposições expuzemo nou
tro lognr. (1) A Jingungem precisa e inillu
divel dn' determinações IJl'rernt)lorias de e
aclo fri-a a tendencia rodicallllcnte leiga,
que domina a escola nos ~ lado Unido; ,
foi com toda a r81.ão que U cO!l1mis-ario fl',m
cezes n;) exposição de I'hilndelplJia UIJ.tilll
Clar<lIn nestn formulo expres. ivo a •iLuação
da cOi-a, ho qu;)tro annos: • fIl je em dLl a
secularisaçãl) TOTAL da e.colo publico ri,
naquelle paiz, um f.clo CONSU~IMADO ou Imll
NENT E.• (':2)

Uutl'a aLLe:itaçiio ainda mais decisiva. ~m

1872, a installcia do enCill'rf-'gar]o do negocio
d J Jdpão, um eurpo de :lUtoridades composto
do presiuentes do universidades, do uire
ctores rios prillcipaes collegio' e dos upcrin
tendentes t1a instl'Ucli~O publ ica nos diversos
Estados, redigiu, n'ul1l dOl'umento .01001ne.
com a ilssignatura de todos a declarilção ni
tida e completa dos principias que r .gelll
univorsalmente, n:J Unifio AlI1ericana, a eUll
cação popular. ~lltrc e.sa maxiUla de ca
racter lJacional naquollo paiz, ayulta a se
guinte: « Po to g 'rn\lIleute se admiLta a leitul':l
LI" Blbliil, nei) é licito. pas escolas, ensina?- dou
trina l'eli.'1iosa de qualidade alguma: :1 instruc
ção mornl é rli tribuida ob um ponto de
vista moral e patriotico. » (3)

Concluindo. poi ,estas ubsel'vações ocerca
do seculllridade escola r na grande republ ica,
ro,umiremos ;15 lei" o o factos que lhe
dizem respeito nostas linha de um dos mai~

hcm inl"ormados esel'iplores francezes: • Tern
se, nos Estados-Unido~, por PRINi:ll'IO E SENCIAL
ii LElGAUDADE AD OLUTA do en ino prim[lrio. E'
regro, até, excluir, Ljuanto .01' pos a, de todo
eon 01110 escolar o mell1bros d" cl '1'0, sl'ja
(IUal rôr. Encaram os ameri '3nus e:,to l'eQra
como c'l1lseqllencia nfcf'ssa?'ia da .'vatllidad'
abslJl·tta do ensino, que I"az pesar os de PCZ:1S
do ensino sobre tOdl s os contribuintes, Sf'j:l
qual I"ór ,I rcligi}iO delles. Pnrece·ll1f's quI' :1
secularisação do ensi no pertencen tr. ao ~st[ldo

é um dos modos da tib{rdade de consclencia,
n50 acreditam oifender com isso o seJtlimento
religioso, que Ctn l17oalto .q?·au possllem .• (})

\ ae ainL1,) além ues e alvitre, que exclue IJ

catheci~mo do cur.o, mas não dil ca a e. colar,
o que se estabelecia no projecto da com missflo
da camara dos deputados em fronça, a pro
posito da proposla BarodeL. No regimen que
deixo ingresso nn escola, em horll determi
nada, ,lOS ministros das varias commun!lõos
religiosas para a lição de fé, descobre ella (5)
uma origem • de ince antes conOictos, de
invasões, que nenhum regulamento pôde

(1) A' p~gs. 88-9 doste parecor.

(3) Op. cit., pago '.67.
(3) Vor Bulleti'l de la Soci:té do Lligis/otioll CO!llparéc,

tom. I, pago 3\5-6. (:-1,8, de Julho, 1872; commllllicaç€o
de 111. DEMOIiG"OT.)

(4) CAMBOIi, uo Bullet, ,lc '/1 Soe, de l'O. COI p., lom. II,
pag, 169. (:'I. 3, lIe março, 1 í3.)

(5) P..OL B.nT: Rapport pl'éscntc <i la c!lamb,·" dos drp~t'
lur 14 loi de l'cnse\Oltcnl I primoire PJrls, 1880. Pago 19.
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Jamais obstar, e uma grave quebra á autori
dade do mestre. »

Fundada nesta consideração, em cujo apoio
se invoca alli « a experiencia., a di po ição
do projecto de 1.879, relativa a este ponto, abso
lutamenle proscreve do edifir,io da escola a
instrucção conlissionaI .• SIJrá dado o ensino
• religio o, a arbitrio dos paes, pelos mini tros
• de cada cu /to, (óm dos ectificios escolal'es, em

hora que para este fim deixará livres o
• regulamento expedido pelo director deparla
« menlal, ouvido o conselho do departamen
« lo .•

Que immel1~a distancia )Jerconida pl'la'
idéa cm meno de 50 ;Innus! (I) 'di ;Jntes pa
reeera uma grande llOIHjui!'ta d" libeniade rc
ligio a a faculdade, outCtrgr,da, r.a legislaçãu
d 18Ja, :IOS dissid 'ntes, de (;ol1liarcm ao ele/'C)
ti:,,; ~lIa: l'cspeelilr:ls 'ol1fiss'Jes o el1~il1o reli
giO"o do~ /ilhos, emljUal1lU a religião para O'
d 'nllli r;lzi" parte obrig-atoria do progrnmma
e ·(;olar. lJoje não é ~ó o concurso elo prores '01',
é atli o d'J cdificio civil, o que a repre,ent;Jçào
nacional tem por nccess:ll'io reCLlS;il' á igTeja.

Com em~iLo, ncceilalldo, COJJl mui leve alte
ração, a idéa elo proje ·to Paulo Bert, a lei
de 28 de março elo corrente anno estatue, no
ar\. 2": «As escolas publica de primeiras
I LIras fechari:ío, além do domingo, um dia
por somana, 30m de que os pae tenbam occa
sião, si o Iluizerem, do dror a s 'U' filhos, fóra
do edificio e. olar, a in Irucção religiosa .•

N;io I' mos, por'm, que. 'acil ma: az \' .
rifil'ado p la observaçilu o' Judos a CJlle alllH1e
n pa roceI' da camn ra 1'1';1 nceza. O sy ·t 'ma al
Vill'[ldo na lT0J1anda, l1a l3elgica, lia 1ngliltor
ra, nos Estad03-Ullidos, na Au Iralia eslamos
onvencitlo de que ns~egnril. em toda a parl ,

a trnnquillidade do espirito e a liberdn'le
c1ns opiniõe. E' esle o que abraçnmos: a es
cola publica nlio fornece o ensino religioso;
mns (lbl'e as parlas da sua ca 'a, sem detl'i
mrn to du horario o.colar. ao ensi no rei igioso,
mini Irado pelos ropr"sentanLes de cada con,
ri ,50.

Accl'esce lue, na pl'opria França, a secula
risaçi:ío do en'il1o secundaria, estaurlucida ha
IlIUI10S do unI anno, 1Il0delou o novu regimen
pelo principio que domina;1 e'('oln hollandcza.

I!:is, com erreito, a: di:posiçõe.-; do decrulu de
2'~ de dez 11I1.. ro de 1881, que rege assUlll1 to:

• \1'1. 1.° ~os tab:le 'imentl)s publicas ele
inSlrUC\(ÜO seeUllditl'ia se consultarü, o seg-ui
ró sl'nlprc ;1 vontade do' P:1L'S de f:lrnilii1s,
fjll:l/IIO Ü p 'rtÍl'ipaç~o dll. filhos 110 cn!'ino rl'li,
"ioso.

• Arl. 2." A in.trncç:io r..Jig-iosn sed dis
IrilJllidn flC'los ministros rIos c1ifTerrnlrs culto.
llf) in/rl'jol" ri'lS r /lll!r/l'rim"l {os. fúra d'l~ hOl'as
rio aula.'

(I) F< ,,'I)ITonlo ll'ansh r,la ,h mOLI'opolo para as sllas
tlopont,)\3nt'i:ls colonial':'. A:Billl na ArRolia, illllllodiatal11oa
I 111!P,oi .. ~Ia l'oycdurão de ,.. do sotolllbl'O tio 1870, \'al'ia~
1I11111101I'allllallo;.lIomoadumolllo as do !\rgol C ConsLullLi,
na, IloLl3l'lIlinal'i.l1ll quo o o:lsi 110 primaria suri \ oxclu::ij "a
monLo loi~o; o a allLolitlu,10 I'rcfoiLo"ul "I'I)I"O,"Oll cllkio

::iS,\::i l'cs..,1I1\~ÜO:i. flUO veio a I'OputlilLI' uui; alluos UO
l'Ol~.. IE. FOIJ IlU E., rUI AU;t: L'ilLSlru.ctioJt P!~lJU11"d ell rl'!Jp,.i~.
Pan . t l. P~~. l~ l.

CommeLtendo ossa iIlcumbeucia ao mestre, o
decreto de 1.9 de abril resente'se de uma in
suillciencia palpavel.

Um tanto dominado pela preoceupação de
conciliar os animo, evitando irritar :JS pre
tenções religiosas, o que aliás não conseguiu,
violou uma lei pedagogicil, desconheceudo a
incom petencia do profe sol' leigo para o ensi
110 religioso, e esq ueceu uma das faces do
principio lib.eral, ferindo com a impo'ição de
encargo tal a liberdade do magisLerio civil.

A iniciativn, que esse deereto assumin, de
con.tituir 'imple mente permissiva a fl'equen
cia escolar cmquan to ilO cntheei mo, não carece
mnis hoje de justificação, e impõe, e pela sua
nece_sidad~ ille\'itavel aos hemr.us sensaLos
de todos os credo." de Iodas as pbilosophias,
de tudo os ptlrtidos.

NoJU é uma reforma perturbadora; é, pejo
contrario, • a wll1çtio imparcial e l)acifiea de
11111 problemn quo interes,a por igual a todos
os amigos da liberdade, seja qual fàr a crença
que profes'ell1 •. ('1.) Desde que fazeis d:J escola
o que ella deve ser, um dever civico dictado
SOU comminaçõe penaes, cumpre não ligar
a ella uma condiçiio intoleral'el ao sentimento
moral, ~s convicções religiosas dos dissidentes;
não impor aos protesLantes o caLhecismo ca
tllolico, uem aos cntllolicos o cnthecismo pro
testanto' não intimar aos israelitas a instruc
<;iio cllrisl1'i nem aos ('hrislãos a instrucção
isrilol ita; não ndscrever os cren tes li lição
de uma philosophin incredula, nem os racio
nilli las no ensinamenlo de uma religiiío po
siliva. Si o Estado oKigl1 do todos a presença
escolar, a·lof1os lia de proporcionar escolas
onde não. ofrrn a consciencia de ninguem, ou
vindo contestar a sua religião, ou nffirmar a
rle outrem. Para nutrir duvida sobre estas
noçõe~, n'uma época em que' o pendor ge,
ral de todos O' pnizes é se ularisar inteimmente
as escolas publicas. (2), mister seria pel'teucer,
pela rotina de um grosseiro preconceito o de
um sentimento immoral, á tl'adição morla do
antig-o reg-imen. Só essn especie de nlmas pe
nndas de um seculo pnra sempre extincto des
eOI1I!() 'erão 'hoje na secul;lI'idadc da escolil a
primeira raiz, li elelllelJlo m;Jis rudimentar
da Ilbenlade religio~a.

. JIlas cn 'arrogar ao preceptor leigo, ao fllnc
clonal'io do Est:lào, o ensino du l'athecismo,
tomo faz o decreto de ia de auril, 6 aberrar
des'o rumo. Neste ponto o § lO fiu art. lj,o não
Lranquillis:l perreilamente as illStilUil,'õe civis,
nào . nlisf;17. completilnlentc o, direito da con-
ciencia r.atlJolic;j, n "i)solntalllrnle olvid;l a

lib rdadr elo professor,H1" sccnlar.
N50 Iranr[llillisH as insliluições ei\'is; por

flue a applica~1'io sincera dessa clausula, a de,
dllc('iío loO"icamentc rrcla (la sun ron equen
eias ;\l1lrcgaria ao cler.) . ohr'~ [IS rseolas ullla

(I) FEI"EUIL: Lu !'érol'lIIe <I" l'c IseiYHcm. puhlie eH F"UIICC,
pa;:. ~,3.

(2) .Tllo yel/cmlll'"uoo c i!l ull rOlllll, ics is LO llIako all
puiJlic sobools cntil'el!J ioenl"r.' Circulars or informo dr flw
BI/I'/'ITI/ 0r E'll/cntiou. N. 2. \Y,,'hill~LOII, 1 79. I'~g. os.
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in pecção dominauora. Si o professor publico cipal (échevinal) de Alost. c Seguramente
é o instrLlctor do catheeismo, a aula publica, não ignoraes, senhores,- dizia elle .que o en·
ao meno ne'ta parto, !la de acceitar a vigi· _ino religioso, illclus;ve, até, o do cathecismo,
lancia da igreja, Ningnem, senão ella, tem a pertence exclusivll111ellte ü igreja, e que nin
autoridade de ensinar a sua doutrina; nin- n-uom, ainda padre, o póde professar, sem ele
guem, senão ella, póde, portanto, delegaI' essa legaçiio da alltnl'iclade ecclesiastica, Niio só o
fllllCção; ninguem, con 'e«uintemento, ,inão clero, senão todos os catholicos in tru;dos,
ella, Ó o contrasteador e ojLliz da proftscienc:iil convêm neste priocipio. E' desta sorte que,
com lJLle a exercem, o' qne, pOi' annnencia 30.1, na camara dos represenlantes, em essão de
expressa ou tn'ita, proros~a['l'm pulJli 'alI1ento 16 de jnlho de 1.851, M, Yilain XflII, hoje
o ensino rcligio,o. mini tI'O elo, negocio e trangeiros, demonstrou

Si, poi" o mestre leigo é, no me '1110 tempo, ,(:1" cOllsumnw,clJ fiTO o suppor que os paes
o etlucndor confJs ional da mocidade, nã:J I) <Lenham °direito d ensinar o cathecismo aos
PÚd(1 ser ~onão 'oiJ os olllos, 11 criteria e a Sll- .111110s, e pos am delegar es~e direito aos pro
perintendencia d olero; u, desde qne o •fl's.ores dos collegios-. 1\1. de Decker, ac
lIlcstro leigo, não importa o motivo, incor- Illal ministro d interifJr, roi mais longe, Na
rendo uo dcsa" rado cJeric<d, merecer do 'es5i'io de '1\:) de julbo pr,l11unciou estas no
inspector relig-ioso nota de J'avoravel, Ú illltO' tr.veis palavras: • Nada prova a questão de
ridilde civil não serú n ais licito, sem intru,1io daeto, contra o que denoLllinaes pretenção elo
'm elonlini idlJeio, insislir, slÍj:l qual fuI' a .clero, Vós mesmo' sabeis que não é pretenção,
capacidade prons, ional tlelle, na conservação .mas principio inviolavel ela ig1·eja. Como
elo 'mpren-ado inDe1 ris exigeneia do en ino .optimalllente dis e 1\1. Vilain XIlIl, o ensino
religioso, apreciadas pelos seu privativos in- .rdigi05o ministrado pelo' leigos SERIA UlII
torpretes, os repre, entanlo lJierarclJicos da 'CO~lEÇO DE SCllISllIA, Esse ensino, professado
sociedade e piritual. Eis entregne a sim a por leigo:" é ni a C.\TlTOLlCAlIIENTE INADMIS
e cola á fJscalisação omnipotento da so- 'SIVEI., Para qu (m'f(11' (I cOllsciencia dos ca
t:iÍna, '1!IOliCos, sem ncce"sidade, quando, em vez de

Mas, si e,la uão é, como indubita\'(~1I11ente 'qllcl'e;- que o ensino l'cligioso seja dado por
não roi, a ioten 'ão do poder executivo no deGre- if'i,qos, tendes o l'CCI/,'S) constitucional de (azel-o
to ele i!) de auril; . i leve em mira manter, recebei' na ig1'eja ~J Não 1/'0 lJOSSO c01n7J1'ellCllder,.
ainda ncstn ponlo, a indepenuencia secular da O decreto de H) de abril, ntregando ilO
escol:l, sniJm Atendo a uma inspecç;io pura· precopt<l], leigo O· cathecismo, é, portanto.
mente civil n doutrina religiosa proro sada pelo -cathoU aml'l/te inadmissivl'l., e o substitu
lIle,tre leigo, nl}' 'o caso o de 'l'elo, entendido livo da coml11i~ ão, restituin'io ao, padres
assim, 0(1' nd::l os tlil"Cilos da consciencia catho· esse omcio, reconhece '/lm (li1'eilo inviolavel da
lica. Os direitof clll consciencia cntliolica não i.'JrC'ja •.
ão meno. agrados, para o' propugnadores da São innumera' e el;l m~is ele\'acla auto-

seculari ação da escola, do que o' direitos da ridacJe, com C'm~ito, :t1ém dils que acabamos
con c:iencia philosuphica, Nuo nus illuelnmo_ de recordar,:Js declar.:lções da opinião catllo
porêm, lJLlanto ao ünlido dessa expre:são, O lica e da' iJl'l'jn romana propicias ü eculari
romani mo condelnna como injurio o a um saciio da e"cola.
direito da igrej:1 o caSlllnent,o ch'il; r n clnll1a Nos Estadll" linido ao c:atllülicos se deve
r.omo orollario de ontro direito seu o privi- prilJci! almente ;1 abolição elo cathecismo 11a'
I,}gio de foro para o' seus milJistros; e como escola, publica-, Il1edida que se vae alli gene
direito ,cu a/Iirlll3 não monos a soberania de ralisandc, r Tornando-so numerosos, os ca
\"cdar a palavra livre ao~ dis identes e ao in· Ibolic05 cliamaram li altenção publica para
crcllulos, Alas llenhLlmu de sas "retenções e 'e' oxercicios religiosos, Eram muitu
exprime um direito· ! orqne tod;;:;, palo con- sérios o sens argume.ntos, Pl'imoil'o que
tl'~lri , en 'CITam u rÚI'I11ula de uni moulJpolio, tndu, com que direit.o essa leitura da biblia?
Nl)uillWUL consciCIIGin te I/! !III! direito, qUI! 11(70 Elia G, sllm duviua, a paltlVI\l de Deus, reco
Sl10, cO/JWZW!i a tnflas as conscil'lIcias. Eis o n!wcida igualmente por 3mbns a' commu·
'a racterist it:o tio direi lo, '1'oe\;,s as con::t:ien - nliões; mn" n nma tem-se COlIJO deveI'O ro'orrer
cias J1o'~uem o direito de traduzir o"torior- . d cOlltinuo a "lia, lol-a livremente, e interpl'e
mentI} a ,na cOllvie~ão ali a sua crrnraj o por I.al·a cada UIII de per si ; na ootra, o fiel, mór
i~~o é dirailo da ('olls('Íellcia Cillilolic,1 en iuül' Ulunlu il crean!,':J não ~o devo abalançar a essa
livremrntr o I'alill'ci:mo, Todas U\m dirl'ilo a leilur[l, sen~o :Ijlldad,) pol.15 rongelhos do
flnr"! " 1~<t;ldo nAo :1!' af1'l'Onlt'. pl'Ofr saneio rm padre, clue f;l7. a ~elcrçi\n dos laneC'~ apropriaclo~,

nome drlllls uma ré conlr:II'i:, :i m[l ; c d'alli pxpõe 11 lraducrão conveniente, corta por toda~

ri ron ciellcia 1',ltltolicrI o tlirrilo in,·luetavrl de Ias duvid'ls interpretativa', previne as curio·
resi til' a qu a escola secnlai' en,illi' o cathe- giebrlr., pornieiosa~, on os rlrs,ios da rn1io
l'i~l1lo solt ;1 dil'ec~flo rio espirito lei~o, a quc o indi\Tidl1:d, rlledian le d ci.ões indiscutiveis
pl'Pl'rptor civil u:llrpe, doutrinandu religiã(l, e infallirei' de IIllla autoridadr 11{IO mellOS
as rIHlcI;êie., rio saeerdote, r ~pl'i!;H'el qlm a biblia mrSl1l[l, ,'. Obrigar os

E:ta l:oll1peleneia ox.elnsiva ele ensinar:l C;lt!IOlicIlS:1 t:cdol'cm ne~l.c priLlleiro ponto.
t!'3diçiin caLholica U'm sido frequcntes \'o1.es é attrmtar Cl)lItl'U a sua consciencia 7'cligiosa,
illvocada II!;'!.I i~I'('.i;1 contra a preteoç~fl de OIJl'ig-ar-lllcs o~ fJlho a len'11I, ou ouvirem
1:01lti;II' á escoLI I,rurana (j c·i1hoeisll1o. l:it'l- lei', rliariamenll' a bihlia, :em penhor algul1l
reITJOS, cumo doculllento olemne que f, [I arl.a de que o topico seni bem escolhido, belll
rI iJisr'o d,'·:"r~nrl. p;n ISi):'. ao ('ollf'.!!io nuni- Ir, duzido, belll lido, é de~al1lparlll o de
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um conjuncto de preúauçõe~ moraes e intel
lectunes, que a rl'llgilio ('alholi('o lem por in
di~pl'n ':lVI'i, é ill-pirar-Ibes uma ilUdill:i;1
que já de i me III;, cOlIslilu um CullWÇO di'
prOle.tallti-IlIO, é p"pparal-II, ailltla qlle ill
volunlariam,'nle. ~em qlle o me Ires 111'111
a <Jlulllnos Dle-mo sintam. Iwra se"UII'l'm
mai. tarde III repug'lIancia ;1.' pl'ati,·",' pro
te-:lante . Por maiori" d,' rnão lodn <1 I"'el'e,
todo o canlO fl'lig-ioso rep ...·' l'nla UIII Ilwio d;,
acçi1o, di' que se ulili-a a maiuria, para eon
verl I' ii SUII doutri na' e ilO seu cullll (l

minoria. I!: 1':1 , portanto em nome da Ilber
d ,d dI' COII cieneia, m nome da j~lI;oIdad,'

dos ullOS penlfile O I':st:lllo edil procL,maua
neutr:t1iualle da e cllla publica III Ill:Ill'l'ia
confissionile, que os catholtClIs e queixa
vam.' (i)

Elltrelanlo, o nobr minÍ'.tl'o lIo irnperio
cae 110 erro dl' menciollal' a leilL1ra dil Biblia
na!' e-colas am,'ric'ln;,. ('01110 f ,vor<1\'e1 IÍ eOIl
sci('nda r"'igiosa, illVOCillldll-iI COIIIO argl!
melllo contra a s"euLorLII 'ão d:l esçnln, -qllan
do, pOl' toda a parte. e~sa pratiea enc lltrull
sempre clllltra si a oplJosiçiiu iucunciliavel UI'
cathollci '1110 t

u E lado - Unirlo já vê a rnmara o que se
pa: ou. O que s' deu, fi esle re peilo, n:)II lia
muilllS ann,,-: alli, elll l:inl'illnaLi, é eUllicallll'
pnr3 o caso Uma deri fio do tribun;,J ~U"I'l'1I10,

anllullalltlo uma senlenç;' do tribun:d mp"·
rior. confirmou, m I8o!:!, o aclo d;1 rcpartiç;io
de instruc~'ão lJulJlica. qu' e""'l1lra da "~clll:1
toda 11 leilura l'lligio-:a, illcl1wvl' a da bibl/(/.
ESSH aclo foi um:o bOIlll'IWgl'lIl á pan!' l'[IIIIII
li a da pOlJulaçiio. I!:is COIPO o apl'<Jeiam o..; com·
mi..;. arios "ranl'eze-: na t'xpo:ição de Philadt'l·
pllia: « NilO pude/llo d!'ix:II' di' ver no alvltr'
adopl:oclo pel;!s cidades do ue~le, ne-se ('SI'I'U
pulo de UIII:1 IlIaiul ia que pl'obilJe todo o e\er
cil'io ('on f1 -ioa:o] cllpaz dl:l ma!!o" r a III i1101'1:1.
um10 rectidão e um acaLarnl'nto :10 dil'l~ilo albeio.
que nos comlnovem. Us 'on elho. de a l'lti,1'
de n;lo IIc:olJar:oll1 COIII igo r"-ignal' se:í i[l('I'e
paçào d estarem farind, a. COO\ ieçõ!'s religio
sas dto algl/ns l,al'S d/I r«milla.~ cat'lfllicl/s, e clIr·
taranl pe'la dilTIculdadt) por meio de uma rlel'i,
são, que roi, n/li, Cllmll alglllls estariillll i'H'li
nados a crp.r, um aclo de l'a,liclIl smo POlItiCO.

mas propriamente um aClo de cOl/sclel/cia.• (2)
A Irlanda oITerece-nos O,llle,:mo exempllJ di'

av rsão e rt'. istl'nl'i:o t1,'ciditla por p:one do C:I
tlwlicLmo á leilul'a escolar da IJiLJlia, energÍl':o
mellte comb:otida, .. Iii, 1J0r o.sa confissão 1'.. li
giosa, a prop". "O do rel{im"u da Kiltl w!' So
ciety, COIIIO ,1ltonli,do ('ontl'" as prt'l'lIg-aliva_
do cl('ro, <J quelll privallvillllelHe Illr'lImlJe t

m:o.!!isterio no en.lno dil palavra lJiblk:l. (31
lio é, porta nto, á :lspi r:ll;õ(' !'iltboI,ci! .

que o ,'1'. ministro do imp"rin cnn ulla, qU:lIl
do qualifica d,' relig-io..;ament(' IJrefl'rivel ao
do prlljel'lo o . y"lema que aáopla nas e ('01:1':
a Ii~'iio ua bibli:o. ,'alvo ,i s. ~~x. SI' rerer,' á
leitura da blblia dogmaticamente ctJ1nmelltada:

(i) BUISSOI1: Rapport. ctc., pago 458.
(2) lb., pago 46t

(3) Sp, W ALPaLI: AH~ of Eng14nd, vai. III, pago i26,

Ma e ta n1io existe nrm na Suba, nem nos
E<:11ilos. [ nirl'l";, npm na In"latt'rra. el'm todos
I'..;'e' paizt's é prohillilla n" ensillo pnlolir'l sob
:1- pl'n"s mai' ':0 I'eI'a..; . Np-:. e-: tr('< E 13rlo 3
I.. i 111';1 lIillllc:o é IlIB':1 (' imples. I'm p:lr('inli
dud' rl')igICsa Ul/rlCII 'nún l/anal. nll eX'lre-:,;iio
in21t'z', Dr pllis, a liç~o da E criplur:1 dirigida
e cOJllplet~rliI p,'la inl"l'prela(:no ilogrnnlica,
p~lo CllllIlIll'nlari" orthodoxo. é. nem m:1i nem
mpnn-:, n cal' ecismo. rujo pn..;i 110 dado pelo
prnr"S~O", lia e,(~"I;, pri "aria. nenhurn ralho
li('11 da vprdarll'il'a te .. p,'rn, nem nenhum li
bpral escl," ec,rlo p(lrlelll qllprer. Fere, a um
L"l1Jp", II 01'1 hodllxia e a libpl'ilade.

~las a propl'iil I·ilurn pura e simplps da bi·
blia ,;,ae I'apidarnenl" Ilcrdl'ndo tpI'reno, npsses
mesmo' pfl izcs onrle pareeia inex pugna \'el.
A respeito do- Estadlls-Unidos, j:í f'xpendemos
os raClos qLIP d"1l10IlSll';,m qnanto ~e vae cir
r.llm crl'vendo o d"minio de<:se co·tn'"e. Na
[ngl:ll·rra. ondt', !ln POU(:O, mnis ilp 83 D/ .. (los
,'on' lhos pS"ol:lrcs tinll<llll adoptado fi leitura
.ingpl:1 ria hibli ... avullam sY'lIptomils nOlaveis
dI' compr'(l rI~ lima nova If'ndpnci[l no espirito
popul:lr, Em Birming-h:,m. por pxemplo, o
<l'nlimenlo puhlieo I' pnl'rg-i('amentp oppo. to
li Ipitllra, aindll qne ,impl~s. d:l IIiblia, O
:, pl'ctn do pail. rlp G:ollps então. a ('sle r('s,
pl'ito. é sin!.("ui<lI'menttl eXllre..;si\to. A ]pitu
ra ria bilolia de<flpparpce dalli t:io com plela
mPDlp. quI' o inspl'l'lor l'e .. 1. no sen rrlhtorio
g-er;d de 18HO, e crrvia com a~ oll,bl'O: «Qlle
u pltiZ rle G·t1lp., (j in lrUlllento prinripal da
__o irdarlp Biblica no seu I'.tahell'l'imelltll e
pl'iml'iro, prog'rcs os. I'xelua a Bihlia das snas
I'<:r'olas di:1r;,,<:, ri um plwnomeno l.' pantoso (a
sla'llill{fphellompnon) para o qnnl, OU"O a~Sf've

1';'1', 1130 'e ell('untra I'xpliraçi,o nos Il1stinclos
r.llgio!'o. d:, popul:'<:âll W,·lslI.)) (I) O es l'IIltO
lo re\'or 'lido fn nrcioll" rio i) ngl ira no nno s,'rve
qni. S"II o pari) imllrimir nll ra"o do pa z <le

Galle, feil-iio ninda IIlais ronrlndente.
M;iI andou, pois, o nohre ministro pm invo

1':11' a rav'1r dos sells sentilllenlos religillsos o
I'\pmplo anli-c;'lholi,'o. pl'nlestanll', e.i~ hoje,
alé pnlre jll'nteslllntes. m'iI al'ceilo, da leitu
ra e"colar dos livros sanlos.

Nil Hollanda a lei de 1857, que consagrava
dl'safrontadalll('lIte II escola seelllnf', e deixava
:lO "Ierll n instrucr':io rf'lig-'osfI, rlevl'n n SflU
lriull1pho fi UIIl al'l'ôrdo entre os flrolestanl s
lil>"r[lp,: e os <':1thnlico. rnodf'l'ados. N:l Belgica,
depoi d,1 revolu 'ãll de 18:10, o ,·starli..;ln q lIe
d,'sua "lltno foi. por ('erclI de nwin seculo, o re
"unllecido el1efe do partido calhJlicn, o minis
11'11 dI' Theu-.-. nOllll'Oll uma cnmmisslio in<'um
birla de J'('org-illdsar o ensino; e o projl'clo
rlp ':O commi..;siio. ('Iabor:odo sob as in..;pira~ões

rlelle, rnn ignava Ulll artigo ne tes lermos:
« U r:stado malltpm- e [II beio aI) ensino reli
«~dllso. A hor:ls dll aula serão comloinadas
« de modo, que os nlnmno pO.:lm receber
« e se ensino dos ministros de cada culto.'

1\ GelJeral Report, lor tho y'ar 1880, by TIer Maj'.'t!/·j
r"·'rrto' ther reu. E. r. WAT .;, 011 lho scltools ins ,eeted by
Mm ill tho OarllalVOu lJi"1Itrict.
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Em umma, n. nnla é mesma prorf'riu, não
hn aindêl quarent;1 aono", uma deüisilo Flvol'a·
vel á escola sem cntheüismu. A vilsta e opu
lenta a sodllçiiu Kilrlal'e, Fuod:lda em 1811,
na [rlnnda, COlO o de ilmiu d~ Ulll'l'UIll:lr a e •
cola .I'culnrisada, e iOCllm lida, m;IÍ' tarllP,
pelo g-oveJ'Uo, da distri.!U lção dos llb,idios
eSt:olilres, su citou entre à, ullrllmonlano.
que não queriam trallsig-ir com o eo -ino leiU'II,
e os ca thol icos moderado, que percebi;lIn a
convenieo ia desse compromi -o, a maiS re·
nhidn IUCI:l, a que, dl'rlli dl" apaixonndos e te·
nazes debate, poz termo uma appellnçiío
commnm para o Vatican'l. Poi' bem: Gn'
godo XVI, pm I-ttl'as apostulica uillp.uas de
16 de jilllelro de 1.841 e commuoicadlls pe/n
Prollaganr/a ao liels iri ii ndpl.es, nito >'ó al'cei
tou a escula seculllr, como lhe pnz a ~ondiç~o

f1el'pmpturin dI' que se nilO ensillo SI) nella clou
trioil 1'<'ligio:,a di' especie ol'nhllma. Nes,e
documento, com a approvilçiío e'\preSS,l du
sumlllO pontifice, se dl'clarilva li. constrlr, p"r
ttma expe 'ienCla de de::; annos, que a r 'li ,iàfl
catholica lIào rTa p ejurlicada com a applica
ção dpsse syslelna.»

Na di posiçào qlle consignn a incompeteo
cia do pl'UFl'ssor primarin em materia reli~io. ii,

e deixlj exclusivamente aos nlÍni-tros de cada
confLsiiop ~e Inuou" e"piritual, de que os pri
vava o t1et:reto de H) de :1I)ril, o nos,o sub
stitutivo l'OnSUlla, pois. os re pl'itavcis direitos
da l'Ollscirnl'ifl ealholica, r perfilha unw in-li
tuição acon:elharla jfi, num aelo ôluthrntico e
solr.mne, pela l'11f1eirH de S. Pc! Iro ii uma parte
da sua i~l'l'ja. 'ã" é CJue. uPPpollhamos !!rilll
ge~r ao nos-o projecto ns bençãos do orilClllo
de Ilomn. BI'Ul ingellno. erifllOos e b"m igllo
rôlnle n":Sa ingl~ollidlldl', si o e pernssemos I
O calh,di('Ísmo pOlltifi io tem dI' sobrpslIlplllp
um direito e uma m IIdiç;io, uml1 b,'nção e
um raio divino muita VI'ZC' paril 11 meSIJ':1
idén ou n mesma inslitllição, conf 'rme n For
tuna Ol'currenll', ou o f'mbnraço ôlctulll. O qUI'
boje rl'cllllOil cnmo consllgraç;lo do um direito
seu, alllnnbã póde allathelllati ar ('omo via
lencia contra as su:) preroQ'lltiV:lS solJr'untn
raes. E' IIssim que, nos Esl,ldos-Unido , exigia
a snppress:io d" leitura hiblic" II); e, qu~n

do, Cllmo suc('f'(leu em Clncillnati, ha II an
nos, os Ctln, f'lho. de rduca~'ãtl, por um . ellti
menlo cle resprito parI! COIl1 os e"crup"llI:
crente da minoria oITen,lida, nholir"m fia
escolns esse re. to de di,cil'lilla rl'ligio"a, ús
proprios c:llholicos, os IlleslOO, a ('uja IOleia
tiva e L!evi" e,"a resoluçiío, esses 11 rllja pro
pag-anda se deFeri" eXRl'talllrnte 01" a rl'fllrma.
vollaram-se contl'" 1::11;1, desertando ,I escola
public:l, 1Ibl'iodo largo vôlsio 1'111 torllo do
ensino serulnl'l ado,-« ensino de sei la ~, pm
qUllnto se ret:it"va a I~sl'riptul'a, -« 1'0 Inop I

gãrJ »). ooflr. es. es exerc;clO, e proltibirnm. (2)
E' a~sim que, na Bl'lgj,'a, em 187!). maldizl'm
na lei do 1" de jlllho, tv:rmali-a 111 ['amo
.Iei ('aIBmito>'B, lei Fnlnl (Iii dI' malhl'ul'))). a'
mesmas bllse da in trucçilo liga aumillidas

(1.) BUISSON : oJ:) cito pag. 458.
(li) BDISSON : Ob_ cito pags. 458-460.

pelos catholicos, na propriH BelO'ira, depois de
liS.JO, ii:! Hollêlnrla elll 18:17 e n:1 [rlnnda, ob
o~ didame, IIlprnole do p;lp'I, em 184,1. NRS
110" a ral.ões ue duvidllr, ou deüiuir, não en
Ira, pol'lllUIO, n Btlituue plJ~ ii el, 011 provavel,
do 13nnli:mo relii!ioso, enül1rnado ne ta ou
n"quella ClJlOllIUlhao. Como II1g-i,;11I 101', o de
ver do pl1rlêll1Jento é as~e~urar o direito de ('ada
um, e reprimir as pretl'nçõe da intolerancia,
incredula, ou crente. Orn, é inque tionavel o
jus de cada ult·) a prore ~:lr pelos seu mi
II istro IIS doutrina,; do seu (,I'I'do, as im como
(\ inl:Ol1l p lenCIH insalla vel d IS Funcclonllrios
Givis para IJS su!Jslituirem nessp mister. Eis
porque o sub,titulivo da commi,;-ão restitue
e~'t\ ['ncargo aos seus d 'po Itarios naturaes,

Calar a 1J0cca á intolerllnci:l dc seita ( pre
tenr,ilo que l'aruCe llclulIr na idl'as supposta
IlIeutH conciliad'lras do Sr. ministro) é a mais
irrealizavel das chirncrlls. Só um meio ha de
-atl,fazer o cleril'ali<mo, romano ou IIngli
cano: é entregar-lhe a dirccçiío ab,;oluta do
ensiuol publico. O valicani mo, e p~ciallOente,

t m, ne-tl:: assllmpto, doutrinll', que o p ,pa e
ú epi l'op1ldo illll,õelll 1:01110 dogmJs de ré. E'
filcll ))r01'a,-0 irrf'spondtv lmeJlte. A cun-Utui·
,:ão outur~;lIla, em 1815, pelo rei Guilherme
;II'S Paizes l3ai ,o' con~agrava. no a t. ii6, e·ta
uisp.j içã'l: • A. illstrucção publica é olJjecto
CU'lst'lIlte ri 11 attençãu do ~uverno. O rei
II111ndal'á dllr c"nta anollalmollte aos EsLados
Geraes da SilU;ll.'ão das escul;) superiores, mé
d ia' e iII Fcriures. • Ura, não S'1 lJóde affirlllar
de um moclo mili: inom~n ivo. mais suaI e, IIliJis
p:llli lu olé, a prerugativa lIo E lado ell1 mate
ria de in 11'U"çiío naciollal. POIS bem; vede
('omo Foi rel'ellido e e texto lia carta pelos
bi,;po' bl'l~a ,no docurnelllo ~olemne, que
('olleCliv~Ill"ntH public1ralll 'ob o titulo de
sentença dOIl[rir~,l (ju fl'ln '/lt doctrinal ) :

• Jur1lr ob·ervar, e manter UlllR lei, que at
tribue ao >'lIbul':JIlo o diroito r1H rl'ger a insLrue
I'ão publica, as e 'cullls ,uperior 's, I1lédias e
inF,'riores,-é "nlrl'gar-Ihe á ui,cl'l~'ão o ensino
pUiJl ico eln lodos o: seus rumll", é [I'{/hir igno
minios I1ntlltte os 1n lis cal'O,; tntere.~sl!s d,L i,l}reja
catlwlica. (J po 11'1', que têm os bi,pos, de lis·
callsal elll o ensi no da fé e monl! chrisLà em
tllda 11 pólrLe, (:omll o que diz respeito a toda' as
onlrll" fUIll:çõe.- do ~ell minislerio, emana da
vOlltade e Iwt ridade do ],roprio J,sus Gil i.,to.
,'ão se plÍdp annllll<lr, uu ulminuir "elU 'ub
ilIetLer a U'lltriua doi fl1" tutl<l êI UOUtl inêl
el·cle·da·ticil no poder ecular, sem subverter
de todo, [Jortauto, o edilicio dll rei iI:pão üatho
liról.

Si, portanto, o ~ovel'Oo brl1zileiro, o parla
mento brnileiro, os estaui,ta IJr;tZ leiro-, os
partidos brni leiro' nào e tiio rl'sol viuos a
con'e-,ar CJue o ensino publiCO perLeuce ao
dominio d:r i~rl'ja, e niio au do ESlêItlo, relJun
cil'm, umêl vez por tlldas. ao anilo de entrar
ellllJoa:rv'nça loma' paixões da illtolerallcia.
NI'1Il se sUPP"llh, 4u~ de·ta pélJllll arg-uillloS
UII ilJa 1I1l' II le o clpriclllislllO rOll1ano. Todas as
reli!!iõe, cuja ltierarrhia tem s;d.lOrendo o g-oslo
do poder na e IIhera temporal, resenLpm- e,bem
que lião 00 meSlDo <Tráu, ue e viciu commum.
Com~as pretenções desse genero não ha (a his-
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torin o ti 'mon tr[l) modus vi'vcndi, n("lo lw con
graçamento pos ivel, Bem dignn de piedndo
s ria (I politico, que se deixos e fascinar npós
essa nJirag m, Il não so atreve 'e a arrostar
este obstaculo. QU3ndo, no grão ducado de
Badea , :J repre'ellLDção porlolllPntol', polo [lclo
led lativo de 6 do junho de i86~, privou o
clero da funcção de in peccionar o ensino, a
coi 1'11 da igrejo incendiou-so contr:1 o nefando
nrt. 20, que perpetrava es e :Jttentado. O '!ero
deeluon que recusaria os sacramento' nos ci
dadãos que tomos~em parLe no comicios de
eleição dos inspectores. O arcel i po de Fri
burgo, n'uma pastoral, troou conlra a illlpie
dade da reforma. A ::;anta é mesma vibrou
a excommunhão catholicn contro a COOlIllIS:ão
orgauizadora da lei, sell pre idnote e o pro
prio govnl'11o. Nada, porém, inquietou na sua
conscieocia a população, ai iás l'cligiosissil1W,
do grão-ducado: as eleições en'ectuaram- e
com n maior calma e firmeza de animo, senuo
que apenas 60, d'en tre i. 720 communas, dei
xaram de nomear logo o sous in pectores. (I)

Logo, o ficar em maior on menor cileiro de
santidade, é sentimento a qne dcve ser es
tranl1a a reorganização do en. ino; a menos
que se trate de uma reforma ecclesiastica, e
não, como suppomos, de uma rerornla civil.
Si o nobre mini tI'O do imperio não .e atreve
até á escola leiga, porque a escola leiga fira
as crenças romanas, pela mesma razão ha de
aproveilar o ensejo, que lhe proporciona [I re
form:J, para entregar ás antoridodes espiri
tuaes a inspecção escolar. A in pecção leiga
é condemnada pelos me~ll1os motivo' e com a
mesma energia que a escol:J secular. Mas, si,
pelo contrario, o nobre ministro eucara como
exorbitante:J pretenção clerical de a 'sumir n
inspecção da escola, a mesma deducção rncio
nal que o leva até ahi, ha de forçol-o a excluir
do programma escolar o eatl1ecismo, que pre

suppõe logicamente n in pocção tlerÍt:nl.
Daqui seria injustiça colligir que a com·

missão obedeça a prevenções y ·tematicas
contra o ensino religioso. Já mo."trôlllos, com
as declarações do bispo de G~ud em '1855, com
ns lettl'as pou Lificias de ilhi, com a opi niões
mais terminan\es dos cl1efes do pa rtido (la
tholico na Belgic:J, Deckel', do Tbeux, Vi
lain XIlU, não ó que o plano da nO.sa re
forma é compativel com a neces'iLlade reli
giosas do ensino, como, nlé, que a olução
qn~ confia ao mestra leigo o en iuo reJiO'ioso
é «cat/wlicamentc INAD~JIS IVEL " () encurra
em l si »um comcço dc 'CIII MA' (2) La men
tamos que estas autoridades, d _upremo
valor no cathoJici -mo, cla . ifiquem de an Li
cathoJica a opinião do r. ministro do im
perio e averbem de sci matico o seu regu
lamentolfdo Cead, que S, Ex. imagina l~o

puro de infidelidade.
Qualquer que eja o artlor, muito duvitlo o

aliá, das crenças catl10lira entre nó"
ninguem -presumirá mais pio o zelo do fiei
ne te paiz do qu no eio da Inglaterra, ell~re

as populaçõe prote laule . Poi bem: a não

(i) Hll'I"'U: L'i'lls/l'Iltioll pllbt. 811 A/temagll8, pago 29-33.
(~) V. l1ags. 92 o 91. dosto parocor.

'rI' ti ig'J'l'ja an"licoIn;l, :dJ'erlntl<l fls ranla~ens

imlllediata' U[I ~lia posieiio ameial, todo o
prolestauLi 'mo ioglez :qJp/auuíu a seculn
ri.iação lIa escola. • O' não cO:lfoflllistas.
(quem fallo r 11m irjaudez (' 'nlhulico)>> sus
tentaralll o pl'incipio dt: qlle o ESlado ab:olu
tamente não PÓd'l coadjuvar :1 sub.i tencia de
esrolas, que não tiver 'ln umil direeção tle touo
ellllodo incolifis ional e leiga. ESCU'a dizer
qlle nflo illlpng-narall1 a in trucçiio religiosa
dil infancia. NBIII por um Il1Gmellto se sup
ponha que Uzcssem menor apreço ua ins
trucção rcligio a UO que os de outra qualqner
cornmunhiio. O que as~e\'eravnlll, porém, é
qne a fazenda publica, o dinheiro do con
tribuintes _ó se deve empregar ua propag-ação
de Ulll' ensino cODllllllm a todas as opiniãe.,
existentes 110 pai?, N:io se cobrem tributes ao
judeu, para en, inar o clirbtiani 1110; não se
tnx.e o protestallte, pal'n instl'llir os üll10s
dos catholicos lJa fé de seus pais; não _e en
volva na obrigação de impostos locaes, em Lon
dl~es ou BirmingIJllm, o c:Jtltolico ir/andez, para
alimentnr [I vulgarisaçiio de doutrinas espe
cialfllonte proteslante>, I~ l.abeleç:Jmos, sim,
custo o que cu tal'. um systell1a, rigorosamenle
nacional e leigo, de escola pnbli as elemen
tare' ; ensi nem os nella. aq!1 illo rOl que todo.
ilulluirem; deixemos o encôlrgo do en ino re·
Iigio>o ao' Inini tro ua religióio o aos piles dos
alumnoi. Emquauto ás "erdades da ari·
lhmcLira c geographia, a respeito Llo ler e
escrever, todn a gentu cst:í de accõrdo ; npro
veitem, pois, oS 1I0ssas contl'ilJnições coml11uns
á instrucçiio commUIl1, ficnndo n c da religião
o prover, c'omo puder e ao cu modo, ;í edu
caçue religiosa das creança nascida no sen
grnm:o. » (1)

Eis o como se póde amar, no mesmo tempo,
a ré e a jll.sLiç:J, cIU[JS vil'llldes de CUj:l compa
tibilidade tantas vezes nus inclllz a duvidar o
exclnsivislllo dos intolerantes.

Mai estrelnecitla crença Ita certamente
ne la palavras cio qu lia alma de certos in
credulo, C;lIl1peÕe' intrilnsig-ente da igreja,
IlnbitLlados a jurilr uma 1'u qlle n50 tom, a apai
xunar-se a :an"ue frio por llm culto que não
praticam .enão ex te 1'1 iii mente, o ver na re
ligião aperTaS nm instrulliento politico, uma
peça .ong nhosa e eí1icaz no lI10cani mo da
ordem .• O principal empenho de certo po
litieo em eUC<lreCerelll is o, a qlle dão nome de
ensino religioso, provélll da lltilidade politica,
qne lhe attribuem, O wltos o!lleiaes e os
allligos dos cnlLos officiae' ad'voo'am, natural
mentl', a acquiescBncia aos factus existentes;
purque, ue lIece sidade, mais difTIcil é não el'
con ervauora uma igreja officiaI do que não
Jadl'ill' o ciio ele guardil pela corrente e pela
ração .. , Um tol'Y de antiga tempera, conhe
ciclo IlIeu, dis:e·me, lia leulpos : « Ponco se
me dá de doutrinas da igreja, ou da igreja
mesma, ii não ser pelos seus pl'estimos ue go
verno: i:Js defenuo, é [.01' entender que a

(l) JUSTIN Me. CARTIlY M. P.: A Histol'Y or OIU' 01U1I
tilJlcs (Leipzig, i880), vol. v, pal1s, /.0-40 Acorca dosto 01
ooUonte li uo disso o Satl"'day Rcuicw: • Crilicism is t1is
armod bofol'o a book ",ieh provokos liLtlo bot aPl1roval. >



(1) J. E. TlIOROLO ROGERS: Oobdeu au,l mor/crll political
oriolloll (Lon!., 1873), p.g. 373.
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menos disppndiosa policia conhecida até hoje llltOS e influentes po tos do E tado, - que
é a do pnroel1o e o dialJo.» (1) jusLiça, que 1110ral, que poJitka DO a,'oose·

Fallámos, emlim, ua clJno;eiencin do insli· Ilwria lur ag-rill1oado o professur de primeiras
tuidllr primaria, que a ubrig:lI;ào de ensillnr o leLLrus li ~~ a tOIlI.ll~'ão ,ervil, na v '111n galé
catheci 'mu subjug'ilria a UIO con 'tl'<iDgimento da inloltJranCIa, antipatl1Í1'a á lIossas insti
illegitimo e funeslo. Seculari,unuu o pro- tui 'ÕI'S e nos nos,os COStÜIll"S? E, demais,
gramllla obrigtltorio da e'cola, p"rque não nào hnverá uma conlradic~ão susptJita, lIe se
haviamo, dtJSt'culnrirarn cad"ira rio mestre? regimen que admitte aoo; banco" e'colare
Desde que o E,tado não olhar C(lmo incon- todas u di idenci<ls relil-'iosas, e faz da
veniente social a suppressão dn doulrina re- direcçiio da f'~coln pl'ivilegiu exclu ivo de
Jigio~a na educaçãll de Ullla purte, indelinidu· um culto? Não será i5S0, entre os acatho
meille extensa, da mocidaue, como l1a de lictJ5, motivo parH desconllança, cuntra o
contilluar a imlJor ~o III:1gisterio e~cular, in- prufpssor, ubrigado a se ab,ler de todo o
cumblnd'J-o de en5inar o dug-m:l, um 1I01lS esp rito d,· seita u'unla pnrte do seu cur,o, e
COI II pl'l'SSI vo, qlle, por conlis,ão implicila da a "rores.ar, na olltr'il, os arti!!lIs, absoluta·
lei, nl'lll r.urresi'olldH a uma n.'cessiuautl al)'o- menle sectari1ls, do call1L'l'isnlo? ~,'rá riuoro
luta? DilliL:il vocação é a do prore 50rndo, tào S<JIIlt'nt.· plIssivel. no IlIestre, e' a duplicid'lde?
dillieil quanto nobre • Depois da plégaç30., UrLllodoxos e l1eterlldoxos lião tpriam plausi
dizia Lutb"ro, • é O rninisLI'rio IIlais util, O veis run Illmenlos de appl'l'ben,ão,- estes de
melhor e o de mais g-rilndeziI; e, aS5im como qne as preoccupilçõ,'s do educador religioso
a, sill1, não ei 11 qual dos dois loque a preexcel- .t1terassem a lIeu)f,didade secular do en, ino
lencin.• Não é Ullln aptidão trivial, puis, a do cOlOlllum, - nqllell,'s rle flue li IIlmo, pbera'
me.tre populllr; r. I' E,LlIdo, porLallto, nào lelg,l do ensillo commum aturasse dtll1lll am
póde encontrai' v"n'al'em nHollumu em Il1e lJil-'nle iJ'rplig-ioso a lição d.' rloutrilla?
acre (~enlar ob,iaculos alll'enticios, condiçõe' Em .. unlllla: illclIllIJ)indll-n ao prure;; 01' do
odiosas, cujo rrequente rc. nlLndo ,erú ora ex-I ensillo prinlllrill, lJ decreto :.bra~ava clllljuol·ta·
cluir o merito sup.'riul·, ora rtlflcl ar a 11101',,11- menLe o v 'r5U e o r'v 'r~Il, ii Lhe~e e n aoLi
dilde da prulissão, MuiLIlS. ilvilL;lIldu "os seus Lhe·e da ps('ol:1 leig-a; e, su'ggerindo no ,aca
pruprifls olbos o typo du edllC<lClol', eUSlnanlO tltolil'os jusLas de,cunfiança cOlltla e5sa imo
um ciltbl:!cislllO em qutlnilo l'r~em ; Olllru:. pri- parcialidllue, proml'ltida e nt'gnda 1111 mesmo
vaudo-stJ, cIJl1sLri,n~idus,n i mtJ mos da c"r- to'mpo, nem ;10 mell'lS conl:iliarill, nlllÍs do que
relrll parll que nasceram, e ao paiz dtlll1odesLus, si 1'05se l'oher"lIte ('0,\10 IIÓ', a adbesão dos
Illns preci" us .erviços. deix"rno ue en ill"r, C;tlholi,'os extr.'llla lo . ank o lju"es o unico
para nrio en,rnar li que de'crêellJ, No 5e.runuo tYJoo aCl't'il:lvel, nesto' IISSUlllplo, é o.rI<I t'scola
cnso é UIII darnnll publico e um" vlolenL:la aus h.~span'1ola, o d;j escol II fer:llada ao. dissi·
direitlls do t.alentll ; no IlULI'l', é Ullla olJtmsa (1tmLe' e subl!rdinarla ao f'aLlit'cislllo; em·
aos intertls'es III0rae", á sillcelÍuade dll e '('01", qllalllO o 'l1"~litlltIVO, IIbml'lLelldo 6 mesma
e o amt' quillblllllellLll de um idtJ;d, qual o UO cOlldição diSSidentes e catblllico:" otrerecendo
magisLerio eleolenLar, que constitue boje n a todlls a .'sculil mixtil e II Lodos 11brillrlo, para
meelida mais cei LiI IJarn ;dI rir tJ vt-'rela Ip.iro a insLrucção religiosll, d: Ll'luuida pelos re
grau dtl civilis:lç~o rle Ulllil n"cioualid"de. A pres"nlanles diredos de c:1(1a culto, o e.Jificio
neCeS 'idade é de uma dureza irrl'~istÍ\ ui em I'SCo":Ir, a~:egura a tou"s n crenças mutuo
ce rIas r1as5eo;, nilCJnell;" de onde ordilla- re~peilo e f'olOpleta lilJflrdade,
rÍ1llllenLe ile o prole~sorarlo prilllilrilJ, fl nilo InSLltuida assim, a eSL:ola commum não
as injurialllos cont.i11do COIII um dos eIT"iLllS, impo á dOglllilS, religioslI Oll il'l"'ligio o:,
inevitilveis as mais d:ls vezes, de uma severa materialistas ou t', piritl1allsLa5, dldslas ou
tyrallnia exerl'ida pola Dillurl'za ~i puzer",'s á alheus, r,l('iIJnalistas ou cBnti 'sillnaes, Será o
fUIlt'\ião du prec.·pLIII' dH prilll' ir"s IcLlras ullla qlLIJ lia Uuiilo Alllericaua. o pl·'·5i'lenLe Grnnt,
clausula, que lnuitas vI'zes Lellha de ellll',lr Ui) sua IIlell~agem ele 7 de dezcmbro de 1876
em lucta com a con "'ien, ia do individuo, I) ao congTe' 'o, ligurav<l. reronllncndan'lo a
resultado :.'ri! creal'des no c:mdiJJillOs o bilbiLo i!UOp~':io de UIJln pm"lllla ao pat'to constitu
de verem nn consclI'ocia UIJI ellLpecilbo VlL- (;ional, pari! • obrigar lodos os EsLados n sus
gar, filcil dH pór á milrgem, LellLarl'm 'coi" publil'a~, gratuita. que for·

Ensinados pela inLolel'ilncin da lei n de· IlIll'i1111 n illSlrucr30 elementar :1 todos os
prez:Ii'em eSSI! escrllpuln, cumeçarão por ues· nlumnoo;, em dlstillct:àn d.l S"XO, côr, oril-fem
illuuir-se da seriedilde da Gua prolisslo, ,.u CuILO, prubilJindo nell:ls o ensino d' qU(les
al'l'uinandn ns iII) o carncter fun':::amental que/' dO.J1n/ls l'eli!flosns, athclsl./ls, ou pa,lJàos,
dilquellil, d'entre tlldns as tarreiras liberae • vedanuu ao E tildos e á.; lllullicilWl, Indes o
que m;)i: exig-enLemellte põe á prova no cOIJI'el!erelll sllb idlO'; pruvf'nit'lltes de imo
hOlllem o sentimento du e1ev'r, Como todas IlIovei: uu taxas tlscolare', ~ejil úb que titulo
as inci.ipacidaues illspil'nua em di.Llncções de fór, n nenhuma r1enomill"çàn reli}.(io a.'
fé reli "iII, a, f'sLiI não SPl'á IIlai que a ag"neia Aaccu~a ':'lo de «l'scola selll Úeu » il'l'ogada
permanente de umn "nsta hypocrisi:l publica. ;í escola mixla, á e cola toler;rnte, 6 escolil em

SIIIJ uma legi,lnçãu que r"anqueia in· eiLII, é CildlWi!, inepLa e senil. c O que entre
difl'erentumente a tuuas as opiniões Os mai nÓs., ponderav:l, :lnLe ii exposi 31) de Phila

i1elpbia, <l Cl) IIlni":'I1I omcial du govrrno fl'an
CPZ, • fl qucrntre nós ilppl'/Iidillll Estado athe/{,
inlilula- f' aqui I be1',Iude d~ conSCjf'/lCla, ig-llil]'
dade de LotlO$ perante a lei, neuLralidade dos
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govel'no. cntre a eita' e o partido. Juem
quer que Ihrs propuze~se imprimir olicial
m 'ntc a uma escola rio E tado ou do munici
pio uma qualificaçiio flualquer religiosa, não
jUlltnria maior llluncro d votos, do que
aquelle que tentatasse designal-:l, pelo con·

'trllrio, como escola athêa ou anLi-r.hristã. Aos
olhos de todos amha r.- a proposta conslitui
I'iam enol'midade . ~' ne'le sentidoquea e.
cola americana é ('s l1cialmente inconli..;sional
(1l?J.denominaI10nal), o qlle não :irrnifica irl'e
ligiú.:l 110 animo de ninguem. 1\ disliuc~ão
do dois dominio . bem nitida: ti e. coltl
tudo o que diz relação ao E ·tado; li familia e
á j~r ja tudo o que rCi'peita ao individuo .• (1)

D.l aLheu (godless) ncoimaram, na Inglaterra,
em principios deste ~eculo, o qLlaker L~nca ter,
quando aventava a idéa de fundar escolas, cujo
ell ino reli/-{ioso se limitassc na simple recila
ção da biblia. A indignação puulica obrigou-o
a calar-se, injuriando-o, e amlwçando-o, como
ameaçou, injuriou, e fez emnllldecer, em Ul39
o DI'. Hook, guc reviveu o mesmo projecto.
8ntreLanto, nessa accepção, tod,l ti [nglaterra,
em pouco annos, acabou por se tOfll<il' pro
fundamente atlléa, secularisanúo francam nte
a escola; e os parlidario~ do nino religioso,
de'Ll'Oçado , como enes me mos confes all1 (2),
nas elei ões de -1870, na eleições de -1gn,
destroçados c ainda mai • nas de -1876, des
troçndos s mpre. ha doze anno', tlm toda as
provas do escL'Ulinio popular, vêem a opinião
nacional pertilhar com efll:lrgia o principio ela
escola exempta de relações conf1 sion:l ,
Quanto <10 partido liberal, ba larlÍ lembrar que
a liga de Manchestel', cuja bandeira é a da
liberdade economica, a ela Iiberrlude 1'01 itilla, a
da liberdade civil naquelle pHiz, qualificando
d insufficiente a lei de 1870, e enunciando
logo depoi voto de entr gar- e aos pae e
no clero a instrucção religio a, dt'cidiu, n'um
dos seus congr s. os que o partido liberal ·ex
clniria do ,eu seio a quem quel' l]Lle se não
conforma se com esse programma,. (3)

Os esLadi tas de eS;lirito mai relif{io o con
demnam como contraria ao verdadeiros in
tere da religião eS.a copal'licipação do
me tre mundano nas sublimidade de um mi
ui teria qne :Jspifil aos credito de uma origem
sobrenatural> d. uma missão divina.

Pia, no mais alto quilate, é a alma pura de
John Bright, o elogu nte qual er. EntretanLo,
ó sua esta profissão de fé : • Foi em pre olJi
nião minha que o I,adpo e L1S a 'ociações I'eli
gio~as consLiLuem 1I111a organiza~ão ,ufTIcienLe
par" usinar a religião, no eutida 0111 que a
ent ndem o que afTIrmalll li impl'oficllidLlde
do n, ino, ,i não COIWl' lado a lado com a ins
tl'Uc~:lio r lioio 'a (1).'

Religioso, na mais genuina accepção da pa
lavra, era Ctlbden; Cl pUlTnou s mpre pelA (' cola
leiga, - por mai re~peiILl~a ú dirrnitlnrl· du

tI) DUtsso~: Op, oi/•• pag, ~tí(j.

(2) JEAN DF. Mouôõo\c: La Liflll' do l'I;lIui!lllelJlellL: "is/oire;
tloe/dllos; QHlOI'~S; ,'esllltul' r/ lJrojr/;. Pari ., -l O. Pago 2H.

(:1) 11",,>:.,": L'iIlS!I', lJllbli71l0 ou ,lIl9IJtel"'~. Ilag. 63-1•.
(1,) JOII~ JjUIGII1': Atll'esse.'l, pago 17 ,

clero,- porque a :;ciencia seculal' de per si só
constitue j:'1 um precioso beneficio, - porque
é o unico alvitre consentaneo oom a igualdade
e o direito, O pndl'e é o inlerp'l'ete da paluvra
de Deu . A •ua vo aeão . disti ncla da do mes
tre .• Di7.em: lIabilitemos o instiLuidor de
primeira lettra para profes~or do religião.
Querem então que o me'tre-escola . c gradue
n'um curso de theolog-ia, onde ,l aperfeiçoe
nas fnncções dr se rniui'terio? E,.i niio, não
percebem a que ponto am squinham, e rebai
xam a missão dosaeerdocio, quando.admittindo
o prol'es 01' primario, [atulmento ualdo de estu
dos theologic.lJs, a ensi lia I' a douLri nn religiosa.
o equiparam aos membro do clnro?)) (1) Dei
xemos, poi, ao padre o seu p1pel, reconhe
cendo, ao me mo tempo,á~ciencia humana o seu
valor intrinseco, a sna nUlidade propria e in·
uependente .• Se ,i<i houve templ) , • dizia
o gl',1l1de homem de estado, • em que fosse de-
ejavel, mais que n'ontl'o qualquer, eparar a

iII ·trucção religiosa da ~ecular, é o de hoje.
E porqne? Porque chegamos a um periodo, no
qual todo' estiio aocol'des no sentimento de
que a inst?'//cç(io secH,lal' {,?1l si mesma é mn úem
pam a sociedadll. Ne. Le ponto não ha dissi
dentes; ou, si 02 ha. não o manifestam, • (2)
Quanto á bases, o instrumeuto, os meios de
<lcquisição dos conhecimento que nos advêm
pela razão, não h,l sci mas nelll divergencias
reaes. Mas u fé divide os homens cm commu
nbões bosli ; e o Estado. cujo encargo é pro
tegel-.'l em todas as suas mnnifestações pacifi
oas e decente, não tem outra alternativa ra
zoavel, senão a de sub iditlr indifl'erentemento
a escolas de todas as denominações religiosa.
ou neg-ar ao ensino I'eligio o todo ub idio om
cia I. .Para orga nizal'. neste pai7., on n'outl'o fIHal
qne?', um systema de insLl'ucção popular, que
lião se afasLe illteirurnenLe da justiça, não ha
senITo duas 11ormilS: LlI11,1, ~i llJO prescindiu
da religião, ., modQlar um plano que mbven
cione o en'ino de todu 'a reI igiões ; a outra con
siste em adoptar a instl'uccão leiga, deixuu
do o ensino religioso .aos esforços indivi
duaes, • (3)

Ningut'm combateu mais firmomente a
si1cularidaele es(·olar. tnl qn,i1 a ol'g:.lOizára o
projectú Paulo Derl, do flue Bardoux. o ex-mi
ui tl'O do en ·ino. A in tl'llcção religio'a, a
cu ver, é <demento e- encial da primeira

educaçào. iUas quem a dará? A e~cola, ou o
sacerdocio? O mestre, ou o padre? c Quanto
ao rnsino peculiar ás vnrias conl1ssões reli
giosa " declilrava ello, • perLenço ii opinião
dos l]ue entendem flue e. e en ino deve ser
di tribuido na l'soola, mas pel? padr!! só, •
(4) D pois, allndindo no movimento seculil
risador na InglaLI'rr<1, ur.re'Cl\uta: • 8' o
e~pil'ito rt'ligioso que nS~llmiu n ioicintiva
de'se movimento; loLlo elle foi diri;.iido pCllas
sei las, t50 zelo. a' da pcr:onalidade da con-

(I) H'ClIARD ConDE~ : Spo,oelie..·. pag.60;;.
(2) lb., pago tí92.
(3) lb., pago tí91.
(I.) A BAnuoux : Dix nUII,;os rio via polili'l'llo (PaJ'i', 1.882),

pug. 1.63.
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sciencia christã, que não queriam que este ou
aquelle profes 01', que e-ta ou aquella pro
fes30rll, tendo opiniões partiL:ulare- em nssum
ptos religiosos, as inL:ulcassem a um só, que
fosse, d'entre os alumno , a quem ensinam os
primeiros elementos de leitura e e!'cripta. ))('1)

Na campanha organizadn cm Inrrlaterra a
lavor da seculari açfio do ensino popular, um.a
das força mais valentes, IIHIi trn~zc:, mal:>
podero.as tem sido a Lig-:l do Ensino de
llirminghan (Bi1'1ninghl,It Educatim Lca}ue),
cnjo progr(lmma, graduillmente a 'optado,
discrimill,1 nitidamente a fllllC 50 educativa
do me ·tre-escola e a do ministro e1 culto.
A glorin un iniciativa ne te programmll cabe
a Cob~en. Pois bem: o espirito des'a propa
ganda erll intimamente cbri ·tiío. O seu rim li
servil' á liberdade, preservando, a:l mosmo
tempo, de degenerescencia o sentimento reli
gioso. Este cuu!lo acha-se profundamente
cstampado no livro de '1'1101'(1/1/ Hog-ers aeerca
de Couden, de quem osse notH\'cl e5criptor roi
amigo f' particular conndente.• Nüo cedo a
pessoa nenhuma em reverencia para com o
christianismo (e aqui exprimo, a um l.eOlpo, ii

idéas de Cobdene a minha COD\'ic~'fio)" diz o
autor; • vejo no christianismo simulta
neamente a base e a ganll1tia da civilisaç50
moderna; acreuiLo que, bem interpreLada•• as
'U[IS doutrinas morae e social" L:olHtiLnem o
melhor correctiva contra a" . eh'a'Terins e in
j usLiças, que de"liguram n modema sociedarle.
Mas o en ino da reli o'ião deve ter [lor sérle o
1:11' domestico, llIanter-:'e no terreno uas re
lações entre o acerJocio e a eoo fi -sõe rei i
giosas, nos de interessados esforços dafjuelles
que lutam pela rehabililação dos perdidos,
pela illnslraç:io dos ignoraute" pela recons
tituição dos fraco-, no exemplo perseverante
e r.oherente das almas integras, generosas,
e dedicadas. Não se póde en~innr elll ror nllll a. ,
por Iições de cór. • (2)

Ofacto é que, nlau grado a toela a- increpa
ções de impiedade, e ta idéa tem prevale
cido • no. paize onde m(us se /tonm a nU
flÜÜJ" Na Dinamarca ella teve como apostolo o
homem a quem a edueação jJllbliea deve alli
os. maiores servi(;os, Grnndwig. Este gr:lIlue
inicial/rr clll revolução escolar, que levantou
as populações ruraes de SlW IHitria a um lIi\'el
intelleullwl úe que não JIlI c"Xel1lplo 1)111 [Jarte
algnma entre as classes agricuhl~, u promotor
uessa instituição, singularmenle nota\'el, das
escolas superiores do' di-tril'lOs c,lmpestres
Jlaquelle paiz, Grundwig pertenci" ao cleru
protestante. E, L:omtudo, li sua esta opinião:
• O ensino rcligioso, ra teiro e uniforme,
professarlo pelo me tre municipal, não pórle
sp.niio atulhnr a memoria: ,: ínrapa:: de tocar
o espirito r o corarc/o.. :l qlie prinripall1lente se
elrveria dirigir,. (3) D'ahi a' difficuldarles
em CJue _u têm visto as autoridades da ins
trucç,50 Illlblica, noutros paiz s, para conriar

(O Ib., pago IG5.

(2) JAMI~S E. Til. nUGEn3; Oubd::1i (tlHl l/LU 1'1. 'I JJut:t"L'dl
Op"lliOIl (Lolldon. lliíJ', )lJg". 372.

(~) 11;. PII.IU: 1,'iIlW' I'ltbl. ell AII'1I1. I'''~. ~1.

aos instituidores leigos a explicação do dogma.
l!:m França, por exemplo, ~ acto u mini te
!'iaes que interpretal'am a lei de 1.8,,0, clecla
nrvam que o prafes 01' de prim iras lettras
c não devia, snú pena de temeI-idade, intervir,
sel1((;o 7wra verificaI" si (I lettra do cathecis1no
el'{l aprendida com ca;actid(lo. ))

A im que no eio me mo da eonns õ 'S
religiosas, entre os pro,Jrios membros do
elero o. espiritos illibados d'l f,matismo reco
nheeém que a escola tem ii sua esphera dis·
lin(;ta do culto. Ninguem fez mais completa
.i uSLiça a esta veru:lde rio rlu~ um pregador ame
ricano.luo L:OO Ilecido pela piedade dos eus sen
timentos quanto pela nncção eloquente e re
ligiosa da sua palwra, 1\f. li. Beecber ~towe:

c Nos ilS. e~colils comllluus " dizia elle, • s50
institui ues seL:lllares, e não religiosas; lOO
tivo csle que permittc ao Estado o sustou
tal-a'. Só t/w (;aiJe ('ste di?'eito, cmqlluntu ellas
forem seculares; porql1ll entEo, mantendo-as,
previne a . ua propria ruina e a subversão da
societlauc. 1\las t;J\ direito não lhe a istiJ'i<l,

.si L:on-lituindo- e religio. a , sen'i sem ulti
camen te ás cl'cnras esp(;iacs de uma par
te, fo~se qual fosse, elos cidaelãos: Func~ões
especiaes requerem org:m especlae. Dl1fe
rentes mi. teres ha na ociedilde: UI/UI é a
miss(7:o da ilfrrj(( outra a da escola' a caúa
qual o logúr que luc toca. A escola ~ão se
incumbe de f'Irtn31' o Iiomem todo. Da·lhe o
prcci:o para a "ida ,odal, para o seu futuro
papel de cidillliío, dizendo ao pae e ao .accrdole:
O mai fazei-o viÍ . Di rei. ac aso, POI' isso,
qac a eseo!a Illll;lica é atl}fJa? Sim, responde
rei, xactaUleute como o uma casa ele chape·
leiro ou uma alfaiataria. uppollflamos que
fund~nLlo ell lima fllbrica de eadeiras, venhae~
perguntar: • [<'bbl)cam-se biblia aqui?-:-
ão.- Mas enLão e atheu o V03S0 estabeleCI

mento.» Tal n escola, que. por não se ter
creado pnl'a o L:llltil'o religio o, ne:n assim
vem 11 er ;)th ~a .•

Bem o vil acamara: nuo ., ao rudical i mo
nem á incredulidaue que vamos pedir inspi
rações, mas fls instituições mnis amadurecida
pela experiencia, ao espirito' mais ~terysola

dos nu Sel1tilll1~11to I'eligio '0. O Estado não
eleve n~illnl' a I'eligião, /11;;10 me:;lllo 1I10tivo
pOl'qllO não p~dú cllsiua.r a irreligiuo. S50 ~a
zue' de nlOl'.dldaLle. I'azoes de governo, razoe:;
de direito razõe' úe cOOlpetellcia uatural a:
qne se op'põem a qu elle abra e 'cola pro~s
~iollal dt: incredulidade, ou as:;unE! a caden'H
de IJropagand::neligiosa.

Em parrinas r pa ,ad:ls de profuudo seu ti
men to mOl'al, dom inadas pela ma is sol ida
prnctl'açfío jnridi a, nma cla~ cahcças mnis
completas ela fnglalerra nc~tA sernlo, um dos
seus m:lis con-umOlados administradores, um
dos seus estadi tas ma i' prild . lHes, um dos
seu- liberaes mais moclerados. sllbio, escriptol',
parlamentar mini 11'0 v:JJ'i:H Vf'zes, espirito
rellexivo e religio J, sir George CornewaJ
Le\vis, faz jll tiça ao ridicnlo ophisma, ao
c:,n ado l'efriio fjue argúc de alhei mo o
ensino leigo, dislrilJllido prlo Estado. A ex
p rien ia, o Iiom SPIlSO e o amor d,l v rdade

'.,
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re. umhram pm parla uma dll retlexõe. que do:; pbenomeno. e proce o nnlurap~, Q\le
lrll /;,dalllos par" ô1qui. cabem aI) i1ICilllce c1l1s n" "a f,1(·uldô.df's, e

• D,'moll,lradoe~lá p laob<erv:lI;ão" diz podelll utilislIr·se em provpilll no" o. Selne-
rlle, "'iueo Estado lIaO tPIII aplid:io parn Oc1lr- Ihllntern~ntf' os hOlllens de l~stlldo I~ os ima~i

go di' p omover n vCI'lJade, e r,'primir o erro lIadores politlcos. que, i.~nllralldo os v'rda·
em materia de reli:.dão; qllo a magistrntura cio deiros limite da 31'ÇÜO pr~tica do govprno,
vil n:lo di. põe dI' Cllp:iCidadl', pilrôl du,empe· a e tenelem :l\ém do seu all1bilo peculiar,
uhar cOlcawlent es II' fllnl'rÕl': ; que pila' se niio só Ibe e.perdi(,:am a energia em e for~os

exercem melhor quando con(jadas exclusivn- vãu, como desvinll1l1s . uas forçns relle dos
mellte 010 magislerio e piritllitl e pccleslas- assumptos n '!ue elllls são util,,"'nle ac('om·
tico ... llllportn que o E<tarlo se nhst,'nll1 ele moda veis. diminuindo, poi., a sun effidencia
,\ sumil' o cnraCll'r sectario, e de lIiJlIlancar·se no proprio campo da autc.ridade que lhe per·
a seutencp,ar elll que·lõe e c'lJnlrover ias lenco.
l'eligio a. pela me mil razào porque n;il} se • O entimenlo de nversão á noutraJillaclo do
deve enlre!!llr 110 commercio n á. Illdll tria fil' Estado eln Qucstõe, de religiiio. a crl'nça dnque
bril. PO"ibilidaele d~ ne!ociar lem elle; ma, é dllvel' s U revHstil'-se ele um caracter reli·
dal'Í1 empre 0111 mau neR'ol'ianle; é C;llJiIZ de g"ioso, e pl'omllver "s verdadl's de fé, estriba
ler f"iJl'ic:ls; ma' não pódo pa'sar ele UIII mau I;dí(~z. no p..esuppllsto de que o goveruo é
inclu~tl'ial. Ila mesma ~01'1 puder,i fazer o "dstrictll a usar da SUa alllurldadH em au
papel de theoh'g'l, ma; rui III Ibeologo em '{Ii io de todos o' fins uleis, fi ue ella ten 11a
todo o C;I o. Milnire to. ophi '/lIa P, porlaolo. o o('ca i50 de apoi"l" h"j'l. ou n~n, probabilidnde
inferir que ·(·ja in lifT,'rellt" 0/1 ho-lil li reli- de ~urtil' elf"ito n tentativa. E' uma idpa bem
giào, quem quer que se oppllnh" ao alvitre de- fazl'ja a prup;lga~'ão da verdade rcllgifJsa; o
mpl'llU'llr·,o o ESl;ldo em propagai' a ve,'dade Eslõ,do po-su,' r,'cur os para adherir;) es a

rollgio a, Tllnlo /Uoolarin e'ta illaciio quanto IIrop;lg"açàn; logo, si o olio raz. delinqne, cae
a de quem, por n:'lo admittirmos que o I~sl;ldo em Ollllnis,ão p,'ccalllinn,a inl'orre pratica·
c faça mel'clldor, ons lIppn~ps'e Inimil!o~ dll mente no cl'illl· dI" Impi,'dade, Tid a illgenna

commercio. Aqul'1I0 que coo·idera illlpropria IIrg'nmenlilciio, em que muilu l'spirilos pare
do E·tado ,I funcl:ilo de espalhar \'e'c1ad,'s Cl'm d...,cançar· 11I:'S, si estrnder... m a outros
relig-io'a., e teln·O'a como pl'lvativarn nte iI. UlllptO' U lI1esmo rruc:l'SSO de dISCOrl'el',
adalJlada li ign'j I, convencido de qtle ess(J pllra logo o. far,i e tal'nr a ,erie de conse
mUllus ueve ser exerCido unicalllenLe POI' qucn 'ias, il que s vel'iio induzidos, e que os
ag' nl.'S ecele i:1 tico ,o não pela autorida le olJl'igflrá a duvillarpm d" sen·3tpz dns premis·
pulili 'a, si nutre Sllntimolltos llnJIgaveis tanlo as. ~i d'entl'B os rlpmento; du cillculo elimi·
para com II igrpja. curno p:J.rn 1,:01110 E tado, n"rm05 a prlllJabilidal1e de resullado efficaz, e
não póde annuir a que este a ulua tal illl(JuZeI'II10- aO E'lado O preceito de envolver·
cargo. "e em toáas as a 'plral,õ,' intrill<eCilmente

• Ra eel'tu pendor ('on tnnte, nno ~ó elltr,· bna', elullOra nlio IIprovl'itt'11l ao o/rjecto qlle se
o, 'ngc'ndradore' de uto"ia pulilica' e relJll- traz em lllll'a,,-nâo till't1i1rá que O vl'jilmos
blicas idflaes, sl'nãl) tllllllJl'l1J ell'tre homens elllunll1hauo IIn1l1 Iilbyrinlhll de comlllellilllen·
tl'aquojlldos no mistrr politico, pal'lI e\:l!!gpral' tos ill'lJralkavei', que enl'heria de inveja uma
a capaCIdade do govel'oo; pal'a imagioHr que ac;rdlllllill de LUlJut. Si nlio dispõe de ml'ios
elle tem meio do exel'cer obre a Cllmmu· "al'a obter o bl'm ii que se aspira, escusado
nidaue maior in fluelleiil do que relll mente (lC;) dI' promovel·o o E tado, como as a: ocia
po sne; pa!';r e qUllcer que elle não pó le ope· çõe pal'liculilrl'" rOIllO os iorlividuus. N,io ba
1'ar, senão r1eoll'o nilma eSlJhera dem"rcada vinculo 11101'111. pOI' onde o [(ovorno seja abri
pOI' corta condições, e quo [I oJUo,,,otellci;r gado a tentar o qUl1 n~o baj,1 perspectiva
te,qal, de que se presllme dotado. li UHr' razoa vel do COII$I'~ui I'. Entre os Iauees da
dizer npenil. qo na lei lião ha liroile ao seu gUllrl'<1 uCl'ede 10grll l' bem, :ís vezes, Ull/a te·
poder, Heflel'tissem mai~ altenlalllentc nl! IIIl'ridade di· espenlda; ma não as<entam
competPllcia pratica du E 'tado pelo que toca I'ecur o laes ao oOleio do ESl:ldo, na adminis
aos interesses da verdôlde ; consuita, elll. não tra~ãll ordinaria d'l' .eus interes es.
ide.. ', rua' fllclos. H n unc;) o terillm ia· • De Ill'd inario pa 'sa por m, tivu para um e 
ve tido nlll11 cariloter illlprnprio d.. llf', so- criplor ser tidu elll COllla de amigo da religião
brecarref!';rodo·o de t<llllas obrigilçõcs mo- o pUg'lInr pelas fllncçõrs religios;rs do Estado, e,
raes, a que IHlturalmente não está Iigauu, di.~amos assim, iuentilieill' o I'stadl) com nlgl'e-

• O erro dns politic.,s Qll.' oxag[{el';rm. c COIl- jn; p;r,sal1uo por "dvers"s á religiiio e á ig-reja
fundem a pr 'rog"li va. do g-overoo lJara com " os que têm idéas d ilTel'entl'S emq u;rnto á j IIris
PO\'O, pócle-se ClJlllpilrar, nos .pu~ resullado, dÍl' 'lio do l!::t:.d".Mas u que ri:1 experiencia com
ao des'e theorico, ljue, na idade médi", exal-:'- pletilllll:'nle se uvcrigúa, é que, IInue qu"1' que
geravam o 'eu "rptenso mando sobre a lIatu- exi'la iutimo nexo pnlre u Estado e a igreja,
reza exterior. Emquanlo os alchimistlls, os ell1 vez de . er a igreja quem t'spiritualise
nstrologo , o' especulôldores dauos á pratica o Estado, o Estado, pelo contrnrio, IIlate
da ciencias oeculul e jilctavam de trans- rialisa a i~roja. Prilticumenle, a tbeol'ia dos
m~tar metal', sanar toda a e perie de enr... r-I g-overno J'eli!!iosos redundil ponto por ponto
mldades, rev:ivt:r mOI ~os'. I~redizel' o ~ursll ~Ios n~ dôutrina de Hol.t1Je '. Por cnlls,'g-~i~le, não
t mpo.' o lado de IndiViduo e Impel'lOS, porle haver alll.go InlPllIgente da I'elrglâo. que
absu~·vldo'.ll. im no l'ncHlço de OI:!JO irl'e;11i- Icon~und.a a ,i~n. OdOIflI~il~ do .Estadp COI\l o
zavol, delxuram tl'lluseul'ada a Illvllstlgaçao da IgreJlI, eoufel'lnuo a IgreJll prerogatlvas
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l'l Lubbo"k (Add..e.,ses; poli ic. alli edu:al., p., 51) roeolhou
a opillião t..Ie triuL, .,urlori la los ii ~1.)laS, lia mai t Clevalta
"TlIill llcia I' "al'Jsica, aco-... da ,lJsL ilJuirão do Lo IIPO 110
pl'lll{l'alllma de L'SLudl)j moilias I arJ. os alumnos lIo troze a
dezoiLo ali liaS, Sll pOllUO ue 28 as .111 '" a do h"ras hebdo·
madarÍ3l11on(e cOllsagradas a 0110. ~o quadro illfla, quo
dJallí oxLlanilllos. .s. doterlllina. om n moro de hOlas por
so",ana. a j!ra ua~ão do o..sillo lotigioso confrouL"do ao
IJnsillo cientifico.

Dessas illfo,·maçõos vê·so:
1.0 Quo ii;, d'e. Lro ossas ~O alleL ridades, roconhocom a

proemiuoncia da insLrucção S io Lific •• sobra a roligiosa ;
sC'ILlo quc, .Iestas 2ô opiuiô,·..,;, cíucn 1:0 sig !alll ao culto
,,,olauo do to'"po aLll'Íhuido á>ciollcia: uma, uoi, qnÍl,Les;
tr..:s, UIIl LJ['ÇO; o 110:1, apollas Ulll quarto.

2.° Quo, ·Jluqlll.lI,LO vinto o dOIS llus os parocores elovam
d. 4 a 10 horas semanacs o onsillO ua sciencia, ap.'oa. uma
cn",agla ci"co 1I01a> á religi"o, cinco lihorali,Rm lho
qua 1'0 buras, qual 1'0 porll1i L'm-Ibe tr,'s, UIlI dá-lho uuas
horas e meia. o t7 lIã.) lhe ad1llitlem mais de duas !loras.

Ol'a, si adl'crlirmos o", quo, s.sun lo expo'os;a doclaração
do Lubbock, nc>so hOlalÍo so inc,uom aI duas horas cansa
grauas no domingo á o ueação relllliosa (indl/áillg 2 hour.
MI S 'lá Y devo/c,t /0 ,.clig,oll\, concln,,-se quo I, uesso. pro
fissionacs lJão a,ulllillolU do,falquo .10 tompo nos .Lias utois
para o,t.a. parlo do onsino; quo qua.Lro do1105 aponas lho

(1.) G.nRG' CORN.WALT. LEWI3 ; A.II essall on the inflllence
of authority iii lllaUm of upil/ion l2 U. o~lt. Lond_, 1.8i5) ,
pag'. 'l1.5-2111,

(~) TSOROLD ROGERS : op cit., pago 351..
(3) ConfOI'olleias pod.,gogieas.

(4) BUlsso/(; Op. cit., vago 48~.

politica, ou ao E tado funrçõe eSPiri-1 ~pio dI) vpslir, g-osto de volver á tftrrfll diaria
tUHe .' (i) da 1"Cflll, 1'l~ /Jcito TIlutulI. S '1Itilllontu Jo di-

N:io ,n·inalldo o credo rf'ligi'lso, in('ulllbe, reito 1IlheiO, da ob",diellcla á lei o da prupria
todavi<l, á eSt:lIla (I IllnlS slriclu dever de ins· respolIsHbllidioJe, rl'pugnüllcia peja coi as
pirar os sentilllellto. mllraes.• A fllllral christ:i baix:b. henevol 'lIeia COlll os pobres, O' f"iICOS,
é pHrttl da Inoral universal, si é que com ella o, iufelize ,a desprot"gidos, II pequeninos,
não se cOllfunde. A IlJÓI' parte das virlud,'s rl I U, é ,dg-um vesLiglo, algum rel1exo, ldgum
chri. Ws, a dillg'eneia, a suIJmi.' ão, n brandura, gel'lllen disso, o que ali e 110 "uvel,l a cada
a Vtwaridade, a lempelaoça de Jillgllilgelll, o pa"fI ~ no' é, em g 'ral, pelo conlf:lrio,
urbiJnidade e flutrns, sãll elenwnto· ilJlprescin- a lllaligllidade de:.. rdenada, rflta ou SOl'
divels da di~cipllllla e colar, n que mio púd!! dida na rl,upa, ueslJocada na liuguagofll, hm
ser allleio nenhum in, Lituto de euUtaçflll, pi II' tal nll IIIOdos, a~gres ·iva. pelulanL,' com os
mais secularisauo "ue suja o seu eosillu.' (i) indefesus, enojad,1 da escola, dr,trllidor8 dos

Seja qual rô:, cum efreilll, a opinião qlle hvrlls, provocadora contra o' pa ·Ifico., dissi·
cada UIII nutrn areJ'(~a dll illlportaocin jus /);1- rnulAda 11i! presença aLtenla do mestre e
ses rH!i~iosa' e sua nl'cessidade Lia edllcaçàlJ a(JI'lIveiLadora f!erig-o.a dos sra. IIdnirnos des
moral do 1101l1em, dua ver lades l1a, que pa- (;uidlJ:; ei o menino de:niJLurado pelo
recem ~upel'iore; a e sas divergeneiiJs. nl's,o sysLellla de instrucl,'ào, ao qu,,) i algollla

A prim,'ira é que eS'11 pret,'n a inseparabi- Iucllna C nula, por cerlo não é u de pr . o do
lidadll (~nLre u leiS do prllcedimcnlo humano calheei. mo. para cujo ensino superllbundou
e o do.~ma< rellgi'''o' está I'raticllll1ellte 111" sem ,re z"I" enl,.,' o nos os IIdl1"uado edu-
gada no reglmcn esColllr de muitos !Juize" ead Ires. Ei o prOdllrl'1 da eStolH ond,' obra
clima a Sui'sa, u Bali", 11 Anstria 1I,o/~lIm s "t1evol·ãll,or,o/ta .. pl'ore- 01'. SiqnereisnviJlinr
das na>; p,:I'Lf'~, a HIIlI'IIIl1<J, u Belg-il'a a agour'a ,I escola ondl' f,o/Ia Ó 'ultu, mas Oin.litoi
Inglal,'rra, (JS KLiJdos·Unido~, onde o, pro· dor II'<JZ ·;i\UI'''UO o 31111deuta c1ps'a Illfiuellcla
gr:1mlnas rio ensinu ('Ollll::ç;lm a assignar pnpel I,ernf:lz"ja ue u lia vo('nçã, cultÍl ad" 1J{.r ulna
indHI,eud,'nLe li II10nd I'ruprialllenL' dila. III'rr"iLa e luca..;io W'dõlgogi(';), id· a e,L'OIH "e-

D~Jlois, o lIIelhol'. o ,,,ais elficilZ e o mai- ('u!:,r na Bel~icn, n·, IngluLerra, lia Suis H, no
evaug,'1 iro dl'Js ciJll1ecislIln é a ;ICÇ o, ali li:'lndll"U II idos nns P" 'ze' B~i\o', elllli m,
mesmo LemjlO duce e uusLeru. (]rllle a b,'ne, ouJa "11".11,, qUilsi oitl'nln ,nno . já maruvi
vola, illu ·trada e vigilõlnte, iIlL"IIIg',-nle c 1110- Ibavu H e,.pirilus preeminentl:' 1'011\0 o do gellia
desta, de um IJO'll IlIe,.Ll'e. E' des~a COlllllluni- qll" l:reOIl a p,JI,'onLulllgia e organizou a ana
caçào viva do selltÍ'r,enlo do dever alllr" o tomia L'omp:1I ad".
m,·lreeosalulllllo qupueppnclea!JorezauiI ES'e, IIlOd'loque o subtilulivopropõeá
eslJolõl e;l rormaçf1o du Cill'acl"r da m"Cld"de nOS'H imiL;l,·ào.

«D;I ~cç;io pe.sool, Lia' vid;l pnltic;I, tio HII, por,;ni. om pormenor, em que o subo
exemplo, da luLlm;l e !Jt'nl'll'llut'· iol1u 'ucia un stlLtlliVO inllova.rn dilicant10 Ullm:1 p;orlil'ul:lri
atmu,pltel'a mur;ol da p eul", é tlu I miJis calJ,' I/;ode:1 jJl';oLica de"'e' pail.e ; comqllanlo nisto
dai fazerll os aml'riL'aIlUS. Pllr;o eSLI' [lido é meslllO nàl> prllcure .1'niIO ('r c"n~ruente

que têm convergido O' m:1Í nO'aveis esro· rOS ',"11 o prinl'ipio' gl'raes. qne IIl'ltlalrn(llIte
Ne le SI'nlldo fullam, iamo~ diz"r preg'1I11. \'0 ';1111 elll Ioda () parte. Mni 1'I,lh,clluam,'nte
todo o ;llIno, nos meeLillgs esculares. nos Ilmilall"), AO milXllUO de Lres quar10s d,' hllra
Teacller."[lIstitlltl's (3), U;lS Hs,emilléils genles o e p;oço de lelllpu consagra"el em cada diiJ á
dasa.suri<l~õtJs dee,lucut;ü"mnl' (;011 IderHvl'i', liç;io religillsa prot'e,. 'uda pelu padl'e 110 edili
o melllbros do~ses variO., COlIgro'sso'.» (4,) cio e'colar, ret1uzillloS :l dlla~. para cat1iJ culto,
Poi,· belll: a escola br;lzileil'a, onde florl'ce o nUIllero :ellla lal delia (1), e preSCl'llVemOS
o cnlhl'lJismo. exhilJe-no~, em cadll lar, a (';Id;l que serão dadas sempre depois da aula.
rua, em cuJa parla de esLulJeleclmHlItu de "0-
sino, alllo,ll'a SI)!l1lliciltivH dus fruc'as. 111011101'
diriamos, li, ('~terrlidade.des'a dis,·iplina. Qlle
scana nosoO'erece, <lO J, ixar s Hul;os, Ull1 de· 'es
grup 's illfa'lIlis, que, 'iII'iadu' de d'"ltrillél
christii, de historia sngrnda, or;\çõ",s e my '
terios, de~aflJga <Ia ar lIvre, na vl'l'dnde ex
pau iViJ dos ins;indos poderu.os dllquella
iJade, os bons e llllius dOle· de lima nalurl'za
cOIII!Jrilltida Iwlus I:lxercicios da ('scola llloca
nicanlt'ote decor:ldora eu Cl'. pulosôlm,'ut" de·
vot;o ? tli eS;ls ereanç:l:' ,ão a i 'OH)!em dos e
en i1111, ('0111 qlle resululdus s,' lec 1l11l1ellda
eHe? Pulidez di) dizer, deceucia do traLal', iJ',
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Dem prov8vel parece que, num fuLuro não
longin9uo, logo que na opinião publica se
vulgal'lSe a evidencia de certa lei scientifi
C85, ,I questão do ensi no do catheci roo nn
escola ,el'á e~pecialmente l:1I1 problema de hy·
giene ceI' bl·JI. Uma d;ls verd'ldes physiolo
gicas a qlle a ped,lgogi8 enrece de obedecer
estriclall1enle, é li que proporciona;1 esc;da da
acquisiçiio do~ varios con heci menlos ao tlcs
envolvimento progl'es'i'/o de raela faculdade.
Si a cd lll'açiio \Iudess''\ crear organ: ou rUllC
ções independente das inl1uencias directas
da vida animal; i n cscola não Uves e um

GonCCUOII\J L1'outro OSSO!) dias, UIlt'L 11U1'~L : uril, IIwi:l; CiIlCIJ,
d,vlS boms o Lros 1I0"as ~óll1olllo ,!I".

Ae roseom, iL\'lIltalldo a illllJurlallcitL tlostos jlli/.O J esta:;
tll"" cousitlol·,'çõos !Ira \'0>:

\.0 \lllO o p"ol>"all"ua ligurado IlUr Lubbock tliz rO:lpoilo
a lima idade SlIporio,' á inraucia °IlIuilo mais apla para a
dilliCllldndos d" ill'll'llcção "oligiusa (13-l ""1105);

2.0 QIIO, d"s 30 'Lt.lclul'Ídados illl'ocada:l, V'~l" B QUA'rno
sÃo ECCL&Sl,ASTICAS.

Considorando, portanto,
lO) a illsuspoição dossos P'Lt.·oco,·o:;,
b) a suporio"idado do dosonl'olvimonLo iutolloclual, 'Iuo

prosuPl,iio a id.\do nosso plauo ,lo 03Lud03;
c) quo apollai! "'" concodo no On ino roligio o 3 1I0ms

scmanalmonto nos dias ulcis; um, lima hora; 1I1ll.. rnoia
hora; duas hOI'as, cinco, e Ul'zosclu IlcllhulTIa,

- lião lia moio do conlo lar 'IUO o subsLitulivo da cOUJ
missão, dohando ao onsino rollçio:;o hora o moia, d'cnll"c
os dia utois da somana, si Jlocca, sOI'à Jlor lIimiamollLo 1.10
110\'010 lIara com o cullo, ao qual aillda fica, a:llibilll111 dO:l
('aos, o domingo, tlll quo CS~a illSll'ucf:ão se podorá lloson·
volvo,' no tomplo ou om ostalJolocimonlos l'arliculal'ns.

Ei! O rllladro das
1I0llAS nESTI:'\.\IUS r n SP.'IANA .1\ SCIEXCJ.\ P. AO CLlr~ro.

Alt~l'H'iclatles (lnt'icla, Sc:if'.Jtcãft ReH,'Jião
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• T. W. Jox-Hlako (Ilughy) .
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T. 'V. L'illlinsoll (UI'I'01' Mo·

derll School, DoMonl) .
". alldol'soll (1\.i'l{ Edward

\'1 's hool, ~Iacclosfiold) .
II. n. /llIckin (BopLOII) .
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mal' School) .
E. Burtl'lIlll (King Edward I'J '
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T. T. "-olldoll I. TOllbridgo

:;ohoo1) .
W. BolI (UOVOI' GoIIOH ) .
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W. O. HondNsolI 11.0nd· nram·
mar School) : •... , .

11. n. na"por (Sh rborllo
School) .

J. I;. Groollswood ( Di 1'0ctOl' .10
Owons Collo:::o, Manchostor ) ..

\\'. Tllckwolll Tannlon Collogo
S,:hool) .
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papel preponderllnte na formação do 'erelro
humano; si a cconomia do tecido encephali
co, LI ceptivel. confol'mJ o trabalho de cere
bração a que o educador o submetter, de eV01
ver naturalmente, como as pal'tes bem exerci
das d.o organismo,ou atrophiar-se,deformar-se,
en frflq uecer-se, segunelo a direcção do SllU
cultivo, não esLive e dicLando aos program
mas escolar9s regras ineluctavei ,- indif]"e
renle seria ao estado biologico da nossfl espe
cie, ás condi ões de conservaç~o, robustez,
ou depauperamento d.a força- do individuo
e sua descendencin, a organização dos meLho
dos e a selecção do maleriaes de ensino.

!\Ia' n verdade Ú lj ue o cel'euro do homem,
entre os povos civilizfldos, ó um producLo
principalmellle des '" etiucaçiío da mocidade,
obra da escola, tla familia c da igreja.

C&da UOl elp.:ltes collaborndores contribue
para e·ta fot'lnaçiio com a' utilidades c o
vicios peculinre ii tendoncia que o domina.
Ol'n, si, quanto aos dois ultimus -o pae e o
padre-, a reforOln drl 8cção disciplinar, que
exercem na formnção e'peril1ca do orgam
cuja capacidade ele expansão nos avantaja ás
outras cspccies vivas, é uma reforma propria
mente do costumes, que seria eITo não en·
tregar ao curso gT8dual delles, não con
finr á sua cspontaueid8de natural, - pelo
contrario, qU:1nto á escola fornecida pelo
Eslaúo, não lhe é licilO n elJe abrir moo ela
sua responoubilirlade, que ú intt'ansferivel,
coopernlldo, lIinda indirectamente com a
autorIzaçiio de rl:gulatllento' vicio.os, pat'n a
degradarão physiologicn e, portanto. intel
lecLual e, pnrtanto, mor:)), ela" gerações nas
cento. M:1s, si ó certo que, IlIatel'Íalistas e
cspiritlwlisla;:, o. que vêm lIO pensamento
umn silllpl s modillcação ela subslancia 01'
gani a, nssim tomo os que acrcdilanl na
exi 'Ielleia sllperior de nm principio immate·
ri:11 em nós. cstilo de uccõrdo, li ns e ou tros,
cm CJuc o cerl'bro Ó • uscept.ivcl de extenuar-se
peln f,)diga, c inhabilit8l'-se, :í força de ulna
uclividad'l mal encaminhada, )Jura o exercício
da polencia menl81,-amblls essns opiniões l1~o

de convir CI11 quc nenhuma discil.Jlina pótlo
"el' mais d<lnlninll3 ti fallde do org"m material
da intelligelll:iu do que o cansaço, deLermin:1elo
)JGlo e'forro illlpl'olicuo tIe t1ecifr'açi'io do inin
lelligivel e !Jcl~1 iucru.laç;lo rOI'çnda, ria m 
Lll(,ria, ue iduas inllce ':sil'ei' ;j eOll1!Jl'chcns;lo
mais IJelletrilnle. Ora, o tDl'llClCI' cspecj~d do
cathccismo, isto u, dos tnysterios rclígio ·OS,
fJue constituem os syrnbolos elistinctivos rle
cClua cl'rtlo, ti I1recisnmenle n incornprrllrll·j·
hilitla[~,,, n;1 qual e 'I;i ,1 511:1 Sllpereminrncia.
o rnnhr) da SIl:1 ori!.:"rm divinn. 1\nlo n con
cp,pção 11as CUlitltlLf,'s solll'l~nalnl'nr:', rln:; nlJs
trac\õrs melnphpic~s r.celif1r·,dns no rntlw
l.'i5m(I, :J inil'lIigenl'ia rmincnlrmrnto invrs·
li"ador<l da crea!lra elellale-sr, esgola·ge, r
e<mol'ece. Mei:1 11(Ira de~sll di ciplína con5
titnl1 j;'1 11m esforço de :1pplirn~~o intrllt'ctnal
mni. pnsadn 'ln totlo u curso dial'io da ma-

I
terias Ipiga;.

1J',dli a, oCJl1scquelll:ias que o subsLiLulivo
I t1ntll,lz lJI'utieamenlo: não perlllitlil' que a

liçoio lle cnilll'ci-mo ant 'ceda n tinia, para que
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estu não se e terili 'e, mais ou meno: sen ÍI'ei
mente, DctuDndo sobre eerebro:; jà ex,hanSlOs
pelos exercicios matutinos da instrucção con
lis'ioual, e não antorizilr eSS:l Ii~;io mai de
duas vezes l1ubdomDdariam ute. Quanlo á
duração de cada llrlla, cousentindo que chegue
a 15' minutos, tOI:amos, e uno excedemos,
eomo n'uulra parte se Illostrar,í, o maximo
limite da attençâo exigível seguidamente a
um menino de idado oscolrtl'.

Nenhuma destas providenci:1 coar 'ta,
porém, 3 liberdade (1..1 familia: fica-llle :linda
o templo, que é propriamente n escola do ('a
lhecismo; nea-lhe, pois, a occDsião de diffi
cultar; pelo abuso, :.í escola primaria a uu j:.í
ardua mi ão, o:tafando, a poder de fórmula
theologicas, essa ma S3 melindrosamente
p]astica do eerebro infanlil, quo deveria <Intes
fecundar pelo exercicio bem "azeJo das filcul
dades de ObSel'VDção, refle:-.ão e enunciação,
Mas ao E tauo é que não seria licito concorrer
para lão pernicioso exces o, annuindo a que o
ensino do c<lthecismo no edificio escol(ll' eja
quotidiano, lenha prioridade, no hOl'ario,:.í
io trucção cC'mmum, e sobreleve em dUl'açITo
:.ís lições de qualquer das materia do pro
gramma leigo.

As outras disposiçõe- do su1Jstitutivo con
cernentes a e te assumpto são consel'juencia'
impreteriveis do principio da in tl'ucção leiga,

Não estabelecendo senão escolas mi,tas,
e'colas comm uns a ll)das as crenças, o Estado
não póde, sem injustificavel incohereuciD,
sub idiar estabelecimentos de on ino nddit:tos
DO symbolo de uma confi no ecclesiastica ou
vinculados a iu~titutos rei igiosos,

Quanto ii selecçno do professorado, alóm
dest~ mesma razão de congruencia, out.ros
motivos de c0nveniencia e neces5idilde abso
luta, que indicDremos, deteJ'lninar;11ll a x
cI u ão dos reI igiosos.

Não careceremos renovar aqui as ~rguições

insistentemente articuladas eoutra a morrdi
dade dos mestres congr,:,ganislas no exercicio
da sua profi são. A experienci:J confirma, de
feito, o Que a pl'iol'i se deI eriíl e, peral' - já tia
influencio, suprema hoje no catholicismo, des'a
~o]a, cUj[l moral tort,uosa, tecido de proba
bilidade e re ervas Illenlaes, foi lristemente
eternisada no livro admiralrel ue P'lscal, - já
da acção perver iva desse voto, illlplJssivei'
ii natureza humana em suas condições nol'
maes, qlle representam a familia como um
estado subaltemo, nno se cumprindú, nos que
excopciooalmente o conseguem, senão.:.í cu ta
de graves perturbaçõe phy io]ogica, ou ma
nifestações pDlbologicas da mDis séria gravi
dade, e servindo, na genüralidild(~ dos casos,
para irritar 3normalmente os appetite infü
l'iore' da vida ;mimal. (I)

(i) Um:\ recenle e interess:\nte eslatistica I'em COI'l'O'
bOl'al' ainda os rosultados da obsol'\'ução conhecida :üó h:\
pouco, Em Frallç:\, no periodo de 1 71 :\ 1878, illcol'roram
os IlI'OreSSol'os loigos 001 170 cI'imos 011 dolictos, o os con
greg:\nislas 001 69, Ora, sondo 10·2.250 os prorossoros loigo',
e 9.1.50 os congreg:\uist:\s, a p,'oporção e: 1 condomuação
por 2\8 leigo' o por 137 congro·anistas. HOI'Br..AcQUB:
Lal1'les ri congl'úganistos, P:\ri;, i88~, Pag, 32-1,., Logo, a

E', porém, noutro motivos que principal
l\.Ieote fazemos fundamento, Ar;s olho do
coun-reganisLD, 1Ia uma identidade substDncial
entre a rali"ião e a educac;üo, de lIlodo que
uão lhe é pos'ivel discernir e ta daquella e
mini 'traI' UIl1i\ em a oulra.

Mais: para o educ:Jdor filiado ao clero os
mDndDmentos e llrligos da sua fé, as devoções
do seu culto con 'tituem a parte dominante,
Dlrorvenle de todo o en ino. (I) D'ahi II ro
tina, que immobilisD os SEUS melhodos, pro·
gralDl11as e livro escolares (2),

Acct'esce a resistencia inveucivelmenle te
naz 0.0 religioso á inspecção secular, que
despresa, subordin:Jodo·se exclusiva e I)a .i-

criminalidado, nos congl'0r.anistas, ostá para a criminali
clado uos loigos, como LOu p:\I'a 57,08, ou qU:bi 2:1. Por

'cobo-so, P0I'ÓIll, qlle osto 1'0snLL:\dú :\inda se ach:\ 10llge d:\
\·ol'dado. Primeinunontc, sob o gorcrno lia reacção, deno·
milmd:\ <ordem nlOl':\1 " qno corrospondo :\ corca do mola
do dessa tompo, havia par:\ com as ol'dons religiosas uma
ingular compJacencia, que ossa mesma cstalíslica de·

nllnci:\. Assim, om 1872, recahiam obro ollos 9 condomna
çõos, doscendo 0111 i 7'" a 5, 0001 1875:\ uma; :\0 passo quc,
om 1876, sohom :\ 6, e :\ 220m ,1878, Depois, considol'ando os
annos om que :\ auloridado cidl não tovo condescondon
ci:\s, a rlilTorença al'lIita cnormem~nlo, Assim, om 1878,
cabem aos leigos 20 crimes c ao.! congl'cganisLas 22 ; o que,
dado O numero de leigos e congregauisLas exisLentes, mostra
5 vezos maior que nos primelro3 a criminalidado lIOS
sOliu lidos,

(i) ~aho-so quo os Il'lllàos <Ias Escotas Ohl'jstàs fOl'm:\m,
na igroja rOlllana, d'entro todas as onlens, a quo mais pai'·
Liculal'monto r~z voto do tor por ospocialidade a instrucção
da infallcia. Ora, ois alguns pl'cceilos da sua regra: cQ
fim eleslo Institulo ó d:\I' insLi'ucção christã aos Jll cninos,
sondo par:\ isso quo m"nlem csoolas. O objocto dost:\s
iÍ qno, ostando:\s cro:\nç:ts do manhã á noito sob:\ di
rccção dos sous mestros, aprendam com osles a viver,
instruindo-so 110S pl'incipios da nossa sal1t:\ roligião, ins
pirando-so nas ma,imas christãs, e recobondo :\ssim :\
educação I[UC lhos convém, Os irmãos omprog:\ràn o sou
l'ri1llei,'o o principat cuid:\do em onsin:\r :\os discirllLl03 as
or:\çõos da llI:\nhã o da noitc, o Palel', :\ Ave-Afal'ia, o
01'&10 o o OOllfiteol', o essa3 mosm:\s 1'0 as om vulgar, os
mandamontos rio Dous e úa igl'oja, os ,'e,<pollsOS da Sal/t1
missa, o calhecismo, os devoros do chrisLão e as maximas
praticaJ que Nosso Senhol' .Jesus Chl'isto! nos deixou no
Santo Evaugelho., ( 't1tutS do.\ F,'cres des Bcote; clmltielllles,
.810, ArL i ).

(2) Dos mais concludenlo- faclos:\ osto respeito eslá
cheio o \':\slo inquorito lov:\do :\ etreito, cm i66~, pelo /fo
vel'no fl'ancoz modianto os insl'ocloros do aCflllemia, ln·
I(Uorilo cujos rosultados colligil'am-so om 2 vol', soL o
titulo: E'tat de t'ill,<t!'IlCti?11 pi'illldire 011 1 64 d'ap"cs tes
I'al'ports ofliciets ltes illSpectellrs d'academio. 1866,. Os li vros
admiltidos nas escolas conSI'egani~Las Slio da poiar o3colha,
ou palo sen ascotismo, como a Imitarão de Olu'isto, ou pol:\
ingenuidade elas ica das slIaS estampas e linguagom, como
:\ Bibli!l de Roy.molit. ou pelo sou :\tr:\zo, como :\ Geo
grapllia do padre Gautier, ou pol:\ gl'ossoiria d:\ iguorancia
O dos sontimontos, como o opusculo La Domi-Oolldllite,
do quo o iuspoctor do [SOI':\ oita ostc topico: <A alma du
um meuino om pecc:\do mOl'tal é mais foia do quo um
sapo, C choil':\ poiu,' do que um Mdal'or ("ne:charoglle) .•
(Tom. I, pag, 767,) Eis uma exigua amostra do r:\stoiro
nival do' sous mcLhados. Para ohrigar 03 meninos a torem
do Có,' a googmJlhia do Fraup, f:\zcm-n'os decol':\r trJchos
como e te: II L:l Illisure n'ost gU6J'O nohlo; ii ne faut pas
<a\'oil' cinq schollings duus sn pocho paul' qu'ou vionllo
<Iogol' dans Ite mai30n de TUl'luJliu,. Misere tom pai' fim
muomoni ':\1' Isere; guero 1I0bt~ dOI'o lembmr GI'elloble; ci"'l
scllelings recorda Saint Marceltill; o verbo vielllle prcnde
se a Viena, c Tu,'tllpin :\lIudo a La TOlll" dll Pill. (Tom. 1,
pag, 777,) Não :\dmira, pois, lluO o Lozera, domifi:\do quasi
oxclnsivamonto pelo cloro, doscesse a SOl' o mais ntl':\zado 6
ignol'ante dos dop:\rtamont03 rrancozos, ao ponlo do ar
ranral' uO inspoclor da rcspoctil'a aMdomi:\ eltas Jlal:\
vra-t: c E' vergonhoso que, numa 05..:01a do Lozor:l, não 50
<onCJntro um menino capaz do rosponder:\ esla por
cgunLa: III: E's íOA'lc2., ou russo? • ou a ostJoulra: c Em quo
<paiz eslá o deparl:\mcnto do L~zor:\? • (Op, cit., Tem, II,
p:\g, 71.)
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vampnte á autoridade dos u Ilperiorps
eccl' ia'lil:us, (i)

Emfilll,lI 110111 arão d indivíduos VOIAdo
á prop ,g"lIr1a ou au <;crviço de um cullo es
pecial pl'ivilriil .l'II<;ivl'lm"lIll';) esclIl,t o sse
c,II'"el,'r" n ulralitl1lu enLrp Lod1ls ,IS upi
niõl: rellgio a", que convcm l:r ar, e pre·
'e/VIII' clI,d"uo,amenle.

E, . i xigem exrmplo', clirl'mo. que esse
pl'in ·jpio ,;Ln llojr. 1111 Ipg-islal(ao I'srOlnl' rio
p:dz(' 111 ai Ilvl'/" Il jn visla, colre IIS call1ões
SUl so ,o Ue Neur,:halpl (I. "e 17 de IIlaiu UI'
4.87:2. art. l~ " II Bullanola d",de 1857 I' ,I In
glalel'l'ol d pois da r'fvrm" du ellsilllJ publlro,
a CUjól proli ,lO llojó e adll1illL'm 11Ie~Lrtls
ccutare . (:2)

VI

LIBr.:aDAnE DE EN (NO

Ha qllA"i rLrcl'lllos 8nno., os bllrg'upzrs da
cidildl' de G:I/Id obl'lgal alll o seu ('Olld, a ,anl'
ciull"" 11111 rcg-ulallll'lILlJ, t'lllre cuja, provi'ÕI'
se H,talui,1 qUI' « qUI'm qUI'" quI' reunis'I,'a
vonlnd', ti optid,in /' o, mt'Íos. III,dia brir es
cola d,' pll!/lO d r/'i/o, '''II que a ningu'~lIl assis
ti SI' O dll elllb:Ii'g-ar-lh'o.»

A idéa consagraoa ne e aclo do municipio
b 'Iga em H9~, e j:\ '1lIles. desde CIIIIII'ÇO du
,rculo XTI, lil'llladil no dit l' IJI'P., P ii f 1I'001Ulii
de uma d', pdm 'Ira liberdaue bUIHana': ii
libt'l'da le dI' 1'11 ino,

A revoluçlio I'rilnl:czA, rellrp:'enlndn pplo'
mais JiIJer3l's d'p,nLre os e'l,il'ilo 4ue a illus
Lral'alll, recouheceu, e prOl:liim"u e~se dil'ellJ.
« ."'Ii lodo' t III O uil'e Lo rJ re('elll'l' u. belle
ficill UI1 insll'ul'cãu », escrevia TnlleYl'llntl, nA
ua ('clelJre m,'moda IIUiI li cunsllluil!Ltl qlla 'i

no 1l!li :tIO" dia d" .'un exisL, lIl:Ín, « LurJu- lelll
reciprocaroellLe o dil' ·iLO ue cunt:urrcr para O'

(i) .Os irmãos das os'olas chl'islãs ousinom a lodos os
sou .tisdpulos segundo o mclhoJfl procl'iplu o p ..1,
cado uldvor~allllonte no Inslilul'j: lIalla, clllqu lulu 11 ist I,

iOflol'um. nom altolam,>( SWLUts des Frére. des Éeoles cMe
tienlles, iBIIl, alI. :1. 0 )

Eij al;.:.umas illforllluçõos dos i lsnoctoros f ancuzl'S 011I
J86'.., as qll~OS r '1II'OSO.1 ta.rn 11m f.lt'LO gorai. c S COligi tl'
gaui.las uão \'Oem 110 LIS.JOl' ar., dizia O .Iu OonlJs. c O
ou ,. 'rIIJ.loirl) C'hufo; só )'I'CO ,Ilecem. Um·: o seu .«.tp",·ior.

(E'tal de I' e/IS"glle/ll. dll 1 6'1, t.)II1. 1,1'.141.) ., L, 
p~eção U S o:tl.lbJII'cillIOJILo. cOlIgru alll~t IS é ab.çJlllta
-mente esterll· (tlll1l. I, p. 77:i 1. o cro\'la. o do fzora. 0[;\

phra30 lVon. PO~$u'"tt$, NOi& volu/ll./u ruTo so lllos acha
na boca; nltU tNd nOSS~ltçtl,;tnS.a ('fom. J. p. 7(5) c N..s
o k'lbolocimunto ... cOII_roganistas a, dcel.uara O til! i\ic\·rlJ.
c a illSflOCção nOlllllllllJ. iilfluollci..l tum DO ollsiot>. Gll1.1
congrcg,LçãlJ ILJSSUO o SIIU mollllHJo, qUI' impõo a l dos os
seus lIlomhl'os.,' do quo o.)los I tio 5U ,10\'000 arro~la.r.

QUJndo u illSIJOclOI' uconst)lhu, ouvolU~n'o curu apllilrolltl'
ro::;peilo, IJ som ollullcic11' muiLls ÚlljCCI."ÕO~; lnas llad.ll1o
roali are'u il3 ruforma, quo olie prllpÕ•• > ,.1'1110. I, "aM, 6lG.)
O[ O rllslIllallos da in:i,JCl;\"ão uOlr.i.d sir> qUiüi nullo.; ••
commullicH'a ado Oi.HL. Sínt Ul SUJlt. oid; a divis I" con
ro .,alld ou L,ltlta, 110 to la" as lHdo IIS. a (1'011I, lJ I pag.
416) • A iU8JlOeçlio ~ illll"ço.·i & nilS escol~lS congrugilnislas ••
aOirmal'a O dus AI~o' P)"rilleus ...• 'as ~uas 0,cola5, desde
1 50, não selem err~ctuado melhoramellto nell""Il.. :'ó ad,
miltom nas ali as Os livros olahor"do. 1'010 chofu tia
rdom.~ (Tom. Il J pago 9:'3) c Os irtllàJ'i ate 'i1alO ii in:t·

pocçã,. ulIivt-'rsiLari.,., iJlformaY,l o i .spoet)r do .\lto Rtlt l 110,
• 1IIa. 66 tomam a ,,"rio a v sita dos clwfd'< da slla conyregação .•
( Tom. !l, pago 5U.)

(:l). Oode II i ) of Minutes of lhe EduC<ltlon departmBnt.
OfficlOlOopy, pag. t:!.

derramAr; porrJue é da concurrenciA e da
PlUulilrão enll'e os o fIJI'I.'IJS individuaes que
rp.'lIllani sPlllpre o /lIaior pl'llvoiLll." Tudo
I'l'Ivil,'gio é di' SUil nalul'l'za OdIOSO, e um pri
vilegio 1'111 millel'ia dp, insll uC~'iio fôra ainda
/lIal.' otlio'o e mill absurdo)} 'l)

~lirabeau enllnriilva. n'um e cripto pos
Lhumll, a /lIesl1la Opilliãll, l'fi lel'll1o assiglla
lildo, l:Olll o t:unho de,. eu Pl'lIfUlldo bom eD o
e da Slla iJlll'res,iva originlllidilde.

• Tou'l (I hll,nelll I, diziA elle, • possue o di,
rt'ilt) di' ensinill' o li ue silhe e, até, o quC' não
.mbf, A ol'iedarle n;lo pllde ii. segll':li' os par
Llcula)'(' l'ouLI';/ as dWI'I<Jiilrias dil ignorllucia,
SOllilÚ COIII II U:'(I dH rr.,'diuas geraes, 4uU não
le'em a lil,el'dad,',» (2)

I on urcuL, elll pag-il :IS ardrnlrs, rJue fazem
pPlIsnr no • cordeiro fllrinso ( te mOllton /mra
yé) », (p<ll'~ lembl81' "qui II epillielo, COIII que
II" conll'II1I'III'alll'US li:,:"rnvalll essa pliysiono
lU ii ol'l~il]nl, de umn -llal'iuad' illidteravel,
I'llbrinuo, COIIIO a 1101'/1 de um vulcão, o e'pi
rito d" Illals UI'SI(,lllldro l'erol'm~'lor), reivilldi
cava, peral1ll' a As j'mblén Le~islalil'lI, o dil'l:ilo
I'rllpl'lll ii lodo, o cidildão « de fUl1darem
III'r'·llIenL... illsli'IILos dI' eI1S/lI(lI. (3) E' griln
dI', lIeSLe:' a,sumptos, n nULorid,hl,' UO homem
IIlu:'lru, "1l1 ljuPl11 os IlIilis itlouens juizes
reclIllhecem hoje' « Oprimeiro pedagogi 'la da
revol UI';IO francl'ziI)}, (4)

• A inrlepl'lIo1eut:iil da in lruc~ão " diseor
ri~ e. "e l::crll'lOr, • f'IZ rle algum modo lJilrte
do, direiLo' d... pspecitl hUll1alla. Poi. que O
lioml'lI1 I'I'cL'beu dn lIaLureza Ullla pprf 'l;llbi,
litlao,', cuja" IIJCog-nila, /'ida ,':Lend"III-se,
i é que,eÀislem, II1l1itll all"m do rJue BLa ago·

/'iI plldt'lllllS l'ollceber; pOIS que o COlllleci
1I1llllLO de nUI'AS v('I'dadl"s é II m"io, que elle
pllSSIII', dI' d":'L'nl'ulv,'1' - 'a bl'rnf;'z"ja lal:ulda
ut'. ol'i!!ell1 da, Ua v 'nlul'~ e tia sua gloriA, qlle
p"del' teria o dil"iLtJ de dizer-lhe: Aqui ""tá O
que cUlllpr,' s:lbt'I'des; eis o L"rIIlU unde ba
vt'is O,, pal'ar? Ullla vez que só ;1 verdade é
ilLil, e ludo o erro a um lU<Jl, com 4ue direilo
11m podt'r, fo ,'e lJual 1'0 ',e, oU<,lI'Ia deLermi
IIal' oudejnz:I v,'rdade," Ilude re ide o erro?, ..
D,'mni', apropria cOlIsLiLlliçào I'rancez,l nos
Inlpõe ('S il illd,'pt'lIdencia como rig'II}'(\so
dever, ElliI rectJllhl'ce quI' a nuçào tem o direi
Lo Innliellilvel,~ illlpresl'.riplivel de rerOrll1ar
tod;ts i1S suas lei', LllgO, quiz ..J.Ul', na inslruc
çiio n:tcitJn,d, ludo 'livesse expuslo a um
e\;11I11' rlgllrllso,. Teve, portallLo, em mil'a
que llJlIfts iI t1lc(Jr as plll i Iit;,,, se pOuI·'s,elll en-
IlIar, I' ""pugnar; qu... nenhUlI1 SysLI'llla de

/Il'gilII iZilç.io s/lcial e ulJ'erece' e ao ellLilusiilS
mil ou a precollceILo:;; '1ue, p,'lo conlrario,
lOuus e apre 'ell LiI' 'eU1 á r<Jzüo cúmo cOlllvina-

(I) Rlppo't ete:x:posé, pago 9,
(2) T"/lVail SIIl'/'iIlSll'llct;otl publiqlle. Paris, i791. Pag, i7.

(~) CONOO·,CEr: R']IPO,t et p,'ojet de dec"ft SUl' I'ol'gallisat.
gelle,', de 1'i1!'ll'lt~lÍon p"blilue, Pag. 6',

(~\ r.OMP,,""Ê: "i toire crit, dtS 1,0clr. Slll' I'édllc. en
F,',me'. 'fOI1l. II, vago :JH7. \'01". acorca das i.Jéas conr.Ol'non·
L ~ â r'Cr.II'm3 lia ,·t.lucnção pubilcJ. Iluranle a revolução
r"1I1rol.a: TIippe t " : L',"str Ictioll pllbli ue co r'ra""e pell
dlllt la Reuul lioll (Pari•. l 'Ull ); ALO,,'" r Doauy; L"m·
lrw:tion p .bligue et la Révolu/loll. Paris, i&2.
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tõe divenas, olltl'r ns flllaes calie a cnda um o
"il'eilo ele escolheI'. Ora, tCl'iamos eITec.tivamen
lo rc. peitarlo essn indopenuen<:ia inalienavel
(lo poro, si LlOS atreves omos a fortificar
certa.'; opioiões pal'ti~ulal'es com todo o pe"o
(Jue IIH\;; llóde gr(lngcal' um cn ino g'ral, e a
antoridndo flue al'ro~a' e a si o direito d_e es·
eolliel' essas opiniõo, 1150 Leria renlOl 'lHe
u~ul'p~du uma porção da soiJol'anin naeio
nal ?,) ·(1)

Dnunou, no ~t\ll n'latorio a COllvençiio acer
ca ela I'eorp;aoizaçào g-er:d do el1si:Jo, Ic/ntorio
fJue ~{)rí'iLl de bnsc á lei de 3 hrnmario aono [V,
e fine GuizOl eleva, quanto ao .e,pirilo liiJe
ral, neimli dos de Talleyrand e Condol'cct (2),
tOll)nV;l estl~ ponlo ue pJrLida: , A~sent::\mos

enll e nós: Iiberdado dú ed ucação t!omeslicn,
libel'llallc dos eSlabelecimentos pnrti(;ulare de
il1sLrnc~jjo; o :Jcan srenL:hlllls: lilJerd~lde do
meL! odos.' (.1) D';Ilii o art. 31 t!aqnella refor
Ina, que cslaiJelecin: • ,\ssi~te aos (;id[ldãos o
clireilo de formarem e. tabalecimpntos particu
lares rle instrucçao, ou associações livres com
o fim de eonlriiJuirem parn o adiantamento
uas sciencia~> letra. e llrtes.»

A tratliçiio, porlanto, dns tre gr~lndes a,:
SClllblé:ls revolucionarias, e . egenio illlpes~o:oI

da re\r()lll~ão que soiJrepniravn aos eclipsc$
eles a época prodig-iosa, firmou profundam 'n
te, no iJcl'ro das irléas que constituem a (~ssen

cia da nossa organização eou,titueionaJ> o prin·
ci pio da li berdade de ensino.

A 1'0 sa coolmissiio não hesita em declnrar
que abraça est:1 liberdade em toela a sua ple
niLude,

Primeiramente, não crêmos na efficaeia
ela for 'a, pnra impôr, ou eXlerminar idéa ,
para impedir que o ensino se eJfeclue na di
r cçITo das nspi I'ações, dos sentimentos, das

-con'ente morDes e intellectnaes, que prepon
deram em cada época no eSIJirito humano.
l<:' bem digna le r _cordar sempre, a este pro
posito, aquella expm· DO intima, aqueJla elo
quente eonl1d 'ncia do dcspola cuja jnva_õc~

foram, inconscientemente, no começo de te se
culo, o Illai r in trumen(o de propagnl'ão das
ieléas liiJer:les pela ELlI"opa. No zeoith des ii
omnipotencin.quo rcprf'sentnva a mais deslum
brnnte gloril1cação imaginllvel da [orça servida
pelo geniu e pela flll'tuna, ellr, Nnpoleã , em
1808, no anno mesmo em que fundal1 a Uni
versidade Imperial, cOllfes3ava, na inLimidade,
ao seu gl'ào-mestre ;1 e"terilidade do monopolio
que orgllllir.Hva e a impotencia da espada que
o sustinha: ' Sabeis, Fontanes, o que mai me
aclm ira no mLtndJ? f:;' n impotencí Lda (orça,
lJam (1L1!d11' qualqller coisa, Só 1111 duas po
tencias no mundo: a espada e o c~pirito .. Com
o nndar do tempo, é s mpre o espirito quem
de. bn 1ala a espada .•

E deveremos suppor que, neBsas conju
raçõe. da força (;onlra o e, pirito, a imper
tiuencias ue um regulamenlo ynll1:1m nHli' do
que o prostigio elo gladio viclorioso?

(1) ROj,porl, Jl'lg<. 70 o ij.
(1) GUlzO'r: llftlmoi"es, 10111. lJI, pago 21,.

Pl JIonitmr, do 3 brlll11"'·. nnno 1'-.
H

Ora, toda a Lbeorin qlle Lende a inaugnrnr
nominalmente II liberdad dr. en~ino, cel'
ceanrl -a parcial ou radicnlmento por moi o de
re~tricções mais OUl1lenos ar! itraria::;, tE'm por
base e'sn confiança esLulla no poder organiza
dor e croador da força.

Que é, de fúilO, o Estado? Um ~ysLema, uma
escola, uma opinião, nlDa philo ophia, um
culto, uma verdade? Não, sem duvida ne
nllumn. O Estado é apenas a organização lega!
dns garantias de paz comlllum e mutuo ros
peito ellt,ro as v[lrias crença, convicções o
tLI~dencias quo disputam, pela propaganda
per.'uasiva, o dominio do mundo. A verdado
scientifica, a verdade moral, a verdade rei i
"iosa estão fóra da sua compelenein. E' na
região snperior do espirito, é na e phera livre
das conseiencia que olla' se d balem, caem,
ou triump:131ll. Transpondo e~se termo, e. 01'
bitando do circulo onde se 1110 encerram as
altas prerogativl1s de rOllro.onlanLe da grande
perwllalidflde nacionnj perante os outrns e
protector do individno na Ena tranquillidade,
ua sun propriedndc, na SLla liberdade, exce
deudo es"es limite., já o E llldo não é mais
essa eminente f,bstracção mural, armada dos
reenrsos d,1 forc,::1 colleetií'a, por int resse de
todos, em apoio do rlireilo Llc cadn UOl ; des
apparecc-Ihc e e cnrncter impessoal que con
stituo n sua eminencia e a sua legitimidade,
pa 1'0 deixar em rei VO, descoberto, DÚ, em
todo o odioso dns paixões pessoaes, ou do es
pirito de pnrcialidade flue o nnima, o grupo,
mais ou menos numeroso, dos homens flue
governa m. Si o Estado não lem fé, nem escola,
essa nelltralidade, igualando ::\s de todos a
religião e a opinião dos homens que actual·
mente oecnpam as posições supremas, é n
segurança impnl'cial de todas as escolas e de
todas as crençns; m:1S, i é legitimo flu.e o
Estado len11a um molde obrigatorio para o
culto, ou para o eusino, longe do a sonlar, com
iS30. a perpl'tuidalle etcrna ele ulna verdaue,
não estaiJelecereis senão a inamo,rillilidade da
io toleral1l'ia.

Exenida hontem pela Inquisição em nome
da inFallibilidade ela igreja ~el-o·ha amanhã
pelo materiu!ismo sob a illvocação da certeza
scienliOca. f.;ada symhoJo do fé, cada preoc
cupação de y tema, cnda bancleil'a ele partido
terão a sua voz, o seu ["(>inado, o seu seGulo,
em que ompunhom fi, rma do radicalismo refor
madol', para esmagar implacavelmente o ad
ver ario, que, ponco antes, com o mesmo ins
trumento, os eSOlagavn. Porque, cumpl'e tel-o
em Yista, o prin ipio da oppressão é um só, é o
mesmo, nas mãos de 'l'orquemada, ou do
Robespierre, dos dominicanos, ou dos COIl ven
ciona~s: o que varia, é unicamente o intere se
a que serve, nesla ou naquella occllsião. Todos
appellam I ara Cl CflIlSciI!11C;(( do E-;Iado, todo
lhe suppõem uma lLlmrr, capaz do crl:'l' ou
negar a Dem, de fifiar-se :'l escolasti a dú
S. 'l'hoDlaz ou ás conclrl"lies atheisticas da
inducção experimenlal.

E, si OEstado tem realmente essn ciJllscicn
cia, susceptiv I de religiosidade oa irreligio
sidade, e S:1. alma de pllil"sopho, -Lorlo' os
qnp a in\' ·cam. nos extrrll11lg lliaflll'lrn!mrnlr,
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oppo tos da irreligião e da piedade, todos, uns
contra o oulros, têm no mesmo tempo razão.
E' absurdo, está duro. Mas um ab:iLlI'do ha-de
determin:I1' outro. O E tado é o govorno exer
l'ido pela mnioria ou minoria da n'lção. Que
ha-de SOl', poi', emquanto ti religião e ii ver
d:lde, a con cieocia do Estado, o credo do Es
tado, a COII vicçno du Estado, senão o conj uocto
ou a rcsulwnlo das convicções, dos credos e
das conscioncia que compõem a min ria ou n
ma iorill g-ol'ernan te? Mas ti maioria, hontrm
crente, pólle ser bcje inCl'edula, e n minoria
nlll~a :'gora, ,erá upersticio.a amanhã. Impio
nos di,ls da Convenção, sceptico sob Bona
parle, orthodoxo com Luiz XVIII, o E tado
obedecia em pre:is inspil'nçõl's da ua fé, e
obl'lIva nm 110nle da doutrinn que Ibe reco
nhece n outoridclde de drflnil' o /Jem e o m:l[

m l11utOl'Í:1S de con ciencia e opinião.
Quanlo n nós, rejeitamos de ididameute esse

dele,lav'l erro, que promove o E Lado ao
pClpel de Mentor do espirito bumano e pae do
pal's ue falllilias. ElJe acaba infelizmente de
re Lugir, ontre seenas dolorosas para a liber
dade e perigos que fazem tremer pejo fuluro
do instituições amadas enlre nós, n'um paiz
charo cspecialmente ii nossa mça, e a que a
lib rdade, ordinariamente roal praticada no
seio delle, deve, r.m toda a parte, os mais me
mora veis beneficias. Sem desconbecer as dilli·
culdades exc6pcionaes, em qne a descommunal
expansão lia ultram(lTItanismo, uaquelle paiz,
colloca alli o Estado; sem as umir uma com
p tencia de apreciação, que não nos toca, na
polilica de um governo que, por numero~os

titulas, mel' 'ce as nossas sympatbiàs e o nosso
resl eito, notaremos, todavia, pelo interesse da
antithese que olferecem com a nossas, frisflll
do-os mais deOnidamente pela nitidez perfeita
do contraste, certas idéns, aventuradas no
parlamento francez, a proposito da liberdade
do ensino, pelo ministro da instrucção, Eis (J

linguagem de 1. Ferry :
< O E wdo deve manter certa direcção sua

sob?'e as intelligencias. Sois, ou não, pela di
rOt:l:iio ela intelligencias? ... (1) Eis ainda,
senhores, uma divergencin profunda, a cujo
respeito nunc:l nos en'enderemos com osto
lado (l<J camara (a di'/'cilll) ... Sim, .ba, da part.e
do E lado, que deixa abrir estabelecimentos de
ensino, mn acto de eon~ança nos mestres. Tal
a nossa theoria ; não é vossa. Não, bem o sei t
P?'elenúais substitt!ir essa con~ança do Estado
pela confiança do 1Jae de {amitias.

< ii di/'eita.-Sim, sim, pela liberdade I
< O MINlsTno.- Pois bem: eu vos respondo

que ha mil. pae de famitias, cujo direito é se/',
peta ?nflUOS, tão rcspátado quanto os out?'OS ;
pois os abrange a todos: é o Estado. ' (2)

O,lnton sustentava, anles do estadista con
temporaneo, que < as creanças pertencem á
republica an les de pertencerem aos paes .•
Leppt'lletier Saint Fargeau, no seu l:elebre
projecto, ljUe, apeznr do entbusiasrno ele

(I) JOIll'lIal Oniml de la Rêpllbl. Ft'allc., i O do julho,
Ilag. 5942.

(2) JOlu'!Ial Ofliciel, io do julho, pago 5943,

Michelet (1), transviado ao ponto de fazer-Ibe
emphnticHmonte a apologia, nesse titulo'sonoro,
que lhe paz, de < revolução da 'infaneia D, não
passa de um arremedo cbimerico e odio o das
instituições de Lycurgo e dos devaneios de
Platão, applicava, entre applausos de Robes
pierrll, o mesmo pI incipio, propondo: • Decre
tomos que toda' as creanças, men inos e me
ni nH , estas de cinco a onze annos, nquelles
de cinco a doze, serão educadas em commum,
á custa do E tado, e receberão, dur-ante esse:!
eis ou sete annos, a mesma educaeão. ' O'(Ihi

logicamente, como corollario da these do Es
tado cbefe de famiIin, a par dessa coml11unbão
perfeita num só ensino, a uniformidClde do
trajo, a identidade da alimontação, a c(!sa da
i,qvaldade, o monopolio da escola nacional, a
infilllibilidade da moral ?'epublieana, o ponti
licadu nltra·diviuo do Estado, levantando, e
demolindo deuses. Lnboulaye disse bem :
< M. Ferry não se 31Joiou em Robespierre, c
queixar·se-hia da compararão. Comtudo, é lá
quo vne pnrar este bello systema ; toda a dilfe
rença consiste en tre o govefIJo que hoje temos
e a tyrnnnia da Convenção. Mas quem póde
responder pelo governo de amanhã? Venha
nm imperio ; venba uma monarchia, que apoie
o throno no altar; venha uma Convenção; e
com as leis da republit:a Ó que se confiscarão
as gerações novas. Si implantaes nas leis a
Lyrannia, cedo ou tarde ella emergir:í; e muitas
vezes as primeiras victimas que escolhe, são
as que a inauguraram. » (2)

Mas, ao menos, terá esse regimen a vantagem
de fundar a paz, crear a harmonia dos espi
ritos, realizar entre as intelligencias esse
nccõrdo, que foi, noutros seculos, o sonbo da
unidade religiosa, e é ainda, entre os delirios
do socialismo contemporaneo, a utopia da
igualdade communista ? Haverfl, no absoJu- •
tiSOlO dessa « compressão salutar», que cada
interesse politico explora á feição das SLlas
conveniencias e dos seus preconceit.)s, um
penhor, transitorio sequer, de estabilidade e
um centro efficaz de proselytismo em favor
das instituições que a éxercem ?

O exemplo da propria França, onde todos
os partidos e todos os regimens tentaram a
experiencia, demonst ra abso Iutamen te C] ue não.
« Tres monarcbias sUCCM ivamente», obser
vnva Montalembert em 18~8, defendendo, na
Assembléa Nacional, a liberdade de ensino,
• tres monarcbias, uma após outra, desde o
começo deste seculo, arrogaram a si o mo
nopolio do ensino, a direcção dos espiritos,
com ° fim de impedir a expansno da liberdade
dos corações c das intelligencias. E de que lbes
serviu essa pretenção ? O imperio nutriu-a;
cahiu o imperio, e não creou imperialistas.
A restauração meneou, como lhe aprouve, °
ensino publico, e cabiu, sem fazer legitimistas.
A monarchia de julbo dirigiu, por sua vez,
durante dezoito annos, a instrucção publica,
e tambem pereceu, sem formar dynastic'.)s.

(i) MlcnELET : His!oi1'e de la Réuolutioll Fmllçaise,
tomo IV, pago 390.

(2) E. LABOaLAYR: La libel'té d'eusei,qllemellt et les pl'O
jets de lois de M. Jules Fm-y. Paris, iSSO. pago 30,
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Pois hem : eu supplico á republica que apro
veite esse tripl ice exemplo, f;)Zendo por i e
pela liberdade o que essa tres monarcllia não
souberam, ou não quizeram fazer; porque lhe
predigo, si o não fizer, perecerá tambem,
como as tres monarchias pereceram, ou, pelo
menos, não obterá por meio do ensino publico
mai republicanos do que os realista quo ella
obtiveram.' (1.) O grande orador não conse
guiu, porém, infundir na constituição repu·
blicana de 1.848 e ~e principio de for<;a ; e a
segunda republica de,nppareceu, como todos
os governos que a tinham precedido desde os
fins do seculo XVllI 'em deixar mais adeptos
do que elle . Veio o segundo imperio, ger.1do
por urna traição e abysmado num~ \'ergonha ;
amou e zelou o monopolio da Unil'ersidade,
e não foi menos infeliz. Pelo contrario, nunca
um throno preparou mai solidamente a revo
lução. Lição viva, e oxalá que util a outros I
O imperio de Luiz Napoleão, elo depo itario
inflei da segunda republica, foi o ,.,rande re·
publicanisauor ela Fránça ; varreu da face do
paiz a lenda napoleonica, e levou o sen liOleuto
republicano até ás entranha da nação. Ii:' i to,
e ta eonsub tanciação profunda com o enLi
menta popular, o que con titue a estabilidade
da terceirn republic~, e lhe afiançn uma per
maneucia definitiva. Pos am os partido agora
cultivar com juizo essa situação mag-nifica;
elO vez de arri cal·a, rOl1l pendo e se laço de
união, á fl1rça de resurreições odiosas da idéa
autoritaria, para cujos erros vimos tenderem
as medidas restricLivas que, de cá, atravez do
oceano, nos fizeram empallidecer, não ha
muito, pela sorte da liberdade num paiz, de
onde as fulgurações e os eclip es della
illuminam, ou ob,curecem o mundo. Possam
elles comprehender, emfim, que« só a liber·
dade é capaz de pacificar os espiritos .• (2)

Que os espiritos religio os acreditem pia
mente na infallJbilidade da igreja, a que se·
guem, é logico : ella encarna para os crentes a
omnisciencia divina. Mas a infallihilidade
humana ,eria ao me mo tempo:) mais irriso
ria das velleidades e o mais abominavel dos
systemas de govel'llo. Ora, e~sa pretenção
esconde-se no intimo de todas as leis que pre
tendam constituir o Estado em juiz universal
da qualidade do en ino e da profisciencia do
mestre. Porque, si o Estado, que não vem a
ser mais que um corpo de inrlividuo" é tão
humanamente susceptivel de erro, quanto
cada um dos individuos que o compõem,- em
que nome,a não ser no da força, se lhe ha
de admittir a prerogativa de impor á opiniões
o seu crivo, joeirand') e la daquella, con·
demnando umas á mudez, prote.~endo outras
com o privilegio da propaganda exclusi va ?
E, si sen atam ente não se póde reconhecer o
direito de designar o erro, e prohibir-Ihe a
vulgarisação, senão :íqueIle a quem fór indis
putavel a posse absoluta da verdade-, então
recusando implacavelmente a umas, e franque-

(I) MONTALEMBERT: DiscOlll·S. Paris, 1860. Tomo III,
pag.93-4.

(2) En. LABOUUYB: Op. cit., pago 43.

ando livremente a outras influencia. intellec·
tuaes o acce o ao en iuo popular, qúe theoria
proclamfirieis, senno a do E 'tado en inante, a
do E tado infaIlivel, a do Estado io'!'eja ?

Não quereriam ir tão longe, belll que na
realidaue vão, o amigo' c.es as limitaç,ôls á
liberdade. São apenas (no seu modo de jusli·
fiearem·se) transacções impostas ao princ;ipio
peja força de circum tancias imperio_as, de ne
ces idades supremas, de ameaça imminente
contra a ordem essencial das instituições 0
culare . E' o fanatismo subversivo, é a upers
tif;iio fautora da theocracia, é a disciplina das
conspirações permanentemen te organizadas
na milícia ostell ivn ou latente da eilas, o
que se tral'\ de extermí nar. OEstado é o gra nde
representante da intelligencia contra o ol.Jscu
rnntismo; é o inimigo arlllado da trevas; é o
irradiador vicLorioso da luz. Mas as victorias
da luz realizam-se ensinando, e não inhi·
l.Jindo ele ensinar o inimigos della; mas as
eiladas encoberta no suio das trevas evitam
se, levando até o fundo do e 'condrijo o raio
sereno da demonstração livremente di culida;
ma a força de erl'e, em vez dJ servi I' a
:ntelligtmcia, cujos triumplJos nunca hão de
ser solidas e irrevogaveis, senão quando o
oh taculo fór supprimido, em violencia, nem
iujustiça, em combate igual, pela enereria in
vencivel, posto que inerme, da verdade; mas.
privar o ob curanti 'mo da garantias do di
reito commuill, é dignifical-o com a mages
tade do infortunio, cingir-lhe a palma do mar
tyrio, aureolal-o com o esplendor da santida·
de, inspirar· lhe e~ es impr'vi tos movimen
tos de abnegação, eSfes grandes rasgos sce
nic05 de heroismo moral, que lhe caplivam
na mulher amai' podero a metade da no sa
e peeie, e prostram-lhe aos pés, 011. attitude
religio a da contemplação e da prece, a' ima·
ginações p\)pu[ares, fascinadas por e 5a gene
rosa ympathia que divini-a nos p'ersecruidos
os erro mais perigosos e a' cnu as mai fu
nestas • Honra a quem quer que oITra
por amor de alguma coisa I» (1) li:sta é a
voz aniversal da nntureza humana.

Certamente a vos'a commissão não passará
por nddicta a0S je·uitas. Si a/guem pon a,se
em assegq.rar a estes, no ensino, uma posição
juridica superior á dus livres pensadore , o
vigor da nos a (lpposição seria ainda mais
energico ; e ú contra eIle que acon elharia
mo ao li:stado a \rigilancia mais firme, em
quan to as tendencias da legislação patria e
os habitas da educação commum a segurarem
vautagen e privilegias ao interes es into
lerante de um culto. Ma o que a vo a com
missão quer precisamente, é romper, sem in
rtulgencia. cam essas tradiçõe . O eu pema·
menta fixo é fundar, no ensino, a liberdade;
e a liberdade não existe, ~enão eom a condi
ção de exisLir a me ma para todos, de não
conhecer Biblia nem Encyclopedia, Loyola
nem Darwin, pontificados religiosos nem
pontificados scientificos. Si a liberdade i01 par-

(i) E. RB'A" : Marc Aurele el la {in áll monde alUi·
que. (Paris, i882) c. XX, pago 344.
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ci~lutil DO jOSlllli'IIlO, é purquo ujes.litisOlo
L rin razuo COlltJ'i1 nós, Mas lião! A hisloria
ccrt fira quo o (Ilnllti 010 é orgnnic3n1entc
inc,qwz de rC'i til' ao oxygeut'o des.a atmo'
I'lu'l':1 renov;,da e agitada por lotlos os v('utos
elo cúJ.

Eis o qllC, ,linda rccenLissimamento, na
liVl"lIngluterra, cxpnuiJa um homem, ~egu

J'amenle il,suspoito do clericalismo, Ernesto
TI 'nall, Com D lilllpid z daqnol/n enunciaçi:io
uia[1hnna como o al.lll do mais puro nmbientc,
quo lho di liuaue a peuna hourava el/e cs'a
liberdade robusta, que aure a toda a opiniões
um asylo igualmenle sem <lescoufiao\,a' nem
I' . alvns, 0111 paginas que não re.i-lil1ws;;o de
s jo de transcrever .• T:'io impo" ivel., dizia,
• é a olução lheol'ica <lo problolllil rCligillso,
quanto facil lraçar a panta do proceclimcuLo
do E lado o do individuo nesLe õ1ssumpLo,
'I'udo re ume-se ll'unw 'ó palavra: liberdade.
II.. n,~da mais simples? A fé não se impõe;
cada um crG no qne tem Q0l' v nJadeiro, e ue
ningnem de/Jenrlu roput'l!' verdadeiro o qn',
com ou sem razão, é levado a considerar falso.
Negar a liberdaue de pensnr é UIlJa conLra
flicç~o. Mos da lilJordalle de pensar ao direito
UO oxprimir o qLlO e pensa I'ao npena Hill
passo, O l1ir'iLo é idenlico a rcspeilo de Lodos:
nÃo lenho o direilo UO inhiJJir a ningl1eL11 de
xpl'imir a sua opinião, como a ninguelll as

siste o de prohilJir a expre são da minha. Eis
nnlU theol'ia que bem llUmiluc parecertí [!os
donLor sIr.. n 'cendenlaes, quo se pre~nl11cm

possuidore" da ferdade absoluta. i;ÓS levlI
mos-lhes ullla grande vanla~om, Elles, para
SUl' consrquenLes, fiO obrigados·;1 fazer- e
perseguidores. A nó, porém, é lllldo sermos
Lolerantes para com lodos, ainda I'nra com os
quo, si pouest:elll, nlio o seriam comnosro.
Sim, cheguemos aLé esle paradoxo: :1 lilJCr
dauo é a melhor ar111n contra O' inillligo da
liI.Jerdild ' \/guns fauaticiJ <lizem-no com
sinceridade.• Nós \'0 tl malUO- a liherdade
• porque, Eegundo os vossos principio., vós
• n'Jl'a devei : mas de nós não a terieis, porq ne
c Lal livida nüo lias li eOmIllUL11 .• Pois bem:
demos-Ihl's, sem embargo, a lihel'llado, e n::o
('uidelllo' perder no llf'gocio i\ão; a tilH'?'
dada (; o I//'{/I/(/e cl;Ssotv/,llte de lodos os (alla
tismos. lleclamalldo a liberdfld Iara o meu
inimirro, para o que m'a suppri!niria,. si lhe
('oubes, e lias forçi!., faço-III em realidade ()
peiol' eles mimos. Ubrigo-o a l.JeI.Jer um Ilqnür
'o piLOSO, que o [cI1Jteaní, !lllquant cu me
('(n'e1'l'0 ~onhor de milll. A s'iencia Mroi
çO;I-se ao rr"imen vjril da'liberdade; o fann
li'lIlO oa supersliçào não n'ü supporLam. Mai'
f!amno fazemos o dOglllHLisll1o, Lrul.ando-o
com impluca\'el doçura, elo que perse
gninuo-n; p iscom essa meslna doçura incul
('amos ju lamente o principio liuO corla pela
b:lse todo o dogmati '010 ; a '"ber: que Ioda
COlllrO\- 'r,ia lIIcLilph~"ica é c:'leril, e flue,
II 'La Orc1l'l11, a verdade 'cgll11110 cau3 um é o
lue se Ih alligura enLI'eYef'. U essencial, por

lanto, não é cal,lr o eusino [Jerigosll " nfl'ocar
('el'(as vozc dis onanLes; o es ell 'ia I é levar
() l'spirito hum::lllo a UllJ eslndo., cm que o
cuml11um dos 1J0mens I'erc ba ri iuul.ilidado

<los, as coi 'ras. \ll1(lndo e:isa I ndcuciil c;hega
a er a almo,,,hera da socieuade, já o fallatic.:>
niio acha mai.' ue flue yiva: lá vencitl pela
brandura ~oraI. Si, em \-Cl do nwndar con
duzir l'olyULO ao 8upplicio. o I1Iagi 'ln;do ro
mano o despedl>sc. sOl'rindo, e apcrtando-Ihe
amigaVl'lmente :1 mão, l'nlyuLo n:io reillc;itliria,
e pódL~ . er, aLô, c1uu na velhice viesse ;1 rir dI,
imprudl'ncia juvenil (escapade), e cobra~~e
juizo., li)

ii;] de cerLo nm" e3cola, • que extirparill, sa·
tisfeila, d;J lelTa o ultimo vesLigio da liberdade,
COIIl receio de que ell" <Iproveilas'l 30 padre.•
(2) :'Iós, pI'lo contrario, preferimo Iodo, o:
ineonvcnieJ1les àa Jib,·rcladc, usurruid,l, ~rm

ob:lacnlo lel::J1. por Iodas a sei Las, ;i sUlerania
do Estado sobr,) as onseienc1a:::; porq ue a
obsol'vaçiio de lodos o LtllllPO·' nos mo~lrlJ que,
na s rie fio progresso lJumano, ha um:1 plilni
n:lção con~L~nle ti' fanatismo, acLiv~d,l prill
cipalmenle [J 'lo exercicio varonil da liberdadl',
e dutnura Iii sempre pela inlervunçiio aUlori
lal'ia do l~sLildo 110 <lominio do pensum 'nLo.
Indubilavelmenlc a eEcola converte·se em in
slruLllento de illflue11cia nas 1ll<10S do elero; e
o·te é um <los terrenos em qu~ mais difficl/ no
sení, por ora, iJ compeLellcia dll iniciaLiv,1 indi
viduai e <lo p'Jdor puldic eoutrn os rrcur o UO
pl'e. tigio religio o. Mil é na frag-oa uessils dill
cuIdados, quo se lempera o earacler das nações
livres. TIa perigo e 11lales na libel'dllde;
mas a sua compensilção é infinilamenLe su
perior ús ejJhem '1';1 e npp,lrentes vunlag 'ns
da compressão, qur.lqncr quI' l'ja o Lom paLor
nal da ua brandur;], c o tino do.; seu agenLe:;.
({ As qnei.x;ts, os llgg-ravos, as invl"clivlls lJue
a liJ)el'dado permitle », e-crcvia um parla
mentar, cuja i'nlavra roi muitas veze. dig-na
dei/a, • fJL1C lhe ;lCCU am os erros, quo lhe a~si
gnalnm os porigos, os xcessos, não se podem,
sen~o peln mais provocadora da,; inj usliças,
iil\'ocar em clasilhol1o deI/a. E sas murmur,l
çlíos e esses gemidos publicamente pruferitlos
ob a SU3 égide aLleslllllJ, e provam. pri111eil'o

:l xisleueia dell8, depuis o >eu soberano va
lar. NeullLlmn apologia, nenhulll pauegyrico
sel'in capaz de ;,<lvugar melhor a sua cau a;
nrnhumn arg·umenLaçilo, rle e:Labelecer me·
11101' a re;dlducle do seu imperio, a plouiLude
pnj~lnte ua SLla viua, E:isa critica;;, por vio
J..-nlns e e,cessi,as que sejam. presuppõ m, e
t!llIl10nslrnill, S0 pela sua dilla, a força e a
frauqul'zn das in:LiLUi\ões que ns deixam mu
nifesL,lr com lal eslrol1.do. Muilis ima: vezes
oo III,iI a sub,L'lllcia do homem e da sociedadl'.
A liberda lú LOI1I pr 'cio amenLo pOl' olJjecto
descubrir e:;e mal, para o gual·ecl'r. Em VI'Z
d er ü:' o o seu rlefl'ilo, é o seu fim, .. Os
governos livres, vÍ\'os, ou monos, não cn
lel'('1I1 quo ujn~uem o,; sirv;1 por meio de
I eticencias, nmordaçando, on fulsifieando n voz
dos I'aelo:. A verdade, o verdilcle inteira diLa
por Lodos e ,empre. aLmada sem desabrimenLo
e Svlll I'odüios, CDm Lodos os seus perigos o

'II E, RY.x.\~: C'J:lré"~11CeS ,I'Angl~telTa, P,tpis, iSSO.
Pag. 224-.

(J) ~rON'Al.t)IUI;~T. Di'DOlt/S, LOIl). r, pago XXIII.



lu~la n ~un eillcaz virtude, eis o que tem ido n
sua for~':J, a Sll:J gloria, a ua razão de ser .• (1)

Ora, a verdade qual é, qual é o erro, a res
peito de cadn go,,~rno dominanle, a respeito
de cada in.tiluiçRo exi tente? O erro na opi
nino de uns é a "Grdadc na de outros; o ena
nos ollJos elo poder é D -rerdade aos da 0ppo
sição ; o e1'1 o ao ver da Ol(tÍoria é a verdade
na convic~ão dos di.> ident"s. POI' ventura é
obre uma liJeorin sc ptica que assentamos os

direitus ria lib€rdade. Não; é sobre uma de
limit,lç;IO LIo competencia roal, Quem será,
nQôte IllUlldo, o deOnidor da verdade e do
elTo? O E l<ldo? Não; porque todos os erros
tnja ne!,:.ção exi te n,," inslituiçõe contempo
ranea.>, tôtJ1 'ido, cad,l qual a seu tempo, pre
ctllli ~do_ pelo Estado em instituições ante
riorcs; toc!"s a n-randes \-erdades, politicas,
~oriae e Illorae~,que as constituiçõe Illodernns
encarnam cm ~i, têm pa~ ado, 11111:1 por uma,
lia !'netes,no dos seculo , pelo duro cadinho
(la per,egnição, exercida palo Estado, religioso
ou secular, cm nome de outra verdade, np
posta á' do !loje Secula!', ou rei igioso, por
tanto, o Estado não pMe ser o 1irbitro. da
verdade, o qualiflcatlor do 01'1'0. Esta digni
dade perLc~ncc, pois, li sciencia, qne nàu
tcm org,luizaç50 offici,i1 cujo processo é a
investigação, c:uja Inz o debato, cujo meio
vital a libcrti:lLle. Meno;; mal vne em per·
miltil' com olln a manil'e3taçiio de cem erros,
do qne em !Iutol'i'ar pelo cerceamento della a
uPliressâo, ainda pa sag-eira, dc uma verda

de só. No;: a convicção inabalavel é, 10"0 quc
• as theorias mais subversivas, emqnanlo no
estado de theorias, dOD.lilndam reful.ação, e não
repressão.) (2)

Ora, a maior ou m~nor somma de vcrdadrs,
a 1I10nol' ou maior quantia de erros ministra
dos nelle é o que cOllôtitue a nalureza mais
on menos sii do ensino; e na apreciação d 'ste
elemcnto oslá a base da apreciação da eupnoi
dade menlal do pl'ofes;;or. L,lIgo. si o Estndo
não possue a pedra de toque da verdade II do
erro, o E~tado não é o alferidor necessm'io d,1
aptidão intellec tual do mestre.

Mas, dil'-nos-bno os dn lh€oria restri liva,
na avaliação da compelencia profi~sional do
in. tituidor primal'io não entra só c o exame
dfl~ concepções, rei igiosas ou se ien ti Ocas, ou
"cirntilica;; c religiosas, que a lição deUe ha de
transmittil' nos alumno Des'as o Estado não
conhecerá: tocam ao dominio indefinido dn
cOllvicçõe individuaes.» Queé, pois, o que
con Litlle mais o exame da dirccção int lIec
tu:d ele u ma escola? Surá o ystema do eu
pron-ramma ? n espirito dos seu mOlhodo ? a
i'.10ucncia da S!1U di ciplima? O merecimento
dos eus livros do en:lllo? Ma Ioda esta
cOl,diçõe;; cSl<io subordinada á primeira - as
creneas ou opiniõe;. do preceptor -, e della
intiniallll'lIte dependem. Percorramol-as, po
rém, uma a uma.

(I) Ibi!l., pag. XXIX.
(21 X. OLI=< (Roitor da lInivor~idaJo livro do Brn·

xoll" ): Ra,opOi·t: Quel; SOll les limites .Ié!lilim~s de la
libetlil cl'ellSei!llWllCllt, pago 3S. y. C01l0tes t~lter"a.II01lal de
l'e1lsei01lemcll(. BJ'lI '01103. iSSO .. Ra})l'orts },/"éllllllllQll·es. .

Serú pela escolha dos livro que o Estado ha
de inlervir ua escola pnrticular? Ma o livro
escolar ó uma creaçiio, mai ou meno dire
cta' dn philosopltia ou da fé a (j ue a escola
pertence. O goyerno quo di. pllzer da prero
gatin de rejeitnr o livro t('1\1 implicitamento
a de fazol' calar a opiniilo. Eil·o, outra vez,
assim, man-i Irado supromo da Yer,laue. E, i
pódo reprovar o lino, não será irrcsi tivel
mente lo~ico, eln f~l\'or deJle, o direito de
superintender no en. ino orill, c encilminhal-o 1
Is:o nito (InCrei . l!.,' ent50 pelo programmll
ljue pesarcis a escola, para lhe dar, (Jll
tlenegal', a autu!'iz;J fio d' cxi tir? !\Ias pela
grndua\,ão do' programmas actunrei", nua
mcdiata, milS inlmediata e !lo"itivamente,
sobre :l liberdade de cncla opinião, medindo·
lhe os limite daua dil&tabilidade e'colar.
Re.ta o IIlCthodll e fi disciplina. Mil o metho
cio é uma reSl11t,1I1LO inevillH'el de todos csses
dndos antel'iore~, com uma diO'crenl;ll, apenas,
mas aggl':1vantc, quanto á intorfercncia do
E tado neste dominio: ê que elle fI'cebe,. num
grau ainda mai profundo, o cunho da per 0
nalidade do profc' 01', da individualid:1de da
e cola, llo sopro IJriginario lJue a anima, da
in~;pira ão uetel'llliuanle que a gerou; de
tudo isso nilo se salvaria ab olutalOente nllda,
·ro regnlador l'os:e o Estado. Quanto :, di-ci
plina, essa é a vida inlimn ria cdu a '50, a
mais incoercivL'1 (];Is fnncções physiolon-icilS
da oscol:l, uma pura que Ião de conOança da
familia no mestre. Quereriei ub;;tituir, ne te
caso, pela do E'tlldo a conl1auça do pae, e fner
indirectaIllente do professor de pl'll1leiras let
tras um agente ilJtimo da a(imini Lraçno?
~o re!!íu1l'n dn in trncçi10 facnltiltiva, impor

CL'rta e determinada qnlllidade ao en-ino é a
mais sensivel da~ -conlradicçõe'; porque, si ti
lei prolege o direito d' ser analpllabeto, c mo
nos recusará o de contl'ntarmo-nos com uma
instruCl,:ão imperfeita? No regimen do ensino
obrig:ltorio, é intoleravelmente odioso; por
que ti impor a instrU(;1 50 e o mestre. prender
a gerações nova;; no molde invariavel do
poder.

Obrigar á in'trucção el mental' é necl~ssi
dado e justiça. Ncce sidade; porque a socie
dade humana carece irnpre cindivelmente ele
que a intelligencia dos seus menlbros preen
chaao meno' a uas funl'ç'õe rudimeutare., as
qnaes sem cortas bases de instruoção u50 podem
atliugir {j e lado normal. Ju tiça; porque a
pateruidade não póde.ju 'tifitar a sua sobera
nia, alé ao ponto de condemnar a prole inde
fe a ao estado mentalmente embryonario da
ignorenria nlJsolllta. Ante 11 negligencia ou
indig"llcia do: pHes. ('5Sa intervenção é p31'a
o Eslado. na pllrase ln n peita do catholico
Montalelllbel't, </. um di I'ld to e unl dever. » (i)
Este devtJl' e e te direito ão fatalmento
limitados pelo seu objeclo : a substitui
ção da ignorancia popular pela instrncção
popular. Gm e outro param, portanto, em
relação a cada individuo, na prova, :) que
deve ficar ado tricto, de ter adquirido os pri-

(I) )lo~TALu~IDEnT : DiSéQIlI"S' \'01. III, pago .ü:;,
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melros elementos do ensino geral. Fixe-se o
minimo das materias constilutivas da educa
ção escolar. Submella-se a população obrigada
a olla, que não frequentar a e cola publica,
a uma verificaç:io r guiaI' !e quo reallllente
se in true na e"cola independente, ou no seio
da familia. Nada mais. "Demonstrem os me
ninos ", diz o reitor da universidade livre do
Bruxellas, 4. que conbecem o que ão obl'iga
do a nber. Niio ba ta ? De de o instante em
que _e forneça e a prova, como qualificar a
inquiri~ão que versas. e acerca da pe soa do
profe -SOl', e discuti se as aptidões victo
rio. amente patonteadas pelo aprov ·itamenLo
dos alumnos? O direito da sociednde desap
parece, em 11e apparecendo o seu intere e.
Ora, o eu intere se reside no grau de saber
dos alumnos ; nada meno , nada mais. » '(1)

Prohibido () ensino sem o diploma o./licial do
capacidade, o Estado assulOe a i o encargo de
uma fiança, que não pMe Ler certeza de
honrnr seriam nto: abona o que não possue
meio& de alli:mçar. Dictar á escolhn dos parti
culares, em cada candidato ao profe sOI'ado, o
merito ou o t1emerito, a vocação ou a incapa
cidade, é Lomilr sobre os hornuro uma
caução impossÍl'eJ. Pois ha úrganiza~ão admi
ni trativê.l nenh uma, neste mundo, que possa
assegura r a seriedade da operação quali'
ficadora, a fidedignidade rigorosa dos seus
resultados? Quantas vezes a respon.alJilidadc
o./licial não cobrirá a inepcia, dando-llre carta
dl1 aplidão? Quanta outras não immolará o
merecimento, impondo-lhe o stygma de in·
competencia? E, todavia, para arrogar a si
eS:l funcção sobre todas melindrosa, era
mister a seguran~a absoluta de não errar;
'Porque os erro da iniciativa individual, no
dominio da liberdade plena, correm por sua
conla e ri co; emquanto os do E tado, si pre
tend r substiLuil-a, responsabilisam-no por
males, mais ou meno irrep~raveis, de que o
individuo é a primeira viclima, num sy terna
que annulla a ultima garantia do. intere e
privado, adormecendo-lhe apropria vigilancia
sobre si mesmo.

Nesta, como cm todas as applicações da
intelligellcia humana, o diclame da indicação
historica, o que mais evita os perigos de de·
cepção, e reune condições menos falliveis de
acerto, a grande lei ociologica em summa, é
a da concul'l'encia. Emule o Estado com a iui
ciativa individual em f\lrmar, nos cSlilbeleci
mentos oiliciaes professores nOlaveis; e, por
uma acção e reacção mutua, os profe sores pre
parados ua· escola do E tado erão lanlo
melhores, qUilnto mais e distinguirem os dos
instituto particulare, ao mesmo passo que
este, do seu lado, verão na superioridade do
ensino oflicial um estimulo imperioso para não
cessarem de progredir. Mas, si só o ESlado
tiver o privilegio de emiLtir patentes de pro
te 01', todas a probabil idades correrão em sen
tido inverso: o nivel da instrucção tenderá a
decahircontinua e imullaneamente no magis
terio privado e no corpo docente do governo.

(i) X. OI.IN: 01" cit., pago 42.

Não parecem á commissão menos inadmis
siveis que os diplomas de capacidade profis
sional, os de moralidade. E aqui, ainda uma
vez, faremos no sas as palavras, tão sen atas
:Iuanto liberae, de um do homens que, em
questões do ensino publico, gosam hoje, na
Bolgica,mais elevado conceito. «Não reflectem)),
escrevia elle, ha dois annos, «que não se
obtem um certificado de bons co Lume pelo
mesmo modo comu se conquista um diploma
scientifico. Forço o será confiar na notorie
dade Ora, ha prova mais fallaz? De quão
grandes criminosos não era illibada a repu
tação, até ao dia em que inopinadamente se
revelou o e candalo do seu proceder? De
outr:l parte, quantos homens de bem, sus
peitos o detrahidos, não se têm preservado
incolumes de qualquer impureza I Depois,
quem expedirá os altestados deste genero?
Instituir-se-ha um jury, nomear-se-ha uma
commissão, ou bastarão ossas inrormações
administrativas, emanadas, as mais das vezes,
das repartições do policia e destituidas das
mais elementares garantias de verdade e
imp!lrcialidnde? Seria entregar, a final de
contas. á policia e á administração toda a li
berdade dl1 en ino. Seria expormo-nos a
ver confundir-se frequentemente com a mo
ralidade publica a moralidade ordinaria, e
a proscreverem -se das escolas todos aq ue1l ..
cujns tendencias tivessem o infortunio de
cahir 110 desagrado do poder. CerLo, o ex
cesso de indulgencia ou o excesso de in
differença dos paes tem produzido, nesta
especie, mais de uma consequencia deplo
rave]. Cuidam, porém, que os abusos cessa
riam, si se exigisse o que benevolamente cha
mam c garantias de moralidade. ? De balde se
accumularão obstaculos, provas, formalidades;
mais de uma ovelha gafa os illudirá. Percor
ra-se a serie das condemnações, a que têm
dado occasião certos estabelecimentos: haverá
muitos, d'entre esses mestres delinquentes,
que, ao entrarem no e tabelecimento, não po
de 'em justificar plenamente a sua moralidade,
e o tentar as mais bri Ihantes certidões 1 O re
medio, aqui. não consiste na intervenção oili
ciaI. Elia teria o inconvenionte de envolver o
Estado, cada vez que falhasse um daquelJes
a quem elle tivesse concedido solemnemente
o diploma de virtude. Teria o defeito, ainda
m:lior, ue arrefecer a vigilancia das famiHas,
que facilmente propenderiam a deposhar cega
con[]ança em miseraveis, protegidos pelo
certificado omcial. Releva habituar as po
pulações II mais iniciativa, e convem attribuir·
lhes maior quinhão de responsabilidade. A
approvaç.'io elos estatutos pelo governo não
tem impedido os desastres de crescido nu
mero de sociedades anonymas; a exhibi-
ão de alguns documentGs ofllciaes não fará

de apparecerem as quebras de moralidade.
Industriae o pae de familias em não julgar
pela apparencia, em examinar por si proprio,
om exigir os penhores que reclama a solici
tude por seu filho: i sto, sim, que será mais
util e mais serio .• (i)

(i) X. 01.111: 01" cit., pago 44.
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Nosso principio é, pois, o de J. Simon, di·
zendo, n'um relatorio parlamentar, em f848 :
({. A republica não conhece as congregações,
para a opprimir, ou patrocinar: só vê deante
de si profe sores .• E' o de Benjamin Con tant,
resistindo, elle sósinho, sob a Restauração,
com esse alto bom senso liberal que constitue
a distincção da sua superioridade, ao mono
polia uuiversitario, defendido a uma por dou
trinarias e liboraes: «Em educação, como em
tudo, vele o governo, e preserve: mas con·
serve-sI' neutro; alfaste os obstaculos ; alhano
as vereda ; quanto ao bom exilo no caminhar,
póde confial· o ao individuo .• (i)

Essa autonomia, • esse direito de ensinar,
quando se quer, e aprender, onde se entende,
que forma a liberdade de en ino. (2), nóslh'o
reeonhecemos, sem ~egunda tenção nem meiu
termo. Rejeitamo. o regimen prussillno, onde
o direito de ensinar não existe, senão ao ariJi
trio do Estado, que o outorga, ou retira, á dis·
crição; rejeitamos, ainda, n limitações do
direito franeez, com que o proprio projecto
Paulo Bert, infelizmente, não soube, ou não
pôde romper. O no so modelo é a Inglaterra
e a União Americana.

O substitutivo, como o decreto de 19 de
abril, nfio admitte os diplomas rle rapacidade
e moralidade, a autorizaç~io prévia e a super
intelldencia do Estado nas escolas particulares.

Das clausulas impostas pelo decreto ao exer
cicio do direito de ensinar, só uma nos pa
receu cOnter certo embaraço á liberdade, certo
germen de arlJiLl'io; e por isso a riscá mos.
Queremos f;lHar da c inspecção para qa?'anti?'
as condições de moralídade .• (Art. '1°, pI'.)
Em que consistil'iam,no pensamento do decreto,
as condições da boa moral escolar? Não n'o
diz, nem se decifra. Que elementos ha para
uma definição legal da im71loralidade nas casas
de en ino, que estabeleça regras de moralidade
preci"as, e impossibilite radicalmente o arbi
trio? Não os con hecemos, nem acreditamos na
sua existencia. Qual a siJUcçào repressiva, re
servada ao Estado, para os varios graus, neces
sariamente numeroso' e subtis, da escala da
criminalidade nessa classe e pecial de delictos?
Ignoramol-o. 'reria em mente o de'creto os
crimes de impur za qualificados já no direito
commum? Mns, si é isto o que cogitava pre
venir, suppomos e cusada :t especificação.
Essas infracções, uma vez descobertas, cahem
natul'almente soh o alcance do codigo r.rimi
nal. Bastava, portanto, privar esse delictos
da garantia de clandestinidade, que lhes asse
gurnria o direito, conferido aos e tabeleci
mentos particulares, de negarem-se ao ingresso
dos inspectores do E tudo. E' o que fez o sub
sti tutivo.

A phrase c inspecção de moral idade J atIlgu
rou-se-nos perigosa, pelo vago e indeciso do
seu significado. Na IJratica, ella trahiria as
intenções, não temos duvida nenhumn que
eminentemente liberae, do decreto. Não é

(i) B. CONSTANT: Commentaire Slll' Filallgieri. Paris,
i822. Parlo IV, O. I.

(i) J. SIMON: L'ecote, pago 24'.

accaso immoral aos olhos dos espiritos adeanta~

dos, a.disciplina das esc9las clericaes, com as
suas devoções a ceticas, as suas apologias do
celibato e es e desprendimento da familia,
systematica e urdamente propinadl! ao cora·
ção das crennças? Não é immol'al, ante os mo·
rali tas ultramon tanos, o ensino scientifico da
escola leiga, buscando firmemente a theorill.
da creação, o criterio do seu futuro, o segredo
das sua maravilhas, não no improvisto dos mi·
lagres, nos golpes de Estado do sobrenatural,
mas nas leis immutaveis du vida, na ordem
constante do univer o? Em nome, pois, da
mOl'alisação da e cola, a in pecção incredula
esta beleceria a servidão absoluta dos institn tos
clericaes de ensino; do mesmo modo como a
in pecção fanatica, em nomo da mesma neces
sidade, impos ibilitaria as funcções do magis
teria !lOS estabelecimentos seculares. Uma le
gislação capaz des a flexibilidade abusiva seria
a Iucta, a proscl'ipção do direito, o talião da
intolerancia contra a intolerancia, a de forra
alternativa e o dominio perenne de reacções
oppostas. Cumpria decididamente evitar este
perigo, ex ti rpa r esta possibil idade.

Entretanto, manteremos com alguns acres
centamento, as obrigações impostas á escola
partieular pelos §§ 1, 2, 3, e ~, art. iodo decr.
de :19 de abril; porque nenhum desses encar
gos importa limitação da liberdade.

As condições elementares de llygiene, ainda
nas escolas cu teadas pela iniciativa indivi·
dual, ou p-elo espirito do a.sociação, não po
diam ficar entregues ás fraquezas, ás especu
lações e :is negligencias da vigilancia paterna
o do interes e particular. Uma escola é uma
agglomera~ão excepcional de individuos. A
sua in alubridade, pai, será um fóco de in
fectão excepcionalm~nte activo para a cir·
cumvizinhança !l, ao mesmo tempo, para in·
numeros pontos dispersos da loc8lidade, aonde
cada alumno irá depositar. no seio de sua casa,
entre os membros de uma familia mais ou
menos numerosa, os.germons deleterio , que o
ambiente impuro da aula lhe tiver transmit
tillo. Depoi, o Estado reprl' enta a naciona
lidade: e esta. por uma neclssidade imperiosa
de conservação propria, não póde con en til'
om que a saude das geraçõe nova. o arruine,
respirando, nos annos que decidem da vidn
do homem, um ar envenenado. Aqui nada
tem que ver. o principio individualista, e c' a
o risco do abu o; porque a questões de hy
giene sãu questões de pura averigunção cien
tifica, onde não penetram pl'eocr,upaçõ s do
fanatismo, nem intolerancia do systema.
Certamente seria levar dem:lsiado longo o
rigor na applicáção deste principias, o sub
meUer 11 construcção das casas de escolas par
tir:ulares a planos ou reg-ra invariavei, tra·
çarIos no regulamentos officiae. Ha, porém,
um minimo de re peito ás eurrencias da hy
giene escolar, cuja ob ervancin é e encial, e
cuja infracção requer a jnterfel~elJcin pre
ventiva e repressiva da autoridade. As dispo
sitões do sub titutivo, que têem este car3cler,
in piram-se na lei hoIlandeza de f7 de ago lo
de 1878. A procedencia não póde ser suspeita á
liberdade.



affigl1ro·.•-se-ll03, pai" mini ·trar ao serviço
di~Lil1 'lll que o sulJ'tiLutivo ('ria nr3Lü ~entielo
todos o meio' de scr completo, eX:1{'to. Um
c1c,;sc" meios t: o coneurso obrigaLoi i I <lo an
sin;! pllrlic.ular, levnntlo p rir 1dic'1011'nLe ,la
conheoÍlnen lo da r,'partição respecl iVil os
mappns precisos, cuju model,) o reglll8f1lcnLo
fiXDl'it para indicar o lIumero de ,dUlIlllOS
inscriplo;, por seu sexo, edade e c/n5'0 escolar,
a média das presenças e nu"oncins diarias, o
accn'sci:no Oll decrpsl'il11ento, na matl'ieula e
na in cripçfio, relativamrnU ao a11110 :lIlierior.
Oterll!o médio dos aln!l1nos p'll' Jll'l fe ;,01'.
Deixar OS'1\ conlriuuiç:io li espont'lIlUidntlo
individnnl cria renunci:lI', mÓrl1lelltu entre
nós, Loe1:1 a e, J!l}rnnça de reSllll:,do Sillí. fncLorio.

Na pl'opria União Americana e te el!lbllrnçO iS
vivamente entido. No Ohin, por excmplo, n
supcrintL:nde11Cia escolar do E:I'Hlo envirla e 
fOTÇOS, !la muito- anno,;, afj,,1 de obter uma
particip:lçiio regular do emino privado na
csLal,isti('a escolar. Referindo-se ,1 e-sa tenta·
LivD, emille ii commis.ão I'ranceza d' 1876 em
Philadeiphia a opini:io d que «l'lIa n orece·
ria ser i:-ticÜl a wla autorieli,des l'm todn a
parto»; e accrescenLa: «O fjlHI dizemo,; c1a
America, niio sPl'ia m no. vl'l'dndl'iro d J
nosso paiz.» (I) Poderia ter diLO: de todos os
paizes, onde o ensinJ quizer . pr Ullla rcalida·
de séria. Mas a exporiencia do Ohio mesmo
demoll Lra qll , conüado :\ coo[Jrrac;üo VUltlll
taria do principio individual, r ineXt:lIUivel
esle desideratuffi. «O supermLl'llllellLe »),
alte lam os commissario I'rancezes,« ex
pl'ime repetillas vezes o seu P"Z,I]' dl1 que as
relaçõe" da aULoridade e. colar COIl1 as c. colDs
lilrrlJ sejam ainda, mai' que muitas v'zes,
L..lbitllls, já pela dcsl'onfiança, já por uma
especiede la tilllavl'l indiITercllça. Elle mostra,
com parlicularidarll', os inconvenieutes, as
lacuna::, os erros, qur Lraz [Ís e:LaLi.licDs es
colares a au t'ucia tOlal ou pDrf'ial das escolas
livres. ») ('2) Bem se pMe imaginar, portanto,
quecou úmmada bnrla não seria, COUl o. nossos
habito.; de rotina e pregui\,'[l, a inallguraç50
legnl desle ramo ]e administração o:colar, si
[) dcixassemos li mercê da cspolllaneirlad' do
individuo, indiITel'l'llte e rl'fral'l:trio no pro
gre;; o, como de ordinario é entre nós.

Tiio pouco nos p:tr~ce qu on:tilua attpola-
do:í liberdade <l pl'ol1ibiçf1o de ensinar, ainda
em ímtitulos privados, impo 'ta aos individuos
que incorrerem, ou tiverem incorrido, numa
condemnn ão judiciaria por crimes de pro
funda malvadeza ou ignobil immoralidade,
como os (ju o subsLiLutivo c.speeifica. Não
contt'slamos D po sibilitlade ele reh;,bilitação
moral no. infrlize~ a quem a jUi'liça legal
houver infligido Ullla vez o.; s e terrível
stygmn. Os mais calorosos amigns LIa lilJel'da·
de de CD ino, porém, não terão motivo para
impugnilr c,La incapacidade. qU,I, ao me: mo
que pas'o salvaguarda a deliCadeza, extrema
mente sen~ivel ela pJ'ofi iio do erIucarlor esco-
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E sa lei prescreve:
• ArL. q.. - " Orei, por via administrativa,

consultando o intel\:s e da salubridade publica
e o do ensino, e talJelecerá regra gera ,
concernen tes á construcçiio e acondiciona
menta dos pr dias, onde e haja de dar o en
sino publico d prin1l'ira lelll'a, bem eomo ao
numer de alumoos admi sivei em cnda UlJl.

« O rei d t rminará, ao me mo Lempo, aL'
que ponLo tiS ca a ptlJ'ticnlal'es de ensino pri
mario devam s11jeilal'-se a essas I'egms .

• Arl. 5.-Não o dará o ensino e colar de
primeiras letlra~ nos edificios que o inspeclor
da fiscali';Ação medica âo E tado quali[lcar de
in alllbres. .. •

O preceito do decreLo, manLido pelo substi
lutivo, que ad tringe os e.slabpleci!.Dento- ~r~
vado a' pre tarem lb IllforOlaçoes requlsl
ladas poltl autoridade, e franquearem-lhe ·n
trada, empre que se aprl'sllnLnr " subotdi
na-se, em parle, ás con ideraçõe~ de hygieno
que vinlDS de expander, e qn ,.em es a can
Leia scriam facilmenLe fru.traveis;ell1 purte, a
um 'alLo intuito de pril"res o p col:\r, que, não
interes ando em nada a liberdade do iudividu
ou da as ociação, carl' sponde, enlrrLanlo, t1
uma neci} sidncle de primeil'a orelem na fun
elação do cusino popular: a de que a opini.ãlJ
publica per cmtL: constantemente o e>:tado 10
timo da instrucção particular, !Ião menos q.ue
o da publica, e o conheça, medl3ntu relataria
preci. os e e tatisticas regulares.

A organização inLelligentc e incara ~a .e-·
taListieu escolar exige do ESLado .aCl'lfil'IOS,
para cujo bom exilo o interesse pn.rtic,u~al'
não tem o direito de recusar a sua c mLl'Ibulçao.
A liberdade de en iuar não é a liberdade de
occul tal' o que se en iua. O ensino não é .uma
eouspiraçiio, que careça da sombril pilrn Vl\rer,
nem um" especulação in'dustrinl, para ver no
egredo a alllla dtl sua pro pe~idade. A'pu.oIi

cidade con ·titue, pel.. contrarIO, um prIllC'lJI.O
essencial ao seu espirito, um el'meoto Ol'~aOl

co da sua vida, a gal'antia.~I11P.reterivel dessa
vasta liberdad,' que o substltullVO lh alJianç1.
D sde o momento em que a in pecyão omcial
não a si ta ao exames, pnra aSSllml r voto, ou
diJigil-o' uão exija a eOlnmunicaçã uos es
latlllOs e progTammn~ com o intuito de o
approvar, ou I' provar, não visite a aulas po
deurlo inl1uir no destino do mesLre, ou na dls
eiplina da e cola, niio impouh.a ,!1 exhibição
periouica de informaçõe eslatlstlca3 armada
da pl'erogativa de distribuir pri!<Içàe ou
favores; desde que, cm summa, nao exerça,
nem possa, medianto e ses recurso:, . exercer
autoridade obre a vida /lscol;]r. e CII1.1a- e ao
direito, puramente pa ivo; de ))I'esen~a (J

sciencia [lC!! ille a a indepcndenCla dos lUS'
tituLO Irivac10 . Oonus, de facillimo desem
penh que a reforma ne la parle, Ibe clia,
é apenas um impo to reve. tinuo a rórn~a de
um enriçEJ, c10 mesmo modo como podia as-
umir a de uma prestação peCl1UiDria . é um

Lributo mbd'ico razoavel, ncce -ivel á [01'\3.
de lo o , a que o intere e publico submcLtc
o inlerll e particular, sem o losar l~OS SI:U (l) RdPPO/ t SUi' n1lst,., P"jlll. i< l'c.l'posit. Míu. de Phi-
proventos, nem o magoar no sell.melmd,re: latlelph., pag, 63l, 1l0L't.

P lo crn loca e~p cinlmrnl' fi rslatt. tlcll,. I:!) Op. ril. p'[:. C,10, nota.
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METRonos E PROGRAMMA ESCOLAR

Reforma dos melhodos e reforma do me, tre:
eis, numa expressão completa, a reforma esco
lar inteira j eis o progresso todo e, ao mesmo
tempo, toda a dilliculdade contra a mais en
durecida de todas as rotinas, - a rotina peda
gog-ica.

Cumpre renovar o melbodo, organica, sub
stanciai, absolutamente, nas nossas escolas.
Ou antes, cumpre CTeal' o methodo; por
quanto o que exisle entre nós, u urpou um
nome, que s6 por antipbrase lhe a sentaria:
não é o melhodo de en inar; é, pelo contra
rio, o meLhodo de inhabilitar para aprender.
A creanç", esse bello organismo, animado, in
quieto, assimilativo feliz, cornos seus sentidos
dilatados pela viveza das impressões como
amplas janellas abertas para a nature~a, com
a sua in aciavel curiosidade interior a aUra
hH-a para a observação dos phenomenos que
a rodeiam, com o seu instincto investigativo,
com a sua irreprimivel sympathia pela rea~

lidilde, com a sua espontaneidade podero a,
fecunda, creadora, com a ua capacid.ade in
comparave] de entir e amar. o divino prazer
de conhecer J (3), -II creança, ua cida a ;:im,
sustentada as'im peja independencia dos pri
meiros annas, entra para o regimen da escolil,
como flor, que retil'assem do ambiente energico
e Inmino'o do céo tropical, para experimentar
na vida vegetativa da planta os elfeilo da pri
vação do sol, do ar livre, de todas a condiçõe
es enciaes á natureza da pobre creaturinha
condemnada.

O primeiro attentado que contra ella, contra
a sua existencia normal, contra os eus di
I'eitos indefesos commettem o mestre e o me-
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lar, não acreditamos desfalque de jeias precio- . tbodo, é e quecerem no alumno a existencia de
sa o thesouro da libenlade individual. ão é um corpo com as mai imperio a de todas as
possivel ir mai. long-e, na defesa deste gran- neces idades. A escola olvida, ignora que a
de principio, do ~ue o relator da lei llelrra de educação não actua sobre elemenlos impal
i879. o eu entender, a scola particular pavei, que a ua influencia e exerce conti·
póde ensinar até o desp,'eso drl lei. "Custa- nua directamente sobre a saude do orga
nos a comprebender,») diz elle, « qualquer ni mo.
besitação a este respeito. Os que não admittem O homem é um resultado moral do cerebro
delictos de opinião, não devem erigir em de· que a educação lhe formou. Para o mais in
licto a critica de uma lei ou de uma in~titui- tran irrente dos espiritualistas, esta verdade é
ção. Que imporIa o enunciar·se e sa lingua· ele um caracter tão ineluctavel, quanto para os
gem dentro numa e cola, ou alhures, no que não admittem a alma immaterial. Quer
pulpito, ou na rua, n'um eslabelE'cimento vejamo no pen_amento um facto puramente
publico ou privado?» (i) ão seria possivel animal, uma ccreção ela sub tancia org-a
certamente deduzir da liberdade do pensa· nica, uma expres ão de simples nlternções
mento um corollario mais amplo, tl1ai O'e- moleculares' quer o reputemos a manifes
neroso, mais audaz, bem que, ao nosso ver, tação de um prin('ipio .uperior á creação vi
estrictamenle juslO. Pois bem: e"se me mo ivel, immortal entre as creaLura morlaes,
adeanladissimoespirito, referindo-seá incapa- -um ponto ba, em que todas a opiniões hão
cidade criminal que ó substitutivo e tatue, de chegar necessariamenle a uma con equen
opina que contra e sa medida, a que elle cia roltlmum : é que a funcçõe do espirito,
Sl1b creve, "seria difficil encontrar objecção neste mw!do, dependem tão directa e aI) nlu
de algum valor.») (2) tamente da integridnde das funcções cere

braes, quanto d~ inlegridnde do apparelho
ga trico a vida da nutrição. Do me mo modo
que um estoll1ago arruinado não se presta a
digerir, um cerebro arruinado nào se pre. ta
a pensar. A ed ucatão, portanto, e lá {unda
menlú/mente ubordinada á physioloo-ia. Ha-de
• e tudar a' condiçãe. do orgam pen :mte em
relação ao pensamento, preci amnLlte como o
physiologo estuda o olho na sua relaçõe
com a vi ta. 1 (I)

Os methodo dominante, porém, eslão em
hostilidade aberta com a exigencias desse
factor decisivo na vida humana. O cerebro
humano, • esse engenho de algumas pole
gadas apenas de dia metro, cujo peso, termo
médio, não passll de quarenta e nove onças,
ma' cujas ceJlul<t e fibras se contam por cen
tena de milhões, variando, em espe sura, de
um millionesimo ( LO~.O()() ) até um trecen-

tesi mo ( 3()()~OOO Yde polegad<l; es e engen bo,
onde cada polegada quadrflda da sub lancia
cinzenta fornece o sub tractum á evolução,
pelo menos, de oito mil idéas impres as e dis
tlDctas, e cuja substancia total alimenta a
evolução e impressão de dezenas de milhões
de idéa , que tem o poder de reavivar ob a
acção do e timulo apropri<tdo j esse engonho
vari<ls de cujas partes ão em:iveis [, innume
ravcis vibral:õe_ por segundo; es e en~enho

que triln mitte a en ação, ,1 emoção, o pen
saml'nto, a vontade por t.ihras distinctas, cuja
promptidào tem sido subtilmente medida p0r
fracçõe de egundo j esse encrenho, e-se me
canismo capaz de operar e ses e outros prodi
gios sem consciencin de attrito, dor, ou tur
bnção, comt:mtu só que o deixemo elaborar
se convenientement, em intervirmos na
sua acção norlnal J (2), e-se orgão admiravel,

(I) X. OLIN: Op. cit., pag.45.
(2) Ibid., pago 44.
(3) SANTO AOOSTINIlO.
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(I) < •••• studying Lho eondiLions of Lha thinking organ
in eODneelion wiLb LhougbL, jusL as wo ludy lho oye in ils
rolaLio. s to sight.• OLIVER 'VS.'DELL HOLYES: Mecha
n15m ill Thought and Morais, pago •.

(2) EDWAllD H_ CLARKE M. D. : Tlw bl'iláillg or a brai..,
pags. ')9-31.
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(j miduI' :13,0IlliJJ'O du rf:3 lJ l o rg'illIiG:J,-no \le
I'icdu lIlai IJlolindroso U3 sua existencia, na
dnd/J da ua rormaçilO, IJunndo Lodo o cons

li',~ngimonLo Ú lilJerdnde da$ suas runcções, Ú
cxpnJl 50 natal'al d~s su',s rorças 0111 germen,
olJra ralnlJllenlc obrl' o sen uC' tino , por
(nnto, sohre o d('~lino do hOlllem, IJue 011e tem
(le governar, é slllJlneLLiIl pl'lo escoln:t nnl
processo de concçITo tenaz ue s)'sLel1l3Lico
ntrophiamenlo, Qllal(Juor de nó ,sem IllUitO
rsrorço, eneonLral'lí cm si o' \'0 Ligio indo
101"0i$ do '5a influeucia damninha, que deixa
vincados para toda n viun ainua OJ espiriLo
mais relizc·, os que têm a forLuna de vil' a
perceLel' nl,'ulU dia o mal, e reagir conLra
ello.

O prim iro carncter de -a pedagogia des
natLll'nda c homiGida é a eulLura oxclu iva,
mas ininLclligelllc, uruLal, da memoria. Des
pertaI' a cu rio illade, innata ,lO homem e viva
ei~:iJna no menino, eis o primeiro empeaho do
profe,sor, nUlll meLhodo racional. D:1 curio
sidade nasce a allenção; da aLLençüo n per
cepçiío e:1 memoria inLelJigenL .• Ensinar n
quem não tem [I curiosidade de aprender, Ú
semear um cnlllpo que nito se al'OL1. ConLenta
s o prores'or inllnlJil de apres.. ntar aos
di cipulos D lição, e verificar mais tarde si a
não e~quecel'nm. As im aquel/es euja memoria
é prompta e Lenn, consel'vam o e piriLo num
eslado meramenLe passivo, como o indivilluo
que, andando llluiLO tempo ex.clusiva
mento de palanqnim. acabasse por per ler
qaa i de lodo o 11"0 da pernas. Depois es
puntam-se de que pes oa lrio bem ensina
elas, e de (anLa ra ilidallo no aprender e "ecor
dnr, não vellliam a s I' homen halJels; COiSCL
llio l'az (tvel, quanto SUppOI' qlle 7Ilnrt vasllt
cistf.l'un, jlOl'qlle lI'//W vez se encheu, se houvesse
rle translol'l7Im' I'ln ((mIe lJl'l'ennl', » (1) Este
vicio, tão apropl'iadamenLe caraclerisado pelo
:1I'cebispn Wililtuly, é, ol'dinariamenLe, meno
um sign<ll da incapacidade do mesLre, do que
uma 'xpr . são da impropriellado do meLhuclo,

Es.e ml'thodo é o que eumpr erradicar,
Elle nulomnLi.a, n um tempo, o l11esLI'O e o
alL1mno, I'eduzidos n dl~a. mnchina. de I'e
peti{'30 nwLel'iili. 1'01' e/lu o ensino, em vez
de r uma fOl'ça vil'n, encarnada no prore SOl',
eon iste Ilpenas num grosseil'o processo de
moldaI' ri~orosamen le a liçiio do me, tl'e pell)
texto do !irro, il1du.'Lriar no' !Iflbilos de
tlmn repl'o lucção e Icril, pel:1 pbrase in
flcxivel do compendio e pela pnlavl'a servil
do pl'ecepLor, o espil'ito do nlumuo, O menino
nilO ó uma alma: é umn taboa, onde elll
llULe. O cerebro não so IraLa como um CJm
posLo ol'gnnico, vivenle, mn 1'01110 uma ver
dad 'ira mas a inel'temente plasLica, amolgavel
ao. mai' ab ul'do caprichos. A eduração 11~0

se considel'n como um I'a lo pby iúlogico e
moral, mas com') uma e-pecie do Ll'abalho de
m,ll'chetarin, O menino que mniOl' uumero
du pnginns g1','1",11' tex tualll1en te na cnueça,
qu por mais tempo a I'oliror 113 meul , qne

(1) AnclI. \YII,ITELr: AIII,"/()(iolls ali nll'llll'S ESSIII • llf
S,1l'F's·, A)lllil GAI_l.O\\',w : /, /.. pR". 10i, •

mais IrompLCI e l:.I:.1eL:lil1CilLu a' Iles.]obr:l1' n
uma per"ul1 ta do qu('sl io na rio [,do pl<1 do, esse
a mais applalidida, a mnis IIr"l11i(1(1a e <1 mais
esper;ll1çosa I1gurn (la cl:i~$e.

• A mÓI' ]l~rte das l'rinnçns e mancehos •
(rlizin ,'lnarL Mill, ref'i'inllo-sr n um ();:Iildo
ti coisas ali:i~ J\ota,elillentr ~llperior no
nosso) • 0111 cnjo espiriLo se inlrod1l7ill muiLa
cópia de no~õos, vem 11 ficar, n30 fortalecidos,
mas ajoujados na suns l'aculLlndes meulaes.
Repletos d fUl'Los, opiniões e phra 's alheias,
que sUPij\'(Jm, ne '.·es espi!'ilOS, o poder do fol'
il!ar opiniões proprins, -muiLos filhos lIu
homen eminenLes, qne ,Ii uno f'J1Taram a
sacrifil:ios por educa r :1 prole, crescem mero
papagucadores (1nLrrnters) d.) que lhes en
sinaram, incap'lzPs de orientarem-se rÓl'a dn
calha quo ssa educaç50 IheJ Lraçou. Não foi,
porém, es a edur:açflo de empacliamcnto
(cI'Jm), iJ que eu tive, !lfl'u pae nllnC:1 admitLiu
que a minha instrllc~'50 degeneras 'e em mero
exereicio dn memoria. AnLes I'ori:ejou ~empre.

niio só para que odes nvolvilllenlo da intel
ligencia acompanhas,e invariavelmente lado a
lado o curso do onsino, como par:! que, em
sumia possivel, o I reeedoss '. l'i!io se Ine dizia
coisa n"llhllm~, que eu pelos meus esforços
pes oa' pode::so tlescubrir; deixantlo-sc-m'
apurar toda a minha dili a el1l.:ia, para atinar,
por mim mesmo, o que devia apréndc:'. J (1.)

O li! tlwdo d<1 e~coln, entre UÓ:', é pr0cisa
menLe o opposLo do adoptado por JiJmes Mill
na educação de ,eu filho; e os menos infeli
zes frueLos do ensino, em nos.o paiz, rarissillln
vez ,e avnnlajnm em qualidado ao Cjue SLuart
JlIill averbou do crear pnpagaios, e empal1í\i
nar ú entendimento.

Para formação complela do nos o juizo,
bw;cálr,o. estur1nr a situll"ão real das coLas
110 municipio neutro. O r lator dn vossn com
llliss30 leve o desg-o Lo de enconLrar, n:H me
Ihllres e 'colas omciaes nn 10('alid:1de, oste des
graçado achnq u ' Por via de regra os mesLres
s~o o lI1enos culpados nesta imbecilisnção om
cial da mocidade. Deste rnOI'Ule pecc:1do canil';]
n P,ILI'iól u contra n humnnidólde n responsaiJili
dilll' enbe qnilsi todil ~ pc. simrJ direcção do
cn, ino popular,:lo meLhodos, ao. li\'l'os ado
ptaLlo.',- nllm sysLema em que :l ndopçiio im,
port:l, de filcLo,nm verdadeiro privilegio,

_Ia,.; escola' municipaes, por exemplo, que
são da' m uo,' mal organiznd,Js ne La ca
pital, corri' como 1iYl'0 de leiLura e douLrina
um cathecismo, que apOnLnl','mos, enLre olllros,
e'1I11O ~pl'CII/l('U do !:enp.l'o de iu'lracç.ão u,nnl
/10 paiz, O relnlor da commis,iío ouviu exa·
min;]I' por 1'110 alguns discipulos, natural,
monte e colhidos pelo me Lre d'entre os mais
nproveitados; e o objecLo das pCI'g'lInL:1S, o
11 odo ne inlerrogar, a Il:1Lureza das j'espOSL:1S
ludo qunlil1ca o estado la Limoso do en,ino:
a inepcia na escolha du manual, o captiveiro
doloroso do me~Lre ao fO;'llJ:!lismo do compen·
dia, a incousciencia :1utomalicn do nl1l111110,

(l) .I. STUAIlT ~"l.L: .J.llt01:0'lI"}J.',y (fi.' c'1:(. r,nlld.,
~II)CCr.LXXIX:l, llng-. '11.
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rmaginae, numa uns l'ngin~ do livro pri· Escriptura, foram ,anLific,)cl0 desde o io da
vi legindo, e 'Lo topir.o: sua mãe, ma Ó depois de terem elles con-

• A lerr.urnllça àos beneficio .de José já c Lrabido a mancha original como os outros ho
tinlla upagado; 'porque de on.linario os ht- mens.'
Illcns e esquocem uepre sa elo JJem que lhes E aiuda:
fnem. • ] di'• 11 II gencla relll a ser a remis,ão I álida

U professor, aeel t:lnC!o deabrir o eompcllllio deanto de Dous da pOlla tomp)ral devida pelos
nesta passagl'ln,s:dJci' como inquiro ú creau- peceildos possoaes já perdo~dos quanto á culpa
an~'a? Ouvilllo ·Ihe eS!:l pergunta: o pena elorn:l, o que fóra do ,acralllenLo o lo

- « De que 6 quo os IlomollS ,e e qucrem g-ilimo superior concede, fazendo applicação
depressa? » do LI.C50uro ua igreja, cm favor do \'orda-

E o pobro alurúno do tem r produzir maclii- duirnmonlo arrependidos e que cUlllprel1J
nallllcnte, l'm re:'po la: certas condições imposta' .•

- « Do bom que lhe: rllZelll. • De Ioda ,'~la aravia melaphysica f/UO idéa
f\'outro logi;r, resa o texto: apurarú o menino? que sentimento, a n50 ser
a Os emprrgos de j<liz c SUIJIIllO ,acel'(lote o enjào do estudo o o horror ii esr:ola?

não eo,tulD:ll'am-SO reuoir lia mcsm,l po-- Pudorinmos llIultiplicar :10 inflniLo os eXPom-
so~? • pios .

.1;\ se prol'll a rospnSlfl. ])0 Ulll lil'l'inilo do, mais rccontos, cujo ti-
o E' fÓl'a do cluvidn '.lue pOllomo pellir a tulo indica no [luteI' :1 pnl'sua '~IO do harcr

VOLt.; a COll\'crsiío uo nõJ1 pcccauol', o intercedor reunido para a en,ino cI:1 inl'lIncin nl11 vcnl,,-
pulos quo EolTrelll, • doiro esc:rinio de joias iulellectuao:, d ;I~l)-

Per_.n-un la : I'., )rilIlO~, logo ii primeira pagina, este I eriud'l,
- ( Quo é o quo rslú (\"1',1 <lo I:uyida 9 > que dá cópia elo mai':

- • O homem dovo elar uma oxistencia Jcgi-
lima a sens fililo.. » • A funcçlio do govel'llo é anle nog:;!iva

_ ( Que deve o homem e1ar II ons lilhos ? quo positiva e ,ctiva, e recluz-se em grande
Si ao monos cC.as inlol'l'Oo'raçõe e 'cg-nis- parte a Uill sysloma de proLoe<;i'Í!l, prolec~iío

,enl <Í leitura UO$ trechos a cnjo ,entidJ se da vida, da liberdado, da propriedade. •
ligam. compreh,:nde:·-.:e·lria nolla: o peil:'a- ~ it' lii ãO , IquellT'ecol _deS!a~~r-so ?O um
rul~lItÓ do sondar a furça de comprehen 50, lra~ o ce a 1[IJll1 o oP.l\n ,po I[!ea, e ~,1Il
rnai ou meno:' prompta, mais Gll menos 1101 mal !lel1l lIlellO~ que O.":tl OI~O do .UIlI III 1'0
<lo alulIlllo. Formuladas, porém, no aceaso: : ~u 1~ltU.I:~ .. pal.',i) ~ 1 P~lO!·lc~n:. IICO~.~I~C!o p:la
repro~ent:lm o lTI:li-: cli~flaralado jon-o de mo- cl1ancell, li,) U,S ,I plo\aço.c> OfiCldtS, e ~e
moria'. " ," c commenu3co eon~o um ('oojuncto do • noçoes

Temos leanto elu nlÍs um Cu.so completada de assumplos utOlS,11lltl elemelltanlllJllteexpcn-
c/outrina c/wútà, npprov[,du polo con olho su- tll~~S. i . ,I _

~ perior para as [lula, do goyel'llo io)po- • N~ leCUI,O dei o ha pen.an,enlos como
ria/. Compul a~-o, r. depar:lreis I:mccs como este.
estes: ( A cadoia do exemplo abrange todas as

• Os s[.crameulo são uns nrandos canaes idalle" na succes.ão infinita dos seus aHnei , o
que a dil'iua misericorc!in di. [lUZ, para por 1.1 admiração, 1lI5i dl.l imita.ciío, p.erpelúa. atril
elle- conduzir as ng'Il'1S da viua eternn, que vez dos seculos a verdadeira ar"'ocl" Cl~- a
mana d,is s3graui1~ cl13gas elo !"t1l'al1ol',-o com do ger,1iO. • .
ellas regar as nossas ,limas, » . Ser'i. oll~gau,Le a plira>o o p_rJl11orow o lal:or

FiK.ure cadn um, de si para cumsig-u, a !>i- 1111~raI'l0. Sera. Mas devcrnseos,oo C ~ylo IU
tlia\:iío I!a miserasiui,a illLclligeIJci3 infantil, tolllglvel eutro creall~as?Havera ulna sO',Ü'UIl
aute estu exccrpto do sorl11on3rin, ministrado tre ollas, lJue, por untr~ e,5sas lJ1lagolJso furllllls
l:01l10 substaucia nUlritiva ;j a\'idez uesso cspi- abstrill~t(ls, nxo uma Id 'D, aecresc_onle ao seu
rito em formal:ão; nnlc esses tropas da rho- cn~edal L1lna .1l~vI.unde? A n.oçao UO jJe.rpo
torica theologica, prup:na'Jo> a ul11a crcatul'n tUlu~lde, 3 de 1Il(ll1ll0, a de genlo, a.de aYI lo
quo quer vur, enlir, perscrutar. por ebor: craCla, ess~ c;ld~la. que. reune todas a IQudes
esslIs cha!!a' quo Inan"L1l agua, e, :as almas llO~ sou. elos IIlVI.SIVCIS, a per o!lIficaçao. du
fIuO o irrigam, ossa viua et(Jrun, o reSJrvnlo- elOIS enlitnelltcs Ilg~dus entre .1 pelo V121
rio do liqnido santo par:1 as :.t1l1liIS o Iwra as culos de desceJHlenclU e patel'llldade ,::ra~
chagas do ~alvadnr, r~5e~ "acramenl.os- ~omo o antor J1re~nn:o, elemOlJtos acc.cs,-IVCI<
1~:llJaC" portenlo 11ydl'auliro da mLericordia 'I" raculdade" percrptIVi1::; (le um menJJ1o?
divinJ. rmaginae:l 1:1' alJ\a, perplexa, alloniln, Qnanllo se abalançam ató :i região da 5riolJ
om prcsen~a de H: plJr3·eatl.l, qne II'mos fi in- cia, o pretendem aOoiçoal-a ús força illll'l
I'eliciclauc (Ie enlender tflo puuco f]Uanto ·lIa, lectira- cla errança, eis como CS211, obra rseo
e que o autor proval'(,lmeUle enlenderá Ião /al'rs o tornam transpal'e.!It's ao ontrndilllrnlo
pouco quanto nó. A' conrIlSü,) $0 seguirá a rudimentar da puerícia:
r:ldi:!a; com a fadiga ontral'á pelo ospirito a (O. prodllcto gaza 05, qne precedem, r.
distracção. Mas o automato ll\ibalh3, e n me- acompanha~ as erup\õe ,são: no período mai,;
moria carrega mais um pedregulho par,1 o seu actívo-chlonl1'i!to e sl/lfato de O(tiUlII, depoi:;
fardo. E' o que se quer. -nal'fJJhoto e CltlOI UNto dl'alnmolJium; dl'cre:;-

Aqui tendcs outra am ~ll'a: cenelo ii actiridado-oxylo de cal'fJ:l1lo, aeilJ
• !la muita lIiJr,~rl.nl:a Qutrc :\[uri;l, JcrcIJ1i'ISC carbolJico. agua e !ly(ll'O{leneo sl/tforada, (IUO se

~. J::~:J BnpLi~!:, qua, c.;uú diz :\ ~J:;rJd~. tI': vmp~cllJ; prl1l1uzll\:!s o cllxdrc, o cuu:!i·
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tuindo n im n sllt(atums. Finalmente-aci
do cm'bonico e ii:;ua. •

Isto, que qualquer alli tomaria por um
Ir cllo ue,tocado ri'entre O' apontamento de
um cllimic(I, é nem mais nem menos qur. um
complexo p/emelttw' de no\ões IIteis üs intelli
g 'ncias ai nda em embryão I Tem idéa o fl.le
nino do que vem a ser os chloruretos, !Ilstlll
gue o carbono do' sulfato , 'onl1ece o calcium,
o ammonium, o oxidos? Que importa I Far
tar, ate 'tal', ingurgital' a memo:'ia, ei a
qne tão.
. Quem não e tÍ\rer dado ao trabalho de es

tudaI' intilnamenlo esle aS'umpto, dosconfian
do das apparencias, e penetraudo até ao fundo
ingrato da realidade, nlio :onha, sequer, o que
vae L1e incrivel entre os abuso desse systema
e du pernicio o na sua influencia.

A 'abne de ver como se procuram incutir
á puericia noções elemenlal'es de sciencias na
turoes. Julgoe agora como se proFessa. em
escolas !Jrazileil':J , a historia e até a m!ltholo
gia. Foi IJUIl1 eXame escolar que o relator da
vossa commissão ouvi u estas perguntils

« - Qual o primeiro donatario de Snnto
Amaro?

(1.- A quem tucou primeiro a capitania de
S. Vicente?

" - Qualo primeil'O donalario de Ilheus?
« - Quantos rei hespanhoe governaram

o Brazil ?
« Qna1 . o animal que a mythologia figurava

com Ires cab ças?
<(. - Qual foi o guerreiro que arrastou Ires

vezes o corpo do seu inimigo vencido em
torno do' muros de uma cidade tão celebre
quanto desgt'nçada ? )

A promptidão em re ponder sacramental
mentc a esta questõe, acramental e empha
ticamente lirigidas, constituia para os mestres
a medida do aproveitamento dos alumnos; em
quanto para nó , para o observador aLLento e
condoido, era o mais manifesto symptoma ua
incompetenciu dos mestl'es, no' quae aliás, de
vemo diz r, não faltava estudo, talenlo e voo
'lIçlio (tanlo pôde, ;linda nas intelligencias
bem fot'nJDd~s, a força da rotina I).

Oustruiua assim llas creanças a curiosidade
natural, perd m de todu o habito de procurar
o sentido ás palavras, que repetem. Aprendem
por livro and se lhes Faliu no peccado ol'igi
nal, actllal, mOt'/al, e venial, em igreja mi
litante, paciente e tl'iwnphante, em jejum natu
t'a t e eucllat'istico, em latria, dulia e !lypel'du
lia, em q7'aca actual, habittial e santificante, em
indulgenciei parcia I e plenat-ia, em impedimentos
impedientes e dirimentes, em matet-üt e (órtna dos
saCl'ClIIwntos. Desacostumam- e, porém, de
peu ar, ao ponto de não discernirem, na ex
pre ões lOai frequenle e come inhas no u o
dia rio da Iições,o n xo que a. pronde ao' facto
e ás coi a lOai triviaes e ordinarias tia vida,
«Lembro· mo), diz UIlI O'rande escriptor ameri
cano, de unta menina, perfeitamente de envol
vida no e tudo e colar da geographia e astro
nomia, que ficou espantada um dia, ao ;aber

qne o chão do patco da casa de ua mãe fazia
realmente parte da uperficie da terra}) (i)

O pa mo desta crean~a é o de todas as victi
mas da educação mecanica. ao começarem a
perceber, já tarde, os primeiro traç?s da
realidade, atl'~vez das palavra COnVenl:IOUaeS
o dos facto de connexos agglomerado a esmo
na intellirrencia na cente.

Dicken c~boçou este systema, que é a ex
plicação da esterilidade de muitas épochas e da
iDan idade de fi ui tos povos, nnm dos seus
quadros admiraveis pelo espirito, pela philo
sOllhia e pela verdade. Todos nós aprende
mos, e a geração que nos ha de ucceder, está
aprendendo ainda, pelo processo do Dr, Blim
bel' e sua fil ha Coroolia na ed ucação do peq ueno
Paulo Dombey. « A livraria do nosso amigui
nho abarcava um pouco da lingun vernacula
e seu boccado de latim, nomes de coisas, de
clinaçõos de artigos e substantivos, exercicios,
r gras preliminares, um nada de orthographia,
qualquer relancear ele olhos pela historia
alltiO'a, um pe tanej~r da moderna, alguma ta
boada, dua. ou tres noções de pe ns e medidas
e certa informaçõe' geraes. Quando Paulo
chegou a deciCrar o numero doi, deu fé de
que já não tinha lembrança do numero um;
dos restos embutiu- e-lhe mais tarde o nu
mero trés, que resvalou á somma de quatro,
até que este se atrapalha se, embaraç~n.do-se

na idéa de dois. De modo que, no espmto da
creança, ficaram a oscillar como assumpto de
controver ia (open qaestions) as questões de
aber si vinte Romulos compõem um Remo, si

hic haec hoc e um arratel são uma e a mesma
coisa, si.o verbo concorda sempre com um
antigo bretão, si Ires vezes quatro fazem
Taurus, ou um toiro. )

Esto chaos é o resnltado natural do systema
praticado geralmente, nos paizes, como o nos
so, onde a renovação ainda não principiou.
Pela vista a memoria do menino é submettida
á acção directa dos textos do compendio,
como·a lamina de uma photogravura aos raios
do sol. Pelo ouvido soffre longa e reiterada
mente a influencia do ensino formalista do
mestre, como superficie inerte de um phono
grapho exposta á impl'es ão da voz. O resul
taLlo seria sobel'bo, magnifico, si a rotina
houvesse descoberto o molo de applicar á
edl1cação humana os melhodos de reproduc
ção indu trial das imagens e perpetuação me
canica do~ sons, Mas, como a natureza in
vencivelmente repelle esta afIinidade entre
os dois proce sos, o etreito inevitavel do sys
tema puramente ffinemonico é o mais cxtra
vagante, o mais tum ultuario, o mais desn trado
a:ropello de formulas e palavras no cerebro
da creança.

João Paulo Frederico Rich ter, na sua Auto
biographia, fez o merecido elogio da .sublimi:
dade desse metbodo.•De tal desenvolvImento e
capaz., suggeria elle, • esse processo de ceva
intellectl1al da infancia, que eu mesmo me
abalançaria a dirigir, pelo correio, uma escola

(i) BE~RY GHORG.: Pl'Ogl'CSS allll Pouel'ly (Now·York,
iS82l, pai. 1176.
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completa em Nova York, d'aqui l a cincoenta
dias de distancia do Novo Mundo, meramente
com expender por escripto aos meus discipu
los. dia por dia, o que houves em de aprender;
não me sendo preci o mais que ter ali i qual
quer ujeilo insignillcanle, a quem elles I)

rep.etissem. E emtanto eu, de longe, de fruc
tana a Gonsciencia das bel/as 1'ecordações con
servadas por meu ala mnos de~se curso de
instrucçào de COI' I •

Lubbock, prollig:mdo o ensino arido, « li·
vresco (bookish) », ministrado em certa escolas
(i), queixa- e de que os methodos em voga de'
cansem exces ivamente na memoria e muito
pouco na razão; de que façam demasiado aso
do~ livros e mui pouco das coisas; de que a·
crlfiquem a educação á in tmcção; de que
confundam o en.ino pela leitura com a scien
cia real; de que, em vez de arrazerem o espiri to
a obrar com liberdade e discrição, obstruam
o mecani~mo do cerebro humano com uma
~oeirada .de factos, confiados, quando muito,
a memoria, emquanto o que cumpria, é con
v rtel·os em parcella integrante do espirita da
creança .• (2) O illustre vice-chancellel' da
Universidade de Londres reclama o uso de
methodos mais vivos, mais inspirados nas
necessidades da vida (more li(e·like), e cou·
de.mna como «o grande perigo da educação esse
remado supremo e essa idolatria do ensino
pedanlesco.» (3)

Pois uem: essa exclusiva soberania, esse
culto religioso da educação mechanica Jloresce
eutre nós como em parte nenhuma. Lavra
com.o peste da escola ao lyceu, do lyceu ás fa·
culdades. Passa da cartilha aos pontos de exa·
me, dos ponlos de exame ás postillas academi
cas.E' do nosso paiz que se poderia dizer, com a
mais rigorosa justiça, o que menos justamente
a 'severava, ha an nos, da França a parcia
1idade de um aliá~ emineute escriptor alie·
mão: < O ensino de cór partica·se desde as
infimas até ás mais altas classes, e na mai.
ampla escala. ma lição de historia cifra-se
em aprender uma serie de data, sem as ve
rificar, e em adoptar em. exame opiniões for·
'iI'nadas por outros. Repetir uma fieira de no
mes €le cidades e montanhas, especialmente
das subdivisões e cidades principaes do paiz,
eis uma lição de geograpbia. A physica e a
chimica estudam-se, sem experimentar; a hi"
toria natural, sem ob ervar E, ao cabo, algu·
mas formulas escholasticas, logicas, psycholo
gicas e metaphysicas rematam o curso, e com·
pletam a instrucção .• (q,)

Já Bacon fazia votos par:l que se rtJprimisse
o abuso dos compendios. (5) Entre nós, pa·

(i) JonN LonnocK: Addrcsses, Polilical and EdllCall<lllal
(London, i879), pag. 7U.

(2) lb., Ilag. 96 ..
(3) lb., pags. 97-8.
(4) KAnL HILL.nnANo : FralIGC (md lhe F"ellCh in lhe se·

cOlld halr o( lhe nineleenth centllry. (Lond., 1881). Pago 50.
(5) The works of FRANCIS BACON. Edil. by J. pedding.

li. L. ElIis and Dougla. D. Heath. Vol. m. (Lond., 1876).
pag. 416 n.

rém, a leitura e a repetição formal do livro
constitnem a in-trucção toda. A natureza do
meuiuo res 'nte- e do mais vivu appetite
de realidade (1); e dão-lhe por palJUlo
crea('õps de uma phraseologia vã. Tem êde de
~déa;; conr~'etas; e aI imentam·n'a de abstracções
lmpalpavels. Carece energicamente de conhe·
ceI' ; e .lodo o ensino que lhe ministram, gyra
num Circulo, em que o entendimento infantil
não pe~etra, .e .as mais d~s vezes não póde pe·
netrar, o espmto das Ilçoes que lhe recitam.
Phl'a'e e idéas inverificad~s ou in verificllveis:
ei.s .toda a nutrição intelIe,·tual que e a tra
dIClOpa I pedau teri a p~o'porciona á puericia,
sequlo a ele saber POSitiVO, de conhecimento
pratic0 da coisas. < Quando \'emo!; a mente
juvenil Ilssoberbada de generalidades,' antes
de po. suir nenhum do dado concretos a que
ellas se referem; quando vemos as mathema
ticas admittida. sob a fórma puramente racio·
nal, em lagar da fórma empirica, por onde o
menino devia prir.cipial·as, como as princi
piou a especie humana; quando vemos um
studo L50 ab tracto como a grammatica in·

cluirIo entre os primeiros, e não entre os
ultimas (2); quando encontramos, em sumo
ma, a e col[l reduzida á mnemonisilção pas
siva, á recita~ão material e ó leitura incons·
ciente dos livros mai inconcilial'eis com
as exigenc ia. da naturez:) ; quando vemos as
gerações nascentes mirrarem sob a influencia
desses melhodos ab0min:lvei ,- de ta emente
ouca, cre taela pela educação, que a devill
fecundar, niío podemos esperar senão uma
nac!onalidnde esteril, depauperada, valetudi
nana, amanhada para todas as humilhações e
todas as sorprezas de um destino, de que a sua
educação não a preparou para assumir a ini
ciativa, prever as contingencias, e dirigir o
curso.

O mais seria voto da reforma, portanto, deve
ser predi por as circumstancias para um sys
tema de ensino popular, em que < o espirita
da creança não eja contrariado e tolhido no
~eu desenvolvimento pelas lições mechanicas
de me tres incapazes (stu.pid); em que a in
st.ru~ção, em vez de ser! pal'a o preceplor e o
dlsclpulo, um mutuo lllcommodo, seja um
prazer commum, satisfazendo, na ordem appro
p:iada, ús faculdade ,cada uma das quaes
vehementemente a pira a uma instrucção apre·
sentnda ob a devida fórma.}) (3)

A scala reformada ha de ser absolutamente
a antithe e da e cola actual.

A escola actual pre cinde absolutamente do
corpo e tio e pirito ; de conhece as leis fataes
do desenvolvimento phy iologico da creança ;
e, em vez de contribuir, por meio de cuidados
intelligentes, para a evolução natUl'al da vida
organica durante a primeira idade do homem,
não actua obl'e ella senão como uma das in·

(i) , Tho )'oullg 1""'0 a slrong al1l1olílo ror "oali!J .'
JOIIN 'TUA"T BLACKI •• Aplld, GALLOWAY: Ed .• pago 79.

(2) fuIIB'''T pe,c.,,: Tltc prill<:ip'les or Sociowgy (Now·
York, 1878),.vol. I, pago 110, § 5i.

(3) lb., § 3~2.!la . 797.
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nuel1cias mai - pel'l1iciosll, uma das mais
activas agencias da depaupera ão da especie.
Cuid,1 e·piriluali~ara eduCtlção,desconbecendo
o papel [Jrimllri'J deste elel1lento na eclncaç50
moral e na ednc<lção intellcclual. A naLureza,
[Jorrm, não abl'e mão dos seus direitos A
hygiene do corpo e a hyglene da alma ..ão iD
separavei . A scienci(l dam<J, com as provns
m~li irrefrllgaveis cm pnnho: A illLclJigencia,
neste mundo, carece Lauto do cerebro, como
as fnncçõe respiratorias do pulmão. O ccre
bro depende tanto do avigoramenlo geral dos
orgãos que o ~I!iolentam, Cjuanto o l'rncto da
(lrvore que o broLon. Ora, • nós precismnos
de um cerebro $iio, lanto parn reger nma cas:',
lJuanto p(lra capitane~lI' nm navio, tanto para
guiar bem a familiu, quanro para pre'idir
ncertadaOlente n UIIl congl'OSSo, tanto para as
minimas, quanto para as maxim"s olJrns Im
manas; além de que, em ambos os sexos, o
cerebro é o con -ervador d<J força (J o prolon
gador da vida. A' sna importancin como 01'
gam do enlendimellto, da volição e d<l energia
espiritual, accresce qne a força evolutiva delle,
mais que a força e,rolntiva rio oulro qualquer
orgam, é o flue habiliLa o homem e n mnll1cr
a supportar m o. encargos, e cumprirem os
deveres da existencia; • com o seu concurso,
melhor que com o de toda ~l medicina, é que
se ~ vencem os males da carne.· (I) Lon'O,
conclue perfeitamente a scienci~, • a CO,l
s!t'ucrlio do cerf.1Jro é o gr~nde proulema .ocial
destes tempos; e aos preceptores inC'.nmbe
larl!~ parLe na solução. Resolvido este, facil
serú liquidar os ontros ; porqnanto o eerebl'o
hurnlll10 é a ultima, a mais sublimo, a ' con-
ummada flor» do desenvolvimento da natu

reza neste planeta . .1[as ?leIo ti possivl'l obtel-a,
~cnão como a COl'ôa de {oelfl o corpo e, em /frallde
pal'te, como 1'e$ultado d~lle . • (2) Orn, a evo
Iução do cercbro humano, em cujo tle 'en vol
vimenlo regular e contém o de tino social e
moral de cada individuo, liga e rndicalmento
ú direcção que esse orgalU receuerno primeiro
per iodo da vida, Logo, importa urgeutemente,
'omo nece~sidade capital, reslitnir ao COl'/lO, a
esse. tabel'llaculu da alma " tomo o denomi
nava Uaeon (3), o seu logar eminente na
e.cola.

A e cola acLual oppõe- e, nos ~eus metho
dos e no seu programmD, ÚS indicações da
natureza. hlltretanto, « a educaç'üo . C'ja qnal
róI' a importanci,l da -na tarefa, seja qual fór
n audacia, com que se haja no de,pir-no da
condição e, ~((\, das prerogalivas da ~nim~

lidade, nem por isso (; menos incapn de
acrescentar um ntomo :1 e~sencia do procC'sso,
mediante o Cjual a nossn especie s elevou de
inluillões confn.a. a noções pr('ci·a~. Nfío o
púde; nem o deye. , (II)

{Il Ih. r, I. H. C,.\n.e: l'/'e huj/d'/la 'r ,t /"",,1/,
(l.lc" 1\1-20.

2 lb., pa~. ~1.

':I, • <':orluô hOlltÍlli:, quutl allllJldO I,rol IJUN..ldC.llo
Illl.u!.n O~.' B.\to.· : WOl'ks (!d. ci aJa), ,'. I, Jltll;. 60L

(~) I E5TA'.OZU : COIDIDcut l;crl'rudB in!lruít ses CI!
falll.:. Tr~J, lJ.,t.:; \ Pad , lS ~), !'J:;. ~\.

Quanjo a reforma enuncia a aspil'ação de
additar, com estudo. omiLtidos até hoje
neste paiz. o prograJ1lUla da e cola, não fal
tam á ignorauci:l o. conhecido logures com
muns, parn det'!omar conlra a inconveniencia
do «progral1llllas sobl'ec({l'l'e.f/ctdos. • Sobre
carrenado , porém, ,ão prl'CiS~Ulcnte os pro
gramlll~s adoptado boje; e é contra isso que
no Icv~ntamo .. Touo o programma de ensino
irrilcionnlmente concehidn e irracionalmente
pr<Jticado, não eclncil, não in.truo, não escla
rece; debiliLa, vicio, sohrecarrega o enten
dimento. Qu,l/quer dos as~umpto do pro
gramma vigentL', a leitl1ra, :, e cripta, a gram
matica, ou o r.'llculo elementar, constitl1e de
per si só, leccionado c mo hoje se leccionam,
um alimento indigesto, um fnrdo inteleravel
ás funcçõe$ dil nutrição iulellectual na t:reançll.
Porque ? POreJllC lIem na organisação do
programma, nem uo molho(!o (1ue o executa,
se respeita, se DcoOlpan!l'l, se eucamiuhD ii
natureziI.

Haveis de educar o Ul 'nino, como a naLu
reza educou o gen 'l'O humano. Ei·· o principio,
a lei, n cieocia d tOlla ~ ped<Jgogia racional.

As faculdades desenvolvom·se no indivielllo
infanLe, como se desenvolveram na especie
no cento. A dillerença entre o processo hi.Lo
rico da civili.acão e o proces~o e colar da edll
cação esllÍ unic:,mento na vantagem, que o
ndeanlndo grilu do desenvolvimento humano
lho proporcioua hoje, do reunir e condensar as
acquisições accumul:..das pelo" seculos, facil i
tando á primeira xpansão da intellig-encin
individual no ensino as condições de expe
riencia e obsen'ação, t:io diuiceis ii humanida
de nos primeiros estad(ls do 'eu desenvolvi-
meuto. _

lIJas a escola ra mOIT:meira procede em seu
tido exactamellte oppo to.
. Começa por desconhecer nos sentidos o ins

trumento fnndamental da educação humana.
I"roehel, « o verdadeiro psychologo ela vida
infantil. (1), moldou IJI'ol'undalllonte o seu
systemn ed ucati \'0 pela verdadú, ca pi La I boj e
el11 pedagogia, de quo o ucscnvolvimento es
pirilual e o desenvolvimento physico não au,
dam eparado~ na infallcia-, ~uLes cel'l'adn-
menLe EC entretecem um com o outro; de
que, no começo da vida, não ha desenvolvi
mento per{'optivel, a não ser pelos orgãos do
coriJO, o quaes con tiLllem os in Ll'Ulllontos
primordiaes do espirito; de que a primeira
exp3l1são da alma se eil'ectua par a par com
a do orgfíos physicos, e pOI' meio delles; do
qne é polo exercicio 1103 sentidos que a pri
meira educação ha de actuar sobre o espirilo
nasca.ule; do qne, durante n edado inil'ial (la
exi'lencia humana, ~s impressões sensorins
encerram em si o lmico lIIeio jJossÍ'/}l'l de de 
pcrrar ~ alma.

Educar (l vi ta, o ouvido, o olfacto: habi
luar o' senlidos a se exel't:erem naturalmente,
sem esforço c com elllcacia; en iJlIIl-o~ ,I

tli ,WiI' in diBSCW l';;Jagogoll dou \\ahICIl r-~ '(lJolog'!!l
dos KillolhBitslchcus lU crkBllllOllllll ZII \\Ilroligon h"cCIl.·
.-\. S. FJõr.UBI\: CtJII9rés I Ilttl)"J~'lti'.l;wl tl'J t·cusL'Fyw;mvllt.
llJ'll.d:'s, l!lSO. Pd!:. i1~.
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apprehenderrm os I'henomenos que se pa sam
de redor de nós, II lixa I'em na mente a i magell1
exacta dtls cuisa , tl noção precisa do facto',
eis a primei r:! mi sào da escola, e, entl'etnnlo.
a mais completament9 despre aCl1 na eCOIIO'
mia dos processos rudimentares que vigoram
rm nosso pair., A natureztl continuamente no
e~tá ensinando esse caminho, revelado por
lodos osinstinctos da inrancia; ma a rotina é
incapaz de curvar-se li necessidade intelligente
que nos aponta nos instinclo normaes da in
rancia a baljO de toda a educação salutar. Vil'e
toda a gente ahi na persuasão de que vê, sem
carecer de exercilar-se em ver, ouve sem se
acostumar a ouvir, distingue a realid,lde som
preci 'uo do babito de applicar accuradnmellle
11 raculdades de observação. A verdade, po
rém, é que, adormecidas es as di posições
natUl'aes pelo desuso, em que nos cria uma
educação insensata, assistimos I egos o surdos
n' uma infinidade de factos, e deixamos passar
despercebidas um numero innumeravel de
coisas, que constituiriam por i sós o funda
mento de toda a nos a instrucção duran te
n existencia inteira .• Os meninos carecem de
aprender a ver,como de aprender 11 pensar,.
(I) Affeiçoarilm-nos a encl!ergar o escutar
pelo olhos e ouvidos alheios, tl saber da na
lureza pelo testemunho dos nUlros, a diseorrer
pela rllzi'ío estranha; e o resultado é inhabili
tarmo-nos para di cernir a realidade, quo a es
cola nosdovia preparar para conhecermos dire
clamente, ma: que, estudada nas palavras do
livro ou do mestre, en(:n roa-se em phrases cou
suetudinarias, oão deiX:,llluo 110 e pirilo senão
impressões nnllas, incompletas, ou falsas.
«( SalJe-se», olrervan Michel Bréal, • quão
dillicil é de eslabelecer por depoimentos um
ponto de facto; mas as can as que fazem lilo
embaraçoso o conhecimento da verdnde, não
consistem 'ómente na paixão e no interesse' as
mais das vozes t'lmos de avir-nos com te te
munha, cLlja memoria, em vez de retel' ,1
imagem exacta do qlle pl'esencearam, modifi
ca os aconlecimentos, segundo certo id ai quP,
trazem na cabeça,)) (2) Por al1i se podem
avaliar de longe as con equencitls incalt.:ulavel
mente runestas de so methodo na rormaçà{J
das aI mas e na prepara~ão do fuluro so~ial.

Uma das condiçõe cardeaes da reforma e"co
lar, portanto, está em fazer da intLlição a
base de todo o methodo, de todo o ensino, de
tl)da a educação lJumann.

O verbalismo, es e vicio universal da nossa
instrucção, que o sabia pLJilolog-o e pedagogista
francez, depois da guerra de 18i 1, den uneia Ira
como. a chaga. da educação nacional no u
paiz, substitue, na creança, o pensalllonto indi·
vidual por simuIacrQs de procedencia alheia,
introduzido como co!'! os ina5similaveis no
cerebro do tll umno. Ja esco13 actual o en ino
começa pelll synthese, pelas definiçõe , pelas
genertllisações, pelas reaTaS nb tractas. Será

(I) MLLR. GATTl DE GA"(,~O: eemg', IIl!er-III', d~ l'ell
·jgll. Dru!. i8~ , pag. 237.
(i) M, DEliAI.: QtlelqllP: 1110 l S1I1' II ns !'llfio:l ptl)l. eu

F"~llce, I':'g. III.

jll'oce.,so UA Ilfllul'ezn na fo rmalfãn d:l
pOGcn idó"s do orig m pc ~onl que e.se ma·
lefico sy, tem" de educação pel'mitte germinar
l'm nó:? E' ,Inalylicamcnte, é discernindo as
paridade' e as diver~id,lde", é a socinndo tl5
s 'Illelhtlnçn ,e oppondo os contra tes, que a
inlelligencia do individuo, enlregue a si
proprio, como a da humanid:,de na ma in
fancia, tlrt'isca, e aCl)rltl o primeiros pa sos na
vida .• Emquauto ü mundo orgtlnico se cons
litue qua i que ~ó de qualro elementos chi
mico, o mundo iJ1Lcllcctu,,1 forma- c exclusi
vnmente, cm ultima analyso, apenas de dois
elelllf'ntos ~iillplcs: a percep~ão das seme
lhanças c a pereepção das difl'erenç'ls entre o
objecto do IIOS.'O conheciment .• (1) Compa
r,mdo, di Lioguinrlo, e c(lmbinando, portanto,
é que o menino chegará, pelo metbodo natu
1',11, á comprehensãn dos cartlctcJ'l\S que sepa
ram a COiSll, ii fixação dus ntnuidades que ns
ligam, ;i determinação das relações que as
communicam, á inducç,io dns leis que a
dominam, e explicnm;

No s.yslema cm voga entre .nós todos os
conhecimentos resultantes dessa serie de
opcr;lções ment;les se procuram levar ao
espirito do alumno cathechelicamente, redu
zida a inteJligencia da creança á mai inactiva
receptividade. Os rructos desse methodo são
ephemeros e damninbos: passam, sem deixar
reminiscencin, e e lerilisam o solo, a que fo·
ram impostos: • Em dia invernosos., dizia
Pe tnlozzi, • .brotam rapidamente os cogu
meios. Do mesmo modo, e não menos de
improviso, a definil'ões não intuitivas fazem
de abrochal' uma sciencia, Que, semelhante ao
co,~'umelo, belll tlepl'e,sa fenece, exposta ao
sol, e .obre a qual tlctua corno veneno a sere
nidade do céo. A và ostentaçào do ptllnHllS
de que. e compõe es a sciencia em raizes,
produz homen que imtlginam haver tocado ii
méta em touo os ramos do . aber, só porque
L:onsomem a exi 'tencitl adis erLar peno a
mente acerca d sse alvo; mns de facto, não
~e occupamjamai' de correr a elle, não tendo,
em toda n ,lln vid;l, encontrado na intuição
esse encanto e attl'llctivo indi peusaveis para
anastar os honlt'ns tlO minimo e rorço. Não
são r3ros, nesta nossa époclin, os individuas
de sa especie. A enfermidade da nos a ITera
çào con iste numa . ahedori~ que nos conduz
á sciencin 7)1'0 fOJ'1/!/llâ, como quem cond uzi e
um ptlralytico a uma (lrcna de corrida ; quando
a primeira conúiçüo. para que elle algnm dia
podesse correr, era, antes de Ludo, readquirir
o u o das pernas.' (2)

QUl'm conhecer o e tado mental de no sa
patria, não terá duvida em toure sal' que esteI" igualmente, o tlcbaque geral da 110.a
época e da nos a terra. A e cola é o pri meiro
e o mai~ decisiva faclor nessa detu,', ação da
humanidade. Como não er tlssim? Que flor
.olitaria deu nunca de !ii o pensamento, o af
recto, ou a vontade humana, que não estenda a

(I) E ..\. You''''''3: Seco'lIl Bool: or 1Jo/aIlY (l\ow York
1880), pag. 29~,

(2) PRHA'.OZ7.I: Cm",". (;01'/", 'jllsh', fes ellr , pago i9j'e
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sua raiz me tra alé o ub 010 dos primeiros
anno da vid:1 ? (i) O ponto de apoio ria
educaç1io dcve, portante, mudar j 11 ixar de
assentar-se exdu ivamenle no e pirilo do
mestrc, para e fixar principalmente na ener
gia individual, nas faculdnde productora do
alumno. Cumpre fazer do discipulo • o coo
perador do me. tr'c • (2), alargar o seu lra
baIlio pessoal, solicitar, fecundar • a ex
pansão das forças interiores. (3), estimular
o e forço intimo, a aptidõe instinctiv:1s e,
si no permiUem, a inventividade natural do
alumno. « T da a lição é morta de nascença,
si não promove a curiosidade da rreança "
reflecte a di rectora du Curso Normal de Edil
cação em Bruxclla-. (4,) E o meio funda
mental de predispor e se elemento impre
cindivel de fecundação do enten limento eSlá
em fazer da io trucção uma conquisla ind i
vidual do espirito do alumno. «O' esforços
do me-tre hão de lender meno a explicar os
facto, do que a coi local-o no dominio da expe
riencia pessoal do discipulo. N~o diga senno
o que esle não poder de. cobrir pela força dos
sentido, ou pela do raciocínio. Sua liçõe e
os livros darão fôrma definitiva e exacta ao
saber qlle a creança cOllleçou por adquirir in
tuitivmenle. O melbodo experimental, que re
novou as sciencias no eculo XVI, é o unico
tambem capaz de guiar na eonquista da verda
dc a mente juvenil.. (5) Verdades irrefraga
veis, que Froebel compendiou nestas pa lavras
da mai solida sabedoria pratica: •Sem duvida,
mais facil é receber juizos alheio, do que
formular cada qual o eu..Mas a quarta parte de
qualquer re po ta com que a creança atine,
vale infioilamente mais para a . ua in trucção,
do que a metade, compreliendida pelo menino,
de uma re posta enunciada por vós. Limi
tae-vos a a segurar aos vo os lilho con
diçõe que os babilitem a acertar com a res
posta .• (6)

Approximando-nos da natureza, emquanto
ao melhodo de ninar, a reforma não e tá
meno ad tricta a respeitai-a quanto aos li
mite do en ino essencial ii toda cre,ltura hu
mana. A este re peito a' grande capuciLlades
philosophicas e a grande notabilidades ped,
gogica' deste seculo estão intiQlamente de
ac 'ôrdo. O principio do en ino integral, en
trevisto pelo alIo engeoho de Rabelais e fur
mulado pela philosophia po itivn, é o norte, a
que deve tender a reorganização da escola.
O individuo é apena uma condensação da
humanidade; releva, portanto, janetar na
compo içào doscue pirilo os elementosessen
r,iaes que concorreram no proce o historico
do desenvolvimento geral do e~pirilo humano.
I A melhor in,truc'ão consi le numa recapi
tulação, tão completa quanlll ser possa, do

(t) FROBDBL : A eciucação cio homem.
(2) MLLP.. GATTI DE GA"OND: Op. ciL, pag. 228.
(3) n., pago ~2.

(4) Ib., pago 23L
(5) n., pago 232.
(6) FROKOaL ; A Bd~açào do homem.

progresso que a humanidade tem effectuado
por entre o cur o do seculo. Instruir um
homem é commllnicar-Ibe não ó a expe
riencia dos anciãos, mas tambem a de todas as
gel'ações que, viveram antes delle.. (i) O
entido desta aspiração da pedagogia moderna

lran luz nestas palavras de um americano:
• Empenha-se a educação em converter a car
reira do individuo num epitome infinitamente
abbreviado do CUl'SO da existencia da especie
humana j em fazei-o percorrer com a veloci
dade do relampago o terreno arduamente atra
ve,sado por aquelles que nos precederam; em
elevai-o nalguns annos á éminencia, cujo
accesso custou dezena de seculos aos nossos
antepassado. O cabedal completo da cultura
humana, porém, no complexo tolal dos por·
menores que o constituem, muito ba que se
tornou dema iadamenle va to, para caber
num homem a presumpção de s6nhoreal-o. O
mais a que se póde, pnrtanto, aspirar, é a ad
quiri rmos a summa e ubstnncia delle, os
seus mais preciosos resultados, e sentir
mo· no. inclinados para esse couj uncto
por uma sympathia assimilativa, que nos
permitta o sentimento do seu valor, e por
elle nos dignifique. A esta virtual influencia
da educação integral, até onde eUa jaz ao ai·
cance, e applica-se ao uso de todos os homens,
damos nós o nome de cultura individual..
( 2) E te sentimento de dignificação do
individuo pela communbão da sua intelli
o-encia com a intelligencia da especie não póde
resul tal' senão da integralidade un iversal do
en.ino, idéa que, na sua tendencia moderna,
« derivou do entimento profundo da igual
dade e do direito, que a todo homem a siste,
sejam quaes forem as circumstancias em que
o accaso o fez nascer, de desenvolver, da ma
neira mais completa possivel, todas as uas

. faculdades physicas e intellectl!l.ae .• (3)
Caberá, porém, nos limites do possivel a

applicação do principio da integralidade do
en ino á escola primaria? As inlelligencias
mais eminentes, os bomens da mais perfeita
competencia no a sumpto não vacillam em
rcspnndr.r, !loje, affirmativilmonte. «Tenho",
diz Huxley. « uma idéa mui clara do que
deve ser a inst mcção cleLO~ntar, do que ella
realmente póde ser, quando acertadamente
organ izada (what it reall!! may be when pro
pel"l.ll organised.) A instrucção, nesse grão, deve
babilitar um moço ele, termo médio, quinze
a deze ei allnos a ler e escrever a lingua ver
nacula com desembnraço, correcção e certo
sentimento da excellencia litteraria, adquirido
no e tudo do nossos e Crilltores clas 'icos ;
po "'ui r um conbecimento gemi da historia
patria e das grandes lei da existencia ocial;
ter assimilado os rudimentos das sciencias
pb y icas e p ychologicas, e conhecer cabal
mente o elementos da arithmelica e geometria.

(t) Cu. ~lISMBR : Mémoi"e SUl' la réfol'me des mélhodes et
des progmlllllles d'enseigllBlllBllt ( Paris, {880), pag. t3.

(2) W. D. WUlTN"Y: Orielllal atld litlgllistic studies.
First senes (Now York, (872). PaI'. 380.

(3) PAUL ROBIN: L'ellSeigllement illlégral. Na Rev. <ú
Phil. Positiv., tom. V, pago 27t.
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Cumpre, outrosim, achar- se instruido na
Iogica an tes por exemplos que preceito ;
adquirindo, ao mesmo tempo, antes como
recreaçüo que como tarefa, os elementos da
musica e do desenho. As im que a univer-ida
de não carece de occupar terreno differente do
occupado pela escola elementar. E uem o
póde; visto corno a instrucção que acabo de
esboçar, abrange todos o generos de conhe·
cimentos reaes e de actividade mental pos
siveis ao homem. »

O principio posilivo, que pretende e tender
á escola a in trucção encyclopedica, ampliai-a,
como base, como estofo commum á educação
da inteJligencia humana, a todas as camadas
sociaes, é incomparavelmente mais exequivel
do que os pr grammas escolares actualmente
pra ticados eutre nós. ln inuar, pelos 11Iethodos
objectivos, no espirito da creança as noções
rudimentnres da sciencia da realidade, ino
cu�ar-�he na intelligencia o habito de observar
e experimentar, é infinitamente menos ar
duo que marteHar-lhe na cabeça, por meio
de noções abstractas e verbaes, o cathecismo,
a grammatica e a taboada. Num caso tra ta -se
apenas de encaminhar suavemente a natureza;
no outro, de contrariai-a sy tematica e bru
talmente. «Metade do tempo que empregam
os methodos do ramerrão em inspirar ao maior
numero das creanças o horror da sciencia, é
quanto bastarin para proporcionar a todos urna
instrucção primaria encyclopedica. Nada
obsta que se conden em num opusculo, menos
volumoso que o conjuncto do cathecismo com
a historia sagrada, as coisas essenciaes em
cada ramo do saber po itivo. )} (i) Outra au
toridade, das mai modernas, e das de mais
respeitnda profisciencia, reconhece, aliás sem
pertencer á escola positiva, que« ha meio de
proporcionar e adaptar todos os conhecimentos
lÍ intelligencia dos alumnos de dez a duze
annos. » (2)

De certo os incapazes, pelos habito da ua
ed uca~ão, de perceber que a instrucção in
tegral não tem pur fim armazenar no espirito
do ai umno um arsenal de noções avulsas,
accumuladas na memoria como o artigos
de uma encyclopedia, mas desenvolveI' har
monicamente' pell! sua gradação natural,
todas a faculdades e energias humanas, con·
demnadas pelos methodos actuaes a eterno
Jethnrgo,. têm razão, consi deradas as coisas
pelo seu prirma, de motejar, e ela si ficar de
pretencioso, chimerico, irrealisavel o pro
gram mn da reforma. Si já tão gravosos são
para n intelligencia infantil o programmas
tradicionaes I Quando estes, na sua formula pri·
mitiva, inalteravel, de - ler, e crever, contar
e resar - não inspiram á maioria das creanças
senão medo, enfado, canceira e desalento,
que sern, si o ampliarmo ,~ao ponto de com·
prehenderem no dominio -da escola commum
a substnncin e sencial do saber humano 't

Rematado engano é, pOI'éIO, acreditar que
o nosso intento ejll introduzir o novo pro·

(i) M,SYE": Op. cil" pago 24.
(2) F"R~"EI1IL: RiJ{orllle de /'8Ilseil/'I. ptlbl., pago lOS.
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gramma por uma e pecie de encherto no
programmas antigos. O mal é intrinseco á
natureza de tes, ao seu espiriLo, á sua orien·
tação, aos seus processos. O que, portanto,
cumpre, é repudiar absolutamente o que
existe, e reorganisar inteiramente de novo o
programma escolar, tendo por norma esta lei
uprema: conformal·o com as exigencias da

evolução, observar a ordem natural, que os
actu;aes pro.q1'ammas invertem. «Queixam-se
mUItas veze paes e mestre da preguiça e
má vontade dos meninos. Ma dos mestres e
paes é toda a culpa, ou antes dos seus methodos.
Educadores ha, que acham meio de de,gostar
os mais bem dotados nlumnos, como ha ca·
valleiroR que têm o dom de avesar a rebe]]ões
os melhores animaes. Lendas religio as ou
mystica , entidades metapbysica , a gramma·
tica, a sophisitica e a eri tica, envoltas em
nescio c prlltencioso palavreado, não convêm á
infancia, faminta de saber positivo. Todos
esses objectos, que não correspondem a uma
necessidade immediata, são a morte da intel
Iigencia. A infancia seria grata a quem Ibe
tritul'a se a tarefn da sua instrucção. A verdade
é singella; nad3 nos inhibe de exprimil-a
singelamente, pondo-a ao alcance de todos os
entendimentos. ão!la creanças preguiçosas.
ApaLhia é, pouco mois ou menos, synonimo
de doença. O menino sadio esgota a sua
actividade toda; não a consagrando ao e todo,
vae dissipaI-a em coisas que mais o atlraim;
~ essas coi as são sempre as que e conformam
á evolução notural. Regulando as no sas
exigencias pela evolução, não encontraremos
meninos madraços. » (i)

Qual será, porém, o cur o natural da edu
cação evolutiva 't Oque o principio anthropo~

logico nos e lá indicando; o que re uHa da his·
toria do desenvolvimento do homem na su
perticie da terra, Demonstra-se a perfeita ra·
cionalidade desse criterio, applicado á edu·
cação scientifica do homem, pela identidade
exacta en tre a progressão que seguem as facul
dades humanas no desenvolvimento natural,
biologico, espontaneo do individuo e da es
pecie.

A primeira necessidade experimentada, na
infancia do individuo e na da humanidade, é
a da mais plena satisfação da vida phy ica.
A par das fnncções nt!.trilivas, o appetite do
movimento, a mais invencivel tendencia á
actividade corporea dominam o homem nesse
periodo da vida. D'ahi a importancia funda·
mental da gymnastica, dn musica, do canto, no
programma escolar. Actividade intelligen
temente regulada, metbodisada, fecundnda
pelo exercicio geral e barmonico do orgãos do
movimento e do apparelho vocol: eis o pri
meiro dever da escola para com a infanci!l,
:I homenagem mais elementor rendida ao
direitos da natureza na con tiLuição normlll
do ho'mem.

Simultaneamente com a gymnnstica, que
deve acompanhar, desde a escola primaria, a

(i) CH. ;\I'SM"": PrÍllcipes sociologiques (Paris, li)
pags. 2.59-261.
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educacão em todo o eu cur o, impõe-so:.í es
1'01:1 :J 'necessidade ele educar :lS facolduàes de
úu ervação, qoe raiam no o-pil'ilo da cl'eança
com o primoi 1'0 despon tal' da intelligencia.
J:í o dis o um eSlJl'iptol' emin!lnte ne les as
sumpto: • O menino é a corio idade om
pe oa. Pode-se definir a infuncia-uma huma
nidado gem experiencia, avidn de conbecer, e
in.tl'Uil'-se., (1) ln Lioclivamcnle ob erl'adora,
n creançtl 6 systemalicamente contrariada llO
de-envolvimento dessas aptidues pelos me
thodo e progrnmmns em vigor, que, entre
essa in aciavel sôde natural de sciencia e n
realidado Jue n chama, e a lem de sn\isfazer,
interpõe o formali mo de um ensino m ra
mente verbalista, • A t)'rannia do phraseado"
como lhe chtlmou lluxley (2), que reino. oue
ranamente sobre n rotina escolar, occultn no
menino o' e • mundo dos faclos, quase es
tende pm'n além do mundo das pnlavl'a -, (3);
habiton-o • n conbeccr unicnmenle os livro",
que pnl'a olle f1cDm sendo mais rene do qoe a
Tlnlure7.:l.' (4)

Mas não foi londo, qoe a hnmanidade co
meçou n orientar- e no meio do uni I',lJfSO ;
nem é deci frando caractere ,syllabDs, nome'
e phra'ses que o menino 50 ha de pôr nessa
rommullicaç30 directa com n nalUl'Oza, de quo
dependo todo o conhecimento, toda a iu trucção
real. Ob ervando immediatamente :JS coi'ns,
exercendo-se em ver, cm discernir n fónnas,
em l"'aliar a relatividad" dns distancias o das
ex.tensões, 001 npnnhar os sons, em lhes dis
criminnl' a intensidade, o timbre, a direcção,
a procedencia, om apreciar pelo tacto a super
ncies, em dilI'el'ençar a sensações do paladnl'
c do olfa to, 6 qUl se ncccnderii, se apurará,
.0 nclivilrá na infan iJ o inslinclo di) obser
ynç!io, orig m d toda a ncli,idade intclleclual
e alimento de todo o nmor do estudo no homem.
• E' pelo' senlidos que o moniuo tem a pri
meira noç}o dos phenomenos exteriore ; é
por elle , pois, que se ha do encelnr a educação
racional: o seu methodico empr go C:lI1SlilUe
o primeiro modo de oxplorn ào scientif1ca : ti
observa ão .• (5) O primeiro pa so, portan to,
no cultiVO do entendimento, é o cultivo dos
,entidos, que con 'tHo propriamenle a licão
de r.oisas. •

A leilura o a o cripta formam o primeiro
stadiu do ensiuo, nos programma cm vugn.

Ora, o homem escreveu, está clnl'o, anles de
ler, A leitura pre uppõe nece.sariamcnle a es

I'ipla. HII, porém, uma ncqllisir30, que, nn
rdem do de envolvimento humano, precedeu

n leiturn : é n imitaçiio plusticn e grapLJica das
fÓl'll1ns, Já na edade de pedr'a o homem debuxa
va fórma auimnes, representan pindure cn
mente's ennsde cnçn. Tudo, porém, demou tra
que elle :Jiõlda não adquirira n arlede f1xar,
o trnn'milliro p2n amentos peln escripla. A
me ma ,cripllll'a primilivn, pLUtlmenle ideo-

(i I CII. MIS.IlBn: j\[(; II, 511" /) ..,;f. lh /iI'tli, , p3g, i6.

(9) IlU'L&r: L?; ~r'rllcrs IWlul'~llts, Pl'g. 8t.
(3) Ib., p3g, 'o.
(I.. lb" pag, 8~,

(5) PAUl, RODlN: Op, cil., pag, ~i ,

graphica, repre$ent'lDdo idén" ab tractas por
meio de imagens ensi,eis, pl'esuppunha a
arte de figurar:Js fórmas vi iveis das coisas.
Do ideographismo puro pas ou a humanidade,
por uma escala de lransições immensas, á es
cripla phonelica, á escripta syll,ibica, até
chegar, emf1m, á escript:J alpbabel.icn, ultilUn
expressão de um 10nO'o progresso. Na pro
gress30 nnlural, portanto, o desenho l1a de
preceder a escripla. Dominada pelo gr.l1io dn
curiosidade, a crennça n30 o é meuos pelo
genio da imitnç50. Todos os menino' desenham,
por um nalural pendor dos mais energicos
insLinctos dessa idade, l\1odelnr fórmas, e
debuxal' imngon : eis n primêira e a mais
guru I expressão da capacidade creadol'n na,
gurações nascentes. Cnhe, pois, ao de5enho, no
programmn escolar, precedencia á escl'ipta,
cojo ensino facilita, e prepara, Racional
menta, naturalmente, :í leilura nnlecede a
uscl'i pta, e á, escri ptn o de en ho e a modelação
Estes Cjuadrnm ao mais verdes anno da in
fancin ; no passo que é verdadeira barbaria o
cnsinar a ler e escrever nnles de certa idade.
• Releva que os menino. conheçam a exis
tencin, n morphologiu das coi ':JS c oralmente
o ou nome, nntes de estudarem a figum dos
termos e siguaos que (ixnm a noção dellas, •
(1)

A idéa do numero é oulro, d'entre os pri
meiros elem~lDtos da educação positiva, • Apro
fundando a observação, descobre-se que o
c-nlculo, um calculo rudimentar, é anlerior a
todo o progre so, • Essa noção, qur., mais ou
menos acnnhada, se encontra no seio das racas
U1bis selvagen , o pnrece exi"tir at' entre ani
maes, • -6 a primeira ncquisição scientifica da
humanidade,» '(2) O c'i1clllo vem a ser, por
tanto, um dos elemento fllndamenlae na
organizaç30 do pro~rnmmn cscú/tU; não,
porém, - e esla difrerença representa um
nbysmo-nào o calculo abstracto, como hoje se
pratica nas classes mais elementares, -mas o
calculo ensinado exclu'ivamente por meio de
combinu('ões e npplicações c nCl'elas, .

Si ncre ceularmos o onsino, sem pro COIl
c1'etisaclo, do idiomn voruaculo, a cullLlrn do
sentimenlo moral e a sciencia elemeular, esta
I'à completa a mis 30 da escola, tal Cjunl a na
tureZ:l n revela,

A justificação dn reforma, contrn os precon
ceitos que pullulull1 entre nós, exige que nos
demoremo cm eada um desses lopic6s,

g 1

D" eclucarãu 11 /Iusica

Monlaigne encerrou 01]) poucas palanas °
ideal da educação humann, Quando escl'el"eu:

'. Cc n'esl pas une fl1ne, cc n'est pas un corp
qu'on dre se c'est 1111 homme, ii n'en faut pas
faire ii d ux. Et comme di! Platon, ii ne
faut pas dresser I'un sans I'autre, m~j le'

(l) Cu, RODlx : L"llsli', cl ('edil;., ]lag, 2 •

(2) CIl. ~IJSYEn : Prill~jp 's soc'O!OgiqlICS, pag. 257.
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cOlll1uil'e "galument, comlTIe une eouple de che
vnux nttelez it meme timono • (I) .

Nestas palavra~, como na imagem da educa
ção perfeita delineada na pagina da obra
e pantosa de Rabelai , irradin o genio da an
üga civili.ação grc"'a, De.envolvida primiti
vamente em Creta c E~partn, n arte gymnas·
tica encontrou nlnis tarde o seu mais devotndo
cullo no seio da republica allJon iell5e, anele
contl'ibuiu poderosnmenle para fner ela popu
lação da Jonia européa n mais pura represen
tação dn' brilhante: e vigoro as qualidades
do caracter. hellcnico, De do tempos mui
remoto o desenvolvimento intelligonte do
corpo era tido, em toda a Grecin, como um do
elementos essenciae de toda a educação libe
raI. (2)

Antes do Irogresso incrivelmente ra
pido em todas <IS espheras, a cujo principio se
1ig-a o nome de Pericles, quando quasi toda a
educação corria« ii merce dn pratica imme·
thodica da vida " da influencia das relnções
domesticas o sociae~, a gymua tica, reunida á
musica e a certa arles elementares, compu
Ilha a base impr~terivel da cultura popu
lar. (3)

• Os gr'l'gos., diz um grando historiador
germanico, «não concebiam espirita são em
corpo nl'ermi '0, alma serena sob um
envolucro dese.Limado e lerdo. A ttlrlJfa da
ellucncão entre os hellenos consistia no justo
equiliJJrio das for as e. piJ'ilnaes e phYõicas,
no desenrolvimento harmonico de touas as
facnIdades e impulsos naturaes. D'ahi uma
vigoro!'a ngiiidade e ela'licidade de me!I!IHOS,
uma e,tavel robuslez na calTeira e na luta,
n firmeza e rnpidez do passo, o desassombro e
segl1l'unça do parle, o fl'escol' da sande, a
limpidez e animação do olhar, e, essa presença
de espirita, calma e inailera\'eJ, que só o ha
bito de encar<lr o perigo [;óde communicar ao
homem, - vanlaoens rlue, nos olhos dos
gregos, competiam com o cultivo iotellectual
a acnidade do jnil.o e o trato da IIlnsas. A
arte da musica e da gymnastica entrelaçavam
se in eparavelmente, afim do prl'parar, de ge·
raçi'.ío cm gern<;ão, uma juventude sadia ~o
corpo e na ai ma. E. ta era a bfl e da pro pen·
dade do' Eslados. Em todn a Grecia, pois,
se entendia que essa dnlJla educação não de·
via' correr ao sabor das familias, lJlas per
tencia no Estado, que n regulavn, e manLin!ln.
[mpo"ivel era imaginar uma cidade hellelllca,
sem gymnasios plll.Jlico!', alJUndaoles de vaso
tas área cheia' de sol, cntre quadros () nla·
medqs de arvoredo, ordinarit,rnente extra
muros, de lDcando-se, na rf'giiío campezitlU,
á beira da agua corrente: Qnem quer flue
aspirasse fi auloridade e influ ncia entre os
eus compatl'icios, havia de ter de. pendido a

mór parte do seu lempo em desenvolver até
ii consummada madureza, nos gymnasios, a

(i) Ess~js, I, 10,

(2) GRone:" R.\WLI~'ON: Inslo;'Y of Hcrotloas . .t new
ellg/isÍl wrsioll (LOlld., !87::; l, vol. l, pag, 8.

3) ZELI.On: A Insto.!! ~f Orcei, PhilosoJih!!, II'alls!,'.
by S. F. ,tLLE\'XE (Lond., l881 l. "o!. Ir, pa~. 300.

ellcrgia viril. Só alli se podia adquirir essa
presença desembaraçada e arme, que, ao pri- .
Oleiro relance de olho , dilferen~'ava o homem
de educacão distincta dos creados no trafico
ou na officina, e a signalava os cidadãos capa
ze de partici parem na direcção dos negocias
publicas. » (I)

A civili aç:io scientifica dos no sos tempos
veio sancciouar, com todo o pe o das leis bio
logicas, profundamente estudauas ne lo se
culo, esta verdade, elementar hoje em materia
de educação, que o insLinclo I hilosophico e
o genio da arto revelaram por intuic:ão li ano
tiga Hellade: a in eparabilidade do e pirito
e do corpo na formação da intelligencia e dos
costumes humanos, Os grrgos presavam na
Palaestra « uma escola de moralidad, uma
escola da virtude qne os hellenos e timavam
sobre toda : a acção moderfldora do homem
sobre ~i ,mesmo, a sop/l1'osYlla .• (2) A na·
ções modernas, eu inaclas pela ob ervação da
realidadl', vão de dia em dia ligando mais
alto. apreço a este elemenlo educndor . .-\5
raças enercricas do Norte e Cenlro da Europ",
a E:candiuuviil, a Allemanha, fi Suissa cele
bram esplendidamente as sua feslns pales
[ricas, onde a força, a inlelligen ia e a gl'a\:a
se osteu tam ne~se lwrmonio o cooj uncto, cujo
privilflgio foi a honra da civilisaçilo bellenica.
E' com a emo~ão rlue oulr'ora devi:! pidpitar
na alnla do espectador intelligente, ao ver
con feri r aos tri um phadore pac.i flro~ da Grocia
amiga a honras pythicas ou olympicns, que
nm illu tI'O pedagogista francez, ha aonos
nal'rundo ao goveruo d seu p;liz a I'esta do
gyoma.ta sui os em . Gall, assignillada por
louas as honrarills o[ficiaes, vi\'ificada pelo
eoncm o exu!L:Jnte da pOI ula<;ão iuteira, ma·
gnificada pela presença de nma representação
completa de lodos os ca!Jlões, celebrada como
va:ta bom nagem naciunal á duCDção popu
lar, re umia as suas impres,ões, dizendo:
• Era U!1l e peclaculo !'crio c commovenle
ver manolJral'l:1l1 com precisi'.ío e, ao me mo
lrmpo, com eXI ansiva :J!eg-ria es c gymuas
tas, de membros flexiveis e vigoroso. Jnl"'a
vamo-nos transporlados aos jogo de 01 ympi a,
e passava por nós certo entimento de orgulllO,
ao ::t pecto de (juanlo póde prodnzir a educa<.:iIo
mascula e forte de um povo livre.» (3)

As na<.:ões Yiri~, de feito, não se con~eglle01

formor seniío pela cullura paralleln e re
ciproca do corpo e do espirilo, que não e
podem tlbsiJlut~ll1ent de quitar, senão para
gerar anomalio" e mon tros. Disse uma \'er
délde il'rel'ragavel o benemel'ito con elbeiro
Hodolpho Dantns, ao a'severar, no seu l'ela1,O
rioqnanúo.minislro t:o illl[lel'iu; rlue «sem um
sangue farto, uma b a musculotura e um
systema nef\ro~o bem eqnilibrado, não é po'-
ivel pen ar sã, reg-ular e inten amonte, •

II) EIl.'c,,, Cel:Tlr,.: TI;" Nislo,,!! o{ Gl'~cce. l'ral/d .
by.ttlolpltus 11', \V"l'd (Lontl., j 60 ). 1'oi. li, c. IV J

pago_ 3:2.
(2) CUIlTre.: lh" pago 3J.
(:1) n.\r,oorr~ : Ral'po," Sltl" I'Jl. aot. do 1'61lSeiOIl. "I.h-r!

cl do l'el/s, }Irilll. MiJeln., (II .tIlC/Il. cl ali. ·ui.'sc, pa~. 477.
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Scientificamente, quem ousaria contestar hoje
a procedencía desta affirmativa?

Um honrado senador do Imperio, obedecendo
a preoccupações da nossa educação commum,
descobriu nessa proposição vislumbres do
materialismo, recordando haver lido algures
que a atrophia de certos orgão contribue
ordinariamento para o desenvolvimento ex
cepcional d~ outros. Sem duvida, é por osse
processo que, na ceva de animaes para certos
requi ntes do capricbo Illlmano, se produz
artilicialmentea hypertrophia de un membros
em detrimento de outros. Mas não será dc"se
modo que so formem homens; a educação
não é um sy tema de obter aberrações; é, sim,
o de desenvolver harmonicnmente todas as
energias e faculdades que completam o in
dividuo. Na sua mis 50 está o oxtinguir esse
« antagonismo eI1ll'e o corpo e o cerebro, 'lue
se no depara naqueltes, que,levanc}o ao ex
tremo a actividade cerebral, debilitam o cor·
po, a. sim como os que, exagg-erando, até ao
extremo tambem, a actividade physica, re
duzem á inercia o entendimento.» (1.) Entre
este dois vicios extremos está o equilibrio,
que constitue o ideal de uma ducnção sã.

TIa, não so nega, intelligencias uperiores
alliadns a COl'pOS debeis, a organismos fran
zinos, anemicos e nevropathicos. Quauto não
cusla, porém, a esses desventLlrados a appti
cação lalJoriosa dn intelligencia ás altas pro
ducções mentaes? Quantas vezes a exaltação
cerebral, a que os condemna a insulliciencia
da sua nutrição geral, não é descontada por
largos intervallos de desfallecimento, por
atrozes enfarmidades norvosas, que lhes in
fligem o supplicio de intorromperem amiu
dadamenle os trabalhos mais caros á sua alma,
o submelterem -so, na mais terrivel das alter
nativas, a horas, dias, mezes, annos de for
çada e dolorosa inercia? Quuntus oulrus o
abu o da cerebração continuada, Que a fra
queza da suuconstituição physica lhes ve
dava, não vem cortar em meio o fio da
existencia, arrancando-Illes das mãos a obra
que acariciaV3m com ternura e esperauça
como o fructo sazonado de uma vida de penas,
sacrificios e lutus? E será porventura sadio,
normal, impunemente intenso o uso de uma
funcção cujo exercicio impõo descontos como
esse, que victimu, amige, tortura, e anni
quila antes de tempo os condemnados ao pl'Í
vilegio lJrilhante, seduclor, mas fatal, de uma
~rande intelligencia suppliciada num corpo
mcapaz de reparar as perdas corebraos inhe
rentes á acli vidade extraordi naria das gran·
des ca beças ?

Onde está, portanto, o no"so materialismo?
E' então materialista a realidade? E' então
materialista II pbysiolog-ia? E' então materia
lista a sciencia da vida? Si o não são, não póde
er matoriali ta a nos a conclllsão, que decorre

in encivelmente dessa fonte.
O cerebro desenvolve-se pelo exercicio que

lho é peculiar. Mas es e exercicio é duplo:
comprehende a acção consciente do cerebro,

(i) lIr.nnsnT SUN En: Tito Stlldy of Sociology, c. i3.

no pensamento (cel'ebração) e a acção incon
sciente do cerebro di.rigindo os movimentos
do corpo. Ambas são essencialmente indis
pensaveis á evol ução desse orgão. «Um emi
nente physiologista ainda vivo (1) propoz
recentemente a educação sy'temaLicu da mão
esquerda na' creanças, com o fim de el/:ualur
ao esquerdo o lado direito do cerebro. O quo
se verifica a respeito da mão, verifica-se a res
peito do todos os outros orgão do corpo.
Etles e o cerebro desenvolvem-se pOI' acçãJ Teci
proca. Um orgão que não se exerce, solicita
do cerebro monos aclividaue do que um orgão
em exercicio. Um orgão mal exêrcido, além
de promover no cerebl:o uma actividade não
sã, leva-o muita veze . 11 um estado pa·
thologico. Para compor mIL cel'eb1'0 pel'(eito,
necessctl'io é que todos os orgãos do COl'pO tenham
o seu desenvolvimento ha j'l1liJnico e um exel'cicio
ap1·opl'iadQ.» (2) .

E esse notavel especialista acrescenta: • Si
o facto levado em conta na educaçãp, f'lr a
cerebração unicamente, concentruudo-se toda
II actividade cerebral nas mathematicas, nas
human idades e outras applicações dessa ordem,
infnllivelmente a organisação se perverterá,
e, gerando todu a e pecio de aberrações,
mole tias e defermidades, imporá então cui
dados, que os orgão nunca exigiriam, si fo 
sem apropriadamente utilisados,. (3)

Maudsle)', o grande mostre em assumpto'
de physiologia e pathologia mental, escreve:
4. O cerebro, não só. recebe impressões in
conscientemente, registra impressões sem u
cooperação da consciencio, olabora materiaes
inconscientemente, reestim ula inconsciente
mente á actividade rosiduos laten tes, mas
tambem responde, como orgão da vida orga·
nica, aos estimulos interiores, que inconscien·
temente recobe dos demais orgãos do corpo.
Como o orgão central, que é, para o qual con
vergem os varias estimulos organicos desse
todo complexo, e onde olles vão receber a
coordenação devida, necessariamente as mHiti
importantes e intima sympatllias o prendem
ás outras partes, que constituem a harmonia
do systema.») (4)

N'outro logar diz esse preeminente espe·
cialista: • O cel'ebl'o tem tambem a ua vida
de nutrição, ou, si a podemos chamar assim, a
sua vida vegetativa. Ne ta sua verdadeira vfda
organica !la uma assimilação nutritiva de
elementos proprios, hauridos ao sangue pela
cellula nervosa; elfectua-se dest'arte, após
cadu perdu de forças, o restabelecimento do
equilibrio statico. Os limites dessa reparação
nutritiva, e a fárma que ella assume, é claro
que hão de seI' determinados pela extensão e
fórmu da modificação ou perda de substancia,
inherente ao exercicio da funcção. A altera·
ção 011 pCI'da material, na celIula ou circuito

(i) BnoWN SÉQUAno.

(2) Da. E. n. C~MK": Tito buildillg of a br,lifl,
pags. 39-40.

(3) Ib .• pag. 48.
(4) H8NRY MAUOS~EY: Tho Pllysiology of Jj.[ind (Now

YOl'k, i 78\, pago 35.
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nervoso, quo a actividade de uma id~a lire
suppõe, é resarcida por elementos do sangue,
segundo a natureza ou o typo da idéa pro
duzida ... Os elementos da cellula ou circuito
nervoso adaptam -se á fórma em que ella se
exercita; e, seja qual fór o intimo processo
muscular, o carto é que a disposição funccional
creada pela funcção preexercida, opera-se por
nutrição; [Jue ella exige uma abundante pro
vi ão de sangue, qual a do que dispõe o ce·
rebro, e qne não se pMe operar, logo que
esse concurso se interrompa .• (L)

No seu livro consagrado á pathologia mental
observa, ainda, o con picuo me tre: «Os cen
tros a que e tá ligada a formação das idéas
(the ideational cent7'es) necessitam, para o de
vido exercicio das suas funcções, uma rapida
renovação de sangue arterial, uma activa per
mutação, continuamente mantida, entre esle
e os elomenlos dc que /lquelles se compõem;
pois a vida de uma cell ula nervo a se póde
con iderar uma incessante metaslase, ue
compondo-se-Ihe a substancia durante o exer
cicio da funcção, recompondo· se durante o
repou o, e senuo o angue o agente quc traz
os meios precisos para reconstiluir, e elimina
os principias inutilisados pela funcç"o. Logo,
a quanlidade e qualidade do sangue circu
lante atravez dos centros supremos interes a
de certo imporlantemenle /lS suas funcções,
lanto mais quanto elles ti e te re peito 30 os
mais en itivoselemenlos do corpo.» (2)

E' ainda de Maudsley este tri3Cho notavel :
I Releva estabelecer distinctamente que et
acção mental depende tio fatalmente da estruc
fura ne7'vosa e da qualidade do sangue que a
abastece, quanto as funccões hepaticas da esC?'!t
ctum dI) fi.qado e do sangue que o suppl'e.» (3)

Si depois de attentarmos nesto papel de
disivo do sangue e do tecido nervo o entre
as fllncções cerebraes, advertirmos em que
esse orgão, eixo e chave do organi mo lm
mano, por meio de fibra intermediaria,
está em relação constante com um numero
innumeravel de centros de Corça nervosa
- os ganglio - e com todos os movimentos
de todos os outros orgãos; si observarmos,
ainda, que, «segundo recentes inve tiga
ções,estão, até, inuicadas, se não demons·
tl'ada, a parles do cerebro que presi
dem a cerlos o determinados movimentos
musculares, e que, porlanto, se desen volvem
mais ou menos conforme esses movimento
(q,), - que duvida poderá mais sub'istir
de que a vida do cerebro e, con eguintemente,
a da intelligencia tenham como factores os en
ciac5 (\ vida muscular, 3 vida nervo a e a vida
sangnínea, isttJ é, ri regularidade harmoniosa
de todas as funcçõe e a saude geral de lodos
os orgão do corpo?

Quão deploravel não é que verdades desta
omesinha siugeleza soffram ainda contesta,

(i) lb., pago ~O.

(2) MAoDsr.ev: T"~ PaI."%gy or J[illd (Now-York ,
Só), pago i8 .
(3) MAuDsLev: T"e P"y;io!ogy or Milld. pag. 8~.

(4) Cr,AR"R: T"e bui/f/illg ofa brain, pags. 35, 41.

ção entre nó , e por homen' dos que figuram
nas mais altas eminencia do paiz I

Felizmente, a causa da educação phy'ica
e tá ganha, e a rotina pouco poderia retardar
o eu tl'inmpho em toda parte.

Todas as competencias superiore cm mate
ria de educação e todas as legislações modelos
do ensino pronunciam·se a uma voz em seu
favor.

E' o quo rapidamente mo traremo .
« A escola de philosopbia po itiva », declara

Littl'é, (wão póde esquecer, no s' u programma,
a gymnastica. Mais criminosa seria do que
outra qualquer doutrina, si desleixa se o desen·
volvimento corporeú. A biulogia, que faz parte
do seu curso, demonstra-lhe [Juão efllcaz é
esso desenvolvimento no equilibrio do ente
humano. » (1) .

Certamente não diremos, como Feuerbach,
que « o homem é aquilo de que se alimenla ».
m:l , sob a . ua fórma f,pparentemente audaz:
não é menos certo que Emerson formulou
uma verdade I'igorosnroente de'mon travei,
nesta proposição: «A primeira condição, a
condição indispensavel aJ Iwm~m, para medra r
nesta vida, é sef' wn bom animal. »)

Horacio Greeley, com razão. qualificava de
« sabia ») e ta maxima, e complelava-a, ponde·
rando: « A edUcação deve ter por ai vo desen
volver iuleira a natureza humana moral, in
tellectual e physica. »

Outro americano, especial i ta de primeira
plaina neste a.sumptos, M. Philbrick, no seu
relatorio acerca da escola de Boslon durante o
anno de i8i3-7'1, affirmava que a these de
Emerson <l. deve ser abraçada como principio
fllndamentalna sciencia da educação.») E, in·
sistindo, acrescentava: <l. Nós, com razão, en·
tendemos que uma boa saude e o desenvolvi
mento das faculdades physicas encerram em
si A BASE DE TODO o SY TEMA DE EDU~AQÃO.») (2)

Em summa, a commissão franceza na expo~

~i._ão univer'al de 18i6 attesta er e:sa a opio
Dlao « de todos os hO'nen que, na America,
se lêm occupado com a educação humann."

Na EUl'opa, hoje, não se pensa de outro modo,
« Nós »), diz um dos mais abalizados criticos

neste assumpto, «collocamos a educação do
corpo na primeira o 'dem Bntl'e os deveres da
pedagogia. » (3)

São de Herbert Spencer e las pal(\vras:
«A lH'imeira condição de felicidade neste
mundo, bem reflecte um pemador, é« er um
bom animal», e a primeira condição de pras·
pe1'idade 7wcional é que a naçà9 seja composta
de bon. animaes. Não ó é frequenle depender
o desfecllo das guenas da força e ardimento
dos soldados, mas ainda é cerlo que, nas luc·
tas indltstriaes tambeln, a victoria é inhe
ente 30 vigor physico dos productore'.» ('J,)

(l) E. Lrnns: COllolerualioll, réuo/Illio II el posilivisme.
pago 35.

(2) Rapport sur /'instr. pri,". li fe:cp. Ulliv, de PhiL,
pago 445.

(3) GABR, COM"PAyd: Histoire crlti1ue des doc/rines de
/'édllcalioll 811 France (Paris, l8i9), vol. II, pago 428.

(4) H. Spe~cen: Edl14alioll. intet/ectual, moral, alld
phy<icat, e. IV.
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oallemão Di ltes, um dos mais profiscientes
lli tori3dores d3 educação,affirma :«Presente
mente 05 exercicios do corpo ão tidos como
parle que deve necessariamente concorrer no
plano de en ino da eS/Jola pO]1/llal',» (I)

Na Inglaterra uma da autoritlade escoo
lares de mais eminente reputação, ~fathew

Arnoltl, in,pector real da instrucção publica
em Londres, insiste na importnncia e~ enci[zI
da gymna tica, reclamando para eJJa mais
con idera<ião do que já lem naquelle paiz. (2)

« Não ha nac1a », ui corre um nola I'el pu
Llicisla e economi ta francez, « que possa fa
zer as vezes dessa sciellcia e dessa artá do
movimento variado e combinado, (Iue desen
volve todos os membro ; nada a póde sub-

tituir, nem mesmo os exercicios da lavoura
ou da milicia. Dem o comprehenderam os an
tigo ; e só uma comiJleta serie de desvios e
sin"'u/ares e-quecimenlos em a nossa antiga
organização unil'ersilaria, 31iás hi toricamente
cx\licaveis, poderia prodozil' esta grande la
CU11<1, pela qual padenemos no corpo e mui
tis imas vezes, 3té, nas (acuidades intt!l/e
cttutl'S e momes,» (3)

Dest'3rte a accumu!ada experiencia dos secu·
los veio clemon.trar que não e illudia Pl3tão,
(IUundo presumia na gymna ticn um dos eJe
menlos cooperadores « na formação d3 alIna».
(4)

A sto respeito, ei;; uma pagina de um
trabalho offieial, que merece transcripta aqui,
para edificação dos no 'o' homens de Es·
tado :

« Profe sores celebres na. Saxonia, como
Gut -~Iutl1s e Spiess, mostraram todo o pro
veito que se I óde coll1el' desta sciencict)} (a
gymn3sti.ca) « no regular os movimento. do
corpo, aug-mentar·lhe 3S força ,00exibilidade,
a estabilidade, manter ou re laurar a saude,
desen volver as faculdades phy'iras e moral's
dos moços.

« Mas 3 Suissa tem COlltinuado a er sem
pre a escola modelo da "ymna tica pedago
"ica, militar e m dicinal ; e é talvez ás sua
e cola p31 stricas que es a nação Ião peque
na, ma a primeira, na Europn, que logrou
acudir o jugo do hailios feudaes, deve o tel"

sc conservado até hojc vUl'onil e austera, no
meio da civilisação, que a invade e satura.

« Ia Allemanlla, á in piraçfio patriotica que
conduziu a Yverdun os enviado' prussianos,
nccederam idé3 menos guerrei ras e mais

philantropieas. A medicina lem feito uma
acertada applicação da g 'mnastica ás leis da
hygiene e da therapeotica ; lem indic~ldo os
meio mai convenientes do fortificar lodos

(1) Dn. FnCOElllC DlnBS , IlislOil'C d~ t'cdll~ati'Jll et de
l'instrllClíoll (GonlÍvo, iSi9), pago 274,

(2) < Dodil)' o,orcisO BnLl rccl'oalion dosc1'I'cs rar mOrC
cal'o iu OUI' sehols lhan lho\" I'cccivc •• M.lTTU.W AnxoLu,
Hor _Vajes/y illspee/ol' : GeilC"lIt Report (01' tlte yM,' 1880.
Rep. o{ //te o/ll/ll'/lee ,o( 00""0. 011 Edlle. 188O-i L
Pag. 2:23,

(3) REXOI DAuonlLLAnT , LJ (lIll1il1e et l'till'Ie,'/ioll 1'/1
Franco (Pari, lSH) pago 2 4,

(4) PLATÃO' .\. R pltbUca, li,.. IH, TI'aL!. 1"'., 10m.
Vil, [1ng. Ui.

os arguas, aucrmentar a energia das proprie
dades vitaes ; a, guiados pelos con elhos della,
os gy01 nasiarcas imaginaram eXt::rcicios ac
commodados ae fim de imprimir uma acção
especial a cada uma das partes do corpo, prin.
cipiando pelos mai implc.s movimento, at'
ir tel', suave e progre,sivamente, aos mai com·
postos. Citaram·se·me curas prodigiosas de
nevroses eerebraes, de insomnias crueis. de
paralysi:.l incompletas, obtidas pelos exercício
de gym nastica, regulal'Ísados, v:.lriaelos e con·
tinuados alé ii faLliga. Vi creanças, outr'ora
melancolicas, que recuperaram a eXl:.ln5ão e
a hil3rid3de natUl'aes :.I essa fluadr:.l ; outr3s,
Iymphatic:.ls, que readquiriram a physiono·
mia expres iva e o viço das cõres.

« EmfIm, os chefes de (' labelecimentos e
os paes de fa milias :.I ttribuem aos exercicios
gymnaslicos eireilos import9nles, que se dei·
xam adivinhar. Realmente a preponder~ncia

do aJiparell10 muscul3r se obtem sempre á
cu ta da sensibilidade: é facto ger31mente
aelmiltido. 01':.1, em certa época ela adolesc n·
cia se desenvolve iu tinctivamenle, no homem,
um prurido nervoso, que irrita os orgãos mais
delicados, lrazendo muitas vezes um vicio
cruel, que accommette n vida nas uas pro
pri:.ls font S. OS exercicios prolongados com
batem dil'ectamente a sensibilidade, causa
primaria desse mal; porque prolluzem a fa
dig3; a fadilla gera o omno; e, quando o mo~o

norme profundamente, nào 11'0 nccordam
hallucinaçõcs malfêlZejas.

« A "yml13 tira.por conseguinte, desceu ela
altura elas questões politicas; mas entrou lia
ordem da,s, inst tuipões mais tltBl.S, e por toda
a 7artc e tratada como urna m"te que nos jJl'esla
os scrviços 11lctis 1"l'aes.» (1)

Um dos mais preeminentes pedagogos ame
ricanos escreve: (O que a ex.tensão dos ca
bellos era p3ra Sansão, é o exercicio para o
commum dos homens ... A experiencia tem
mostraçlo que os alumuos que so emparedam
no gabinete, e nào exercem os membros,
fazem, numa serie dada de ,UlUOS, menos pro
gres o, do que aquellcs (Iue, em horas appro
priadas, ,dlil'i301 de estudo a intclligencia, e
restaUl'am as forças do espirita, exercitando
a do corpo." O exereicio physico renova a
energia intellecl.ual,. (2)

Sobro e-sa inOuencia moral da gymnastica
diz o citado llaudouin: • Os exercicios gym
n;JsLicos fazem partc l'ssencial cio ensino lJfda
.'lo{]ico; pai eSlabelecem a harmonia entro a
varias funaçõe do ol'g'<mismo, e contribuem
para lw('sel'VlI r a liberdacle clc e.spirito. • E
adean te, no mesmo paragr3pI10" referindo-se
aos aspirantes 30 ll.1ngisterio demer.tar: «r\.
gymnastica modifica-lhe o porte, dá· lhe me
lbor parecer, torna·os mais aptos a exercercm
no espirito das c1'eanças a influencia que lIlPs ti
mistcr lJal a o bom exito do seu ensino, A~sil1l

flue as escolas normaes, onde não hal'ja d'antes

(l) BAUDOU" , R1pJlOl'L SIII' 1"'1, ,«L. rl~ l'cus. spéc. at de
I'eus, pl'illl. 011 Bela. CII A!/om. t cu Suiss , IJogs, 118-9.

(~) WICKBR 11.'" e/iool E(:Qllom:; pags.2li-8.
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curso de gymnastica, raservam todas, hoje em
dia, 11í1útas h9/'Cts por semana a)s exercicios
do Cf)rpo.») (1)

Outra autoridade magistral, o repre entante
escolar da Btllgica na exposição de i 78, diz:
-Sendo bem organisado o curso de gymnastica,
bem dirigido 'segundo o verdadeiros prin
cipias, é um exceJlente meio de corrigir as
creanças de urna pusillanimidade ridicula, que
muila vezes degenera em cobardia e molleza
condemnavel ; ma o que, sobre tudo, nella se
encontra, é um podera o elasteri~ para os
orgãos do corpo, elastel"io que não tewda em se
estender ao m l1'al e ao illtllectllal.» (2)

AdduZiremos, ainda, em demon tração dos
beneficio, da indispansabilidadli da gymnastica
na e cola, o juizo de um dos mais peritos hy
gienistas modernos. « O trabalho do menino
na escola, a suas posiçõe viciosas, o exer
cicio demasi(ldllmente exclusivo da mão e do
braço direito, o labor da agulba nas meninas
não deixam de influir nessa. desviações, a que
facilmente podem remediar exercicios oppro
priados e bem diriO'idos. A gymnastica é um
recurso de primeira ordem, utiJi ayel neste
entido, como é tambem um dos mais seguros

ogentes de pl'evençc7o e curo dos padecimentús
nervosos e d9s habitos pJri.lJosos da in{ancia.
Os trabal hos de Ti. ot, de Blache, dos Bonnets
dcLY01T, dos Bouviers, dos Jollys,dos Demar
quays, a experiencia da notabilidades gymnas
tas, Lai né, Tl'ial, Paz, Vergnes, etc. tem-n'o
demonstl'ado sllperab!mdcLntemente.' (3)

Do concurso de todos este' testemunhos
resulta, logo, a consel;fuencia mais oppo ta aos
qne averbam de materialismo o e pjrito da
reforma. A gymnastica não é um agente
materialista, mas, pelo contrario, uma inUuen
cia tão moralisadora qnanto hygienica, tão
intellectual quanto physica, tão imprescindi
vel á educação do sentimento e do espirita
quanlo á estabilidade da saude e ao vigor dos
orgãos. Materialista de facto é, sim, a peda
gogia falsa, que, de~curalldo o corpo, escrllvisa
irremi sivelmente a alma á tyt'annia odiosa
das aberraçõe" de um organ ismo solapado
pela debilidade e pela doença. Nes as
creaturas desequilibradas, sim, ó que a corne
governará sempre fatalmente o espirito, ora
pelos appetites, ora pela enfermitlades.

Vejamos como esta verdade tem calado em
todos os governos realmente ci vilisados.

Tuda a Allemanba consagl'a á educação pby
sica um cullo, que se confunde qunsi com o
p:ll.riOLismo. < E' frequente ouvil' appellidar
a g)'mnastica uma arte 1wGional, uma arte
allemã. , ( 4) A escola popular prussiana,
no gráo media e no superior, consagra ob,'iga
trJl'i,iT/lente duas horas por emana a esses exer-

(i) Op. cil., I ag. 78.
(il) 1'11. DnAu:>: L'cll" pdm. à l'exp. 1111. de PJ,is cle

1878, Rl)JPol'/. Pag. 695.
(31 A. R/A:>T. Hu.qiencsoolaire. lllflllc/lCe de I'Jcole SUl' la

S~lllc clrs ell{llll!,. (Paris, ,1 J2'). Pago 20;;.
4} M/cnn DaÉAL : EXCllrsiC<l/$ p"dngngi?u"s (Pari.;,

18 n, pago i2i.

cicios. (1) -as materias do exame de admissiIo
ás escola normaes entra forco amente a
gymna lica. (2) <Na Allemanha:, diz BI'éal,
< a gymna tica faz parte integrante elos estu
dos. As horas das lições não são furtadas ao
recreio; figuram no quadro das occupações
semanaes ; no dia qne lhe cabe, reduz-se a
exten lio da tarefa e cripta. Della ninguem
obtem dispensa, snl vo attestado expresso do
medico. No certificado que u alumnos le·
vam do collegio, e onde se con igna a sua
força nas dill'aentes faculdades, não se
omitte a gymnastica; menciona-se, até,
no dilJloma de maturidade. Procuram-se por
mestre os professores ordinarios, quer de
letLras, quer de sciencias, do estabeleci
menta. As:isti a exercicios dirigido, com a
me ma habilidade, pelo mesmo homem que
acabavn de explicar, em minha pre ença, a
guerrn de Jugurtha.• ( 3) Os pl'ofessores
dessa especialitlade devem ser versados na
hi toria da gymnnstica, seu valor, sua acção
educatil'a, cunbecer a physiologia e a anato
mia. < Haseminarios degvmnastica em Bp.r
lim, Dresde, Stuttgard, Carlsruhe. !lIai- dd
um lati ni ta ou mathematico, já professores
de collegio, vão a es es institutos, munidos de
uma Iicença de seis mezes com ordenado,
obt r o diploma de mestre do gymnns
tira .• ( 4 ) Descte t854. o curso de g mnastica
e acha organizado em tactos os seminarios

(escolns normaes) do reino ( ii), e nen
hum aI uml10 é dispensado, senão P01' impe
dimento de saude. Só numa provincia prus
siana, o Brandelmrg, existem dois instItutos
especiaes jJarn a preparação ele professores de
gymna lica, ambos em Berlim: o Instit1bto
Cent1'al de Gumnastica e a Escola Normal
lJlunicipal de Gymnastica. Tal é o apreço li·
gado, naqueJle pniz, a este e tudo, que,
para mencionar um, d:'entre inollllleros exem
plos, n escollb Fal~, concluida na capital
d,) Pru sia, com uma de peza superior n doi
mil conto, ell1 outubro de i880, d'entre
3.880 metros quadrado dd superficie, que
oc upa, consagl'a i.O~1i ao salão de gymnas·
tica. (6)

E analoga' tl orgaJ1ização do ensino gym
nastico nos outros paizes aJlemães, Ctlm parti
cu�aridade no grão ducado de Baden, no
He.se Dnrmstadt., no Wurtemberg, na Saxonia.
(7) Por toda a parte, alli, é obrjo-atorio, não
. e ligando menos preço a es e curso que ao
da pedagogia. (8) Ia cidades allemã não htl
ca a escolnl', a que não se annexe um gym·
nasio. (9) A Saxonitl, diz LaveJeye, <para

.(1) Tha cdllcallOllal Oude o{lha P""SSl"IIIl~/iell iii j's !,re·
SCIl' funIl, pago i3. ,

(~) lh.,pag. i9.
(3) MICUE/. DnÉAL: 0)1. cil., pago U9.

(4.) lh., pago i2'o.
Fi) Tu. DnAuN: Rllp)'., pago 70 •
(6) Rei'. ill/. dc I'clIscigIlCl1I.; 1.882, n.3, pas. 2\2.

(7) DnAu:> : R~pp., paS' 7H.
( ) HIPPc,\u: L·illlh'. pllbl. Cll AlIcnl., pago 99.
(9) Oir.u/a,·s e{ i"r)l'm~!im af lhe BIlI',a I a{ Ed 'caliull,

n. 2-1879, pan. ~!l.
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U lentar a fama dOIl seu gymnasiarcas »,
fundou, ha longo tempo uma escola norm1l1
de gymna lica, dirigida por professore de
primeira ordem. (i)

Na Austrio a educação do corpo ocenpa
um logor de jure nos programmas e colare .
Na Hungria, cm toda. as qualro classes da es
eolll elementar, a gymna -Uca en tra COIPO ele
mento integrante do instrucção. (2)

lO uissa domina mui as ignaladam nte a
me ma tOlldencia pellagClgica e legislativa.
Entre as de outro cantões, neste entido,
poderemos indicar II I gislaçiio de Berne (8 de
março de 1870, art. i O), Vaud (2i de fevereiro
de i875, al't. 13), Genebra (1.9 de outubro de
i872, art. 33), Friburgo ( 28 de novembro de
i87!]', llJ'l. 21.), e as de Zuricb, Glaris, Neuf
chlltel. (:I)

A Belgica, por uma serie de tentativlls e
providencias convergentes a este fim, cbegou
a e tllbelecer ultimllmente o ensino geral e
obrigatorio dos exercicio physicos na escola.
Ra dez annos (5 de janeiro de i872) o in pec
tal' do emino médio de humanidades, em um
reJaklrio endereçado ao ministro, reclamava,
para os albeneus e escolas médias, seis horas
de gymna. tica semanalmente, durando cada
lição 30 minutos, a instiluição de premios e
accessits pelo aproveitamento nesse estudo co
mo no da e cripta desenbo e can lo, um curso
nOl'mlll para os me tres, exames ue cla sificação
entre ell segundo o adeanlamento ne.sa
especialidade e veucimentos superiores para
os professores diplomados de g-ymna tira.
No começo de :l.8!],7 esse ensino era obriga
torio em 2!]' escolas médias. (!],) Em i87:1. o
governo in tourou um inquel'ito sobre o
estado do ensiuo da gymna tica no paiz.
Em 1872 enviou á Allemanha, á Dina
marca e á Suecia uma commissDo, afim de
examinar a (lrganisação desle estudo nesses
Estados; e as conclusões do relataria de.ses
delegados resumiram-se em recommendar a
introducção immediota da gymm tica nas es
cola normaes e nas oula primarias de um e
outro sexo. (5) Em :1.875 a gymnastica foi
incluida entre as ma lerias de exame das es
cola llormaes, e em :1.876 se instituirnm curo
so u-nnsitorios des a di ciplinn para os pro·
fe sares graduados nntes dessa innovação. (6)
Afinol a reforma do i o de julho de 1879 de
Cl'atou que « o en ino primario comprehende
flecessariamente a gymna Lica}l. (ArL 5.)

Na Grecia, de conformidade com a lei de :li
de janeiro de :1.878, a jnstrucção elemenlar
3brange e le ramo de ensino (7).

(I) LUBLllYB : L'illSII·. du peup, , pago i27.
(li) Rev. III!. de l'enseig'l., i882, n. 5, pags. ~51-5.

(3) P. A. MONTBAYE: L'iI,slr. popul. en Elll·Op. et all:l:
El. Un., 10m. ti, pags. 280, SOO, 3~8.

(4) RappoI·t lriemlOl sur fétat de l'ellseigllement moyell en
Be/giquD, pl-ésDnté allx Ollambl'es Législ. le 14 Jalluier 1974
par M. le Millistre de l'illlél'ieur (Brux., (874). Pago LIlI.

(5) Rapp. trielln. sur la sit. del'instTUction primaire BII
Belgique, pl'esellté aU:l: Ollomb. Lég, le 28 JallU. 1874 par
11. DELtao., millist. de l'iutél'. (Drox., i87~) Pago xxxn.

(6) Duol<: &pp., pag. 697.

(7) BRAUN: Ib., pago 202.

o me m odá- e na província russa da Fin·
landia, por lei de :li de maio de :1.866. (i)

A Ita lia, onde já em 1872 se curava com
séria attenção da gymnnstica na escola prima
ria e na escola superior (2), assegurou a es~es

exercicios, pela reforma de 7 de julho de :1.878,
a sua devida posição. Pelo ;}Cto legislativo
des, a d3 ta é obrigatoria a gymnasLica nas es
colas secundarias, nas escolas normaes, nas
escolas de instituidores e nas escolos elemen·
lares. (Art. L) Quanto a eslas esse ensino de·
ve estar realizado em todas dentro no prazo de
cinco annos, isto é, no maximo, até i883, (Arl.
5.) O conhecimento dos seus preceitos com',
prehende-se entre as ma lerias de exame para
(Jbler o grau de mestre e/e-mentm·. (Art. :1..)

Na capital da França a organização do ensi·
no da gymnastica dat3 de :1.872. Em 1876 já
se professava em todas as escolas do sexo mas
culino e em grande parte das do outro, tres
vezes por semana, depois da aula da tarde,
das quatro e meia ás cinco horas. Mais de
30.000 meninos c mais de 2.000 meninas se·
guiam, já então, nas aulas publicas elemenla·
res, esse curso. (3) Em 2i de junho de :1.879,
o senador Georges apresentavll ao enado um
projecto de Jei, que imprimia o caracter de
obrigação absoluta ao estudo da gymnastica
« em todos ·os estabelecimentos de in trucção
publica do exo masculino, dependef\tes do
Eslado, departllmentos e communas ». O re
lf1lor da commissão encarregada de dar pare·
ceI' foi o venerando Barthelemy Saint Hilaire,
que rematou assim o seu trabalho: dmmenso
lJeneficio será o da lei que neste momento dis·
cutimos. Elia derramará por todas as nossas
Escolas.o ensino obrigatorio da gymna 1ica,
com grande proveito para o paiz, com grande
proveito para a saude e a força dos nossos
con terroneos, com gronde proveito, emfim,
IJara a lldesa da patria.» Posto a voto o pro·
jecto, estan do presen tes 219 senadores, todol'
os 2:1. 9, nemúle d;screpante, uffr3garam a ua
adopção. Afinal a reforma de março de :l882
generali~ou esse e tudo como parle inseparn
vel do programma de todas as escolas.

A Dinamarca estabeleceu imperativamente,
pela lei de 29 de julbo de i8l!]" o ensino da
gymnastica nas escolas populare . Nas escolas
normaes, que ne se paiz siio cinco, esse estu
do é igual mente obrigatorio,. comprehendendo
tres horas .por semana, dua de pratica e uma
de theoria. (!],)

Conta-se que aos primeiros projectos de
Ling, o creador do gymnasLica sueca, o mi·
nistro respondera, com insultuoso desprezo:
«Ora, já não nos faltam neste paiz funambulos
8 volantins I» Não oLstante, aos esforços desse
eminente benemerilo da humanidade deveu
a Suecia o ver erguer-se, em i8U, na cidade de
Stockolmo, a inslitui\ão central de gymnastica,

(i) Ib., pago 325.
(jI) WVBLBYB: L'illsl,.. dupeup., pago i~.

(3) GBlÍABD: L'ellseig1l6ment primail'e à Pal'is et dans le
departement de la 3eílle de 1867 â 1877. Mémoil'e à l'e:l:poJ.
uniu. de 1978. Pago 72-3.

(4) BRAON: R01]., pag, 7(l{.
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inspirada, nos seu methodos, pelo mais pro
fundo estudo anatomico e physiologico do
homem. Essa creação tem por pedra ani!ülar
este pensamento do seu fundador, em que a
bondade compete com a sabedoria: «Cumpl'e
que cada homem se torne ntil a i em parti
cnlar e a todos geralmente.» Excepcional
em importancia na Europa toda, esse e ta
heléCimento foi reorganizado por acto de 8 de
janeiro de ~~6(&" e bi Fur~a-se hoje em .tres
secções: a milItar, a medICa e a pedagog'lca.
A real academia de gymnastica de 8tockolmo,
cuja matricula exige nos a pirantl:ls a prévia
acquisição de graus universilat'ios, conFere,
até, o diploma de medico FlYmnasta. O decreto
real de i86(&, organizou, em todo o paiz, o en
sino da gymnastica nas escolas, desde as pri
marias até as normnes de nmbos os sexos
(dez actualmente), onde faz pnrle essencial
dos progrnmmas·.

Para desvanecer prevençõe, e elucidnr o
verdadeiro alcance da gymnastica, na edu
cacão humana, n Sueda, talvez mais que
nenhum outro paiz, nos aJTerece quadros, que
equivalem á mnis irrefragavel da demons
trações. «Na Suecia », diz um medico gym
nasta dessn nacionalidade, «o nosso timbre é
harmonisar a alma com o corpo, desenvol·
vendo as faculdades daqueIla pela instrucção
olJrigatoria c as deste pelos exercicios quo
tidianos de gymn:lGtica, de esgrima, de ma
nobra e meneio das armas, impostos em todas
as escolas. Ensi nnm estes exercicios os pro
fes ores graduados ll:l academia gymnasticn
de Stockholm. A mocidade respeita na pessoa
deIles a autoridade academica, e a educnção
que receberam inspira-lhe a mais completn
confiança nesse ensino. Os professores, capa
citados tambem da importancia da sua mi ão,
e sentindo-se felizes por transmitLirem os pro
fundos conhecimentos que adquiriram, ca
ptivam, pelo seu zelo. em pouco tempo, a
co nOança dos alumnos, não tardando em se
estabelecerem entre uns e outros as melhores
relações. Ao chegar a um salão de gymn:Jstica,
o profAssar entra seguro de si, com o sOfl'iso
nos labias, dilaland(, com ufania o olhnr por
essa juventude, em quem reside o Futuro, e que
nesses ino1fensivos jogos vae beber inscien
temente as forças e a el a ticidade, que lhe
hão de ser mister para as Iucta da vida. Ao
aceno do professor todos esses moços occllpam
os seus lagares; e, á voz mascula e sonora do
mestre, o que, pouco antes, era apenas um
pa satempo, converte-se em exercicios serias,
escutando-se, e executando-se com tanto aca
tamento quauta attenção as instrucções e
vozes de commando. » (1)

Do que passa a este respeito nos E ·tados
Unidos daremos idéa, referindo-nos ao Massa
chussetts, o mais poderoso centro inlellectual
daquelle paiz. Em 1858 as autoridades e.;;co
lares desse E taJo, reputando indiFpensavel
introduzir a gymnastica entre os ramos obri
gatarias do programma elementar, appellaram

(i) R. ScuENsTnõ,,: GylllllastiqllC lllédicalc slIédoisc.
Quelqllcs ,'ccilerciles (Paris, 18i6). Pag. 1.2-13.
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para a OplDJaO publica, e dGi annos depois,
quando a idéa adquirira as sympathias popu
lares, constituiu-se uma commis ão, incum
bida de promover activamente a arlmi são
de se e tudo na ed uC:lção nacional. Em 1860
me mo essa commissão dirigiu ao Bttreatt af
Educatian um requerimento, no qual se 0
licitava:

« Lo Que se fizesse ob!'t.'1atol'ia a gymnas·
tica em todns os '1l'aUS d iS escolas publicas, e
se equipam se a. toelos os OUll'OS ramos de en
sino.

« 2." Que o emino da gymnaslica fosse con
fiado ás mestras e mestres ordinarios (l'e'Jular
teac/iel's). .

• 3. o Que a di recção e inspecção geral deEse
novo ramo dl:\ ensino fossem conOadas ((. al
.'1U1/UI, alta aulol'idade cm materia de gym
nastlca .

• (&,.0 Que todos os l'e.qalrw trac1ters fossem
iniciado no ensino da g"l'mnaslica, e adstri
ctos ao encal'g:l de fazerem executar pelo
alumnos, duas veZfS por dia, durante um es
paço de 15 a 30 minutos, os exercicios phy
sicos cujo programma se traça~se.

« 5.0 Que se appropriaFsem conv nicnte
men te ao ensino da g'ymnaslica a salas de
aula, ou sl1las especiaes, fornecendo-se aos
discipulos todos os apparelhos preci os. » (i)

Em 186(&, este plano estava completamente
realizado.

A gymna lica, em quasi todos esses paizes,
estende-se a ambos os sexos; e, em muitos,
obrigatoriamente para um e outro.

a Prus ia o governo, até agor3, tem dei
xado ao arbitrio da autoridade paterna a ado
pção do alvitre que, neste assumpto, lhe
aprouver; declarando, todavia, que o E tado
« ilnimará com todas as suas forças » as com
muuas e estabeleci.mentos privados, que se
propuzerem organizar e te ensino para as
meninas. E ta sol ução, porém, não (\ defini
tiva; porquanto ha opiniões, que reclamam a
elJuiparação dos dois sexos perante a obrirra-
ção de J'requeneia nes es cur-os. (2) o

1 'outras regiões do imperio allemão porém
a gymna tica entra no I rogrammn de educa~
ção do sexo feminino, como um dos seus ele
mentos imprelerivelmente constitutivos. E'
assim que a con idera, por exemplo, no grão
ducado do Baden, a ordenação real de 29
de julho de i 77 (art. (&,"), de tinada a fo
mentar o deseuvolvimento do en ino médio
da meninas. (3) Na 8uecia a gymna tica é
imposta igualmente 11 ambos os sexos. Na Ita
lia vigora a mesma disposi~ão, em virtude do
art. 30 da lei especial de 7 de julbo de
1878. .1) A Belgica (art. 50 da lei de i o de
julbo de 1879), in_tituiu a mesma coLa,
(5) Em Paris, aos 8 de dezembro de i875, 1\1.

(i) BUlssox: Rapport, olc., pago 41.8.

(2) BnAu~: Rapp., paB' no.
(3) Alllllllli,·c de léUislatiOll étl'aIlUé1'C CI! 1877 (Par., i8i8,)

Pago 183.

(4) J~lIlllU1il'e de léU_ étl'a1lU. Cll 1878 (Par., i879),
pag.3ia.

(5) AlllllUlil'c dc léU. éll·anu. ell 1879 (Par., i880),
pago 487,

;
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(1) LAlSXÉ (inspócleur gén 'ral de la gymnasLillue des
"coles communales do la y;lIe de Pads): G'ymllOsliqltc de.<
dcmoisctles. 4 édito Pago XXI V-XXXIlI.

(2) BIlAD1(: Rapp., pago 705-6.
(3) lh., pago 702.
(I) M, BRBAL: ExcUl"siollS ]Jéllago!/iques. pag. 126.

(j1 3

(i) De uma e lalistica organisada por M. N. Laisné
resulta o seguinte quadro, organizado por nós, do PI'O'
gresso do ensiuo <la S)"lllnasLica em Paris:
Almos: A./Ilmllos: Alunw"s: Professo,'as: P,'ofcssoms:

i 72 13.692 417
i873 t7 .H3
1874 10.8:;8
1875 26.50
i8i6 27.60i :la'.
i87í 28.878 81,2
i 78 32,287 3.:139
i879 34.815 8.789
i 80 35.395 14.412
188t /.1.011 '2 .33:; 3:;4, 23

Assim que o numero ue alulllllos, enLl'e e anne de i872 e
o uo 1 81, triplicoll, bem como o do professores, subindo o
primeiro de :13.692 a 1,1.041 e o se8unuo de U7 a 3M; o
nUlllero de alUlllllas em i88l (e,nco allnos) ti ccnto c lI'illta e
'love vezes (~8.335:201) e e das professoms qluu'cnla vezes
(23 :6) maior que em 1 76.

Exi Le, naquella capital, uma cOlllnti.lSào conlral de !/ym·
llaslica e excl'cicios militares, cujos membros são: o ~lJXIS'

~'RO, l"'csidcutc; ZEVOIl,., director do ensino secundaria,
uice'j!t'os'deutc; li. r.np.AIlD, vice-reitol' da acadomia de
P ris, vke·p}OcsidcUilJ; DE Do DA:", mililar; BOX~AL, capilão
ommandaule da escola de gymnastica de JoinriL1o·Le
onL; BDISSON, dirDcLor <lo ensino primario; Dn. DALL\',

professor na escola do anLhropologia; 1~AORE, deputade,
residenLo da nião }'ederal das SOCiedades de symna 

tica de França; ou Fp.IlADOY, in pectol' dos exercicio
ymnasticos e mililares; FERY D'Esc~ANOS, advogado geral
o lribunal de cOlllas; GEOIlGE, sonador; DR. nl~r.AIRE'r,

membro da Academia de Medicina: LAISXP., in-pector da
}-mnastica da cidade de Paris; ~E BOUIlGEOI', in pector
eral da insLl'Ucção publica; MOlIIlIEIl, rei Lo" o in,pecLor

,eral honol'ario da instrucção publica: RATO.IIS... omcial
o.e marinha; TEZEXAS, deputado; DE GÁ~ElJnSn,., chefo de
roparli~ão, sec,·cltU·ia.

Pela 11lJportRllcia de les nomes se póde aj uizar o alli;,
,imo ap"oço, cm que alli é lido osle ramo de onsino.

(2) PAU~ RODSSELO,. : Péd"fJogie li t'us!lgc de I'cusei!/lle>ll.','l
I'lllluire ( Paris, ~ 2), pag, 99.

(3) EUG&.'" PAZ: L~ G'Y"lllll tique misolllléc (Pari-.i8 O,
p~g. i5~. '

'falandier sulJmettia ao conselho municipal, destinados a produzirem um ymmelrico des
da cidade um relatorio, cuja conclusão era a envolvimento muscular, sem prejuizo da do
urgencia de tornar obrigaloria para as mulhe- çura das maneiras, da graça e elegancia do
.as, como para os homens, a gymnastica, na talhe, da beIla barmonia uas fórma femini
escolas communaes. O projecto que termi- nas.
nava esse trabalho, foi approvado pela cdi- Um ponto a que ligamos a mais conslde
lidade. A reforma de 28 de março de 18 2, ravel importancia, é a combinação do rythmo
emfim, acaba de tornar commum, obrigato- e elo canto com a gymnastica. Os trabalhos das
riamente, ao doi sexos o en ino da gym- mais eminentes autoridades européas não
nastica. (ArL. 10) (1) deixam a menor dUVida obre a racionalidade

Assim, pois, ,todo o mundo civilisado, pode- perfeita e a extraordinaria uLilidado ela as o
moI-o dizer, i mpõe boje como necessidade ciaç50 desses doi elementos na pedagogia e '
vital, na organisação da escola, a gymnasLica, colar. (1)
ampliada aos dois sexos. A conmissão, por- Quanto ao sexo ma culino, porém, a vossa
tanto, não tinba que vacillar em lbe reconhe- commissão teve que ir mais longe, acrescen
ceI' o que, pela mai' rigorosa das cxigencia tando á gymnastica os exeroicios milita?·es.
raciQnaes, toca a esse ramo de ensino. « Não 1 inguem nutre meno a tenelencia de milita
criaremos senão gerações feias, viciosas, ex- risação e de guerra do que nó . Mas a precisão,
tenuaela , emquanto se não consagrarem ao a decisão e a energia dos movimentos milita·
corpo d:1 mulher os mesmos cuidados, que, res con tituem, a par de um excellcnte meio
afinal, boje todos concordam em reconhecer de cultivo das forças corporea , um dos mais
como uleis c até, indispensayeis ao ho, efficaze factores na educação do caracter
mem.» (2) viril.

Para a mulher, a quem, diz uma das mais Todas as nações que camiuham á vanguaJ'·
eminentes notabilidades contemporanea neste da da civi1isação moderna, têm-n'o reconhe
assumpto, « a gymna tica é tão nece saria, cido, estatuindo que a escola seja a primeira
quanto o ar e o espaço ás aves do ceu ), e ses iniciadora do cidadão nas agruras da arte que
exercicios terão um caracter particularmente o deve preparar para a defesa da I atria. Por
« uave, ar.commodado ao exo ». (3) En- toda a parte, nos pllizes mais livre, nos Estado
cerrar-se·lla mais especialmente na calistenia, menos ambicio os, entreas nações menos beJli
nessa comuinação de« exercicios de movi- cosas, a milicia civica estende a suas raize
mento », engenhados por Adolpho Spies e até ao ensino popular.

E, si não, vejamos.
Na Suecia « a gymna tica militar é ordena

da em todas as escolas, e faz 1'igorosamente
parte elo ensino em todos os graus. Antes de
entrar em qualquer escola, passa-se regular
mente por uma e pecie de vestiario, ou auLes
por um arsenal de pequenas espingardas elo
madeira. » (2)

Esses exercicios entram semdllantemente,
posto que em menor escala, na organisação
escolar da Dinamarca. (3)

Na AlIemanba, desde 1854" domina o pensa
menLo de que a escola deve desenvolver no
seio da nação as aptidões« de um povo militar e
valara o». Em toda a extensão do imperio a
gymnastica militar faz parte do programma
de instrucção commum, procurando-se por
meio della popularizar, desde a infancia, a
promptidão em perceber e executar, o habito
das evoluções e o espirita de disciplina. (4)

A França acompanha-a com activa resolu
ção neste caminbo. Coube ao preclaro minis
tro Dumy a honra de introduzir o manejo das
armas e o exercicio do fuzil nos 80 I)'cem,
na 80 escohs normaes e nos 260 collegios olIl
ciaes existentes, ne se paiz, nos ultimas anno,
do imperio. Em novemhro de 1870, num re·
latorio endereçado ao ministro da instrucção
publica, o notavel gymnasta Eugenlo Paz re-
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commendava'o ensino do~ movimentos elemen
tare da escola do oldado a todos os alumnos
menOres de i2 annos, o pequeno manejo das
armas ao maiores dessa edade e aos de Illai de
15 annos a escola completa de pelotão e atira
dores e a esgrima a bayoneta. Em 1.872 o di
rector do ensino primaria no departamento
do Sena cnmmellia n' Eugenio Paz e Lai né o
ensi 00 dos pri meiros exercicios da escola dê
soldado ~os profe sares primarias de ambas as
margen do rio; e de de en tão todos os ai um
no das e cola primarias recebem tre lições
por semana de grmna tica e principias mili·
tare. Afinal, n reforma da instrucção popular
,atada este anno impõe os exercicios militare
a todas a escolas publicas do paiz. (ArL. 1.0)

A Ilalia, pela lei de 7 de julho de 1878,
art. 2°, fez da preparação militar parte es en
cial do program ma das escolas nacionaes.

Na Suis a, o ystema da milicia nacional
se acha por tal modo enLrelaçado á organiza·
ção escolar do paiz, que se cbega a considerar
alli como uma das influenci~:s mais efIicazes
• em auxiliar o edncador na tarefa de formar
cidadãos utlli e intelligentes .• (i)

Da Inglaterra tomaremo a um documento
omcial, do mais r cente ,o topico eguinte:
« Convem " diz um dos inspectores reaes das
escolas pnblicas, • animar gerétlmente os
exerc'cio gymnnsticos e militares; e di to
persuado· me, ao ver a pouca ou nenhuma
ordem reinante nas e colas onde não se pra
tica este ystema. E' de grande alcance,
no men entender, a observancia da ordem na
escola; e tenho averiguado que um bo'm
plano de exercicios dessa especie é, de ordi
nario, acompanhado de certos habitas de
asseio entre as creanças, nitidez e correcção
nos trabalbos escriptos, e bem assim do cos
tume, entre os alumnos, de independencia e
confiança de cada um em si proprio, no des·
empenho das suas tarefas .• (2)

O estado deste ramo de educação, nesse paiz,
o anno atrazlldo, era o que consta do trecho
seguinte do l'elalorio ministerial:

«Os relalorios dos inspectores certificam
flue os exercicios militares (military d?'ill),
estabelecidos pelo no"o codigo do ensino, são
cursados s!Jstematicamente, com resultados
mais ou menos sati factor ias, em mil duzentas
e tres escolas diarias.' (3)

Quanto aos Estados Unidos, • desde a ul
'lima guerrn, os exorcir.ios militares foram
admitlidos nas high schools, e de dia em dia
adquirem crescente pxtel<são.' (q,)

(i) •.... Lho miliLia s)' Lom of Switzorland •... I will
,l1ow how otTocLh'oly iL aids Lho 00'01'1.5 of Lbo oducat')l' in
do,olol1ing a s)'sLom of l1ublic insLI'uclioll whicb shall in
roalitl' roar Lho child into a usoful and iuLolligonL cilizcn ••
•JOHN HlTz (consul goraI da Suissa nos Estados Unidos).
V. Circo o( IlIr. o(tlte B/matl o( Educ., n. 2- 1879, pago 12.

(2) R. F. BOI'LE: Hei' Alajesly's fuspectol': Gellel'al Re·
pOI'I, (01' rlte Yeal' 1880, Oll tlte scltools illspeclecl /Jy Mm, ln llte
TalClIlolI Distl·ict. •

(3) Rcporl o( llte COllllltillee ar Ilte Privy COlllWil 011
EducallO" lo tltO Qlleell's 1IIosI Excellelú 11;lajesly iI' COllucil
(ai' Ike Yeal' 1880. Pago XVI.

(4) BlIIsso:<: Rapp., pago M.9. "or, onLro im, F. REG.\·
'lEY: L'cllseig/lemelll 1111 dessill oure EI. Ullis (Par., i881),
pago U5.

S.er~, portanto, uma lacuna imperdoa,rel a
oml sao dos exercicios militares num plano
de reorganização do ensino popular. Quer
como meio de lan\ar no habitas da mocidade
a ba e da defesa naciona I, quer como esoola
das virtudes varonis do patl'ioti mo, quer
como principio infiLlÍdol' de elevadas qualidade
moraes, este ramo de inslrucção encerra um
valor consideravel, c representa um papel
essencial. • Além do benefi ia qae delles
provém â aude., diz o inspector das escolas
normaes. belgas, • ao dr.senvolvimento do
vigor e da de"lre7.a, são um precio'o
elemento de ordem, regularidade e disc··
plina .• (1)

Referindo- e ao u o da" armas no exer
cicios militares da escola, pondera um hy
gienisla: «Este exercicio encerra, enlre to·
dos, a enorme vantagem de permiLlir a quem
o executa a acção simuILanea e perfeitamente
coordenada de todas as partes do corpo. A
arma tem cerlo peso; passa de um ao outr
braço; durante es s movimeutos a perna
são alternativamenle levadas já para.a frente
já para a retaguarda, afim de e tabelecer 'J

equilibrio. E sa nece sidade de equilibrar-se,
meneando um objecto de tal peso, determina
nos musculo. do tronco e do collo contrac·
çõe., que O" fazem participar, em propor\õe
ju tas, dos movimentos executados pelos
membros. Não ha, emf1m, nada mais capaz
de desenvolver a agilidade, e infundir pre
cisão aos movimentos, do qne esse habito de
manobrarem os alumnos hombro por hombro
uns com os outros, sem se embaraçarem
mutuamenle.» (2)

ODr. Riant acrescenta: «Na pratica desses
exercicios a hygiene encontra vantagen in
negavei. Tempos compassados; exercicios
rythmados ; movimenlos diversos, combina
dos para o membros superiores e inferiores,
direitos e esquerdo, repartindo entre elles
por egual a actividade muscular; posiçõe va·
riadas, reformando a p<J ições viciosas de
classe; marchas mais ou meno acceJeradas;
promoção da illtelllgencia e da agilidade;
execução immediala das ordens; habito da
obediencia e firmeza: nada mais favorave
para produzir alumnos inleIligentcs, discipli
nados e robustos. » (3)

m escriptor inglez invocado por Laveley
(4), M. Edwin Chadwick,recommenda, em
termos ainda mais encomiasticos, a gymnas
tica militar, como parte do en· ino commum :
~ A educação phy ica e o exercicios militares
desenvolvem os elementos meraes compen
diados na palavra - disciplina -: attençào
forte e viva, obediencia prompla, imperio do
individuo sobre i mpsmo, ilencio, paciencia,
respeito da autoridade. A experiellcia de
mon tra que pela educação physicll e pelo de
senho elementar, que adestrum o olho e a mão,

(i) DRAUS: Rapp" pago 715.
(2) DR. GALL"R": Notiolls d'!lygilme à l'tisage des 'IU

Imeltt's. Aplld RUXT: HY9i~Ile Seol.il'e, jlags. 207- •
(3) lb., pago 207.
(4) L..,8LEY8: L·i,,,,!,.. dllpe p" pago i54.
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a (Ol't:C1 pl'oductom da população cresceria um
terço,» (I)

TIoracio Mann clamavo, ha muitos anno ,
no seu poiz: ~ A geração octual soffre incolcu
lave/mente, em con equencia do esquecimento
da educação phY'ioa, Os actuaes quinze

ilhões de habitantes dos Estados Uni rios »
(e ta palavras escreviam-se entre '184,0 e
1.850) « não sno absolutamente o quintuplo
o tres mi/hõe (la éra revolucionoria, ... A

soci dade sofTre de uma curvatura dorsnl
(a clL1'valttre o{ t/Ie spine); e, si esto dege
nerescencia perdurnr como hoje. e pecinl
men te na cidades, não tardará que no re
duznl110s a uma nac:ão entrevada, a becl·riclden
people.}) (2) Contra essa deterloraçãG dn
raça americana, conlra essa calamidade na
cional, é p la cultura das faculdades corpo
reas, intimamente associada á cuitura das
faculdades mentaes e moraes, que o povo de
União reagiu, e continúa a reagir, eflicaz e
gloriosamente. Só nós não entiremos n con
sumpção, que nos mina as forças da patria nas
suas fontes vitaes? Ou não teremos intelli
gencin, para lhe ver o remedio evidente? Ou
Dão encontraremos coração, para os sacrjflcios
que elle impõe?

I to, li claro, Dão quer"dizer que o nosso pro
po iLo seja inaugurar um forçado systema de
proceder para com os alumno , como si nos
propuzessemo a converteI-os em gymnnstas
de profissão, ou desenvolver nelles 'especial-

ente a voca ão milit.ar. Convem, até, evitt.r
o abuso dos ar! arelhes, muitos dos quaes
estão ab olutamento condemnado pela hy
glene. Não pretendemos formar acrobatas

em Uercule, mas de envolver na ereança
o quantum de vigor physico essencial ao equi
librio da vida humana, ú felicidade da alma,
(t preservação da pat.ria e á dignidade da es
pecie. lA uperabundancia de forca bruta não
, nada precisa; porquanto, para -todos o tra
alhos que demandam grande esforços,

temo os nos os cavallos, os nossos bois e as
nos a machinas a vapor.» (3) A g)'mnas
'ica e colar, em banir de todo os instru
mento , varios dos quaes são convonientes e
outros indispensavcis, 113 de consistir com
especialidade em «exercicios livre, racio
Dalmente combinado e variado, de maneira
que torlo o grupos de musculos fuue
l'jonem harmoniosamente, e as lições se con-

\1) c D~ 111'1 robtorio omoial do estado da odueacão
'1, Grá-Drotallha, publicado om 1861, deduz- o quo, nas
e: colas inglozas 0111 [(UO 50 a ha ostabolocida a gl'lllnas
lea, os alumllos ((110 I'opart~m Igualmonlo o sou IcmJlo

pelo o'\,udo na' ela sos e pelos oxel"ieios museulal'os,
fazom progro'so' muito mais rapidos do C/uo os ostu
"~ntcs quo 50 cmprogam complotamonto no o ludo. O 'I'.
E C/UiI'05, om um artigo )lublicado na Rculle dcs DCllro
Jofondcs, calcula C/uc as forças produzida POI' osto sys
tema do divol' ,io cqllioalcln,llcla P"OdIlCçíio dc ti'abulho, ao
auglllclllo do Ullt qllillto ua popll/açiio b"itallica.> RA'IALUO
OnTIGÃo.

(~) DAnoNes. MAn"xuoLTZ BULO,,": Thc Ohi/d, ils Na·
, 'C aliá Re/atialls. ,\n clucidaliOll or Ft'ocbel"s Prillciples
ar Edncatioll. A {I'cc t'clldcl'ing o( thc gCl'mall by MATILDA
,,", KmEoE. (Now- Vork, i877.) Pago i9.

(3) WJ KBnSUA~: eliDo' ceollolllY,

v~rta~ para os alumnos em verdadeiro jogos,
dIvertidos e recreativos.}} (l.)

N,o intuito ele. inici~r, com t~da a energia
cOl'lespondente a sua ImportanCla e te movi
mento,_ a eommissão desejaria propor-vos a
fundaçao de uma e cola normal de gymnasti
ca, na qual se forl!l? :,em professores para as
escola d~s~e munlCI P!O .e para as provincias
q.ue.o solICitassem. Limitou-se, porém, a ins
Litu.lr. em cada escola normal, uma secção es
pecl3lmente consagrllda a esse en ino.

P?ra a fundação e direcção dessas secções es
pec13es o projecto exige que u governo procure
obter por contrato, no estranO'eiro os serviços
de alguma .notabilidade gymCnast~, de algum
dos gymnas13rchas europeus de primeira ar.
~em. ~ào exi tem. ~n tre nós, ~em se podem
ImprOVIsar, espeCialIstas num tao delicado a •
sumpto como a gymnastica escolar.

Em sllm.m~, _eis o pensamento do projecto:
f. 1I In~tlt.ul(.iao de uma secção especial de

gymna Llca cm cada escola normal.
2. o Extensão obrigatoria da gymnasLiea a

ambos os sexos, na formação do professorado
o nas escolas primarias de todos os graus
tendo em vista, cm relação á mulher ~
harmonia da fórmas feminis e a exigenêias
da maternidade futura.

3.0 Inserção da gymnastica DOS progl'ammas
e~c~lares como ma teria de estudo, em horas
dI tmctas da do recreio, e depois da aulas.

4,. o Eq uiparação, em categoria e autori.
dad , dos professores de gymnastica aos de
todas as outras disciplinas.

02 sacrificios de que dependem estas inno
í.a~oe, parecem-nos mais que justificados,
SI. e certo que a gymna tiea, além de ser o re
glmen fundamental para a reconstituição de
um povo c~lja viril.idade e depaupera, e uesap
arece de dIa em dia a 01 hos vistos, é ao mesmo
tempo, um exercicio eminentemente insuppri
velmente moralisador, um germen' de ordem
~ um vigoroso alimento da liberdade. «Dando
a creança uma presença erecta e varonil passo
firme e regular, precisão e rapidez de 'movi
mentos! promptidão no obedecer, :lsseio no
ve tuano e ]]0 corpo, assentamos in ensivel
mente a bnse de habitos moraes, relacionados
pelo ~o~o mais intimo com o conforto pessoal
e a ~eJlcldade da futura familia; damos lições
pratICa de moral, talvez mais poderosas do
c(ue os preceitos inculcados verbalmente }}
(2) .

111 Ltsica e canto.

A cultura vocal nas escolas, que interessa
r~levantemente..! a um tempo, a educação phy
sl~a e a educaçao moral, está por crear entre
nos. As tentativas que existem, desconnexa.,

(i) ~r.. R. GUILLIAUME: Hyg,ollg sco/lli/'e ( Gonürc, ISO,,),
pago i 3.

(2) Rcpol'ls 0'1 /lll tminillg or pallpoi' chi/cl'-Cll. i8U.
Aplld. H. DAnNAno: Na/ional E'!llcalion in Europe. 2
od. New-York, i85\.. Pag. 830.
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in ignifica'ntes, sem permanencia, em me
thodo, ~em systema, em organisacão, sem
base na preparação do me tre, são de uma
grassei ria rudimentar e de uma inutilIdade
completa.

Entretanto, nos planos de e tudos escolares
de todos os paizes civilisados, este capitulo
assume uma i mportancia das mais elevadas.

Na Allemanha o canto, como a gymnastica,
faz essencialmente parte do ensino primaria, Em
todas as escola normae é coercitiva a obl'
gação de aprender orgam ou violino.• Lede os

_ livros de educação e os tratado pedagogicos
dados aI ume nes e paiz : a questão do ensino
musicaloccupa-lhe amplo espaço. Li,qa-se a
essa a wltU1'a ?·eli.qios(~, mOI'al, intellectaal;
declara-se que mediante elIa se proporciona
expressão aos sentimBntos: como pelo en ino
da lingua se dá expre são ás iLi 'as; attl'ibue-se
a esse ensino uma posição principal no pro
gramma ob1'í.qatorio. Os factos, além-Rheno,
corl'espondem â theorict . • (1)

Encetado desde os primeiros annos, diz outro
notavel e criptor pedagogico, • o estudo do
canto prosegue por todo o decUl'so da edu
cação ; e é deste modo que se formam, e per
petuam e ses habito, que acabaram por dar ao
sentimento musical da juventude allemã in
teira um gmnde aper(eiçoamento, a que não
poderam cliegal' as outJ'as nações . • ('2) Para
apreciaT o alcance de a revolução salular nas
dispo ições esthetica do povo allemão, basta
recordar que houve tempo, em (1 ue a voz
do camponio germanico era r,omparada pelos
italianos ao rechinar de carreta carregadas
de ferrag-em. (3)

Na Suissa esse eu ino tem, por toda a parte,
um extraordinario desenvolvimento. Em mui
tos cantões é obrigatorio, e, ainrlu naquelles
onde o não é, acha-se generalisado como si o
fosse. Como fontes legislativas a este re peito
nomearemos, quanto ao cantão de Beme, a lei
de 8 de março de 1.870, art. 1.0 ; quanto ao de
Friburgo, a de 28 de novembro de 1.874,
art. 21; quanto ao de Vaud, a de 21. de fe
vereiro de 1.865, art. i3 : quanto ao de Valais,
:l de 4, de j unho de 1.876, art. 26; quanto ao
de Genebra, a de 1.9 de outubro de 1872,
art. 33 ; quanto ao de l'essino, a de 1.(" de março
de 1.879, art-

A reforma belga do 10 de julho de l879,
art. 5, comprehende o canto «necessaria
mente D entre os objectos do en ino elementar.

A lei hollandeza de 17 de agosto de 1878,
art. 2, colloca-o entre as materia obrigato
1'Íamentc cnrsadas no en ino primaria.

OlJrogmmma de ensino na Alsacia Lorena
dispõe: • Quando os alumnos deixarem a e 
cola: cmnlJl'e que saibam entoar, com exactidão
e segurança de voz, os canlos religio os mais
usuaes e o maior numero passivei de cantos
populares. D

Na uecia esse ensino é praticadO elG qua i

(i) EOGE~E R8~DU o A. TnoulLLET : ilIalluel tle l'ellsei
.gncmellt primail'c (Paris, i88t), pago 263.

(2) RIPPEAU : L'illsll'. pl,bl. CIl Altelll., pag. H6,
(3) R8~DU o TnOUILL&T: Dp. cil., pago 2G3.

todas a escolas populal'e e na mór parte das
peqte?lLtsescolas. Para e' e fim se lhes forne
cem orgã s, comprados paI' modico preço.
Em Stockholmo ha meslres de mu ica itine
rantes, que dinriamente percorrem a e colas.
A cla'se de musica, de ordinario, dura meia
hora. ({)

'a França o Congres o Pedagogico de Pa
ris reclamou que se torne obrigatol'io es e
ensino, e o' mel hores pedngogLta franceze
entendem que elle tem o mesmo direito tle
estender-se a toda a classe e a todos o alum
nos que o estudo da ling-ua materna. (2)

Os programma americano admittem-n'o,
em geral, duran e lodo. os qualro annos da
escola elementar (plemental'1} se/tool) e os dois
primeiros da e 'cola média, ou da e cola de
grnmmatica (inter-mediate school, ,q?'a?llllla1'
scltool). (3) Esse estudo é obl'igatol'io em todo
os gral~s da escola primaria de todas as gran
des cidades da região oriental; tem uma orga
nisação e. pecialmente notavel nas de Bo ton,
Tew-York, Philadelphia, na capital federal,

nos granues centl'OS induslriaes do Oe te, em
Ci nci 11 nati, S. Luiz, Clevelnnd, Milwaukee e,
nos conllns occidentnes do paiz, em S. Fran
cisco. Até nos E lados meridionaes, onde com
parativamente a in tl'uCçiiO popular se aeba
atrazada, elle figura nos programmas dns
escolas urbanas, em Nashville, em Louisville
em Shelbyville. (4) «O ensino regulilr d3 mu
si [I », dizin, j6 ha dozo 3nno', um relataria
da Scltool Cornmittee de Boston, « faz parte dos
programma eseolare de quasi tOd;IS a cida
des, grandes e pequenas, da 'ova InO"laLerra,
a sim como dos E tados do norte e oeste, não
só com os mel hores resultados musicaes, mas
com u1nrt assignalada influencia na saude, na in
telligcncia, 1W disciplinu gera l e no procedimento
dos alumnos. O conhecimento musical adqui
rido nas escolas primarias e nas de gramma
tica é de envolvido e completado nas escolas
superiores e nOI'mae,. Entende-se, com 13ffeito,
que cada graduado (gradua te, diplomado) deve
possuir as l1abilitações pl'eci.as, para ensinar
a musica ü clnsses elemen~ares tão (acil
mente, quanto a al'ithmetica on ontro qualquer
ass!~1Jtplo.» .Avaliava-se então que 500.000
creanças recebiam lições de musica elementar
nos e todos do l\1aine, 'ew-Hampshire, Vel'
mont, Ma sachu 'sells, Rhode-I land, Conne
ticut, New-York, New-Jersey, Pennsylvania,
Maryland, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois,
Mi souri e Califcrnia; que cerca de :1.0,000
frequentnvam um cur~o mai adenntado nas
high-schools e ni.iJltt-schools, e 6.000 nos con
servatorios. Esse numero tem crescido em
grande proporções de i870 para cá; sendo
que, ainda onde não entra senão como ramo
facultativo, a musica faz de anno em anno
accelerados progressos.

(i) RIPPEAO: L'illStl·, pllbl. dlllS Irs E'tals dtl NOI'd,
pags. 63, 66-7.

(2) Eua, Rn"DO E TnOutLLET. Op. cit., pag, 266.
(3) BUI 50": RlppOl't Slll' l'iusr,·. p ..i111. â l'e:tp. de Phil.,

pagi. i9-80.
(I.) lb., pagó.437-8.
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o pensamento dos pedagogo- americanos
,videnciu-se (para citar apeoa um docu
mento) das recommendações instantes, conti·
das em favor desse en ioo no directorio peda
gogico da escola poplllare de Pbiladelphia,
papel devido á pen na da alltoridade- mai
competentes naquelle paíz : « Releva que seja
o mais vivo anhelo dos profes-ores dedicados
e amigo do progre, so, a si m como o objecto
do esforços pessoae de todo os qlle tomam
a peito o nueanlamento da educação popular,
cu ar intimam nto e se e,tlldo ao no so sy 
tema de ensi no, de que convem se torne
parte insepa1'avl'l, atten la a sua acção directa
sobr/: os sentimrntos e o set~ pendu)' a eleva?' e
pu?'ifica I' as almas. » (1)

Já Gllizot, que não era nenhum devaneiador
de reformas chimericas, escrevera: 4. A mu
sica pt'Otltlz n'alma lima v/J1'dudeira cult!wa
intedol', e faz parle da educação do povo. Tem
por ell'eito desenvolver os vario' orgãos
do ouvido e da palavra, adoçar o costllmes,
civilisa?' as classfs in{e?'iores, ai igeirar para
lias as fadigas do trabalho, e proporcionar-lhes

um innocente prazer, em vez de di tracções
muita voz gro 'eiras c arruinadoras.'

A' relevancia moral e intel/ectual dessa
parte da educaç~o vem a ~ociar·~e, pa!,a le
"'itimar a sua IOtroducçao ob1'I{fatona na
escola elementar, a facilidade desse ensino.
Bui son relata· nos qlle, «em certas cidades
alnel'icanas, se tralou de verificar ao
certo o numero de meninos, que, ao
entrarem na escola, isto é, dos cinco aos seis
annos (sem nenbuma prévia adestração, por
tanto, do ouvido) seria.m capaz~s de acompa
nhar, puramente de oitlva, os Jovens alllm
nos nos sellS canto, retendo depois as arias,
e repetindo-as sem fal ear o ouso Para men
cionar apenas um fa to, cm Cleveland se ave
riguou qne apenas dois ou t?'es paI' cento
não cantavam com acerto. E ainda a esses
mesmos, separado, facilmente se conseguia
diminuil' de um modo notavel, dentro em
all1um tempo, e e defeito do ouvido.» (2)

Tornando obrigatoria a cultura vocal na es
cola popular, cumpria introduzir o ensino da
musica nas escolas normaes, E'· o que faz o
projecto,estaholecendo imperativamente nesses
cursos, não, ó o estudo da nrte que rythma a
voz e educa o ouvido humano, como a apren
diz~gem de um in trumento, que habilite o
me, tre a praticar, na aula primaria, o ensino
do cauto. Elegendo para as mulheres o har
n1C'nio e para o homeus o violino, obedecemos,
na di tribuição, a obvia razões de preferencia
entre es es dois in trumentos. Quanto, porém,
Ü que nos mereceu o violino sobre outros
quaesqner, para as 1 colas do sexo mascu
lino, não ol'á inutil, em assumpto de natn
reza tão e pecial, tão technico, a especificação
do' no os motivo' de d cidir. Melhor do que
o poderinmo nós fazer, o eXflõe, nllma pagina
que verteremos para aqui, uma da mais com·
p tenles autoridades européa

(l) Ib., pag. 96.
(2) n., pago 4-\0.

« ... , O violino é o in tl'l1mento por ex
cellencia pal'a as lições de canto ... O ensino
da musica vocal praticado nns escolas nor
mae' de mestres não terá emcacia nUDca em
reln\ão ás e cola primarias, emquanto os nor
maIL tas não aprenderem violino. 1 :lS escolas
primari[1 o meLbodo por audição é o unico
possivel. Ora, o instrumento mais conve
niente para o exercicio de canto Das escolas, e
para formal' a voz dos meninos, é o violino.
O oal' des e in tmmento é o qlle mai ana
logia orrerece com a voz humana, tem assaz
força para dominar uma classe numerosa, e
apresenta a vantagem de um acompanha
mento singelo por meio dll accordes.

« O sell preço está ao alcance elos mais hu
mildes recursos pecuniarios, podendo por
dez francos obter·se um violino com o eu
arco. .

« Por outro lado, elle permilte ao prores 01'
fallar, andnr, approxilllar-se, e afastar-se dos
alumnos, exereer sobre a classe elementar essa
vigilancia de todo o momento, imprescindivel
na ed ucação da pnericia. Tudo i so póde fa
zeI' o instituidor SAm fadiga, - inconveniente
esLc inevitavel, si elle proprio honl'esse de
can tal', para en inu o tom aos discipulos.
Ora, precisamente ha nos menino uma ten·
dencia natural, para descahirem no tom após
alguns compassos; e o preceptor, servindo-se
do violino, tem a vantagem de, seguindo-o
a principio, reduzil-os. na continuação do
acoml an hamênto, ao tom que se quer. Não é
tudo; porquanto, de mais a mais, esse instru
mento se adapta a todos os tons; de modo
que o mestre nunca se arrisca a fatigar os
alulllnos, obrigando-os a forçarem a voz, nem
carece de tran ferir os trechos a outro tom, o
que exig-iria conhecimentos musicaes assaz
aprofundados. Emfim, bastam alguns mezes,
para obter no violino o talenLo necessario
ao acompanhamento que indicamos.

«Si os mestres ndquirissem o conheci.
mento, pouco profundo que fosse, do violine,
dentro em breve o canto se vulgarisaria por
todas a' escolas e pelo seio do povo .• (1)

§ 3.°

Desenho.

E cola i\'ormal l'iacionaI uo AI'lo AllplicaJa.

Si carecessemo ele mostrar, por um indicio
e pecial, mas deci~ivo., n que ponto incrivel
o e tado mental dos homen que nos gover
nam se acha albeio ás grandes correntes mo
raes qne dominam, e caracterisam a civilisa
ção contemporanea, bastaria apontar a igno
rancia, em que jazem as nossas notabilidades
economicas e fiuanceiras, as im como a
autoridades directoras do ensino entre nós,
- e tas quanto á relevancia capital deste ramo
de in. tl'Ucção ent?"e as materias (undamentaes
do pl'ogra1nllla da escola elementa?',- aq nellas

(i) llnAux: RapPol'/, pag-. 684-5.
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quanto ao papel supremo de ses eSludos, uni
versalisados pela aula de primeiras leUras, e
desenvolvido pelas classes de de enho até á
escolas superiores de arte applicada, como
fonte de riqueza, como elemento essencial á
prosperidade do trabalho.

Entretanto, não era preci c grande acui
dade de vista, nem abulldan te cópia de illus
tl'ação, para aber o que, nesle assumpto, vae
pelo mundo civilisado. O maiores faclos da
vida intellectual e economica das nações neste
eculo - as expo ições interuacionaes - são,

sobretudo, grandes revelações desta verdade
e, em boa parte, não tiveram antro intuito,
senão revelai-a.

A expo 'ição de Londres, em 1851., voltou
para e le lado do horisonteo espirita humano.

A de Paris, em 1867, te,-e por um dos seus
fins ]wincipaeô estimular, e uniformisar, na
França, a educação nrtislico-induslrial. (1)

Da de Vienna, em 1873, o inttâto preponde
mnte foi incitar o povo anstríaco, apresentan
do-lhe os resultados extraordinal'ios da edu
cação industrial no eio das outras nações, a
encetor a mesma v reda assentando em
amplas boses, na instrucção de todas as classe,
o desenho e a arte applicada como fautor de
primeira ordem na obra do engrandecimento
do paiz. (2)

Da expo ição de 1876, em Philadelphia, as
impres ões com que sohiu a commissão en
,'ioda pela França, ~ ara estudar os progressos
do ensino primaria, foram estas: -Si a ultima
exposiçã'l universal de Paris manife tau na
industria ingleza adeantamento considera-

'vel, effeito do movimento artistico desen·
volvido desde 1851 pela grande escola de South
Kensington, que não deveremos esperar da
actividade americana incitada pela expo ição
de Philadelphia? J~, por toda a parte, os edu
cadores assignalam as lacunas, suscitam a
emuloção, e acham echo assim entre os mes
tres como entre os chefes de inclustria. Em
todos os paizes aliás vai-se produzindo iden
tico movimento. Aos esforços das nações
europeas vêm juntar-se os da China e os do
Japão, trazendo em contribuição novas condi
ções de arte, Cumpre que a França defenda
a sua preeminencia, até aqui inconcussa, nas
artes. Elia dispõe de immensos recurso. que
deve fecundar mediante um ensino prima,.io
bem concebido. Entre nó, como onde quer
que seja, não basta dispor de excellentes pro
fessores especiaes de desenho, estabelecer
bon cursos e boas escolas especioes; é mister
que TODO os MESTRES E TODA AS MESTRAS sejam
habilitados a distribui,,, nas altlas DlAlHAS, A

(i) ,000 of Lho main oujoeL; of Lhe Unirorsal EIbibi
Lion, hold aL Pal'i in 1.867, was Lo sLimnlalo alld unií)' Lho
arL indllsLriai oducalion in F"anco" CUAn"Es B. STETSON:
Mode"'1 A.!'t Educatio/l, pl'ef., pago VUI.

(2) • It ma)' jll LI)' uo said LhaL lho ehier oujoeL oí lhe
Universal ExhibiLioll, held aL' iOlllla ill 1.873, wa Lo sLI
mulato tbo Austrians, odueationall)', b)' showiog Lhom
what is dono olsolVhoro in industrial odueaLion, and lho
1'0 ult as iIlustralod hy industrial pl'oduel • At Lhis oIhi
biliou tho oducatiollal displa)' was lhe largo I and best
evo,' seon, and so lVaO oí spoeiaJ sorvieo to oducators ••
STBTSON : 1b., pago X.

TODA A POPULAÇÃO DAS SUAS ESCOLAS OENSINO
PRIMARia DO DE'ENIlO. J (f)

A exposição do 1878, em Paris, não teve
outro caracter. Um delegado nfficial da BeI
gica, no seu relalorio, nunciava-se a sim:
« E' sob o im perio das nece 'idades de dia em
dia mais numerosas da industria e dn arte
que os povos ltlm sido levados a aúrir ao
desenho espaço cad,! vez mais largo no ensino
primario. Dentl'O em pouco tempo elIe 'erá
tido como um dos Seus mmos principaes. » (2)

Em summa, o valor do desenho como in··
trumento educativo, como principio fecun
dante do trabalbo não tem cessado de creSCOI',
as'umindo as proporções, que hoje a civilisação
lhe reconhece de urna das bases primordiae
da cuILura escolar e de um do propul ore
mais essenciaes ao desen,rolvimento ecooomico
dos Estados. Os Lctos, a este respeito, são de
uma eloquencia tal, que autorizaram, o anno
passado, uma penna européa das UI:lis com·
petentes a escrever :

« Além, como áquem do Allantico, o ensino
do desenho, para os espiritos esclarecidos, chegou
hoje a seI' A GUANOE PREOCCUPAÇÃO DO MO~lENTO. »
(3). . I .. dNos, porem, pe o commum, vIvemo;; aln a,
no Brazil, sol.! o dominio do erro crasso qu
vê no desenho uma prenda de luxo, um pas a
tempo de ociosos, um requinle de di.-tincção,
reservado ao cultivo da clas es sociaes mais
ricas, ou á vocação excepcional de certas
naturezas privilegiadas para as grandes ten·
tativas de arte. Não percebem que, pela
simplicidade da suas applicações elementares,
elIe tem precedencia á pro[1ria escripta; que
representa um meio de fixação, reproducção e
transmissão de idéa indispensavel a todos o
homens, e especialmente indispen avel á
classes laboriosas; que as aptidões naturaes,
de que depende o seu estudo, ão communs a
todo os entendimentos. e de uma vivacidade
particularmente activa' nos primeiros annos
da existencia humana.

_A faculdade de desenhar., escreve um pro
fissional dos mais qualificados, « como a de
apreciar a arte e a natUl'eza, deve consi
derar-Ee, e é, um resultado de educação.
Alguns ainda erroneamente continuam a
encaral-a corno aptidão innata, que ou ha de
exi [ir em grau notavel no individuo, ou de
todo não existe em grau que valha a pena. Si
tal idéa procedesse a respeito do talento de
desenlJar, igual mente procederia em relação a
qualquer outra faculdade. Os oradores, os
poelas, os litterato monopolisariam a lingua ;
os sciencias do e~pirilo e da natureza caberiam
tão ómente aos pl1ilosopho. ; a mu ica seria a
herança exclusiva dos Handels, Haydns e
Moza rts. Pretender que os que têm fulgurado
corno oradore , poela abios e mu ico , pos-
uissem, e possuam, faculdades recusada a

(1) BBnuBo: Rappol't SUl' l'cl/s, pi'Í/l1. ~ l'expos. tiniu. de
P"il. clI1.876 p,.ésellJ.t p~l' ,,, CO;Il111is'. PI·csid. F. BUls ON,
pag.4iO.

(2) BnA.UN : RDppo"l otc., pag. 646.
(3) RBOAMEY : L'c'lseiO/l. dtldessillallx E'lals Unis, pag.lO.
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toda a mais parte do gene1'0 humano, fàra
absurdo; mas não menos em contradicção
estaria com n realidade o in 'istir em que só o
pintores de genio possuam as dispo icões pre
cisas pnra desenhnr. A nntureza em mais ou
menos alto grau di parle a lodos os bomens fiS
faculdades intellectuaes po las om aClividade
pela pratica da arte: ellas ão precisamenle ,àS
mesmas de quo nos ulili amos, quando n in
telligencia tenla (lutra qualquer ncquisiç50
mental; apena , como cada applicação exen:e,
e desenvol ve especialmente, uma faculdade,
ou grupo de faculdade, mais do que a outras,
assim o estudo da arte, além de demandar o
u o das que ão preci a a outros generos de
trabalho, emprega rom parlicularidade as mais
peculiarmente necessaria á obtenção especial
desta prenda, Heleva, pois, consider:ll-o como
um importante auxiliar u'outros ramos de
ensino, attondcndo a que eile coopera no
de envolvimento commum de todas:ls ener-
gias mcn13es e de todos o enti men to
humano~, promovendo especialmente ávida
O á acção aquellas, d'el1tre cs fiS energ-ias, ;:jue,
sem este con urso, jazeriam dormentes, OLl
'ignoradas, Admitlido i to, que mal me parece
po' ivel conteslar, póde-se, sem vacillação,
concl uir \jue sem a cooperação deste olementn
não ha e pirilo que vingue o seu desenvol
vimen lo com pleto, » (I)

Podemos accumular, em apoio das proposi
ções com que precedemos a citação de te
trecho, os testemunhos mais numero'os e
concludentes,

MI', Philbrick, uperiuLendeilte escolar no
E tado de Ma sachns eUs, um dos educadores
de mais celebridnde naquelle paiz,-no seu re
lataria de 1874: .Val;- 'e começando a encarar o
desenho como ?'amo essencial da educação g!!l'al
em todos os gmus, e, ainda, como a iJa~e de toda
a educação technica 3 industrial. Vae-se per
cebendo que elle constitur uma coi a util em
todas a partes do trabal ho e em todas ,IS
condiçõe da vida; qlle é o melhor meio de
desenvolveI' a (aculdade de obse1'vacão, e produ
zir o go to do bello nos objectos tIa nalllrezn e
de arte; que é indispen avel ao architecto,
ao gr vador, ao desenhador, ao e culptor, ao
mecanico; que, em umn"I, dá á mão e no
olho uma educação, de que todos têm ?lec"ssida
de, Como disse Pe~lalozzi, o desenho é um pro
ficuo auxilinr no ensino du escI'ipta (:!); crá,
nas mãos dos mestre" um excellente Ineio
de tornar mais clnras a' suas lições; c7mpen
sarej ta?',qammtc, (aciltt1lltrlo o cnsino das out1'flS
materias o tempo quc se lhe consa,q1"al', , ,Com

(I) n, D, TL'ReINO: L~SOllÇ 011 AI'I; Edilad by WII,r,lAM
'VAI,KEIl, Dadl,:atcd to Hls Royal H I,qhllCSS Albcl't, IH',nce
of Wales, by pCI'Illi.,sioll of HCI' "lost Gl'(l;ious Majesty thc
Qrlooll, TClIlh od tiOll, London, I'ag. f.

(2) ~IIl, W'LLIIM H, OAnll'''GEn" uporionLendenlo das
osoolas da idade em 'owark, rommunicnva, om 4 do
fO\'oroio de I ~79, á NaJ.iollal E III atioll AssoeiaJ.ioll, nos
E lados-Uuidos, quo. a inlroducção das lições do doso
nho, eois ou lros dias por somana, subslituindo as liçõos
usuaos do escri!,la, molhorara L~O gran,lomollLo (50 vtslly)
o cUl'aclor da lolLra enlro os discipulos, quo suscilou 0111
sou favor commonlal'ios geraos,. O l'c',la,'s of Infol'lllatioll
of lhe Blll'oall of Educaloou, '. 2,- {S79. 1>ag. 43.

Quanto o que eu quizera principalmente e antes
de mais nada, seja estabelecer o seu me'l'ito
como disciplina intel/ectual, como meio de
cultura 1Jal'a todos os homens, qualquer que
haja de ser a occupaç'io de cada um na socie
dade, todavia o seu valo?' positivo em dollars e
centavos não póde ser desconhecido, entre um
povo, como o no so, tão apaixonado pelo" seus
interesse materiaes, E' facto as az notorio
que, un Inglaterra, os producloS fabris cresce
ram prodigi08amente em valor, graças ao
sy tema de educação arLislica inaugurado,
nes e paiz, ha vinte e cinco annos, Os humens
mais compelentes na industria são accordes
hoje em reconhecer ~lue o lIIa sach us ett" não
conseguirá man.ter a sua posição, si não favo
recer a cultura da arte, Ora, o só fundamento
po~sivel dessa cultura é um bom systeOla de
eusi no de desenho em todas as escolas pttúli
cas,. (l)

J. B. Davi8, professor de eugenharia civil
na uni ver, idade do lIIichigan: • O eusino do
desenho não se deve retardar até que a creança
en tre no collegio, Nem mesmo se póde
POSPOI' nté á escola superior, ou mesmo até
á media (g1'll?1lmar sc/wol) , Tenho por certo
que a creança deve encetaI-o, assim que tenha
a, primeiras noções de leitura (soon a(le1' lear
nina aasy 10ords), • (2)

O proFes 01' Thompson, da Wm'certer Techni
cal School: « Um menino que gaste duas horas
por semana desenhando, e empregue o rema
ne ceute do seu tempo no trabalbo, aviará
mais depressa a sua tareFa, e adquirirá no seu
olIicio mais pericia, do que os que trabalham
todo o tempo .• E ainda: • Calcula-se que a
elIicacia producliva de todas as fabricas cres
a,1'ia t?'inta e h'as por cento, Ri todos os ope
rilrios fossem capazes de ler qualquer esboço
ordinario de desenho industrial, e reger-se
por elle,» (3) ,

Mi'. Bartholomew, anUgo professor de de
senho nas escolas publicas de Bo ton, demons
trou, já ha muitos annos, que a ignorancia do
desen ho entro os obreiros custava aos Esta
do Unidos «milhões de dolla1's annualmante.})
(4)

O professor Bail, do Yale College: • A classe
de operarios mecanicos é o nervo da nossa
republica, e merece a mais elevada conside
ração dos educadores, Muitas vezes, ao con
cluir eu as minhas lições, tI'abalhadores euca
necido cumulavam-me, até ú fadiga, de
agradecimentos, dizendo-me: «Esta lição
vale para mim centenas de doll(lrs " ou:
• Graças a esta lição, toda a minha vida tra
balharei melhor do flue alé agora,. (5)

Walter Smith, o grande organizador do en·
SiDO geral do desenho no Massachu sets: • E'

(I) Aplld BUlSSOl;; Rapport SIII'I'eIlS, spl'il/l, à l'ex)los, do
Pllitadolp!l" pags, 393-4,

(2) Repol't of l!le OOllUlli&siollel' of Educ, fOI' lhe geaI' 1879,
paS', CCXr.

(3) Papel's Oll DI'G'Willg, _4.pud W,ILTEn. S,\lITU; AI'!
Educatioll, pag, H,

(4) Aplld WALTER SMI'ru: AI'I Educa!ioll, pag. i7,

(5) Apud W, SMITU: AI'! Educ" pag, !6
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(i) J. C,UIIIIO: ES$ais ele pl:dngo!Jic )lrali'/"e. 2.• od. Pal'is,
i 2. Pags. 1,59-60.

(~) Jli o ó hoje, Jlor força da lei franceza de 2 do
março do j, 2.

(3) Eua. RBNBU o A. TnOUfLLET: Malluel de fellseigll.llr!,
lIlai/'e. (Pai'., j,881) Pags. !57, 259, 260,262.

(I,) ·Wn,LIAMT. HAnnls: KinelCl'gal'len i1l11le pllbUe u1l001
syslelll. No Barllard's A11lericall Jom'nal or Eelllcatioll, j, 80,
jul., 5j,7.

I'C01'os.

PI'eraee,
(I) 'VALTBR SMlTIl: A,.i. Eelllcalioll, pago ~6.

(2) S"BTilON: Modem Art Eelllcatioll, AlIlericall
pago XXVI.

(3) BOIS ON: Rappol'/ sm' l'iIlS/I'ICC/, pt'i11lai!'e ti
1Il1iv. lle Phil. pag, 1,12,

18

o desenho, a muitos lespei,tos, um C~1ll0 idio- I 1. CalTé, directo!' do eu ino p!'imario no de·
ma,-: uma Imguagelll vlzlvel, n JIllg'ungem partall'll"nLO do Norte (Frnnça) : -Toda a gente

\ das formas; t~ndo nprnils dua letlra' 110 eu sabo que, apena' o meuiuo empunha um JilplS,
alphübeto, a linha rcttn e a ~urn; campost?, pQra, logo s.cnto a nece ,idad de representar,
CIJmo as no'sas palavras escrlpLa", cle combl- medlUlllo Imagens muitas vezes informes (J

nações de rectas e CUl'vas, com n dirrereoça inteJli"'ivei ~rí a elle, os objecto que o cercam.
~Iu.e, emquanto a paln,yra uggere. o nome e a Porque poi , não utili ar eS.a di po, i no na·
Idea, o desenllo antejloe-nos n cOlsn mesmn. tural, IJara lhe de envolver e diri"'ir o "'osto
No de enllo e na e cripta o bom exito detJende parn o instl'llir, deleitando.'o ~ Além d b que'
c1,Q- mesma faculdade,-a faCUldade de.i01~ta- in erin~o o ensino do desenho no cur os pre:
çao, sendo, porém, o de enho, como maIs ?Im- paratorlOS e elemenlnres, use {fLZ auxiliar o
pies, ~OS. seus ele~~ntos, do flue a e 91'1pt~, arleantet!ne~ltQ l~a cscl'i]JlcL, que, om ultima nnn
mais tacII de adqulll'r do que e/la. E tn bOJO Ir e, 1Iao esenao IIm'l variedade e uma parle do
amplamente demonstrlldo que qllenqJódeapl'cn- desenho.• (1) ,
der a escreve~', .1Jo~e ap,.end~l' a desenhcl1', e E~lgenio ~eudu, inspector geral honorllrio
onde estas dI, clpIlUas se,ensmam Imnltllnea- da Ill't!'ucçao p_uiJli~a, e A. Trouillet, in pc
mente, uma a outmse ajudam,- endo o hom ctor da ln trucçao prImaria: .Eminentemente
resulta~o n'U01a das duas indicio ccrto de digno é o desenho de fazer parte da educRção
aproveitamento na outra» ('1) ger~1 em todos os grau, eparticularmente do

Cbarles B. Stetson, o insigne prefaciador enSinO P01J~L/aT. Arte. de .recreio e distracção
do relataria de Langl, de quem nos occupamos utll ao~ ?CIOSOS, CO!lst~tue uma necessidacle pUloa
noutro lagar: <Alguns objectam ao ensino ge- oexerC1CLO daSlJro(issões mantlCles. Como já di se
ral d? desenbo com sustentarem que a escolas alguem, o de enb~.é a c _cripta da ind~ tria ...
publicas devem tender á cultura geral. á dis- Dentro e01_ poupo J3 e nno perguntara a uma
ciplina do espirita, tendo em somenos' apreço reança tao somente: Sabes ler, escrever, e
a quantia de informações adquiridas, e om ne- çon!a,r '? mas: . abes desenhar? In~isp~nsavel
nhum os re ultados directo da applicaçiio ~ pencI.a e p~clal do r~turo oporarlo, a bonra
mercantil ou industrial. Formar, o não infor- lUdu trlal e a prosper.ldade mercantil do paiz,
mar, fazer homons, e não operaria: 1.11, ao o desenho apresent~ all1d~, e11lqucmto cí CIIUUI'lL
seu ver, o unico objecto digno da consiclel'à- .1cl'lLl c/CL ~!ltell/.qellctcL, ((ssl.t)nalculas vantagens:
ção do educ.ador publico. Ha, porém, outro e ~m meIO de dosen\"olver a facu~dade J1e:~e
ponto de Vista, que tenho por mais en i_ ptlva ,e, ao me mo tempo, um precIQ o anxl1l3r
vel, e está em que fazer um bom operaria, é a YUl'Ios.outros ramos .de en mo (a e çl'ipta.. a
fazer um homêm . em que a acquisicão de co- arlt~meLica, fi geometna e a "'eogl'ap\11a)' dI 
nbecimentos utei~ não embaraca ii cultnra iplIna, a um tempo, o e pirito, a mão e o olho;
mental; em que as escolas pOPllJares devem inclina o meni~ o :i.ordem, á preci ão; incute
mirar: 10 a ensinar ::i maioria as coisas de lhe go to, o Inspu'a,lho o amor do bello .. ,.
utilidade directa, 20 a ensinaI-as de modo E p.eremos, con! o congres o pedaaogico do
que Illo proporcionem a maxima sornlUu de PllrlZ, fI~e o C1~SJllO do de enllo não tardarü em
disciplina intellectuaI. Ora, o coobecimeuto ser obn.qatol'lo pa'l'a tod~s os .nossos mestres c
das applicações praticas do de enllo e da arte todas a ~wssas escolas prt1nanas. (2)." Fazei
é de immediato proveito a vastas multidões de que camlOhem par a par, ~esde o prill1~iro dia
homens. Proval-o seria tão facil, quanto de- do ?ula, o des~nho, a IOltura, ~ escl'lpta e o
monstrar que es e conhecimento e a discipJi- m~ls, .... Escflpla e desenho sao a mesma
na obtida no esforço que se emprega em ad- COka: trocae:.llgumas cl~sses de es~ripla por
quiril -o constituem um eleme~to impl'escindi _ alguma,s de de enbo, C011llSS0 a]Jl'opl'la escnpta
vel da Cltltura qel'al elemento fI ue não póde lllcl'll1'a" (3)
ser fructo de rienhl{m outro estudo elemento O superintendente da instrucção publica no
taJ, que, (altando num individuo, já ;tãO é licito Estado de S. Luiz, William T..Harris, dizia, Ila
clizer que haja harmonia na sua IiduGa{:ão.• (2) tres annos: ".0 desenho constitue uma especie

A commissão franceza na expo ição de Phi- de. prope~eutlca ]2ara ,o estu~o de todas as arl~s
ladelphia: «A admis ão do methodo Froebel e lll.dustna~, ~ nao .pode del~?r de tornar m_als
nas salas de asylo e a do chisen bo na:; classes h~~I1 o opel aI 10, eJa qual fOI a sua pro(]ssao.
elementar'es são dua3 reformas cnjos destinos E Justo, portanto, que entre no programma de
estreitamente se ligam. Niío. será po SiV01 tqdas as escolas, rec~nhecendo-se-Jhe .. os. ~u
aquilatar realmente a importancia e os bene- tlt~OS a ser con Iderado como dzsclpltna
ficios do ensino do desenho, emquanto o não ,gel ai. » (4). . . ,
houvermos encetado com a primeira idade; lia perto d~ vinte aU1?os um an~lgo dlrectol
emquanto o não virmos applicado á educação da Escola NOlmal SuperIOr, em Flanca, escre-
das creancinhas, servindo de 1J01lto de pal·tida
ao pl'oprio ensino da escl'ipta e da leittwa .• (3)
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ia: • 'i ainda !la pe oa que reputem o
desenho como objecto de luxo, outras, cujo
numero cre 'ce de dia em dia, já não !'e enun
ciam a.,sim ; já o desenho vai parecent.lo ofJ'lC
realmente é : um objl'clo Ile primeira neces'si·
dade,> (1) Pela me ma época Miguel eh 'vulier,
no s nado francez, reeJamava que, em vez de
não se ensinar em c cola nenbuma, eUe fosse
ensinado rm Iodas nect;ssariflmente, (2)

O pre idente do BO~l'd r.{ Directon de .'
Luiz, nos Eslado. -Ullldns, MI'. Thomas 1\1
ehe50n, no l'el~ltlll ia :mnual de 1875, asseg'u
rava que « a educação do olho e da mão, o
de envolvimento do gosto e o habito do de·
spnho, adqui rido desde os primeirus an nos da
,rida, todos esses elfeito5 immediatos do kin·
dl'l'!JI//'ttm, completados pelo ensino do desenho
elementar e industrial na pdm /1'11 e na !Iram·
UU/I' school, seriam sufficientes, para ]J1'odu:;;i7'
lima revolu[cio nas fubrica do paiz, e I!r~ngeal',

dent!'lI em poucos ;J1lno , UI[) uot11vel acres·
centamenlo drl valor aos productos naeio
naes •. (3)

O ,r . .T. Langl, rep!,psentante oficial da
Au tria na exposição universal congregada
po!' este paiz ell1 1873 nn capital d'l imperio,
reflecti:J, alludindo aos E lados germanicrs:
• De lodos O' lados se lHl de confe s"r, e em
ronL!'ever.ia, que a Allemanba occupou Ioga!'
preeminente nesta exposição, cm compeleneia
industrial e nrLislica com os demais Estadlls. A
multid;io p variedade do productos exhibidos
'viden<;inram que a naçiio dispõe de uma opu·
leneia de tntento cllpaz de realizar as mais
:lltas IIspiraçõe , e possue o m()io' neces, arios,
para acrescentar ti' uas outras vittorias o
lriumpbo na arena do trabalho. Ma , apezar
de todos o' sen (' 'forcos, não foi com plrt.o
este tl'iumpl10, e, na" Juctas da nrte (in lhe
batlle o{ (úl'ms), o desenlace foi desf'lvornvel
aos nllemãe. Pal'u e te facto não h:J outra
ex.plicaç~,o po. ivel, senão os dereitos <la edIl
eação arti tica e do Cllllivo da arte cm geral
nnl]uell paiz.» (I",)

O am ricano Luiz J. Hinton, que, por parte
do go\'erno de 1assachnssetL3, n:sisliu, em
I 73, ti exposl~1io de i nna, ns egnrll\'n, no
'" u I'elnlorio <i: autorid,ldes do E. todo: « Um
facto está provado é, h"je, de U1lla certeza
inabfll:lvel 'omo n rocha (standin,lj {i'I'1n rIs
l·Oel.), e lem POl' si o testemnnho COIWll7'rente de
todos os sabias e/l rO]J-"us li que assiste o di1'ÚtO
de (l/lIm' com auto1'üütde neste assumpto: vem
11 sei' que não ha outro meio de melhorar a
indu tria arLi tica no paiz, senão aperfei~~oa!'

a oducação artistica do povo, e q!le esta deve
ter como principi'l a instr/lcrrlO do dest!llho ri
mão lim'e na intl'oclucçao poplllal'.» (5)

O commi'sllrio belglJ na eXIJosição interna·
cional de l,878 l'alhl deste modo: «A 71ecessi·

.) n..nSOT Qllest:OIl.! ct'ollseigllcmcllt. pag, 112.
l_I Ibid.
P) Apud RappOl't <I'" /,i,nt,·. p'·ilu. ti I'e.~p. lIU·V. de

Philodotp'j, )lag. 410.
(4)'1ll0dcI'u AI'I E tucaliou, pag. 33.
(li) Speciul 1'O/IOl't lo 1"0 tule or J1['l.'Such"s,çeltl aI! /lIli-

stlllll,Ç o( ,VI uui 1Il1tll.'1 j·Y.

dade de iotroduzir os elemento do desenho
no ensino primal'io, a par drt escripta e drt
leitllra. por tal Illodo se impõe hoje, qUJ jri nem
111~ ousam discutir o p"illcipil), e os raros lId er
sal'ios desta reforma, q!le se tornoll iudispen
sauel, ão obrigado .: suiltel'fugil', pretex13ndo
:JS dificuldadt's de urna applica~'ão imnlOdiata,
O desenho ti tltil a lodos, e a lJuusi lor/os indis
pmSrlVl'1. Os embaraços de nppliclJção redu·
zem-,'e a muito meuus do que gerallllente e
crê, QI13 i todos nll~eelll de uma confusão, em
rJIHl de ordinario cahirno , entre o desenho,
que é a lll'thograpbin dns rórmas percebidas
pela vista, e a arte, que é a traduccão d3 fól'
mas concebida' pelo nosw espirita, Quando
ensinamos ortliographia a urna crcunça, de
certo não pensamos 13m razer deJla U11I /tomem
de lettras; quando ensinamos um menino a
r produzir os objectos qUI) vê, tambem não
tenJOS a ambição de convertel·o elll artista.
Essa funesta con{tlsão enllre o desenh? e a 1/ I'/e
te"i Sido até hoje o mais serio obstllculc ri p7'O'
pa:tação do e1L~i11O do dpsenho,» (i)

Wickersham, no seu JiI'l'O magistral d:J
Economirt escolct!' : « 1 a esco!" pri marill, cabe
vasta lJarte, entre os cui.dados do ensino, ao·
cstudo do desen ho. ESt3 c1eve continuar nas
esr.olus de to'O os grau ,)) (2)

Alexnndre BHin, no sell notavel tractado da
Scil'lIcia dn educação: « 'renlJo por mau o ha
bito, geralmente seguido, de en&innr aos
meninos a escripta como primeiro trnb,t1ho de
esmero da mão. A arte de e crever occupa
um lagar levado na Ií,;ta das prendas ma·
nuaes, e devia ser precedida de exercicios
mai .faceis. Os exercicios de desenho mm
imples siio incontestavelmente,menos arduos

que a escripla, ao mesmo passo que menos
dilficil é traçar linhas symmetricas do que
formnr lellras. O curso natural 'I ue cumpriria
admittir, é provavelmente o methodo adoptado
nos /úndel'gm'tl'ns; adestrar primeiro os me
nino em moldarem objectos em argiln, ou
g-reda, de pai: elll recortar figuras de papel;
chegando-se as im pau o e pouco aJS primeiro'
elelllen tos do desenho, após os qu:Jes já a es
cripln não se nllign rará emhara~osa, e que
constitlllrão a vantagem consideravel como I"

o intl'olto de um umeio. '1> (3)
Herbert Spencer, na sna obra admirav J

sobre a educação: « O conceito, que se vul·
gari a, de ser o desenho um dos elelllentos
da educação, prova Que se v<le comeI/ando a
razer idéa mais exacta dos elementos.que cons'
tituem a cultura do espirita. Nesse fucto se des
cobre uind:l um indicio de que os prores ores
adoptam afinal o lllvedrio coo tau temente in·
dicado pela natureza. Tão ha quem não sHiba
do e. furço espontaneamente empre~ados pe·
la crean~as para representllrem as pessoas, as
cnsas, as urVOl'es, os anil11aes que as rodeiam,
numa luusa, si de outro meio mio dispõem, ou
a lapis, no papel, quanJo lh'o fornecem, Ver

li) nnAu" Rapporl, pag'. 637-8.
(2) Wlc.EnsIIA.u : Schoo! ECOllOllly, pag'. 28, 29.

(3) A. DAI": L7 scicll~e tle / 'MUNlio". Pa ris, '187~,
PaI:. O:i,
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imagens é um dos seus grandes prazeres;
inspirando-lhes, como sempre ncontece, a sua
prlll1uneítldu tendencia pilrn a imitação o
desejo de del:Jn~ar outra. Nesses esforços
(Ial'a repl'o~uzil'ejll os objectos que lhe._ im
pres ionam a visla, e eucerrn lamuem uln
util ex.ercicio da percepção, um meio dr. lor
nar as percepções mais exactas e eompleta
Procurnndo inleres~ar-nos pelos sens desco·
brimentos acerca da. propriedarles visiveis
dos cbjectos, diligenciando attrabir para os
seus desenhos n nossa atlenção, o menino
solicita de nós lJ1'ecisamente oltelle1'0 de wltivo
DE QUE ~IAIS NECffiSSIDADE TEM,' ('1)

Quem pet'correr os r~latorios do jury inter·
nacional da exposição ele 18iS, euja collecc;ão
completa temos em mão P!), enconlral':í, por
toda a parle, n mais rigorosa dernon5tr;lções
o [IS reclilllwções mnis instnntes obro a neces
sidade do cultiVO do desenho. Os relatores das
cla~ses 17 e iS, por exemplo, deploravam que
o desenho ainda tllio comtituisse, nn França,
pal'le ob, (qatm'ia da inslrucção elemenlar. « Só
as tres grandes raças laUnas », diziam elles,
«l6m-se mantido estacillnariu neste a,sumpto:
a Fl'únça, u Italia e a Hespanha ainda aguar
dam a introdul'çiio do ensino obrigatorio do
desenho.» (3) Os relatores da classe i9, allu
dindo á Inglaterl'll, escreviam: «A fundaçi\o
do collegio de Soutll Kensing10n e prineipal
mente a do immenso museu que lhe é anncxo,
foram urna ,'evelllção para a nossll palria, que
comprehendeu a força incalcuiavel que semp.
lhaute instituição não lardaria em dar ao povo
inglez. ») (4) O relator da cla se 24, referiu
do-se ao illllnenso pro~renso artistico e fabril
desenvolvido, nestes trinta anuas, por va
rios p;!Ízes, attribui,,-o, como consequencia
absollltaJllente indubilavel, «ás escolas de
desen!lO.») (5) O relalorio geral acerca d,1
exposiçào das artes decorativas, accentuandg
viva!Dimte o perigo, gm li ue se achaVa ;1
França, de perder a SUl! autiga realeza na'
artes iodustriaes, se não se d.ispuzesse aos
multi pios sacrificial; precisos para eutrar cm
competencia com o desenvolvimento da edu·
cação artistica entre ~IS suas rivae, obser·
va a: « As exposições intemacionaes tôm
nos dado, a esle respeito, numerosas adver
tencins. Vagos ~ymptomllS haviam-se mn·
nifeslaf1o, em Londres, no anno de -1851;
já em 1855. em Paris, se filZiuffi eutir os
fruclos bcmfllZPjos eolhidlJs pela lll~l;lterra da
fundação do South Kellsinfllon lIfusemn, que
data de iS52; m<ls quando princi[Jalmenle se

(I) H. SPENcnr.: l!:tl!lratiull: ",/eU~<'tllal, "Lurt/I, UlltllJhy
5ical. C. lI.

('2) Millislcra da l'agricult ot du commeroo. E.lJpOlilioll
1IIL;0. ill/en'atiol!. de 1878 q. Paris. Rapports dr> JUl'Y III/C>"
llo/Jon1l. Pari,', ]fDeJOOL'XXX-MD<JCCLX1{XIl, Dom
Toln~6~.

lª) TnqllOYQ.ls U f&!!o!!,": [l'l'port ;'.I-r I§s '~JlklesÉóº>1
'>lllrcha ot los IIleuhlas de ly.x·, OlJ.0T!l!l1§ ~',I. /<1pl~S~Y pt!l!!t
"éçoyat8U1'. Pa~, S. Vol. JH 4Jl. çolloeyão.

(é,l DmRo~ .!1 C~Él.l.\;lDnOr : R4pport .'lf ,les c1'is/ ' , •
! :Jgrrert4 et les lIit,.q.u~. Pai, 8, No ~~;mo"'o_l}tpo.

~~) 1-! B4:Ç.\l~L_W: .R~JlIl ri SUl' l'o>·(!vteli6. Pa!:s. 63,
!lImb"em'll€"ol. }II. '

manife.'tou Operigo, foi nu espo,'lÇllO in;ll ':l.il
de :1862; e N<lpole1'í() III não hesitou -em assi
"nalal-o nitidamente no francezes, nn ceri
Inoni<l da de ti ibuição elo' premiu., celelJr:ld,l
na Tnlherins, A r.xposiçõe de 1 !i7 em P;I
ris e de :187J em Vienna ccn(jrlll~J'1Im plena
mente os receio" com UlUla frnnqueza expri
miclo~ em i852.» QU<l1 ern, porém, a medida
slllvadora, que 11 relJresentante do jnry ilitfll'
naaionlll indigitav:l á França? Purn e unicll
mente a imitação da reforllla ingle.za de i85~,

com a sua vaSla IJn~e na escola de J cu. ington,
«cujos resultndo' para a Ingl.ltel'fa tem ido
1JI'0di!Jiosos . • (l)

• Cornmis~ões nomeada' pelos "ovemos da
França, dn Inglaterra, da Belgicjl, da Ali ma
nhn " nolavn, ha cinco annos, um e criptor
americano, num do" livros mais inlere snnte
que sobre este a. sumpto ,e têm e cripta,
• ex,lmioaram cabalmente esta questão, e todas
sào necordes em concluir que, não >ó os inte
resse" do commereio, como os da s ciedade re
querem n adll1i,:süo do de,enho entl'cosesludos
dlt escola elemenlm·. Além dn Yàntagem, que
por este modo se obtem, de uma cultura su
perim', affirma-se Que, para erear, e mantel' a
indu.trias em cujo desenvolvimento , on
correm o gosto e a lJelleza, cum pre ensillctr o
d 'senho á i,,(erncia em todas as escolas, A sabe
d ria de'le sjst,'ma lem se provado pelos
etfeitos da sua pratica, » (2)

Este especialista, como lodo o qur. com
autoridade têm tratado desta mnteria, é de
opinião que as cl'('ançn~, • do~de que entram
e111 edade de frequentar a escola (as soon as
chilclren al'e oid enon.qh lo llO lo sc/i()ol), devem
encetar o estudo dus elementos de desenho.•
• ~ão exprimo assim " tlcrescenta clle, • um
juizo precipillldo de nIgulIs iudividuos, ma~

li madura cOl1vicç?io de Iodas as aU'orid:lde~

om quesLõe;; de ensino enLre a gr;llldes nnções
eqJ'opens .• (3)

Um dos relatorius apresentados eill -1880,
no eon gl'esso i11l'~ruaelona I do ensi no Cll1
Brnxellas, ex.llentli~ estas considerações: • Para
os opel'<Irio' o de enho é Ião uUI, qllanlo a
lr'itllra e a eSC1'tpta ; póde-se, até, genernlizar
este axioma, dizendo que a elles o de;cnho,;
'litllis necessa"io do que uma e outrn; vi 'lo CUll10
pode'~e ~abpf o oficio, e er halJil nrtifice,
sem le1', nem e~crever ; mas não, em com
prehúndcr o desenho ... As e"ClJI;IS pl'imnl"ins
t.êm prineiplllroente por tiro o desenvolvimento
intl'lIcctueil des~a classe, e, pois, devem timbrar
sobl'etudo em ensinar os elementos da g oma
tria o do desen ho, por força da me ma ra7.ão
CJue os da escripta e do cnlculo., , eja qual
róI' ti earreirn, a CJue o homem se dl'stine, fluer
se pI' pllre para opernrio, quer se d \ aos es
tudos scientilicos ou nrlisticus, o desenho decc
constituir n hase do enS11l0 na esclJla popular

(I) 1;:0. ºlOao~: PJlpport I)llttillÓlq 5'''' 1:iS ; i"'~-
rdt!fs tgrd yt,)!, !!,"l!!,llf ct V).lJ~gs. 9 .. ~~8. _.I

io voluCG.

(~) (j~ORG.t. ''l~n'D .' CliOL' ... rt v.é.UIJ",tiVI;' (/p;;.:il: ... ~v :,~ ..
iÍ.1I,,:r:J' 'o '. YJr ' , i7. _ l;. 23,

n) !&id.
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Só Quando se houver generalisado o ensino
do desenbo, introduzindo-o obl'(qatoriamente
em todas as escolas, ecom espec.ialidade nas es
colas lJOpulm'es, onde caminbe lado a lado com
os elementos de geometria pratica e os demais
ramos de estudo, é que a instrucção assumirá
o caracter de utilidade geral e popular, atLin
gindo o lerdadei1'o fim, a que deve tende?'.» (L)

Podemos, portanto, sem receio de erro,
afirmar, como o relataria be~ga da ~xpo ição
de Paris, que o desenbo con tltue hOJe « r;arte
integrante das primeiras disciplinas,começando
a par da leitura e da e criptn, ou, até, antes
della . » (2) ão tardariÍ mesmo em ser con-
iderado, por toda a parte, «como um do

ramos principaes • (3) da educação elementar.
Esta conclusão, de ([ue rapidamente se e.tão
approximando tO?OS .os povos. civilisados, é
rifyoro amente sClenttGca e factlmente demon·
stravel, « Tendo li escripta vindo npós o
de enho, na hiEtoria bumana, é pelo desenho
quP. se !la de inaugurar a e cripta, A mesma
natureza o e tá indicando: Iodas as Cl'eallraS,
de sua n'ltw'CZCt, descn/ulln. Beunam-se ao
acaso meninos de toda as raça ; dli-se-lhes
earvão ou giz, o clles L1esenhar:'io, O (;(licuio
é inclispensavel lIS primeiras operações do

pirito; o desenho é imprescindivel para a
fixar. Demais o desenho serve de intro
ducção a todas a artes graphicas ; e, além de
quo prosta em inontos serviços ú ind ustria,
tem a valtta9"em do c 'ntuplícar a forças da
momoria.» \~)

Do cunjuncto Llus arguUlentos C autoridaLles
fJUC Ului de inlento acabamos L1e amontoar
pacienteulCnlú, seguc-se: .

1. 0 )ue o d senho é um doto accessiv'l
a todos os ItOIlW/IIi, e não llUl privil 'gio dos <11'
Listas por vocação e profi Uo;

2. o Que, liA ordem pedagogica, bem COlll0 11a
ordem hi torica, o desenho pl'fcede (~ I'scl'lpla,-

3. 0 Que o seu ensino devo principiar desde
os primeiros passo da cr ança na cultura do
espirito, i:;to é, descle c~ entrada no Kindcl'
ga?'/en ,-

f.I,.o Que, longe de sobreearrogar o pro
rrramma, slle o amenisa; longe de retardal·o,
~ó lhe faz .'1anl,rp' ~emp? " longe de ~I~ficultar os
outros estndos, /arl/1ta-os r. a.?ut:l.IUl-og ('no/,·
1II1'11lclllc .-

.Ln Quo li nm elemonto ~ssl'ilci~l :lO c!lllivo
flAS faculdodos d o!Jservr:ç;lo, de IIlvençao. cle
;IS imilação c ret nono mental;

G. o Que :l _ua g'''ncral isnçiio C1r111 disciplina
inst'pamvel da escola lJOlmlcw é ulIla das forc;as
mai podero~as pHra a fecllndnção do Lr'"b:dlJo
e o euO"randecim nto da riqueza dos Estados.

De.t~ propriedade ine tima,ei , que o ca
racL ri am, provém a sua accelerada propa
gação por toda a face do mundo civil i ado,

II) E. ,..1 ~1l~ItU \~G"~: (Jll·..tI~ csl l"IIIJl<lI"IUJl~~ d~ lu
'1'olll,ll"i~ et dI' dessill duns t'~llScignclllent )"'illlUil'C ? RapPOI"t.
'i\'u "<lI. Canur. III/. de ITJlscigl1. Drux., 1880 PagB.217-8.

(2) 1 RAU~ , R"ppCrl ele.. pag. 617.

( I Ió., pago 6\6.
4) r.1!. MIGl.lcn : " Jmo';'ô '>dr :~ ('{,rlllc dtO lIlil:ÍlM. e'

des pl'ogl'am, d'ellsu·gll., pas" 18 o 19.

como parte natural, comOlum, necessaria do
plano e colar,

a AlIemanha em gel'al elle faz essencial
mente parte do ensino primario, ('1) Na Prus
sia, segundo o regulamenLo geral de 15 de
outubro de 1872, todas as creanças devem
pracLíc<1r na escola o desenho geometrico e ar
tístico; para o que se consigna o espaço de
quatro horas semanalmente, (2) Ha, ne se
paiz, até, escolas de aperfeiçoamento, cujo
objocto é exclu ivamente o desenho. (3) Na
Baviera, onde, já em 18H, os textos officiaes o
prescreviam, e 'se ramo de instrucção foi ef
[ectivamente admitl.ido nas e colas normaes
em 1866, e em 1872, ou 1873, nas escolas
mbanas. (4) O Wur~emberg, onde, já em 1867,
existiam essenta e quatro escolas de arte em
plena actividade e prosperidade (5), ante
cipou-se á Baviera nesso melhoramento. Em
1872 já esse ramo de instrucção estava consi·
deravelmente vulgarisado nas suas escolas,
onde a cre,mças pesde mui cedo o encetavam;
endo que, de mais a mais, já nessa época

erum quinhcnlas, para unu! populaçno de
1,7f.1,8,3.!8 habitante, as escolas ospeciaes, em
que elle so proressava. (6) Na Saxonia, a lei
de 1873, que reformou a instrncção popular,
imprimiu o cal'acter de obrigação ao curso de
de-enho, ainda na escolas mais elementares,
em muitas das quaes, todavia, já anLes disso
olle ora cuidadosamente practicado. (7) O
grão·ducado cio l3aden seguiu do perto o Wur
tomberg c a Baviera, levando-lho, até, a dean
teira quanto á introducção do deseuho nas
aLllas do se)"o feminino. (8)

De 1.870 para cú o mOVllllelltu reformador
neste 'sentido apressou -se consideravelmente.
A AlIemanlw, de quem a França tanto tem
aprendido uesto veria do, deve por sua vez á
snarival as mnis utois in piraçõe . c A ultima
guerra den á França uma proveitosa lição; da
França, porém, de baratada, prostrada, e, to
davia' pagando proll1ptamente o mil bares do
re o"ate que se Ibe impoz, a Prus ia recebeu
tambem uma lição; e. (dizin, ha quatro
annos, M. Stetson) « cogi ta em aproveital·a .•
(9) O delegado austriaco na exposição de
Vienna oscl'eviil, no relatorio omcial (10):
(lmmedi(ltamellte depois d:l guerra com a
França, o milllslerio do commercio e industria,
por uma circular, cxhortou as <1utoridados das
varias cidade: indnstriaes da Allell1anha a so
.'111irom o ('xemplu dn França 11(( ol'.qani::açrio das

II) lIlI't'J;,II;: L·i>lStr.)luul. rll .WCIH., pago 11;;.

(~) T/w Ed teutio". Code o{"tlte Pruss. Nulioll, pag. J:l.
I3nAu~: ROJlpol'( ole., pago (Jlü.

(3) LA"':L"": L'illst,·. dll pellplc, pago 1~3.

(lo) nnolu~: Rappol'l et~ .. pago 015.

(U) WALTEIl SJIITII: A,·t EducaLioll, pago -138.
(6) L.\l"eL~tE: Op, cit., pag.132.

(7) JOSEPU LA~r.L: Allstria" OQiâal Report Ol! ti/o l' i~l!ll'l
World's Pai,. or 1873, pago i •.

(8) En,l ~: Op. Li! , pag, 646.

(9) CII,"LL B. STE!sO~: _'I<ld~1"I! Ar! Eduçalloll. AI/!~'
r; a!~ PrC(iJ.c~lpag. IX.

!lO) Jo'SEPTI LA.-GL: AU!ldujl ofilei I r porl, c c.~ pago 68.
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escolas de desenho e al'te induslrial, chamando·
lhes Ct atten['clo lJa!'a a im7Jortancía znelustrial
dessas escolas, assIm como pam o {acto de qlte
ellas constituem Ct oase da !'iqueza ela Franr;ct. •

Especialistas da mais alLa competencia apon
tam na Austl'ia, d'entl'e lodos os puize eu·
ropeus, o mais pl'Ofundo refol'madol' em ma
tel'ia de !ínsino, (1) « Ocsdú o Feu desbal'ato
pelos Pm iano em 1866, deLlieou-se ella á
educação do POIO, re olutamente deliberada
a recupel'ar, mediante ?,s vantagens de uma
industria educada, quanLo pel'del'a no campo
de batalha, As suas escolas de in trucção
popular, que Horílcio Mann, em 18!J,iJ, classi
ficava entre as peiores da Europa, indigitam
se hoje em dia, na opinião de urna excellente
aucLoridade (John D. Filbrick), como • ns
melhores, quanto á organiznção, qunnlo ao
curso de estudos, qnanLo ao caracter do en
sino,» (2) Ora, é Lambem nas suas escolas que
o desenho se enlLiva mais e Cl'Uflulo a, racio·
nal, e elIicazmenLe; e nota-se que a todas a
outras teem levndo sempl'e vanLagem aquellns
que primam pela excclJoncia dos professores,
lendo tido a fortuna de obtel' para o exercicio
de sas funcções especialistas superiores, que
percebam o nexo enLre o desenho fl a educa
ção geral, como elemenLo int~grante de toda
a insLrucção, (3) InLrodl1zidas nas escolas de
repeLição em 18lrJ, e no en ino primaria em
1869, as noções de de enho geometrico e ar
LisLico enLranllu, grnça ú lei de 20 dc agosLo
de 1870 que reformou a instl'Ucção elemenlar
(Volkssclwl,fJesetz), no pl'ogramma obrigatol'io
do en~ino commum, ,< Hoje », diz uma emi·
nente autoridade européa, ,< esse ensino
abrange, na Au tl'ia,toda a escala da insLrucção
publica: J·olks.sclt1lle - Biil',qel'~c/lIlllJ - 11Iit·
telschulc, etc., até á Academia Imperial e
Real, sem a ?/lenu}' solureiO da conlinuiciac1.e, >

(l~) Sob e sa legislatão, ·completada pelo re
gulamenlo official que, nas sua" varias sec
ções, tl'az as daLas dr, 7 de ago to de 1872, !)
de ago to de '1873, G de maio do 187.1 e 2 de
jllnbo de 1877, o ensino do desenho, não só
li. I'fpresenltt um papel capital nos jJ/'imeiros
annos da in tn/crelo jlopulrtl' > (5), como ~e

p, praia por nma immcnsa organização de
escola e insLituLOS technÍl'os: as escolas de
nflicios (Gewp,'bescllillen) (calhe,Q'oria em que
entram as ,u1)v('ncionada~ p,'lo Estado em
Virnna, S;}lzbul'!!, Craz, Pil.;pn, nril'henlierg-,
Brlinn, Bielilz o CZ61'nlllVitz) ; ;IS ase llls espc-
iaps rle (11'[0 aI plicuda (Xli "st.'lclCel'oliclllJ

Fllcltsc/wlen), ('ujll lIuml:'I'O ,aLe n at!, di,tri·
buida, pell' Au, tl'i;l inferior e superior, o
'l'yrul, () VIII';"herg, II Bllbemia,ll Karinthia ('a
Moravia; emlim, ils escotas sl/1J"l'iol'Ps e .'lemes
de arte "1Jplicada lÍ industria. ( K,msljfwe/lel's
c/mlen) , cm inencia reservada nté agora :'t e cola

(I, - .\uslria IS lh~ mosL 1IlOrough oducaLiollal rofor.
mar in Europo Lo dar .• ::>fBTSO,': 0)1, ril.. par, 1.',
• (2) Ib!ll.

(3) JOSBPU LANGL: 01', cit" pa", O
(4) JOAQLI~ DE V.\SCONt.BLLOS: .BC{OI'll/<f. do ::",,11<1 d>. d;'

" ..1.0 (Porlo, 18iO), llac, O ,
(5) BnA I': Rappor/ c "., pago 17,

annexa ao MI/sen Austt'iaco, Ao influxo dessa
reforma grandio a bastou o curto periodo de
seis annos (fins de 1867 a meiados de 1873 ),
'para fazer broLar de um tel'l'eno graLo, ma in
culto, uma erie de indu 'Lrias de arte florescen
«Li".imas!. (1) Não se enganara,pois, n dire
cção do 1J[useu Ausl1'iaco, quando, na J1!emol'ia
submettida ao governo em ade março de 1866,
sobre a uecessidade nrgente da instituição de
uma e cola de arte applicada, a severava:
«f1 )'oi;:; dos males 'lue leIo a {undo atocam a
pro peridade nacionat, consiste na de/Ticiencia do
ensino do desenho e na (alta de escolas especiaes,
que a01'Ct1n ca minho lJrt!'a as escolas sllpe
!'i01'es.. (2)

Na Hungria o desenho entra em todas as
quatl'o classes dCI escola pl'imal'ia, (3) Este
ensino, não só figura como dis~iplinn essen
cial e de primeit'a ordem nas escolas l'eaes,
ma lambem é ob!'i,qatol'io nos ,qymnasios, Para
imprimir unidade e barmonia á sua distri·
buição, fundou o E tado a Escola Nacional
Hunyam de descnh? e o 8eminariJ ( flscola nor
mnl) de lJI'O!,cssol'es de desenho, que funccionam
desde o 10 de novembl'o de 1871. (l~)

Em vario ca nIões sui 'sos não é menos
vasto o lo~ar do en ino do desenho na educa
ção popular. (5) A Dinamarca, entre cnjos
resultados escolares, na exposição universal de
1878, obresahiam com bl'illlo trabalhos de de
senho devidos a creanças de 10 a 14, annos,
e lende oorigcttoriamel1le a todas as escolas)
nlém do desenho lineal', o de enho de ornalo·
(6 A~ e colas prillJnl'ias sup8l'iore , na Suissa,
inscrevem 110 seu programma o desenho do
imiLação, (7) Na provincia rus a da I~inlandia

esta disciplin3, sob a lei do 11 de maio de 18G6
faz parLe igualmente do curso escolar. (8)
Na Hollanda é legalnlCnle obl'igatol'ia desde a
lei de 1857, confil'mada, quanto a este ponlo,
pela lei de 17 de <Igo to de 1878, art, 1.0

A Belgica, de cujo adeanlamento na cnlLUra
arLi~Lica o mundo inteiro formava o mais ele·
vad onceito, admil'ando, como lypos de 01'
ganizuçfio e de methodo, as suas academia de
bell:. nl'Le, as •ua escola de de pnho e, com
especialidade, as ua e.colas indusl,riae , não
desC':lIJçou na imllortancin dps~a vanLngl'ns,
e, de:colJrindo-Jhes a insllillcieneia, encetou,
ne tes qllalOl'ze a1lno.;, um vigoro o U1ovi·
mpnlG, lcndrnle a llma reforma rad ical no
seu systelllfl de instrucç~o. O pl'illll'iro signnl
da agitaçõ'lo pilJ'Liu rio congl'l'Sso indn trial,
ceI, brado pm I:lruxellas no a!ln') dn i8 8, com
o fim de úi"cutlr os m 'Ihores planos e pro·
L:CSSOS de ensi no do desenlto, Um dos vo to

(-I) JO,\Qfilll De Y,'SCOX"':tr,os: 0]1, cil.. png, iti,
(2) lliid.

(~) DI, APATII,: L'clIsci!lIl.)luliltr. ell Ho"o,.;", Xa Rev",
I lI/crnal. de I'Cllsci!lIlCIIL 1J de UlJio i I, paI;, 1,5[;.

(4) JOSBPH LAS%: 0)1. c't·, jlag, 20
(a) DnAO" : Rapporl ale" pa", 0!,7,
(6) Ilrt'PBAO: L'ins/I'. pulii. dtlllS 1% li'Ms du .Vord,

pag. 200, -

7) BaAUS: R<rppor! eLe" Jl~il :li"
(~) Ib" P~I!' ~2.. ,
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deSSá ~I.' 'ell1bléa pedia, como neces-idade ur
gente, a ndl1li';i-ão geral des.a di~ciplina em as
escolas municipae~. No dizl'r de M. Liljolais,
representante de Paris nl'. sa reuuião, «o en
sino, em rolal;;lo ~s t:rl'llnca., bavia de começar
pelo clJnh cimento das fÓ!'ma,:, habitunndo-ns
depois [I a,'om 'Doharem, c discer1Jirem a
lransformação das f,'lrmas exaetl1 em fórIDDs
ornal1lentaes. O e'tndo do de3enlio, na san
primeirll in tancill, desenvolve a intelligencia
do menino, ensin;lndo-o a Vfl'. Ver com a
percepçno do desen hador é cre'I1' O sentimento
da observrlção exacta e da llUal y e fiel, resul
tados que se podem aleançar mediallte uma
serie de exercicios atlraclivlJs. » Em 1871 ~1.
Kervyu de L<:ttenhove, ministro do intr:rior,
expediu uma carla circular ao~ in. peclol'es
da in-trucção primari;l, chrlmnndu-Ihrs n
atlenção para a ímporlnncia ria refurma que,
na IngJ'llerra e na c"pital da França, allmiLtira
nas escolas o desen hlJ. Ne. se documento, de
pois de argurnentnr concluden temente, mos
trDudo a conveniencia dD mesma mrdirla para
o 'eu paiz, dizia: «r;lImpre, coo eguinternente,
de tribuil' o en ino do deseubo em todas n
escolas norma os, mediant'\ prol'e ores capne ;
c, parn úblel' e te resullildo, lião be 'it;1I á o
govel'llo em alargar as remnnerações, que de
prespnte se concerlem.» Omini~lro appr.lln\'lJ,
emfim, parn;j collnboração das cOlllmuua e
províncias, observando: « E' uma que tão
de inleresse nacional, desde qne o seu pri o
eipal objecto con isLe em fomentai' o pro
gresso ua indu~tria e o de,:envolvimento do
senso artístICO do paiz.» Desde o anno de i877
essu nspir;ll;ão foi converLida em r"alidade
naquella naçiio (I), ollde a lei do i o de
julho oe 1879, al'L. 3, comprebende o de
sen lia en tre as ma terias que com põem « ne
cessariamente' o programma elementar. A
E cola Modelo da Lig-a do Ensino, neste
paiz, considera o desen ho como • wn~ das
bases do sllstema de illstnwçri,o escola,... A
o. sn disdplina se consngra diclI'iamente, em
todas as classes, mnrL hora. O de.enho linear
é l'ombinado COIII [IS lições cle geollletria, o
culcuto inluitivo e o Jevantl1rnento de plano~.

Começando por desenhar secções realmente
practiendn. ,cm lodos o~ sentidos, ~ohre objectos
de pequena extem1io, O n\limno pllssn dt'pois n
onceLJer, e desenbar secções imllgionrias. Nas

clnsses superiures se exercit:1 cumulat.ivamenle
o di::cipulõ no dl'senho de ornato, no desl'nho
da rabeça huml1na, no desenho archileetural
e no flivalltallleLlto de Ioda a especie de pia·
nos. (:2)

A França é um dos pnizes onde mais se re
tardou a inauguração do desell ho no ('urso da
escola popular. D;lla 1I0s regulamentos de 16
de fevereiro c 23 do maio do 1865 a organisa
ç~o do elas.a regulares de de~enho em P;lI'is.
Essa reforma C1'eou. sob a liscaJisaçã:o de dois

(i\ TRONQUOJ' r.T LiMOIS~: 1C4PJ?0rt s;lr lu ">61l9!ssà:Pl1n
, cU It 1'$1MUb!e. de t /l'J/l, pag. R (')ios Rlpporls dI/, Ju.r!l
!lllerll4liollal da t'Z~po;" or, d~ 1878, \'01. ln). -

(\1) TElll'iL : lM:rltCtions g~a!8. dllS ilÚitu!c m. tt'tI-
;ce Stl" S tM'lfUx ele la LlflUe de t'ZII$Bi!f11. (Brux., i878 ,
PII' n.

inspectores e.pecines e [I direcçiio de me ll'é.
habilitado., paI' um eliplollln partirulal', duas
nulns de de. enho por semann, de horn e meia
{'uda umn, em Iodas aS e colns do 'exo LUascu
Iino. Sob e"se impulso rui rapitlo o elesc'nvol
vimento. Jo llnl10 e colar de 1867-68 jll
3 750 alumnos frequenLavnm prol"icn31lll:lute
es~e cur."o. De 1~70 em deante os progre' os
assumirnm um carader'Botavel : renovaram
'e os programmns; subslituiu'~e a imag-om
estampada pelos mod~Jo.s em rclevo ; rlevou
so de doi' a quatro o numero dos in~pectores'

accrescentou·so ás dun aulas reg-ulamentares
mais uma, hebdomadariamenle, de duas horas
e meia, elevando·se assim a cinco e meia ho·
ras por semana o tempo dedicado a esse estudo;
barmoni,:aram·se os programmas de, desenho
linear com os do d\'senho de arlo, impondo-se
este a todos os cur~os medios e nperiores;
acldieionou-se ao prtlgramma do exame para a
obtenção do certilicado de estudos primurios
umn prova de de. enho. Em summn, dizia. em
184,0, M. Gréard: .0 desonho constitue hoje mn
elemento obt'(qatorio do ensil:o pl'imClt'io em
Paris .• (I)

Accresce, depois de i8-S, a instituição de q.g
aulas esperiaes de dl'senbo parn homens, além
dé eis l1ull1s livrlls da Illesma especiulidade,
subvencionatlas para este ,.xo e 20 para o
outru. (2) Os Ilomens mais emiuentes nestes
a. sumplos . enti:'ll1, havi~l mnito, a urgencia
da I!enl:lrlllis~ âll de seml'II];inte medida ao paiz
illteil'o. Esta reforma. dizia em i87J o dire
ctor das bellas al'tes no ministerio da instruc
çilo publica, .impõe,se a nós por tantos titulos
pelo .meno, qu,1O o a que, cm 1867, fez
ubrig<llorias a historia e a geogl'aphia .• A lei
de 28 ue março de i882, urL. 10, preencbeu
esses desejos, admittindo o de::enho ao pro
gramm<l obrigatorio da escola popular.

Sabe·se (e já com isto nos occupámos no
pl'impiro parecer) que toda esta 1'ev1lluçào
partiu da Inglatena .• Dp.pois da batalhn de
cisiva de i851. (a e.xpm;ição universal de Lon
dres), e creve Julio Simon, prefaciando os
relalorios dll jul'Y intel'l1acillna\ ele il:l78, • a
Inldnterra, que é um~ nnç~o politica, imme
diiltamente comprehendeu que t'urecia de ar
tistas. Até eutiio comblltera exl'lusivamente
pOI' meios indirectos, apodel'nndo-so dos no~sos

art.isc3s, OU mnndando g-on te sua estudn r en
tI'O n6s. Em 18~i porém, adoptol1 a resol u
ção de possuir escolas suas, Creon de um:l
Vt'Z n repartição de seiencia e arte e o mu~cn

de Kensington. Para is.;o era misler dinheiro,
muito [li111tei, o: liberalisou·o,. (3) A funda
çilo de South KI'Dsing'lon illlportllll primitivn
mellte f~m cprcil dt' dl}ze m'l COI/los de rJis (4.),
e eusta anuulllmente mais de m.il (5), tendo-se

(I) GnD.IlO: L'enscigl!omenl pril/l. ti Pal'is et d!tnl le deparo
lelllr.llt da la BeiM, pags. 4>9 =iO.

12' JULES SIMOX: !1lJ.relllr.lioll aIW "a'l]lorts f/,u. .1lu·y !'M.
tal' Italiana: (E~pa;lt alI UniV8r18Ua de 1878). Pa~. 534. E-§te
magnitico trabalbo fólIDa o XfJ" volymo da ccllecç[o,

(3) OVo cit., pa., ~95.

14\ CIl. B. SrcT50~: HodeTll .Arl Eltue, A•.eria. pr~fq.~e.
. pall- V.

(b') tafd.
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elevado um anuo a dois mil e quatl'ocento (1)
Referindo·se 30 movimento eucetado então,
um do' I'elatores do jury na ,-xpo içào de
186~, consigllandu os fl'uctOS portentusos dessa
refurma, dizia: • AInglatPlT3tem emlll'egado
esful'ços sobreLJumanos; Teou Ullla va~t:I rêue
de es,'ola dtl de~enho, e submeLt 'u·a ao reO'i·
men da centrali~a,ã" adnJÍnisLraLiva, tã" pouco
sympaLhica aos Italdlos do paiz. )} OULro des
crevia com assombru « o eSLallelecimento
g-randioso, que é COIlIO :1 metrópole dessas ins·
Liluit;õe- », o museu Ken 'ington, que, in.;ti
tuido dez annos ante, por si e ppla . uas
noventa 111 iaes, preparara já mais ete cem ma
al,trl~IIOS. (2) U numero destes, nlls escnlas
su!.Jvpnl iOlll1das e dirigidas pelo Sciellce and
A?·t JJepul'tmmt, foi:
De H~62 a 1864, (média <lnnualJ" 96.587
» 18u5 a H<lJ7 (» ».. H8.5â
» Hltitl a 1870 (» ».. 14,0.170
» 18H a 187J (» )}).. 221. 94,;J (3)

Em 1dH 290.4,25
)} 1875 ,. '" '" ..•.. 387.64,0
» 1876 460.961
» 1877 •................ 549.010
)} ld78 660.531
» 1879 .•............... 725.ti9
» '1880 , 768.b61 (4,)

Nesta din'u ão rlo ensino do desenho estú o
segredo ma~ico rlu prodig-ios obtido.; pela
InglaLt'rI'3, durante estes vinte e cinco annos,
na applicação mil l1sLrial da arte, espantosa
conquisl3, que avulta entre as maiores do
imperio hrilannico. (5)

Nos Estadus Uuidos foi do ]\[assachusseLls
que pnrtiu o impulso. Acolhido, dll Hl27 a
18;J6, na escolt\ inyleza (curso industrial, assi m
denominado em ('olltraposi~iio ao cur"o clas,i·
cO),como e-.;tudo faculltlLivo na cla~se. l1perior,
e mais tarde como disclplin,1 obrigatol'ia, pouca
attençno captou o ensino do desenho ~té '1853.
O rela~ol"io da excursào escalai' de Honlcio
Mann, em '18~8, pelos pioizl's europeus teve,
entre outros, o Itemrazejo etreito de determinar
;1 ad mis~ão de 'e engino entre as materias
pl'ofe'sndas na ilTammal'·schools. Aoinstau
rar-se a ?Wl'mal sclwol de Boston,instituil':.lm-, e,
bem que ainda mal remunerados, pI'ofes-ores
cspeciaes dessa matPl'ia, para es -e estabeleci
mento e as higll schuols do sexo fl:'minino
P'Ia mesma epocha ~e introduziu legalmente
entre os exrrcieios obrigatorios da primary
SCIIO?l o de (lnho em lousas.

Esta providencia legal, porém, ó excepcio·
nalmente se executava; atfirmando, em 1874,
o superintendente escolar do Estado, IvIr. Phil·

(I) JULES SOJON: Loc. cito
(2) nnAU" RlPPO"t, ole, I pags. 043-4.
(3) .lUtES SI>lO" Op. eiL, pag. 1.%.

(II) TWBl1ty ei1/tt" "CpO,·t o{ lh~ Seiel1ce all.l Art DJpa,·t"lBl1t
o{ tI,e 00l1l111iUeB o{ 001lnci/ 011 EdIIGatio,l. L3nd., i881.
Pag. 401.

(5) c Nono 01" Lho gl'oaL aehiavomonls 01" Englanu havo
boon moro sUl'pri,ing than lho wOl'k sho h~s dono lVithin
tlVonLy yoal's pa>lt il1 Lho applieatlon 01" art to har indus·
trias .• GBone" \VAno leBOLS: AI't Educatiol1 apptied lo
i'ldlloSt,.y (NowYol'k, {877l. Pag.05.

brich., que, em i856, nno havia em realidade,
no ias aChUS5elt~, lIlais que um começo de
desenho em dU;ls hi,qlt schools. Nas il"ommar
,'c'tools e uas lJrimnl'Y sclwols propJ'I"mente
não existia. Em 01870 (16 de maio) ullIa lei
do Estado incluia o de 'en ho enLre os ramos
de illsLl'llcçno nece sarialllente integranLe do
programma das e, ('ola publicas; :,ssl'ntanao,
para todas as cidad~s e cIIIlllllun:ls, a fllcul
d;]de e, par;] todas as de m3is 1.Q.()OO almas, o
elever de proverem au ensioo gratuito do de
senh') indusLrial ou mechanico a todos os in·
dlviduos llHliores de '15 allnos. (1) Em Boston
já a esse tempo se praticava o estatuiuo na
primeira dessas disposições. Graças aO Insti·
Luto Technologico do Massachmsett , que ror·
llel:eU mestres e locae.· mobdiados, abrirn01- e
p/Ira logo, em ampla escala, aS cl3s. es noctur·
nas, solJ a direcçãu de alto profe~sores. incum
bidos do ensillo do de'euho á mào livre ({ree
Itand) e do desenho industrial. Mais tarde se
addituu o y tema com o accrescimo de dua
high schools, cada uma com o seu profes,ol'
especilll, cujo encargo, além do de emi Darem
individu<dmente, cada qual na ua aula, con-
istia em dirigirem o ensino do desenho em

cada um do ci nco districlos con tituidos pelas
H?'o,mrnw' sclto,ls, e habilitarem o· mestres
ordiuarios na maneira de profes ar o de enho.
Eotrelanto, como MI". Philbriclc atleSlava em
18h,entrav3 a I1rm3r·se no I'spirito de arguns
a itléa de • rort"lncer numa fonte estrangeim o
corpo dos mestres de deseuho»; (J, elll 01872,
MI". Waltel' SmiLh, ',1fastel' of AI't.Ç na e~cola

ingleza do SOllth Kensington, recommendado
á allençào do mundu artistico pelos seus rela·
torios at:erca da exposição frap.cez,1 das e, colas
de desenho em 'I8()4, e i869, foi incumbido
dessa ardua tarefa, na qual revelou os maiores
talentús de orgllniwduI', e que boje se póde
qualificar de quasi completa. Graças ao des·
envolvimento methodico de um pHlllo racio·
nal, fundado em longos annos de 50lida e
continua experiench, o desenho, em Boston,
qlle, em H!7l!, coutava apenas cinco profes·
sares, oito annos depois era ensinado por quasi
todos os da oid ,de, isto é, por mil e qual'linta,
d/el1tre mil e q'Ul~r('nta e cinco, n essenta mil
alumuos. (i)

,Eis a summa do programma nessas escolas.
Na organização do ensino do desenho, as es
colas repartem-se em dois grupos: a) ensino
primaria e geral, abrangendo a escola prima·

(i) Eis o theor desso aeto:
c Oltaptel' 248, Acts o{ 1870.
c Sect 011 1. Tho fil',t soelion 01" ehaplol' lhirty·oi~ht

01" lho Gonora) SlatuLos is horehy amondou so as to 10'
elude Drawing amool! the branehol of loaroioll whieh
are by said aetioo requil'ed lo bo taught io tho ))Ulllic
senool•.

" Sectioll 2. Aoy city 01" tolVn may I and ever!>' city
anu 101V0 haviog moro lban 1011 lhousand inhabitaots
S. ali. "IIOU3I1y mako provi,i '" tor gidllg froo ios!"ucLlolI
in ind'btlial 01' mechalÍea) drawillg to persoos ovor
firteon yoa s 01" ago, clthor in uay III' ovolling sehools,
unuol' the uiroelion ofLho ,dlloo! commilloo.

• Sect 011 3. Tllis Aet shall lako oO'oc io ils pasago••
(Il) BSRosn: RlPport SIlI' t'illstr. primo Ii I'ea;pos. de

P"U., pag" 392-396 : ReGA BY : L'ellseigllSmBllt ali desslh
aux E'lals Ullis (notes Bt aoel/mBn/s), pags, i3-i9.
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ria, a intormedia. (i'ltn'mrili(ttc), a d gl'am·
mnlj('a (gT,'11t1Wlr se 1001) e a e cola s!lperior ;
b) en,inl) secuudario e especial, nbrill,'ando as
escolas normlles, a' de ue 'cnho, :IS noctUl'llllS
({,-ce evening se!lrwls),;ls indu 'trille e:ls es
colas nurluaes de arte. Nas pi'imal'!f sch'/ols
(6 gráos) quatro liçõrs, por SI'mana, de 30
minutos caJa uUla Nas (jl'amm ,"-sehools (ti
gráos) hora e meia por semana, dividida em
duas lições de quarenta e cinllo minutos. O
urso, nas eseolas dessas duas cathegorias,

começando por simples combinaçõe lineares,
passa, mediante a mais rigorosa gradação, á
cópia, a olho (ou a mão livre, (/'ee hau(t), de
desenhos executados na pedra pelo mestre, á
execução do desenbo dictado aLI de de enhos
de memoria, ao desenho geometrico e ao dese
nho por modellls em relevo , Nas /ii,qh sehools
(3 gráos), duas lições bebdomadariamen te,
cada uma de uma hora: perspecti vas angula·
res, parajJ~las e obliquas; desenhos de mo
delos em relevo ou naturaes; sombreados;
desenho colorido; harmonia d propurção;
desenho applicado. (1)

Em menos de seIs annos (1.872-1.878) os re
cursos empregados pelo govemo para a fun
dação do I'nsino do desenho compr 'hendiam:
a instituiçi\o de uma r.ommi são centl'al perma
nente, superintendendo as commi 'sões locae ,
encarregadas especialmente'de de envolverem
esse ramo de instrucção; o eSlabelecimento
de eursos normaes, obrigatoriamente frequen
lados pelos profe~sores de ambo os sex.os,
ob a direcção de 18 me tl'es especiae ; a re

dacção de uma serie graduad,l de pro
grammas, que abrange o curso inleiro ; a pu
,blicação de manuaes, cadernos, modelo e
compendias para as varias aulas; a inaugura
ção de cursos successivos desde o jardim de
creanças até á NOl"Jnal Al't' ScllOol. (2)

Oexemplo do Magsachussetts e e pecialmente
da sua capital propagou-se rapidamente por
todas as cidade vizinhas: Lowell, Worcester,
Adams, Barre, Chelsl'a, Hingbam, New-Bed
ford, Newburyport, Peabody, Peru, Pitt fleld,
Springfield, Seitunte, Tanton, 'Veymouth.

Seguindo as pégadas do J\'lassachu~sels, Ne\\"
York, por uma lei de h de maio de 1.875, e ta
tUill o ensino do desenho industrial e á mão
livre llilS escolas nOl'maes do Estado, nns esco
las de todas a cidade, ou, pelo menos n'uma
secção (depa1'tment) dellas, i to é, na pl'ima)'!1
se/tooIs, nas .qrammal' sc/iools, ou nas hiqh
seitools. Esse acto legislathro foi recebiuo com
o mais ympatbico acolhimento da população.
como notava o superintendente e colaI' dó

(i) Reporl of lho Oommisliollo/' of Educalio/l fo,' tltO YOal'
1879, )Jag. CC}(U.

(2) BBRosa: Op, ci!., pago I.i3.
• lIa al!OnaS sois anuns quo o Massachllssolts inaugu

rou o onSlllO regular das arlos do dosenho, o já em todos
os E lados do norte o oesto, até tis margons do Pacifico, o
pai? soguo rapiclamonto osta sonda. Por Ioda a )Jarto a
oducação apoia-so lias mesmos principias, o, dentro ell1
pouco tempo, a Escola Normal do Boston onviar!1 em all
rilio das artos, um onxamo do missionarias semolhanlo
ilqllollo quo, ha alguns annos, foi levar a longos lorras o
s)'stoma edllcativo (la Nova Inglatorl'G.• R01'PO"1 sm'/'01l
soigllomelll)Jl'illl. ti l'oxpos, 1Iuiv. do Philt\{llph, Pago 409,

Estado; no l' latol'io de 1.878-79: (-I) En i
nilm alli o de enho, n'alglImas escolas, profe 
sares especiae ; noatra , us professores ardi
nal'ios (l'e.qltlal' leaehel's). (2)

O nhoJe Islilnd, que possue, Ila cidade de
Provldence, urna e~cola especial de Jt'~enho

para a illstl'lwç:io technica de arti tas (a Rhode
lsland 8e/wol of Dl's(qn), e tende o nsino
de sa disciplina Ú· creança maiore' do nove
annos, consagrando-lhe, na escola, o espaço de
!tIlUb {tom 1JOJ' (tin. (3)

A Pennsylvania IllElugurou, na capital, por
occasiãú do cen tenario, o seu museu e a
na escola superior de arte industrial (lhe

Pennsiflvania lllJnsemn anel School of Indus
ll'ial Art), modelados pelo South Kensington
lIIuselbln and Art School de Londres. Con
stmido em dois anilaS, o palacio destinado a esse
serviço custou mil contos ao conselho muni
cipal (city couneil) de Philadelphia () dois mil
á Jegislatlll'a do Estado. «(j,) Já no anno escolar
de 1.877-78, segundo ú. documentos oiliciaes,
o deseu ho era en inado em tres mil tl'ezelll(!s
e duas e"coJa pennsylvanianas. (5) Vae, por
tanto, nmmalllente adeantada a saUsfa ãa
dos votos expri midos, em 1.875, no eu rela
taria Edueation fOI' 1r01'/;, pelo uperinten
deute Wickersham :

L° Oue o de euho inuustrial se ensinasse
em todas as escolebs do Estado:

2.° Que as escolas normaes fussem obriga
das a dedicar mais atten\ão ao desenho (' Ú
ed ucação artistica em gel'al .

3, o Que e creasse,no E ·tado, uma insLitniçuo
(pelo menos) do genero da grande e cola ingleza
de arte do South Kensington.

No lIIaine,ba muitos anuas tambem flue I e
netrou essa tendencia fecunda. Nu Maryland
o desenho faz parte do prog"ramma ordinario
das escolas cOll1muns. (ti) Vao lJor seis
annos que e se movimento já se generalisava
igual:l'lente pelos Estados do Oeste, reflectindo,
em muito pontos, a imagem das idéas corren
tes no ~Jas'achussetts. E' o que, na expo, ição
de 1876, a commissões internacionaes obser
varam em Chicago (IlIinoi') em Milwaukee,
(Wiscousin), em Oétroit, Bay City e S. Jo é
( licbigan), em S. Luiz (Missouri). Noutras
partes cada organisação local apre en tava
seus caracteres peculiartls. Assim em Cleve
land; assim no Jl[ichigan, onde o desenbo,
ensinado até 1868 unicamente nas high sehools,
como ramo facultativo (optional), adqlIiriu
desde esse anno o cunho de estudo geral e
obrigatorio, descendo ás escolas de gramma
lica e até ás primarias. Em Washington o
desenho occnpa V:13tO lagar até nas escola

(i) Reporl af l/te OOllllll;ssiOllei' of Edllcol. f<il' :l8iO )la".
i6? ' o

(2) J[olulOl of lho B<i~l'd of E,I/u;ati<i/l of lho cily IIlul
cO/II/!yof Now-ror/;. i88". Pags. 98-9.

(3) ReflO/'1 of lho COIII III i,isiollor or E,lltc. fO/'lho 1"0111'.01879,
p~g. 2lü.

(.\.) HBGAMBI': L·O,l.iOi!l/l. d/, ,los,.ill III1X E'l. Ulli", pago 89.
(5) Rrpo/'I of lho OOllllllissioll. af Ed'I~, ru .. 1819, pago i9 ,
(6) IIi. pa:;, 96
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de engeitado e desvalidos (Nc.qleetcd cltilelren
sc/tools). (1)

Em summ:!, por toda:l parte. na Uniiío Ame
ricann, • se re:lon hece que o desen ho deve
ser uma lingna univel'sal, lida e comprehadida
pOI" lodos os /tomens, scjnm de que nacionali·
dade forem. Todos os argumentos empregados
em demonstrar n utilid:.lde da linguagem,
quer como in trumento de 11 o practico, que!'
como cnltura cip espirita, 7Jl"oeedem (qualmente
em 1'elacão ao ensino do desenbo.' .Por instruc
çüo em'nrte industrial, • " diz o relatario do
Obio, c não se entende qne todos os nlumnos
se hnjam de converter em artistas, mas apenas
que em todos cumpre exercer a mão e o olho,
até hnbilitnl·os a verem com exactidão, e re
produzirem l:om habilidade as coisas que os
interessem. A faculdade ele dnenhar encontra
S!! em todas as creanças. E' wna como inclinaçeLo
que se trae, e simplesmente cal'eee diri.q-ida.. (2)

Eis, pela summn, os factos.
Negar, portanto, um logar inauferi vel e de

primeira plaina no desenho na escola popular
clesde os gráns ma is elcmen tarlls, é dar cópia
de uma ignorancia absoluUl, ou de uma incom·
petencia incuravel no exame dos elementos da
que. tão.

Resolvida, porém, esta, smgem c(\nsecuti
vamente varia outrns, que, numa reforma
séria, demandam a mais escrupulosa aLtenção
do legi ladol' e do pedagogo.

a) Que especie de desenho é o adoptavel ao
('mino escolar?

b) Qual a sua distribnição pelos varias es
tadlOs do curriculo da escola,. desde o J(indcl"'
(Jarten até á escola superior?
. c) Que methodo a razão e a experiencia im
põem a esse ramo da in trucção primaria?

lI) A que mestl'e incumbe nat.uralmente o
ensino dessa disciplina?

e) Quaes os meios de formal·os?
E' o que examinaremos, mas que uão no~

caiba espaço e tempo, senão para o fazer mUI
perfunctoriamente.

As tres primeiras questões interdependem
absolutamente, confundindo-se, por assim
dizer numa só. A natureza do desr..nho esco
lar, ó programma de sua distribuição, o seu
metbodo de cultivo são elementos cointegran
tes da mesma idéa, do uma idéa fatalmeute
complexa.

a, b, c) CARACTER, DlSTRIDUlÇÃO, METUODO no
DESENHO NA ESCOLA:

São tres faces do mesmo problema.
O Sr, Joaquim de V~sconcellos, qualiOca ndo

o eD ino elementar do descnho, qual se pro·
f 3sa nas e colas portuguezas, peremptoria
mente o reprova. c O ensino elementar " diz
ello, «( reduz-se a pouco, ou nada. O chamad~
desenho linear .'Jcume~l'lc~ ~as nossas. escolas_e
condemnavel, em prlllclplo, corno Innovaçao
na sciencia do desenho; é um a b C tão absurdo
no ensino artistico, como a soletrllção é um
a bc absurdo no en ino ling-uistieo. Entregar
logo á creança a regua e o compasso, é tirar-lhe

(I) REOA"E\': Op. cit., pago U5.
(~) ~r. RRno'En : Dp. c;l., pap:o 406.

19

toda a vontade de aprender, toda a iniciativ:l ;
é paraI ysar-Ihe o orgam mais precioso - a
visl~ ; é fomenlar:l prcO"uiça, a inercia, ~ in·
capacid~d ". » (i) Snb crevemos . em re
. tricção, ~pplicando-o ao I3razil a C/ne rigoro
samente quadrn, este juizo do eminente e 
criptol' o homem que, em POrLug(d, já escreveu
melbor sobl'e a scienci:J e a pcdagog-in da arLe.
o que mais exacta concepção revl'!a das con
dições es enciaes :i verdadeira reforma.

Já mostrámos amo o ensino do desenho
deve preceder o da Icitura e o da escripta, de
C]ue, como pondera esse illustre critico e edu
c'ldor. é c elemento auxiliar. O conhecimento
da fórmn dn letlra demanda um grau not.~vel

de percepção, o habito jil desenvolvido, iamos
dizer: a •ciencia da observação; e como se
el1uc~ a creança ne se habito 'r Não ti a vi-la o
principal instrumento dado á creança pela na
tureza, para nnalysar o mundo cxteriol'? Não
é abido de todos o go to, a insi tencin, com
que todas a croanças pegam do lapis, parll de
senbar? Sigamo~, pois, as ~nbins instrucçõe
da natureza; ensinemos a crean :.l a ob ervar, •
fornecendo· Ihe um novo in~trumento. Elia
t.raduzirá COIll o crayon, na tabC'3, 011 na 10uz[I,
o pequeno munl10 que absorveu em i, e,
vendo então novamente o objecto que repro
duziu, comparará insensivelmente o retr3to
com o ol'ig-inal. Dahi :í perec]J[!ão cm'l'reta 
t/w TOot of all-do objecto a distancia é mui
pequena .• (~)

HamiOc[lção do estudo das rórmas, como a
leitura e a cscripta, mais simples' nos seus
elementos do que est::.s, e incalculavelmentr
prestadio no ensino de nmbas, que facilita,
abrevia (3), o de enho, nos seus exer-cicios
rnai simples, tem o seu cultivo inicial no
jardim de crer1'l1cas, entre as de 4, a 7 annos.
Frocbel mesmo 'qualiOcou a sua imporlanoia
no Kindergrtrten . • O desenbo " escrevia ell ,
c é um dos meios de desenvolvimento mais
valiosos para a primeira infanci3; porquanto,
com o auxilio del\e, bastam os materiaes mais
simples e o menor emprego de força phy ioa,
para discernir faci! e rapldamenle o que o
menino por si mesmo é capaz de fazer .• Já
desde essa phase do ensino o desenho é w
carado, pelos especialistas que têm discor
rido sobre 8 pedagogia dos jordins infantis
como c um dos meios inquestionavelmente
rr.ai importantes de educação •. (q,) Depois
de con~trl1ir combinando certo nlllllero rjl)

(i) JOAQUIM D" \'ASCOXCELLOS: Dp. cit., pago 37.
• Quasi I.odos os meslres allomãos condemnaram, já cm

i 2J, O nso ;mmcdialo do compasso o da regua como ah·
surdo inqualincar.l. Insistimos de novo sobro eslo ponlo
capilal•• Dp. cit., pago 37. Y. pago 28.

(2) Ib., pago 21.
(3) c Reading anel wriling are lJrauchos of form, and nol

lho loasl inlrincalo braoche . Elomentary drawing would
atI benoficslly ,n lhem, and tbol' on iI, if ali proceedo,l
harmonlously logolhor, and slill moro saying of timo and
inc)'ease or 'emcioncl' lI'anld lako placo .• Di"ecl;ans rOl'
intratlucing the {irst step; ar elelllclltary tlratuillg in scllools a'ltI
among 1Oorl<7I1on, p. 6. Aputl JOAQUI>! OE VASCOXC8LLOS : Dp.
ciL, pago 21.

(~) W. N. HAIL"AX: Kin;Jel·.qarlPII clI/.ure iII the Fami'y
an I I.iiJlderflar.tI'TI. Pago j;;.



ha I rinhar de uma o.. t/)ns~o determinada.
as denominadas {ól'1nas da bclleza ( r;/I,imitl'ils
{ol'men, (ol'1ns o{ beatLly). euceta:J crennça,
no Kindergarten, o de enho propriamentr
dito. ervem para e te n o as lonsas. ol){'I'·
las em toda a sua extensão do uma redr
de 110risontaes v rticae ,inlercortada todas
em angulo recto o uniformemente interval-,
ladas. Começando por lraçar curta verticaes
cnjo comprimento não exce(la o das secções
verticaos da tala.fjrw(f1. (digamos 3s;:;im),. que o
dingramma da lousa repre enta, depois ho·
risonlae ,avulsas e combinadas com aqnella ,
mais tarde obliqua, cujo cahimenlo será de
terminado p los pontos d intcrsecoiio da rêdc,
o menino chegar:í, com o auxilio do lapi3. me
~iante angnlos, combinaçãe dr angulos e fi
111ll'3S cerradas, aos com postos geomelricos,
fjllO formara com o pausia hos de Froebel,
antes de utilizar- e do lap;". Para não me-
recerem [I censura que lh irro~a ullla aliit
compel '!llo :llltoridade (I), hasta qu esse'
xercicios se animem, deixando :í imagi

naião do discipulo certa liberdade mode
rada, entre a infinidade de combinações
lineares pos iveis nos limites da rêcle, que
r,onstitlle, a um tempo, um meio de sug-gerir
:i crean a iuv nções continuamente nuva~,

a corrigir,lhe os de. vios do lJ1Hlot;lsio iorooUI
nos sens primeiros tentame , Deste modo se
inslilla gradual, mas egurissinwmente, ao
homem, desde a primeira edado, pelo conhe
cimento oncl'ato e p III rrprodl1Cl.-ão pessonl
das linhas o .eus compo tos. incalcnlfl\'el
men te variavei ,o sentimento da prnporcion:l
lidade dll~ oXlensãe~, base de todo o mr.thodo
racionnl do dosenho, a intoiçiio da s)'lIlotl'ia,
da regul:lridarle, da harmonia de lod;ls <IS
fórml1s. Gniildo a sim, sem liçues apf/arel/las,
o arti ta illho de cinco ou seis annos entra
DUIJl período de orpresn, e ('onquistas, ante
a coincidencia rnt/'e <JS rórmn ideae que a
imllgilln '(iII lhe in pira e a rlÍl'mos n, na!'s, a~

fórmo ramiliares aos seus o'hos, as challlada:
fôrmas ela viela ({ol'ms ({ ll{e) roillcitlen,'ill
,i v ZI:' casual, mas que r'umprc hl~sl·nl'. pi ('
pnrl1l'. amiutlar, explora,'. cUlldllzindo il<luil
menle o imaginoso inventorsinllo a ('Ollcre
ti ar, no oLjectos cujn prpsellça o trato lhe si\o
mfli trivia s, a figuras imaginaveis crlle lhe
deliuenrn a filcultlade crealiviI, fl'cnudadn,
encalllinhndn corrigida pelos elemento geo
mel rico , adqniridu solidamente pelo :tlumno,
g,.a~·os nos pro I'S-OS do mOLhodu frol'beiiano,

Pelo uso methorl ico de ses processos "!] lIe
se IlCg'OU 3 ,eri ficilção: i o ) d' quo po rn o
desouho 'al\'o o ca o de enfl'rmiclade org-anica,
n~o ha crcança incapaz; (2) 20 ) de qll c ta

(il FISCIIEn; Le sy,tÍ!III' FI'o'h~1 'l-l-ii IInlllle UC/l ti rl~,<
rI'Ui'/ILes {olllliocs ? Q/te/solll les (léue/op"III~lIts ri Irs a'/aptotinu<
dOIl II r,<t s'Me.pUble? ROjlport. rColl,,... J IllcI'''''' , dc I' P:n,<ci'ln.
I1I'lHollos,l li. 1,'e seelina. Pag" J2i o lH,

(2) • Podcrão lollas a< I'rca nça c1c30nha,'? Sc,·" a
llisl,osição I""'a o dosonho ,..!lural om lotlns '! Os polla
gogos mais i1luslro lIi sol'am.< III : ° a prallca ropoUu
outro Silll, na Allomauhn, na luglalorl'.l, om todns os paizos
onllo o, iSlO um Ja,'àim ti'! in{'Ulrio,. J, DE VASCO,CRLLOS:
01/, cit., l'ag, 2-3,

Th.' 1"lIl1irlion hn, hoon a""ivod al. (rom oaehin~ mau)'

(li. ciplin. f' l,orfoitamente ndapLavel ao espi
rilo infantil desde os C/uatro até desde os t?'es
(1 ) annos de idllde.

Preparado assim o ruenimo, racionalmenle,
no preliminares introductorios ao desenho
antes de ter a mini ma noção do :dphabeto
(2), começa a tarefa da escola primarin,
(2uol o objecto, os limiles o o, Il1Pll1odos do
desen ho na' e colas desta classe

A re~postn dependA nbsolutDmeuto do conhe
cimento (la silnnçiill, qlle lig-p.iramente ox.·
poremo', deste problemn no I.res Estados.
onde elle tem recebido ntó hoje a ,olução mai .
.y temntica, mai cabnl, mais nolavel peJa
excell ucia dos rosulladof;: a Jncr!alflrl'n, os
E tado Unido, n Auslrin.

hl,qlatci'I'{t, - Pnra in formllç?ío tiio rnpid~,

ql1Ul1tl) completa e liel, d:] enmara, pediremos
o transumpto du legislação, dos programmas e
da e\:periencia na Inglatel'l'll a nm escriplor
[requon tes ';ezes invocado por nós nesta e pe
cialirlnue. Ei aqui o seu habil re~llmo:

« I. O me'tre lerá conhecimento, ao cabo de
quinze dias, elo grau de alJtidrio dos seu di/Ie
renle' di cipulos, e começnr:i n terceira sema
na com nma classi{lca[J(To des as nplidões, e,s
tabelecendo ( i julgar neces al'io) para os maif;
nlr:lznclos nma classe preparatOl'ilt, E La nunca
dr'verá ter mai de 10 ou '12 discipnlo" ; por
qno (, nece sario, é indispenf;avel CJue o mestre

ehilll"on, lhal a n"lllJ'aL incar,;ocily fOI' approhonding (ol'ms
analolioll' loo lho lolal absonco of au ea,· for music, doe<
not e.riM. Dh'l'rlioJl( clc. Apl/rl J. DF. YA COXCI{Lf.OS: L(I,·.
âl.

II) • Jl is lrllo lhal !.he sim]110sl oullino is an absll'a
clioll: bul a cl,jltlllir~o yonl'S 0111 can undorsland such an
ab,ll'aclilln of familiar ohjecls. Sueh ollllillOS ara tho
illf.lIIcy of art as \\'011 as ils a Iphlbol,. Dil'cerolis {Ol·, ..
dl'alUili!! ill ..ehools, pag. 9, Aplill-J, DE YA3CO,CELI.O:
Dp, eil .. pago 2~,

(2) O concnrso com quo o desonho pÓlIo cooporal' para
o ensino lLa Jeilul'a acha-so nolarolmenlo oxemplilicado
num Ihru escolar, cllj:l. indicarão oncontrámos na. 01)1'::1
do ~I' •.1, do VlIseoncollos, mas quo lomos lambom pro,
sellto (as,im omo a tio J. D. Jlarrlil'g, cuja ali lo" ,ado
inroc:'lID s '1 p.g, doslo pa,·oco,): ElclllJlila,-y dl'nluP'9 cOjlY
b'o 'e {Ol' lhe use o{ ehildl'c" {I'om {nu' l/ca '.I o rl all(l "plual·ri ..
ill ..ehuo!s aluI {alllUie.. , Compi elt by a .II delit e'l' ifie.t byt IC
8ciollre allft .\,-t DOjla,'llIlclil, LOlidoli, Cha}lllla" a",t JI II/a"
19.9, Pieadii'y, lt,qclIls lo 1110 Seicnca olili AI't D }Ia ri , {ol·tllp
.I ,Ic o{ A"l-cxalll}llcs. (Em 7 sorius, do L2 pags. cada uma.)
As lollra tio alphllhell con,tiluem alli as dllllS pl'i
moiras so, ios (21 pags,), com 88 s(locimons, cujo indiCO
Ó o sogui.llc:
Pa::3, ,[ o 2 Linhas "~I'l., horis.. obJiqllas

:):l ~ l> OClll'\":'\~

":i
(i a 8
9

JOell
l2

• 1~ c I', Pal'all,
~ 1'.

lU
17 02
2l
2~ o 2~
:!1,

:\o;so l,'a!ralho, qllo li a ealligl'IIp!ri.l o OonsillO da 101ll'['
I'otlon<l:\ /101<1 dosollho, os modolos soguom, ,n;;o a ordom rio
III(1hllholo, mas a gl':lllação I'acional lias olomontos
goomolricos, SOl;lIn,lo a lia dimculdado graphica: 10 ver·
tical: I: 2. yerlical O horisonlal: L, T, H, E, olc, ;
30 "orlical Oobliqua: K Y ; 1,0 "orljeal °curva: .T, P, U:
50 vorti ui, horisllnLaJ, (} curva: D, R J ott, : fi ... rnr"us C
oirrnlo<: . ,C, Q, O: 7° pal·allela.<,
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(ii < A coursooCJ03sons on colool' mig"L ocousiouulll
UO ~ÍlOII il1 001l11110n sl',hools, for il I,u IJooII fOlwu LhaL !.hu
oloií,onlul') IUII'3 of colour cuo 00 muue perfocLly inLolligiiJla
alld \'01')' illLeresLing Lo chiliiren oC Lhe ago of oig"L anu
llPWlll'lls. (Direeliolls, pago li.) ,

(1) < O l'o~IIlamooLo omdal ioglo7. OUa1l1U" usLe proces· I
so ; a lIi!Jsl objccliollable alld illl!1loral jlJ'occedill9! • I \2) J. OE \-_I>CO:;CELLOS: Op. Gl" pa;;;. i5-1 .

possa cOl'1'igil' cada UU1 clus tl',dJallJOs de cada cipulo trace UUla liulla, s~Ul lúl' lllal'Catlo pl'é
um dos discipulos .duas e até tres ezes du- viamente os pontos exlremos deJla no eu de-
ranle a lição. senbo.

« II. Os discipulos da classe pI'epttrntoria • XII. O lupis e o papel branco devem ser
seguirão grudual mente pa!'a nclasse geral, que banidos do en:;ino elemenlar. O disr.ipulo
nunca deverá ter mais de 20 a :25 discipulos. des'nllará primeiro com crayon branco sobre

« III, Poderá e tabel~cf'r ainda uma t:fasse uma tábon ou lousa de di mensões razoaveis, e
superiU1' (Jentro da qenll) de peL/ueno numero. depois com carvão e .crayon preto (Conte) sobre

« IV. Ex.cedenclo:se o numero .le 25, é pre· papel de CÔ[' ; o manejo do CfnyOo. e do carvào
ci o recorrer no auxilio de um ajudante. habitua o alull1no a desenhar u lraços I1lrgo~,

« V. A dUl'nção do ensino eleve variar: meia rasgaJos, a .desprezal' o accidemes com pre
hora para os dlhcipulos de 7 a 9 annos ; dc- juizo das qualidades cnracteri licas do objecto;
pois mais nm qua!'to; para os outros, tres previuirá a tendencia, fUl1esta nos primeiros
quartos, e delJois uma hora. grauo, de querer o discipulo acabaI' demasiada-

• VI. O mestre deverá COo.sll'llil' um lJorario mente o desenho, e de se illudir com effuiLos
do ensinu com o Numero de lições, Data, Assu,1n- de uma Vl1·tno idade esteril J que fatigará
pro ela lif/Üo, atas. liás ser-Ihe- la impossível empre. la Da deverá ser pintada antes de
9stabelecer uma gradacão rigorosa no ensino' castanho ~eIIl i-escuro, do que de prelo. O uso

~ VII. O desenho, tanto de objecto' como da caneta n'3 segl1l'al' o gesso e carvão dev
, e e tampas, el'ú feilo de tre mo o: ser igualmente banido, :;0 principio; porque

« a) Desenho de memoria (cópias e objectos), embaraça a liberdade do traço. (J ponteiro de
« b) Desenbo de io.venção. lousa não serve; porque torna o desenho va·
«c) Desenho a tempo fixo. garoso, a nlão a p ra e pesada.
« O pl'lmeiro far-se-Ila tanto sobr0 os «XJII. O en.ino das córes com um dia·

objectos como sobre as estampas; o seguudo grllmllla bem calculado tem cabimento na
versará sol.ire a composição com os elem~nto' e"cola primaria para O' discipulos de 8 atinas
já aprendidos; o terceil'O const<lrá de exer(;Í- em dennte; a pratica lem-no pruva lo. ('1)
CIOS tirados ela es(;ala do ensino immedillla· « X[V. O el! iI/O da Wl'specliva úeve entl'ilr
mente inferior :i capacidade do dlscipulo. O no filll elo curso, numa fÓl'ma element"r prn
lleseu/IO a temlJo tem pO:'lim eclucar no di ci- lica e numa escala rigo[,(l'ameo.te graduada.
pulo um golpe de vi ta rapido e seguro; Lles- « XV. O ensino de modelaçào fica eli:cluido,
envolver nelle o sentimento das qualielades COIIIO pel'lencenle á e cala de desenho do
carnclel'isticas dos objectos, e combater a in- segundo grau .• (2)
doiencia em geral. Ausll'ia.-i\1ui cedo se comprebendeu ne e

« VIl[. O mestre deverá olhar altentnmente paiz a esterillúade do eo.sino elo de enilo
l)ela compostul'a do discípulo, já e 'tando clle ;j regun o (;ompa '0. As teutativas para einan
sent.ado, jú em pé; deverá atlender::í posiçãu cipur el e procas o estel'ilisador n educação da
da mão, mOL:iLlade' pl'in Ipium no começo deste seculo

«IX. A escolha dos objectos e estampas é (em 18U~). Mas só cm 184,6 o processo stigmo·
uma questão de imporlancia capital. O meslre ,q1'a]Jhico, aliá .iii muito antes consideraval
não passará nunca a uma sel'ie superior, sem monte utilisado por Froebel, entre os jogos
que toda a classe haja execntado uma erie illf1lnlis do Kindel'fjarten, recebeu do Dr. Uil
antel'ior completu, por meio de ::ilternaç:ão dos 11\1'(1, em Vienn:l, ii ysLernati açào, que hoje
numeros, entre os discipulos. O mo tre deverá fnz dello a base mais racional de todo o on
nLLender, sobretLldo nus primeiros tempos, a sino do desenho.
que o thema daelo para a lição não exceda, O profossor Grandauer, ele Vieuua, in
pelo trabalho, o tempo elestinado u olla. Deve· CLlmbido, algum tempo (.lules da exposição
rú deixar-se tadll a liberdade de e~col ha ao de 1873, de l'elatar a situacão elo ensino
diseipLllo, npresentando-se-ll1e a serie elos escolal' do desenho, occupand'o-se com o me
moelelos ou estampas correspondentes á~ suas tbodo coorel13nado por Hillard, profere este
aptidões no principio r.e cada lição. juizo: «D'antes se reputava o desenho como

« X. O mestre nunca deverú fazer COITcC- simples arte deleitavel ; cuidava-se que, para
çues no propl'io desenho elo discipulo, O) o cuILivnr, se houvessem mister disposições
mas sim ú margem, ou numa foLha á parte. naturaes inteiramente particulares. Não se
Serú'melhor uinda que o discipulo cOl'1'ija os pensava em r:onvertel-o num ensino me
seus proprios erros, depois do meslre 111'08 ter tllodico; limitava-se tudo a executar lindas
demonstrado . .-\. e}"actidão do desenho obtem- cópias de modelos de toelo o genero a crayon,
se progressivameo.te, com o tempo. Forçar o a aguarella, a oleo. Desenhava-se um pouco dc
discipulo logo a g'l'ande rigor seria pediL' o tudo: arabcscos, flores, esboços de monu
impossivel, e cançal-o. . . I mentos, LI1acb~l1as, etc., s~m .que o al~m~o

( XI. O mestre llllllCa de era consentll' que lhes pollesse ntlU'Ur bem o lntullo ou a slgnl
olliscipu' comeceadeenharqualquel'ohjecto flcação, Huje u experiencia l.em compro
ou CÓi':;I, nntes ele a ter estudado na sua lota-
lidadu e nas suas partes, comparando-ns entre
si; ,:ssim como uito devefú consentir que o dis·
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\ .. Ll" que a Louo ell~illu du J'~Selll1U !ta-de
ser IJlIse u cOl1ltet:i men to da. rórUJ:l geo
IlI1'tl'ic<lS ajcm utares, e quc, conseguintelllen
tl'. lugu l1cpois de prolticados os primeiros
l;xel'cieiu. a linllas rectas c cun'as, lIiio lia
IIwllJOI' objecto Lle estudo, para os princi
piaute: " rio que as fin-uras regulare', OI1S
tituiLl;IS I la diyi lio e .comlJinaçiio dI)" as
linll:'l'. Veio, de mais a mais, a prevaleccr
a COIH'icl;fl) de que, para o ensino cm oom
mum, o melhor meio li campal' o me·tre
m 'mo o Illodelo na pedra» (quadro prelo,
tabo;l preta, tablea!t noil', black-b al'eZ, Sc/tIIl
'l'af/'t) 'explical-o depois, e repro'luzirclU-u'o
os (II um no , aj udado , nas ci(ls e inI'eriore:"
por qllallel'nos prepilrados segundo () 11!pt/lO
elo sli,t/llw!l7'apltico. Muis turde cnnvil'ú levaI-os
a executal'CII) desenhos dit:tados, ou de me
IIW7'tcL Todos, em summa, hoje em llia, re
conlJecem que é l1ece~sario ussflnlal' um plano
meLllOdico lJara o ell ino do desenho, e e
qlliv(ll' o pl'ocessos de exercicio puramente
fllecanicu, • (f)

São l)1:1ra iJltoso' os- frudos d 'sse IIlClllOdl'.
IJUC, llalgulls puizes, COIIIO a BollCmia, lem
presl;Hlo sOl'viço admiraveis, ainda sol) a
Llirecçüo ~e mestres completamente estranbos
;)0 couhecimenlo do de enho. (2)

Eis (estribando-nos sempre em autoridades, e
do mais eminente valor) o em que con is
tem n feições que carllctCl'i"am o typo des 'e
methodo:

• 'chmidt, oldau, Olte, et . " escl'eve o
'r, J, de Va concello (3), • tinham en
ainda varil) methodo" de ensino, CJue pade

l:iam de um defeito e sencial: quc não e"
tabelcciam uma graduação rigorosn : InlLava
Ih " a ba e indispen"avel, o primeiro fun
damento, o primeiro degrau da escada: o
ctrSBuho sti,?/M,qm]Jhico, A rc nlução do pro·
blema l!cpelldia da ill\'ellçiio de um processo
b lU ,implos, l!aturalj-,dmo, mas que, como
muitas outr,lS coisas simple , CUstOll II achar,
J;;I'a llIi~~el' idtl:lr uma transição nalural,
quasi in 'eu 'ivel, eulr'c o llesenho ltuxilicul0
(4) e o descnho lt olho (5), GeITI recorrer ii
regua e ao campa o; essa transição lomou
se po ,ivn! com (t réde sti,qmo,!],'op'tiClt. (6)

u O papel para o desenho, segundo o me
lhol]U tin'mographico, é (l'Cad7'icllia'to, i to é:
estú coberto com liuhas, que enchem a folha,
cruzando-se em angulo recto, e forman do
lima rõde de pequeuos quadrados, As fi~uras

formam·se traçando, islo é, cobrindo a linhas

(I) '\}II<1 nnAO~: RljlpO!'t ole., pag•. 6'.9-;;0,

(2) IIUOI' lhe chargo of 10:1ohol's lolall)' ignoralll o f
lll'a\\'illg. L.\~OL: ,1[01/0)'11 Arl Educa/ioa, IJag, H.

(~" J. DE VASCO:O;CCLLOS: 01" cil" pags, 36-7,
tI) I)osollho a rOl;ua o compa••?,

:i) Ou a 'lIào livre (f,'ee·hand dtawi",y, Preihlld=eiciL"ell,
}o'reies.:eicllllca; deSSlIl à maill lcuéc).

(til Do grogo stigllla, pOli lo,
• !lnpol'la prillcipalmclIle " diz Grandauor, • quc uão

80 abuse da rlido sli"llJogl'allhioa, quo o di;cip"lo sc
tllllancillo a lempo dcsso moio au~iliar, c quc as C.LOlU"a. "i uo h;'o uO'$Jl.rvir 110 Imllsicão pal'a o do.cllbo aolho,
"III'osollte", Os jJrublolllUS a lówpo 05011. SOIUl:áo do eDil·
tilluhladc .• ,lpltd J, ue \'~SCOXCEtLO : OJI. ri/. pag, UI.

de .um quadl'1luu a outru, até 'e cOlUplelal'
a flgul'a proposla pejo mestro como modelo.
As linhas da rêde sligmogl'aphica ão mais
tarde nbstituidas por ponto e, fillalmenle,
us pontos reduzidos cm numero, mais e
mai , até ce npparecerell1 de lodo, e d;)reUl
lagar ao de,enho li\'I'e a olho; com 'fl~te me
thodo não havia, nem !la, nem haverá salto'
Illortaes ; a progressão póde ser graduada
matl1ematicamenle, •

Em con equencia de largo debates, que se
agitaram dUl'ante uma longa serie de al1110S,
o methodo Hillal'd pa sou por varias modi
ficaçõe', das quae' a principal ti e 'Ia :

, A rêde stig-mog'raphica fica subsistindo,
mas deverfl ser traçnda pelo propl'io discípulo,
f1ue medil'á tudo Ct olho, e que augmentará, ou
diminuirá tis linhas, ou os pontos anxiliare',
segundo a necessidade da flglll'a que quizer
construir. O mestre tl'açará o modelo na
pedra .• (1.)

Eis como, a re peilo d·o methado sligmo
gl'aphir.o, se pronullciava, 111 i873, a com
missão franceza em Vianna :,

• Sem supprimir ;) espontaneidade do olhal'
e rio traç,1do, elle po sibilila aos pl'illcipiante
a execução de liguras, que, sem a rMe de
pontos de orientação, nno lhes seria dado
jáll1ais repl'Odnzil', nem sequer analysar.
Assim jú o desenho não ,erá um como traba
lho de estrezir, ou tra folear, nma servil
imitação (an calque) ; não se di pensam o olho
e a mão de adquirir exactidão e segurança;
mas a dimculdade, em vez de er insuperavel,
ofrercce-se assaz reduzida e dividida, para
(IUe o alumnu obtepha vencei-a, Pouco a
pouco ,ao e cusando 11 rêde; das figura
rectilineas passa insensivclmente ás curvas
regulares, para as quaes os sLigmas serveJl1
ap,'nas de indicclção geral, depois á r~presen

lação dos objecto usuaes de fôrma nimia
menle simplcs, qU3, em pouco tempo, chega a
desenhar sem ljuadriculas, nem ponteado
algum, quer tomando por exemplar li n.:tu
reza me-ma, quer seguindo modelos traçado:
na p~dra.• (2)

Para a applicacão illtelligente e unifurLlle
llestfl systoma, que, CDU! razão, se t.em consi
derado ' cxcellente e applicavel a todos os
p:,jzes e a todas IlS intelligencias, HO en
sino elementar do desenh o }) (3), o governo
austriaco adoptou o admiravel com pendia do
Sr, J. Grandnuor, livro no qual o methodo
i'ligmographicu tem a sua encarnação mais
perfeita.

Só a analY'e do curso deliueado nesse ma
nual vos podel'<Í lJahilitRr a conhecvl'des
IJreci.amente a realidude des"a poderosa COlll
binaçfio pedagogica, e lhe a timardes o im
mp.n. o valor.

Para este fim, ainda uma vez, pedimos ao
proüsciento escriptor portuguez, cujo nome

(I) J. UE VA3COXCBLLOS : 01" cit" jlag. 111,

(2) BVI-so~: Rapport surl'i'l,\tr"ct.l,...nl!li'·c à I'lJIJpu,i·
lioll u"iIlC,.s. de 1873,

(:1) J; UR \'ASCOXGELLO : 0]1, di., pllg, 1.1.
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tanlas vezes tem LIOlll'3UO esta ~agillas, a co
operacão do seu comciencio o trabalho. (1)

O campendio Granda uer Elementos de dese
n/tO escúlal' (Elemental'-Zelclwllsc7wle), dis
tribuido em i2 cadernos, ou fasciculos, de
10 folbas cada um, divide- e em tres cathe
gOI'ias, e~calas, ou graus: inferior, médio e
superior (Unte,', Mittel, Oberstll(e).

Pl'i71leil'o gl'au: . , _ '
Fasciculo Lo- Lmbas e combluaçoes li

neares para a formação de quadrados e outras
fjrruras rroometrica de ornamentllção. Em todo
ocaderno consiste a orientação stigmog-raphlCa
em deixflr fixados os pontos auxiliares da
rêde, Detenninaçào de distancias ponto coutra
ponto, desde a primeira follla até á seli ma ;
medilião de di t,IllCi,lS eguaes entre ponto e
ponto; medição de distancins deseg'u:Jes com
eguaes, da oitava á decimn fulba, Termo mé
dio, em cada folba, tres üguras decon~postas,

com a maior clareza, nos seus elemen tos.
Fasciculo 2,0- Pro eguem-se, segundo o

mesmo proces~o stigmograVbico, os exercit'.i~'

o combinações de quadrados com duas e mais
dista ncias desflguaes.

Fa~ciculo 3. 0- Combinaçuo dos elementos
do antecedente, mediante figul'as mais com
p!itadas,

'e{)llndo ,q1'att: . ,
Fasciculo q,.o_ ExerClclOs sobre quadros e

outras fi,!!'uras geometricas de ornamentaç~o

mais diillcil, com o auxilio da stigmogrllpbia
modificada. Importante modificaçao, /Jew que
graduada com o maior rirror metbodicu, de
modo que o adeantamento, ,iliás considerllvel,
do discipulo, obtem-se qua i insensivelmente,
Os stiqmas (pOIJ tos stigmogr:tptIico,) servem,
ora pu'ra que as linhas Corralll por sobre elle',
ora como meio auxiliar para lh.s determinar
a direcção, ficando por cobrir lllguo~, cuja
utilidade era, não entrar no contorno, mas
indicai-o. No primeiro grau as Jinha. percor
riam todos os stigmas; d'aqui ávante porém
uns (elfectivns, ou prima,l'ios), são absorvidos
nellas: oulros (auxillal'es, ou secundarios )
ajudarao o traçado, sem e assimilarem uelle :
llilliculdade novll, susceptível de uma gra
duação rigorosa.

Fasciculo 5.°_ Transição para o desenho a
olho. Difficnldade progressivamente maior no
desenvolvimento das figuras geomelricas 01'·
namentaes. Raroam-se cada vez mais os sUg
mllS elfect,vos, de que o aluOloo se vae deselll
bllraçando, guiado pelos pontos auxil J~ res.
Até aqui cerca de 200 problemas venCIdos,
Pela primeira vez á folba 59, um trabalbo de
sombreação « (Jue conliuüa distri~uida com
parcimnnia alé ao fim do compendJO,»

Fascículo 6,0- Inicia- e o de enho a olho.
« R' deste modo, com um methodo segUl'o
e 1'Í,10l'osamente pro,qressivo, que o ?iscipulo
chega a desenl1llr as figuras, relatlvameJ?l,e
di/ficeis, do 50 caderno, sem ° l/lenOl' Cluq;üW

_de l'e,qua e c,mpasso, de ominosa memoria; e
note-se que estamos, e e taremos até o fim
deste compeodio, no dominio do desenho ele-

(i) IL" pag. 41, 52-56.

mentul'.» LJesde esto passo acabaram - L: abso
lutllmente o' tig-ma . fies13 ao discípulo apenas
n linha, que tl'm de dividir eXllctamente,
para dire"(;ão sua, no de rnho dlls figuras.

1'erceiro ,qrctlt :
Fa ciculo 7. 0 _ eguimeoto do desenho a

olho, 'lue, numa série tle problemas rrl'lldulldos,
vai llté no termo do liVl'o.

Fa cicuJo 8.0-Desde a folha 7! ombreaçiio,
que continún ininterrolllpidamente. ( Como
todas as figura do compendio são ralcullld;1
pura superficies planns (Fliichenverziel'un,q) n
sombreaçõo reduz-se á llpplicHçiio de uma tinta,
que sl'ja uliciente para acceutuar o relevo
das fórffias da IIgl1l'a .• - A' fuI. 78 cOllleçnm
a: curvas (n30 omiJreadas) em circulas, semi
circulo: e 'luadrlllltP ,

FaseiL:l1lo 9 o - Proseg-uem estes ultimas
exerclcios.- Eocet~m-s a~ pl'imeiras fórmas
fudnlllenllle da omamentaçiio vegetal, geo
metricamente campo tas sobl'e os e!ellH'nto"
adquiridos alé nqui, súm ombl'eação (1'01. 81
e 8~) e com ella (1'01 83,-~.) EJlipse; orna
men to grego, de que elIa é a IJll. e (89-90) ;
sombrelldos.

Fasciculo iO.- Dá começo «n ornnmentação
ve,!!'etul propriamente dicta, a ol'llamulltaçào
eSlyl/8Cldn » (1); pri noi pia ndo pelo elemelllo
primordial, a l'olhll, gradunlmentu compliC<ldo
nu 111 a ~uc('essào de problemas de base geo
melrica. Sombrea~ão só a foi. 100.

Fllsciculo 11."- Volut~s em geral, e p~
cia! mente <J iOIl ira, Ornamentos: grego, Ofl
en tal, ilal iano (sombreados), com elementos
I'eget~es de iJa 'e geomelricll. Formas veITetaes
(folhas e fructos), esl lisadils, sem om
breação (foI. 105-8). A me mns, desen·
volVidas segl1ndo II sua succes.ão n"tu1'al : em
tarjas (foI. 109); na pleni tude do seu todo
organico ; roselas (foI. 110),

Fasciculo i2.o-RLldilllentos prinripaes da
perspectiva, exemplificados (iH-f20) .•Estes
exemplos servem apen~s para o mestre 1'e
!lular a ordem da pl'l'spectiv<J elementar no
eo ino, até llO momenlo em que haja de re
correI' llOS corpos solido., ou aos modelos de
arame (transição en tre a sta mpa e o modelo
solido), para introduzir o discipulo no estudo
do real,» (2)

(1) • A palavra estylisar 1~1II, no dominio da arle de
ornamentação, Utll ioolido especial: estylisa-se nma figura,
um objo lo, Utll producto da natureza, quando so d06jJO
essa figura, osso ohjeeto, ou osso producto das imporfoições,
Isto é, irrogularidados oaturaes do Suas fórmas, A arto do
ornamontação lira os seus moti-vos do mundo anilHado o
inanimado, e emprega os produclos da naLuroza (folhas,
florus, fl'uetos.. ramos, animuos, ole.), não como clloa são,
mas como doriam sei'. A ai Lu corrig-a J nesto caso J ~l

naluroza, est)'Jisa o objo'~o, qnando. prolondo u,tilisuJ-o
para a ornamonlação; as leIS dosla ulllma arto obllgam-na
sompro a esl)'lisar. Um pinlor eommelteria um gravo erro,
si no sou quadro e tyli,aso aS folbas ou fructos do Utlla
arvoro. Do mosmo modo O ornamentista violaria aS leis
da Ua arto, si imiLa,so aS i1'rog ulal'idades O Casualidades
da natul'oza uos moli\'os da ornamontfição; noslo caso o
sou trabalbo soria lia uralistico, OcontralÍo do o,tylisado .•
J. DE \'ASOO~CELLu : Op. ci!., pago 55.

(2) • As ostampas do SI'. Grandauor não são para \Jso
dll'octo do discipulo; servem pl'locipalmenlo aO mostro,
para 0110 dosonhar os problomas lia Ilgdra j os diS'ipulos
repotom Oproblema roduzidá, sobro llD1.aS !OllZaS ospociaos
(TlwkcJl), quadriculadas por moio do linhas, seglJlldo ii
rédo sligmograpbica, ou coberlas com os sllgmas elll sub-
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·\.u tUUlJ, IIli CUISU iuteiJ'u, ::100 exemplos
0111 i20 estampa.

ob o regimen da tirrmographia fica ao
mestre a liberdade ampla de uLilisar-se de
varias processos, ou adoptando-os c; da um
individualmenle, ou as oci<,ndo·os em todas
as sua combiriações possíveis, consoante ás
dispo i~ões dos alulllnos. E ses processos vêm
a ser:

Figuras apontadas (ponteadas, ou ponti
lhada~) .

Figuras úalisadas.
i1/cias fi,IfUl'ClS; endo a ou tra melade, que o

di.cipulo deve inteirar, pontoada ou bali
.ada.

Rêtle de linha 1I10canicamonlo f1autaua nas lou-
• ontos sas, ou nos c' dol'OO l.

l\êde de pontos, con truida pelo D Uluno,
d.epois de lhe ter marcado a' di lancias elle
mesmo.

TIMe de ponto como l1leio auxiliar prepa
falorio; stigmas elfectivos ou primarios (Gran.
dauer, cadernos i-3).

HMe modillcada; ti~mass(cundal'ios (Gmnd.,
cad. q,); com tran ição para o desenho a 01l10,
sem bldis;ls, lIelll stigIJla'. (1)

Qualificando pelus ~eus cal'at:tl"risticos fun
damenltles o J1en~amento de~te methodu, e
delilllitando o ambito dAste prlll!rammêl, as
instrucções olliciile , e pedidas. em 1870, com
o fim de rl>gular a organis;'l;ão pl'dilgogica das
escolas da nlOnal'chia austl'o-hungara (2),
exprimem-se a 'sinl:

«TellJ pai' objecto e te mothodo (01'1IlCll' o
olho e Ct nU11) dos alumno , levaI-os a per
cebel'em nitidamente, e di cernirem com egn
rança a fôrmas e O' volume) exercital-o na
representação linear das relações entre as
coi as no espaço, na liguração do' objectos
ternlÍ nados por sn perilcies plauas, na das lin !las
rectas e clll'vas; emfim, haLilital-os a dese·
nharem do natural os ohjectos de fórmas
sim(Jles.

« No grau inferior o alUillno cinge- e a
reproduzil' modelos fa eis, desenhados na pe
ura. o médio e superior, o en ino do de 'enllO
é po to em relaç~o com o das 1'14rma geome
tricas, no sentido de er pela r presentação
ligurada de tas f(\rmas que o alurnno se
comece a l'amiliarisar com ellas. Os di-cipulos,
em quem sc revelarem nptidões particulares,
exercer·se-hão em desenhar ornatos singelos,
em traçar esboço~, 11lanos, mappas, etc.

'0 tocanle ao desenho relova deixar ao
me 'tI'O ti lilJCrdade de ampliar, ou ostreitar os
limites do eu iuo em gorai, u eUl particular

slitlli\:ito lIas (illhas. (J mostro J10uom pl'o,loillLlil' at·j uos
.'iLi!lJllUS p,.iuutt'ius c scclwdarifJs. UllIlirll LIa lotla o tllHdcjuol'
buli.:tl , o começar logo cOJU o t.lc~ollho UuU.o7 si aSS3111 o onlcll~

'101', ~i otalollto do disoi(lulo, si a sua ilJstl'uCI:ão Ofacili
dau Llo (lol'(}oJl~ão IJO"lOiltiroJII ostos altos. O IIlothodo
do ". Gl'l"lliaIlCI' Ó tão racional, CJUO doba ao UlosLI'O a
libor<I,"lo do lisa I' 110 "aalqlJ~1' llossos 11I0io'; IIS 'uas
o'lalllJlas Lum o "''''0 'nol'oCÍmonto do pOLlOI'ClIl son'iI'
011' todos os mothollo. IluO (loumll tOI' a(l(llica,'ão ao ollsioo
olomollta,' uo dosonho: <I so"ho llíCUldo, ,ksc"lto " tempo,
tllGIJIJlO fixo, (ie 111cmol'iuJ li' íuvellçào o IllJ:\cnho (cc estampa .•
J. UE VASCO'CBLLOS: 0)1. c'l.. (lags. (;0-7.

lJ) .1. "B \' ASOO,OBLLO': OJ'. cil " !'ali. G~.

1.1 .11'",1 DnA ,: BO)ijiOl"t ole., l'aSS' 0"0-51.

o do en iuo de catla das~e. la~ uàu perca ue
vista as necessidades peculiares ás classes
de meninas.

« O ensi no geometrico, reservado ás cla ses.
médias e suporiores, abrangerá o estudo dos
ungulus, triangulos, quadrilatero c polygono
regulares, o cirt:ulo, a e!lip. e, o prisma, a
pyramitlo, o cylindro, o cone e a esphora.
Completaril este ensino a medição das uper
Gcies e volumes. »

!'ia pratico], este methodo precioso subordi·
na-, e a principios racionaes, que constituem
Iioje, por assim dizer, a cartilha do de enho
pedagogico, o flue se podem substanciar nas
seguintl's regras:

i. u Todo o ensino do desenho deve ler por
base a geomptria ,

2." As fôrmas convencionae , nttenta a sua
regularidade, hão de preceder a' naturaee.
que são irregulares'

3." As fórmas naturaes, que ,e tiverem de
l1esenhar, hão de ser primeiramente reduzidas
ás fôrmas geometricas, em que se baspam ;

[1." A percep<,:âo ha de preceder a execu ão.
Nada é mais morti fero para o entendimento
do :dumno do que cl,pinr de cnlios que não
percebe. Cumpre, não sô que aprenda a exe·
nlL"r a tDrefa, mas a executal·a racIOcinando;

1)." Na ordem do cur. o, a reproducção pura
rlas fórmas deve preceder aos effeitos de luz e
sombra.

6." O en ino desta discipliua não so deve
circumscrever exclusivamente a UII1 genero
de desenho.

7,u E' assumpto l1a maior importancia, afinl
de desonvolver o gosto entre os discipnlos, quc
os traslados e modelos ejam o mais formosos
possivol.

8." O aI unlllO deve- e exercei' COllstanto
mente em executar des<mhos originaeseappli
cEiçõe originaes de todos os principios llue
adquirir. (1)

JEslados-Uniclos,- \ alter Smith é, ao mesmo
tempo, o grande Lhaori la o o verdadeiro crea
dor pratico do ensino do desenho na União
Ameril:ana. Incumbido da organisação deste
ramo da cduca(}io publica no Ma sachnssetts, a
sua influencia tem-se estendido ao paiz inteiro.

A' sua propaganda,aos seus tratados, aos seu
manuaes, aos seus relatorios, portanto, é que
cumpre ir buscar a theoria o a realidadc 01'
ganica do ensino popuhlr da arte nos Estados

nidos,
Não nos permiltindo a naLureza de Le tra

Lalho um eXDUle technico o completo do as
sumpto, limitar-nos-hemos li indica~',ão das
regras quc prcsidem alli ú direcção c ao plallo
de"se e tudo.

A tlleoria, em uas generalidades, púde-se
compendiar nos seguintes axiom.as:

« J. Um m nino púae aprender a ler, es
crever e contar? Entiio pode igualmente bem
aprender a desenhar.

« ][. O desenho constitue um dos clementos
da cclucarão g'oraJ. A escola publica dove
en illa/-o,
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lU. Todo o profe .01' ordinario é capar. de
en"inar o dese'n ho ; não se ca rece de e pecia
lista .

« IV. A verdadei ra fLlncção do de onho, na
educação geral, é desenvolver a percepção, e
exercitai' a imaginativa. ElIe fortiüca o nmor
do methodo, suscitando, ao me mo lempo, a
originalidade.

e V. Odesenho não é objecto de luxo; é,
antes um utensílio que facilita oestudo de ontros
assn'm]Jtos, laes como a geographia, a hi 'toria,
a mecanica, etc.

e VI. Não nos devemos occupar em ensinar
senão o que a todos' fór accessivel e, direcla
ou indirectamente, util a todo. ({)

• VII. Aos curso adeantados ou e~peciaes

commettamos o ensino dos desenvolvimentos
cuja aC(Juisição possa vir a ser desejada entre
possoas dotadas excepcionaJment pela nntu
reza ou pela fortuna.

4. VIlI. O desenho que 30nvem profos ar
nas escolas publicas, é o in ln tria!, o não o
pinturesco.

e IX. O exercicios, constantemente progres-
ivos, devem encadear-se uns aos 'outros desde

a infima até á mais elevada cla ·se. Desta em
deante o ensino torna-se pe soaI, variando o
exercicios na razão das di[erenç:ls de capaci
dade peculiares a cada individuo.

e X. O nnico meio prntico de irJ!.rodur.ir o
desenho uas esc'olas pnblicas lÍ confkr-Ihe o
ensino aos professores ordinarios.

« XI. Sendo os elementos da fórma um com
posto de nrithmeticn e escripta, faci! fi ri todo
professor preparar-~e rapidalllenle para en
inar o desenho, Sf>m precisilO nenhuma de

disposições excl'pcionae, nem grande 11,i1)ili
dade de mão.» (2)

WLilter Smith delinêa a~sim a adaptação do
cnrso de desenho á escaln escolm' nos E"tados

nidas:
Escola pl'imaria.- Desenho a ?luTo liv/·e.

desenho 1)01' modelos, desenho de ?nl'ntol·ia.
Os objectos erão geometricament.e de euha
dos pelo trnball10 do mestre na pedra, ou
por estampas. Nenhuma noção, por emqnanto,
de perspectiva.

Rscolas do 2° 111'atb ({]ramma·l'·schools).
Desen ho paI' modelos execu tudos na ped rn,
por trns]ndos, quo mostrem os princi pios dn
perspectiva e por objectos reaes; dusenho
geometrico, auxiliado por in trumentos, e do

(i) • Não são praticas, não so adaptam ao uso geral os
methodos °sy.temas do instrucção, cUJo plauo th'er em mira
a educação de faculdados oxcopcionalmouto graudos ou aca
nhada8; o osto li o 01'1'0 cm quo têm incorrirl" corlos a,·t:s\'",
quo, sem longa o oxtonsa oxperioncia da oducação artislÍca,
ou com essa exporioncia limitada a algumas especialidades,
têm ongenharlo methodos parciaos do en ino. :;ão os vazios
ontro oscala Ooscala O quo a susta Os indiyiduos do capaci·
dado commum, o lhos embaraça os passos he,itantos.
Numa sório consocutiva (lo lições do do.enho, a sraduação
lia do SOl' tal, quo não ro distInga um ponto ando so 1'0 sa
dizer ([UO principia a SOl' dimci! o assumpto. A instrucção
devo I.rocodor como o doclivo do um plano inclinadO, accos
sivol a todos; não o\isir aptidõo. oxtraordinarias, C0l110 a
asconsão "iolonta das YOrtonlOs ingromos do uma sorra. do
sigualmonto escarpada, fondida de algaros o dospooha
doiras. > 'VAI.TER SIdITn: • Al't EducaliOll. peg. ü3.

(2) WAtTnR SMlTU: Ammat Repol't nn illl/n.'I,·i~/ I/l'nll,illg
ill /I'n8."ch".',<e/l, (01' Iltr 1/rn!' 1.ÇirJ.

problemas g-eol1lflll'jco no plano. Cúpia rio
"onlorno a olho, avnltadns e reduzidas, de
de enhos ornament.1es hisloricos e de outras
especies, segundo modelos planos,-pnra en j.
nH os varios e I.ylos de arte.

Escolas do 3° grau (hill" sc;,ools) e escola
normnes.- Desenho de memorin, por modelos
e de porspecti,-n: sombreação' colorido;
de 'enho por modelos sol idos e \Ogetafls ; rio
mentos de desenho ornamental.

Esc!nreceremos estes traços geraes com umn
explic<1ção succinta do modo pratico de acçITo
ndoplado uoss plflno. (I)

Escolas priman'as:
Desenho de rontol'llO.ç a mr7n livre. - 'ns

primeiras liç-es ao alumno mai moço~,

u o exclusivo de modelos feilos mI peflrn
pelo mestre, consislindo em linhas, nngnlos,
triangulos, quadrados, divisões da r cta em
partes egunes, ou proporcionaes, CLlrvas. con
binaçõe _ingelamente ymetrica" de curva.
e recta. Principia n sim o desenho a olho.
pejos alnlllno", nas lousas, até se von erem
as dificuldades iniciaes. Exercicio moderado
sobre lettras maiusculas, alpha beto latino;
monogl'ammns e iniciaes. As fórmas mnis
approprinc1as ás creanças mais nova são a~ do
menor numero pos ivel ele linha3. principnl
men tp i traduzirem n figura dos objecto.> mais
familinres, fmctos cOlnmuns, follia do nr
vore, artigos de loi~a usuaes. Para o alum
nos ele IIl:1is edade se nlt.ernnrá a imil.nçAo dos
desenhos executados na pedra cnm a do 1110
delos planos. rejJrorlllzidns ora com n~ mesmas
dlmen:'ões, ora em e~cala 'lu~mt·utal.iv:l, ou
red uzidn. N,,~ rli:lgramrnas que sf'rvirem de
trns!·,do. a e tnmpa serri .Qpomel1'·ca, e não
/lI'l's]JecUvica., enllluanto o di-l'ÍlJu,o não chegar
ao ell'senlio directo d.~ objeclos. O principal
intuito cio desenho de conlornos a nlão livre
. en innr o uso conveniente do material, os
nomes clns linhlls e fignr... ~, educ'nr n ulho
na nvnlia~iio das proporçõe~ e incu!cnr a
percepçÃo do bello nns curvas e I:on furmação
do objedos. Cada lição con,;titlle um lodo
completo, começando. e termillnnc10 n t:lrt'fa no
tempo aprazado' pnl'n o que ,e ~iln(Jlifi()ariio,

sendo mister, os proldema , o qLle ti prefel'h'ol
a alongar a lição, on deixal-us incomplelos.
Na mesma clns. e, desenharão em caderno o
alumnos m;tis dI" envol,'idu,;; o,.; outro:, em
lou.n . Além da critica geri" da lição, na peelrn,
polo profe. SOl', a critica parlicularisada, por
elle tamb"D1, n propo ito elo trabalho dos alum
nos. Antes de começada a Iil.'ão, o mestre
de enhará correctamente, na pedrn, o seu obje
cto, e cOllleçarü explic:llldn-Ihe as propol'ções
e carncteres g-el'a...s; feito o ·que, no correr
deli a, o desenhará de novo, pas o a passo,
nnal ysando-o, . eguido con t'lnlemente pelo.
di. cipulo~. Convem manl r, em clIda de. enho,
a me ma espe sura, côr o continuidnde em
todas as linhas do contorno.- Durnçiio sema·
nal do ensino: não menos de duas hora . Por
lição: para o mais moço., { hora; para o
um pouco mai idoso~,!lO minutos; para o



- 152-

mai; velho, que já d enham em papel, uma
hora.

Desenho de contornos paI' modelo solido.
Extremamenl simlJles nn e cola primaria'
porque envolve, m~i ou menos, a pratica da
pcrspectiv:l. ReseJ'vatlo aos aIum nos de mai
edadt', e circum.criplo, quanto po' ivel, a
objectos que :lprCStlntem por todo os Jados a
mesma conrJgur:lção: taes o: apparelhatlo
a torno, ou em roda de oleiro. E' dupla a van
lagem desses mollelo ; porqnanto, g-raça á sua
symotria, permittem, no desenho, a rJxação
de uma linhu entraI, e, dequ~lquer ponto da
el:lsse que se vejam, offerecem ao. espectadores
o me mo aspecto. - PI'eferir, COnl1) côr dos
modelos, o branco, pela ma propriedade de
desenvolver ruelhor que qualquer outra côr a
flÍrma do objecto.- Evilar, por ora, os solidas
rectangulares, que jogam cum todas as dilfi·
culdades da per~pectiva linear.- Cuidado na
collocação dos objectos, quanto á sua di~tan·

cia em relaçiio ;10 alumno ; nem perto de mais,
que e lhes demude a fórmn, nem tão longe,
que se divisem mal. Altura, cerca de seis pol
legadas ar:ima da horison tal que parti(' do
olbo do alulIlno.- DerJnições das figura de
geometria plana, de envolLa com o desenho a
mtio livre e por modplos solidas.

Desenho de memoria. - W. Sm ith faz o ma ior
cabedal do dest'nvolvimento systematico do
ensino de de.enho pur este proces '0, sem o
qual reputa mntilada esta parte da educação.
Partindo de I'órmas geometrica~ de um tama
nho dado, as creanças, por este meio, chegal'lio
ittõ á reprod ucção inteira dos originaes que
tiverem imitadu, por complicados e miudo
que sejam.

Escola média:
Desenlio por modelos solidos.- Cabe aqui, no

desenho a olho, o uso, pela primeira vez, de
figuras gellmtJlricas, que indiquem as regras
iniciaes da per pllctiv<t, como a convergencia
das parallelas á medida que se nos dl~tanciam

dos olhos, o encurtamento das linbas e planos,
conforme o angulo que falem com a linha de
direcção em que o alumno encare o objecto. e
outras. Modelos mui simIJ1es.- Medição pro
porcionai de alturas, extensões e planos eva
Jtescu/tes, pelo proces'o que cllnsíste no u~o

do lapis empunbado com o br~ço estendido
om to ~o o seu comprimento. Explicação deste
processo pelo mestre e pratica pelos alurnnos.
-Grupos de objectos, alguns dos quaes já os
discipulos tenham desenhado. Grupus dtlligu
ras, em que entre um, ou mais solidas geo
metricrs, associado a objectos de serventia
familiar.

Desenho de memol'ia.- Mais adeantado que
na elas e primaria, em proporções de desen
volvimlJnto analogas á que recebeu o desenho
por modelos; p:lssando de objectos dl:'stacados
a grupos.- Cada nlumoo praticará uma vez
pai' emaaa o desenho na pedra,

Desenho geomelf'ico. - Constl'Ucçlio de figu
ras. O profes,or enuncia o problema ao~
alumnos, que e crevem a enunciação dicta
da. Resolve·o então na pedra, acompanhado
pa o a passo pelo a\ulllllos. num livro
ospeciaJm nte traçado para [e .e fim. ei, pro-

blemas eJemenlare, 011 quatro mais dilfi
ceis, con tituem a tarefa de uma hora. De tres
cm tres, ou de quatro cm quatro, a lição re·
capitulnr:í as precedenl.es.- Imprimir fundo
no animo dos alumnus o sentimento da neees
sidade da exactidão escrupulosa dus resul·
tados; pai, eivado de incol'l'ec ão, o desenho
geometrico é o mesmo, ou peor que nada.

Escolas superiores e escolas nOl'maes:
Desenho p01' modelos solidns. - Colorido.

Cópia, a cl'ayon e epia, de modelos de gesso,
de grupos de objectos nnturaes; cópia de
objectos naturaes e de arte, :.J aqu:.Jrella. Exer
ciciu do desen ho no e tudo da botanica,
geologia, historia natural, anatomia, com
applicaç50 do sombreado e core.,

Pel'spectiva,- ~nsjnada con tantemente me
diante desenhos na pedra; copio o emprego
de csboços exemplificativos e summa clareza
oas explicações verbaes.

Desenho de flol'es, !J {olhtt.'Jem; desenho orna
mmtat. - Desenho de plantas imitadas da
n'ltureza, acompanhado de di<lgr<lmmas, á
IlIargem do papel, qne lhes representem a
e tmctura, o aspecto anterior, po terior e la
teral das foliJas, (IS botões e f]ôres, si houver;
planos geumetricos da succe são do 'eu des
envolvimento; indica\(50 da côr por traços
a aguarella nos contornos. Em seguida, apro
veitar esses elemenlos numa clllllbinaç:'lO de
de enho ornamental, que preencha um espaço
prefixado pelo mestre.

Um annu ha que o organizador ela peda
~ogia do desen ho ua União Alllericana acabou
ae dar a lume os fasciculos de modelos e ma
nunes, que servem de base á applicação do seu
methodo. Nessa publicação o curso reparte-se
em tres secçõc :

Curso primaria:
Estall1pas e indicações para o ensino do

de enho em loisas.
Dois cadernos de modelos para as classes su

periores das escolas primarias, contendo, para
os alumnos, os elementos practicos do desenho
em papel:

i o caderno. - Rectas e suas combinações
em figuras sim pIes de geometria plllna. (i)

2° caderno.- Curvas simples e suas adap
tações em esboços de objectos simples, no
deseuho de ornato, na ellipse, na ov,d e uas
applil:ações.

(i) C. B. STETSOI', num rolalorio dado a lume em i87f.,
diz:

• A geometria é o unico verdadeiro fundameuto do de
senho, artislico e industrial. Emquanto não forem bem
comprebondidas as linhas Das fórmas goemelricas, planas
ou sulídas. não ó possivol dar allonção ospoci~1 ao de·
sonho das fórmas naturaos. Não Jjasla quo o alumno
apronda a dosouhar as fórmas goometrica.; cumpro, ou
ll·o.im, quo, ao oncotar o dosenho dos objoclos naturaos o
artincinos, saiba estudaI-os, o reconhecor a fórma goo
metrica, a quo 50 prendo a sua fórma particulàr. Deter
minada a fOrma geometrica, ontiio, guiado por olla, lhe
sorá possivel tio onhar a fórma especifica: Um bom sys
tema ,lo dosonho, ainda quando só lonha om mira rosul
tatlos arlidico., dero tomar por guia, do principio ao fim,
a geomotria. Tal tem sido a practica dos maioros mestros,
e das molhoros oscolas da Europ,I, ondo lhe assisto a sanc
ção official do. admini Lração do ensino cm Ii'ranrra O
Inglalorra. >
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Curso secwula1'io :
:12 cadernos; 20 pags. cada um ; exercicios

progressivos.
3° caderno.- CUl'vas e suas applic::lções

nas varias figuras omament~es e nos obje
-etos simples; o pentagono, o hexagono; no
ções mais desenvolvidas do desenho de con
tornos.

4,0 caderno.- A e'spil'al e o octogono;
applicação das fig'uras geometl'icas aos dese
nlJos de objel:tos de ornato e contornos,

50 caderno.- Signaes convencionae ele
mentares; practica do desenho geometrico e
conven cional.

6° caderno.- Desenho linear; figuras no
espaço: corpos sol idos ; convenções estipu
ladas para a sua represenlação pelo desenho.
Começa, neste fasciculo, o estudo practico
pell! traçado de um cone e de um cylindro,
sob o aspecto que alies olIerecem, seguido
pelo de objectos simples, de que e'sas figuras
con tituem o principiu. Introduclfão ao estudo
do desenho de objectos.

70 caderno.- Os mesmos caracteres geraes
que no precedente. Alguns elementos do
cstylo egypcio,

° caderno.- Analogo :lOS dois precedentes
nas suas feições geraes, Desenho geometrico
nuxillado, no plano; sua applicação ao es
tudo da fórma das plantas. Exemplos do
c"tylo grego.

90 ('aderno. - Continu::lção do antecedenle.
Exemplos do estylo romano,

10° cHdel'Uo.- Desenvolvimento do ante
rior. Exemplos de estylo romano e byzantino.

11° caderno.- Seguimento do mesmo as
'umpto, Amostras de estylo.

120 caderno,- DesenvolvimentG do ul
timo. Exemplos do e tylo mourisco.

130 acderno.- Noções de composição; es
tudo dus elementos de perspectiva scienti fica
e geflmetria.

14,0 caderno.- Desenvolvimento do- ante
cedente.

Cu./'so s/tperiol':
5 rasclCulos, Ilbrangendo o estudo ndeant~do

da perspectiva, do desenho sombreado a cra yon
e esfllmlllho; ~naly-e das fÓl'mas vegetaPS
como objt'clo de composição. (1)

(1) H'GA~IOY: L·ells. dll clessillallX El. UlI" pags, i9-~1.

No MassachusscLls o ostudo do dcscnho lermina pela
acquisição de diplomas especiaes, mediante exames annllOS,
'11Ie constam do dnas provo: a primeira, executada CID
casa! segundo um. I?rogramma determinado; a OUt~3, que
consIste em cxel'ClCl03 correspondente, 003 da pTlIl1eira,
'lc 'empenhada, a tempo !.ixo, pemnte os examinadorc', Eis
o prognlmmu relativo a cs os diplomas:

DleLo"" 00 PltlYBlltO GIt"U (f:SCOLA eltI)L\RlA).- Pri
<licita 1',·ova. Definições goometncas: planos e solidos;
exerci cios, na pedra, do dcsenho dictado e elemcnlos de
compGsição. Uma folha d.e desenho ornamcntal, copiado
IL traço;- pelo .modclo solldo;- pam serrlr de exerci cio
HlIma oscola LlTimaria; do analyso botaniea c ornamon·
loção historica.- Segunda 1'l'ovo. De'enho de contorno ;i
miio Ii\'re; desenho pelo modelo solido; desenho orna
mcntal, de mcmoria; dcsenho dictado; desenho Ilcome
trico;, ~o ornato hislorico.- Triut'l minutos para cada
csorCICIO.

DIPLOM" no SEGONOO GRAU (ESCOU SUPRRIOIt) ,-P,'i1lloira
lli'ova, Uma felha de Ill'oblema de geomet";a; pel'Specli \'a,
exerci cios na pedra e desenu') d iClado, Uma folha dc

20

Como se vê, apezar da magnitude da;; sua
proporções e da sabedoria que lhe caracteri a
os principios fundamentaes, a organização
americana ~inda niio cOllstitue, entl'e o sys
tema austt'laco c o syslema britanico uma
indi~idualidadeoriginal, disLincta e com'pleta.
Inspirado profllnd~mente nas idéas inglezas,
~lJ cUJa lllfluenCla recebeu a sua primeir:l
e'ducaçiio artistica, no Sautb Kensington o
fundauor do ensino de desenho no Uas aChus
setts,- o plauo de estudos na America é ainda,
ber:ll que em vasto, li~ite , uma experiencia
cUJos resultados peculiares estão por apurar
d~fiu!ti~am~nte, _um esboço cujas feiçõe
dlSCl'1mlllatlvas llao se acbam delineada t:om:l
nitidez e segurança precisas pa I'a . aUlorisar
uma imitação elllcaz.

O meLhodu inglez, porém, e o melhodo
austriaco têm passado por provas decisiva.
Os seus fructos revelam-se, em ambas as na·
ções, por verdadeira maravilhas, por bençãos
inestimaveis, quer quanto li educação geral
do espirilo popular, quer quanto á formacão
das especialidndes technicas, actl1anuo as (m,
por dois meios de inl1uenc.ia incalt:ulavel
mente podera os, sobl'e o ue envolvimento da
intelligencia, dos sentimentos ci\'ili:3dores c
da prosperidade publica, que, tanto na AusLria
como na Inglaterra, é, hoje, em g,'ande
parte, obra do ensino do desenbo geometri o
e industrial,

Ora, esses düis methodos, longe de e oppo
rem, e excluírem, são, pelo conlrario, com ple
~en tos um do outro, constituindo o pro
gralUm~ inglez o curso do desenl10 elementar
pl'epa1'atoi'io, o tirocinio pl'elt1l!inal' ao dese
nho elementar propriamente dicto, :lO desenho
elementnr .Ql'aduado, cujo plano tem o seu
directorio judiciosamente compendiado no
livro de Grandauer.

Oensino do desenbo, poi , segundo o conce
bemos deve começar na escola elemental', entre
as creauça's de 7 annos, pelo metb.odo iuglez,
que se estenderá aLé á escola do segundo grau,
a escola médIa, onde se principiará a profes ar,
pelo sy tema austriaco, o desenllo eleméntaí·
graduado.

A QUE MESTRES CABE, NA ESCOLA PRDIARIA,
o ENSINO DO DESENHO ? - Ao mestre de

desonho 1'01' l,nodelo solido, dc ornato cop!ado de gl'al'ul'as,
de analysc botaUlea, de ol'namclllagão 11Isloríca todos elc
cORlErn03; dl!as composiçõlIs de ornalo no plallo; demons
traçao graplllca para o enSlllO do .Ie ellho nas cscoh.<
sccund~rias,- Segltlldo pr'ov!" Dcscllho copiado por os
t,!mpa IlUear, por medeias solldos; de enho de memoria e
geollletrico; do perspcctiva; ol'nato histol'ico,- Qual'enta e
cinco minutos para cada exer ido.

D,PLOM' no Tf:RCEtRO GRAU (ESCOLA li'ORY,\L). Pl'imei.'u
prov3. - Deselllto o compasso: problemas. "eolUotricos; de
pcrspecllva; de3enbo dc maclllo3S, cOIHado, 00 cgnndo
notas colhidas 00 curso; desenbo do conslrucrão, do mesmo
modo que o antcrlor, Dc elllto o o!/(o : Duas folhas dc de·
senha a crayon contó, ou a plombagina, ombreados se
h'Undo o modelo cm gra\'ura e o modclo selido; duas de
de-enhe a a"uada, pela meSma cspocie de modclos ; Ílma
dc de~enho de .ornalo. elementar e cOlllposição ; de analyse
botalllca appllcada a ornamentação; de analr'se düs tl'CS
cstylo; ornamentaes, historicamenle consitlcrados. • 'c
glmda 1'l'ova.-Porspecli,·a pratica; pOI,.,poctil'a theol'ica;
dcsenho 1'01' solides, sombreados: harmonia das Ôl'es'
descnhe de momoria; ornatos 'Iislol'icos: de 'enho 1l1C':
canice; construcção, HeGalllK\': Op. r'I., pago ~2-3.
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primeiras leUras, responde a boa razão e a
auctol'idade dos mais experimentados espe
cialistas.

Oiçamos a Walter Smith: «Não ha que
in tituir professores especiaes para o ensino
do desenho como assumpto diEtincto, pelos
mesmos motivos por que não se procede assim
com a arithmetica, ou (l escripta. Slio os profei
sares ordinarios os que devem aprender, para
ensinal·o ás creanças, o desenho elementar,
do mesmo modo como aprendem, e ensinam
as outras disciplinas do progrilmma escolar.
Para que todas as creanças aprendam a
desenhar, carecemos de ter um mestre de
desenho em cada classe de todas as nossas
escolas; o que só se poderá obter, incluindo
o desenho entre os assumptos de instrucção
dos mestres primarias. E' deste modo que a
difficuldade se ]'esolveu noutros paizes ; e não
temos outro meio de solveI-a aqui. Realmente,
i o desenho elementar fosse um assumpto

alJstruso, ou tão diflicil de assimilar como
um novo idioma, seria uma ardua imposição
exigir de preceptores cujo serviço diario é
tanto, e quede tão poucos Jazeres dispõem, a
aggravação de trabalho e osacrificio de tempo
necessarios, para adquirirem mais essa apti·
dão: mas verificado está pela observação, na
Europa, qU,e qualquel' professor, em tendo boa
vontade, póde adquirir, num espaço de tempo
comparativamente breve, sem sacritJcio do
seu descanço, nem da sua paciencia, valiosas e
sufficientes habilitnções no desenho. Presen
temente, na E cola Normal de Arte, de
Boston (Boston Normal A1't Scltool), os pro
fessores da cidade recebem, uma semana sim,
outra não, uma lição de de enhO'; o que, si
forem executados os exercicios correspon
dentes, será, a meu ver, bastante. Calculo
que, deste modo, com um anno de estudo.
terão vencido o curso de desenho á mão livre
e desenho por modelos, habilitando-se a
leccional·os aos seus alumnos. » (I)

SLetson associu- e sem reservas a este pa
recer, cuja procedencia temos por incontes
tavel. c Para disseminar o conhecimento
elementar da arte pelo povo todo, importa que
esse ramo de instrucção se confie àos pro
fessores ardina rios (I'egular teac1MI's) nas es
colas publicas. Dizer, corno algumas pessoas,
que não conseguiremos boa instrucção artis
ti a, emquanlo não tivermos por professores
grandes artistas, equivale a affirmar que não
poderemos ter bom ensino de arithmetica, de
grammatica, de leitura, emquanto os alumnos,
nas escolas communs, não tiverem por mestres
gl'andes malhematicos, grandes li tteratos,
grandes oradores. . lilhares de profe sores
primarias, neste paiz, são provavelmente
'mais aptos para ensinar os elementos do
desenho, do que o seria Raphllel, precisa
mente como, no exercito de Sherman, haveria,
ê provavel, centenares de sargentos mais capa
les do que elle de adestrarem, e disciplinarem
uma companhia. Minisl;rae aos professores pu
blicas de primeiras leth'as os meios de exerce-

(I} WALTB )IITII: A,.! EducatjOIl, pago 4:;.

rem o ensino artistico; tomae obriqatorio,
como o de noções mathematicas, o estudo dos
elemeo tos do desenho, e bons resultados não
hão de faltar. » (I)

O valor destas opiniãe, reunido ao dos
factos e argumentos que invocam, eleva
acima de toda a controversia a resolução, que
abraçamos, de encarregar ao instituidor pri
maria o ensino escolar do desenho.

SV TB~[ADE FORMAÇÃO DO PROFESSORADo.-Para
ensinar o desenho, carece o mestre de uma
preparação especial. Quaes os meios de
obtel-a? o seu regimen? os onus que esta
necessidade impõe ao Estaúo?

Na Inglaterra o systema de protecção official
ao ensino do desenho abrange:

i. A Escola Nacional de Arte ( National Art
Traininq Scllool) em South Kensington;

2. Os'museus e collecções annexas a essa
grande instituição;

3. As escolas locaes de arte (sc1tools of al't);
~. As escolas communs (elementa"y da!J

scllools) ;
5. As aulas nocturnas de desenho (al·t

n(q1tt schools) ;
6. As escolas normaes primarias (trainin,q

colleges rOl' teacllel's).
as escolas commuDS, o programma de

exames em desenho, que já tivemos occasião
de estudar, comprehende:

I. Desenho a mão livre por traslados.
2. Desenho a mão livre por modelos solidos.
3. Geometria pratica.
Os professores primarias habilitam·se para

esta parte dos seus deveres nas Training
schools, cujo plano de exames abrange:

L Desenho a mão livre; cópia de traslados.
2. Desenho a mão livre; por objectos e mo-

delos solidos.
3.. Geometria practica.
4.. Perspectiva,
5. Desenho á pedra.
Nesta categoria, os exames dos cinco as·

sumptos que constituem o curso, são de um
padrão muito mais elevado que os da primeira
escala, fi1'st grade (os do curso primaria). Os
candidatos approvados em todas estas materias,
obtêm o certificado, carta ou diploma do
2° grau (2ncl Gmàe Certiticale D), que os ha
bilita para o ensino do dtlsenho concurrente
mente com o do lêr e escrever nas escolaE
populares. (2)

Geralmente, em lodos os paizes onde faz
parte do programma escolar, o desenho entra
igualmente, por força da mais obvia necessi
dade logica, no plano das escolas normaes.
Essa necessidade está contemplada no plano
da reforma. (3)

(1) C. B. STETSO~: lI10dem Ar! Educatioll. Amc,'ic.
pret., pag, XLVU.

('t} Âl'! Director!}. Revised to Augusl 1.881. ( Sciellce alld
Âl·t Depa"'meul of lhe COIllIll. of COWlC. 0/1 Edllc. SOlltl,
KellSl1Ig!OIl). Lond., i88i. Pags. to, U,74, W8-H3.

(3) O receio, que profundamente actúa em nós, de
quo os llabitos offici~es do paiz d~turpom! c~nve.rte.n~o
a benção em calamldado, o onslOO, cUJa lOslitulçao
avent.amos, leva-nos a transcrever aqui (da obra do Sr. J.
do Vasconcollos, pags. 89-90) a parte das instl·ycções espe·
ciaos, do 6 do maio do iS74, que rogom, na Austria, a poda.
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Todos os paizes, porém, que estl'eiaram essa
vereda, vão- se vendo obrigados a constituir
centros snperiores, que unifiqnem, fecundem,
harmonisem o ensino do desenho, graduando
uniformemente os methodos, regularisando os
prograrnmas, fixando a selecção dos modelo,
e fornecendo ás escolas normaes, ás e colas
industriaes, aos varias ramos do trabalho ar
tistico e fabril um nucleo de professores
capazes e de profissionaes racionalmente edu
cados.

E' o que fez a Inglaterra e a An tria com os
institutos de que já nos temos occupado. E' o
que por numerosas creações tem estabelecido
a AllemanlHJ. E' o que a Hungria realizou na
sua Escola Normal Renl de Desenho, que, ·num
cur o de tre a quatro annos, abraça: o de
senho de figura, a pintura, o de enho orna
mentaI, a architectura, a esculptura, e, como
ramos auxiliares, a geometria elementar e
descriptiva: o desenho geometrico, a anatomia
pIa tiua e a historia das beBas arteg.

As ignalaremos, porém, especialmente o
exemplo de um dos E tados da União Ame
ricana: o Massachussetts. O relntorio federal de
i879 diz, a este respeito: • No meio dos es
forços empregados para executar as di posições
da lei de i87Q. (que, como vi mos, impaz ás
escolas elementares o ensino do desenho)
< tornou-se evidente que, sem professores ha
bilitados, a tentativa redundaria em puro
esperdicio de tempo e dinheiro (a mere waste
of time and money). DeI iberou-se, Dois, esta
be�ecer uma Escola Normal de Arte, especial-

Hogia dosso rllmo do insLrucção, no quo toca ospocialmonlo
aos ostabolocimonLos llormaos:

< O onsino 1\ simullanoo, i. é: os discipulos do uma clas'o
oxocutam todos o mesmo desonho, a um lompo.

< Sondo do immon-a imporLancia quo os discipulos do
uma classo marchem a passos iguaos, é mistor graduar os
problomas do um modo rigorosamonto logico.

< O moslro Lorá do domonstrar t"dos os problomas na
podra, pam quo os discipulos possam acompanhar o prQ
cosso do con.trucção da figura. A cópia do ostampas devo
sor supprimida, por isso mosmo, oxcopto quando o discipulo
haja do copiar ostampas polychromaticas.

< O onsino do desonho no ospaço torá do sor dado com O
auxilio dos apparelhos perspeclivicos, que o governo fa·
hrica, ou manda fabricar.

c O de enho das ostampas polychromaticas ter:\ do SOr
precodido por uma exposição da theoria das cO,·es.

c No desonho de memoria abstrahir-se-ha de todo e
qualquer apparelho auxiliar; a figura desenhada pelo
mestre desapparece, concluida que seja a demoo>tração .

• No dosenho diclado supprimir-se-ha inclusive o de·
seuho na podra, o supprimir-se-ha igualmeuto a rede sUgo
mographica, servindo-so o discipulo sómonw das baliza.

c O dosenho do combillação lerá do sor traLado com espa
cial cuidado, pois é o mais proprio para ostimular as
faculdados creadoras dos discipulos, e acordar a sua
phantasia. Na combinação dos elomontos goomotrieos o
ve~otaes da"-se-ha preferencia aos problemas simples, mas
oXlgir-se-ha porfeila intelligoncia das lois de desenvol,i
mento das fórmas vegetaes (eslylisação).

c As corrocções de arras comOlettidos pelos discipulos
far-se-bão sempro á margem, e nunca no proprio desonho•

• . o osLudo dos methodos usados no desenbo elomentar
ensinar-so·ha com especial cuidado o uso da rede stigmo
graplúca (redo do linhas e dopois rede de pontos) e o
processo como se passa gradualmente da figura apontada
á figura com halizas, do syswma mixto (pontos e balizas)
á rede de linbas, á rede do pontos, aos stigmas elIccti,os
e socundarios, numa palavra: do desenho auxiliado (a
compasso) ao desonho a olho, á mão livro.

c Finalmente, explicar-se-ha a hygienB do ensino do de
senho, a attitude do corpo,de que doponde a oducação ou a
ruina da vista (o de outros orgãos), as condições do local
de ensiuo, a na~ureza das matorlas usadas no ensino .•

mente para o fim de educar professores de
desenho industrial. Alguma opposição n
controuessa reforma, isso, porém, principal
mente entre os que conheciam :nal o seu
intnito e direcção, Estudados os (actos, as ob
jecções de que essa escola, forllwndo desenha
dores) vi,'ia servi" lJrivativamente ás couve
niencias de'uma cZasse social, e ope,'ar em bene
ficio de interesses lJet;ulia,'es aos fabricantes,
mostraram-se carecentes de base. Os alumnos
aflluem de todos os condados do Estado, e
representam todas as camadas sociae" • (1)

Esse estabelecimento, a Boston Normal, A,'l
Sc!wol, onde, em sei' annos (1~73 -1879), se
educaram i .5~3 individuas na arte industrial,
formou quasi todos os lentes qne compõem o
'eu corpo ensinante, todo os prófessores de
desenho empregados nas escolas normaes
do Estado, e tres quarlas partes dos mestres
especiaes incumbidos de 1)rofossar essa di ci
plina nas escolas communs, diurnas e nu
cturnas.

Nem assim, comtudo, estão satisfeitas alli
as aspirações dos amigos da educação popular.
Não obstante a existencia de uma esco~a nor
mal de desenho em Boston, muitos annos ba
que se agita alli uma energica propaganda,
reclamando a in. tituição de outra escola con
genere, mantida pelos recur os goraes do Es
tado, ( O que a cidade de Boston realizou»,
dizia W. Smith, « creando nma escola normal
de desenho, para instruir os me tres das es
clllas communs, cumpre que tambem, por ua
parte, o Estado leve a effeito em beneficio
dos professores de arte da republica, precisa
mente pela mesma 1"azão que o induz a susten
tar quatt'o escolas lwrmaes lJara a ed'Ucat:ão
genll. Emquanto o não fizermos, permanece
remos na mesma situação incomportavel, de
ensaios improficuos, como a Inglaterra de
1836 a 1851. • (2)

Esta medida o iIIustre reformador anglo
americano solicita que se estenda a todos os
Estados da União. (3)

Analogos motivos induzem-nos a reputar
essencial a instituição de uma Escola Normal
NacioDllI de Arte.

Urge crear a industria naciona1. O embryão
que existe entre nós, não tem vitalidade, por
falta de elementos que, cm todos os paizes,
constituem a base suprema da prosperidade
industrial: a educaçiío do homem, a inspi
ração do gosto, o ensino da arte. A protecção
que consista em celTar ou difflcultar o accesso
do nosso mercado aos producLos estrangeiros,
mediante tarifas differenciaes e direitos mais
ou menos prohibilivos, é esteril e odiosa.
Toda a sua influencia reduz-se a constránger
o consumidor, pela aggravação arbitraria dÇl

(1.) Report Df lhe Oomlllissionel' of Edtuat. for lhe Year
1819, pag. ccXn.

(2) W. SlIIm : A,'l Edltcation, pago 24.

(3) cA normal art school carried on undor State eon
trai, with a staf of profossors who are accomplished
educators oach in some special field, and managed by
the oflicial ropresenlati,e profossional1y of tho Slate
board of oducation, ,,'ill moei the difli ully in elOry
Slalc, > Op. cit., pag, 1.55.
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preço do Dl'tigOS adventicios, ao uso de pro
dueto inferior s, como fatalmente hão de ser
os do plliz, emquanto a indu tria brazileira
não puder emular em habilidade com n das
naeijes adeantDdns.

Ed1'C(H' a in(lusll'ia : eis a fórmula racional
da unica pl'otecção elficaz (Í pl'o(lltcCào indllstl'ial
do paiz. •

A e pecialidnde agricola do nosso de tino,
ua nos a vocação, como paiz que olferece ao
arado immen as I' giões totnlmente incultas e
de ioexg'otavel riqueza não é objecção séria o
e ta aspiração da reforma. (1) Ao contrario, o
cultivo das faeuldndes indu 'triaes, que a nossa
intelligenl população em tão alto grau encena
cm i, reaO'irá, por forçn, beneficamente sobre
a,orte da !nvoura; uscitará incenlivos ao seu
progresso.

Depoi , não estamos nós todo o dia a ouvir
clam3r, com tão extraordinario calor, por me
dida' protectoras em apoio da industria deca
dente e esmorecida? Ora, tendentes a este fim
teOlos nnte nó.> dois ystemas: um, o pl'otec
cionismo, que, sob o pretexto de fomentar a
industria nncion,d, sangra, em beneficio de
uma clas e, a algibeira de todas, forçando o
contribuinte n pagar mais caro o producto
importado, caso não se resigne aos de ordem
inferior IOHndos no paiz; outro, que habilita
n industria nacional n competir, a lutar em
tal IItO, em fecundidade, em perfeição eom a
industria estl'an!jeira. Dos dois alvitres, qual
o mais justo? qual o mai l'ealmente pl'oteclol'?
O primeiro, in titLlinllo em favor do trabalho
nacional um vel'dadeiro privilegio, que não
-e legitima pela supel'ioridade' delle, anima-J
a descançar nas vantagens da sua posição
immerecida, e, si póde fnzer a fortuna de al
guns especuladores, é necessariamente aca
nhadi si mo nos seus resultado como impulso
geral; convidn á indolencia ; entibia a espon
taneidade nrtisLica do espirito populnr, as
qualidades mais essenciaes a uma prosperi
dade estave!. O outro aLtrahe, descobre, ap
parelhn, mnlliplicn ns vocações, semeia a arte,
que " a origem de toda a industrin, prepara,
portanto, o lrabalho nacional para impor-se ao
mercndo pela qualidade dos seus frncto'.

Si entre consummiclores b,'azileiros encontra
pl'oferencins a industria advena, é porque esta
e avantaja no primor e utilidade dos artefactos

ii nossa industria. i a industria estrangeira
JlOS leva esta vnntagem, é por ter recebido
uma ed ucação que entre nós não exis te. Si
pas ou por esta ed ucação, é, acima de tudo,
por influencia do ensino gern\ dn arte, orga·
nizado, mais ou menos notavelmente, na Aus
tria, na Inglnterra, na França, nos E Lados
'nidos, na AlIemnnha,!ln Suissa, na Halia.
'i e se ensino logra e la influencia, é princi

palmente graças ao cultivo racional, methodico,
ramificado em numerosas instituições do de-
enho industrial.
Que estamos uestinados a ser, por muito

túmpo, uma nação especialmente agricola, é

(I) \'or o flUO sobro oslo ponLo dissomos no Pl/i'CCC/'
:lccr.. ~ lia ;'/'(..1)')11'1 eLo cJl~in?s~ct"ldtl'·;oesltl)elio,.,:·ag.I ..~-4.

uma verdade obvia, que ainda ninguem con
troverteu. Mas que devamos ser um paiz
exclusivamente agricola, é supposição que não
tem sequer senso commum. Entretanto, para
ella insensivelmente pende, de fncto, o
exclusivismo dos que esquecem a necessidade
do trabalho industrial, como elemento impres
cindivel de civilização e de riqueza, ainda
entre os povos lavradores. Essa parcialidade
erronea, mintelligente, cega, de certos amigos,
mnl aconselhados, irreflectidos, ou myopes,
do interesse agricola faz pensar na fatalidade
que condemna os espiritos de idéas p(econ
eebidas e absolutas a não verem senão a face
das questões, que os absorve. Homens ás vezes
de l'evantado entendimento incorrem nesse
vicios de apreciação. Noventa annos ba que
ArthuI' Young exprimia dúvida muito séria de
que a lavonra podesse vir a ser jamnis, nos Es
tados Unidos, uma profissão remunerHiva. Os
factos deram tanta rllZão a essa 'conjectura,
quanto á daquelle inglez, oDr. Lardner, a quem
parecia impossivel a empreza de tl'anspor o
AlIanLico em um barco a vapor. A colheita
dos cereaes, na União Americana, produzia:
Em 18;)0 '" 861. q[l'J,. 967 alqueires;

1860 1.239.039.9~7 '
1870 1.387.299.153
i880 2.697.757.~56

accrescendo nesta omma, no ultimo anno,
a de 4:.087.796 toneladas de nlgodão, 4:.637,000
de assucar e 4:7:2.661.159 arrateis de fumo.
(i) Quúm não vê nos que pretendem fazer do
Brazil um Estado absolutamente ngricola a
me ma preoccupação dos que viam nos Estados
Unidos um paiz exclusivamente industrial?

Ora, o desen no é a bnse de toda a in tru
cCão industrial. Em ambos os grandes modelo
neste as umpto, a escoln annexn DO Oestcl'1'ei
chiscltes l1fuseum e a do South Kensin.qton lJ'Ill
seUln, elle é a «disciplina fundamental: n que
decide todas as questões de influencia e direc
ção, de preeminencia e propagnncla.. (2)
Na Inglaterra, pal'ticularmente, de envolvido
em todn a extensão dos seus limites> estende
se o vnsto plano da distribuição des e ensino
desde a escola comll1um nté fls e~colas supe
riores de nl'te. Segundo a definição officinl
ne e paiz, .aula de arte chama-se a que se
dúsLina ao ensino do desenho elementar.> (3)
D~s. vinte ~ .tres escalas (sta.lJes) , em que se
dIVIde n sene de estudos que constituem o
sete grupos de habilitação na National Arl
Tmi1/-Í1VI cltool, a esculptnra I'3duz,se no
estudo da modelação cm tI'es escalns (4); :1

(I) AI~ WOIlTII R. SPGFFOIlO: Amei'iean Almallae aml
Tl'caSILry of Facts, statisliea~n /i","eiat, aliei po'iticaI, fOI'
lhc year 1882. (Now York, '1l)lj2) Pags, 28, 29, 33, 3~"

(2) J. DE V..SCONC.r.LOS: Op, eit., pago 77,
(3) .An ArL 'Iass is a clas3 for illsLl'ucLi on iII Elo

monLary Drawing.> Art D'l'.ctor!!, R!v,seil to Ali!!. 1881.
Pago i2.

(4) • 'Lago iS. ModeUing O,·IIIWICIII.
a. Elomonlarl'. rrom casls.
b, Advan od 'rrom casLs.
C. From dmwings.
el. Timo skoLchos rrom oxample3 and f,'om mamo 1'." •

Lago 19. Moetc'Uing Ihc 1111111<111 figllrc o;' tlnima's.
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pintura encara-se apenas como auxiliar do
ornato; a architectura aponta só mente duas
vezes, na primeira escala entre os exercicios
de desenho linear ( 1), e na ultima (239),
limitada, ainda assim, ao clesenhoarchitectonico.
(2) E' o desenho, sob as suas varias fórmas,
nos seus diversos graus e nas suas multiplas
adaptações, o que se professa, em 4.758 esco
las primarias, a 768.661 creanças, em 48 escolas
normaes primarias (Tmining Collrges (01' Ele
mento'l'Y Sehool Teachel's) a 975 alumnos mes
tres, rm 632 classes de arte (Al't Classes) a
26 6'1,6 discipulos, em 151 e colas de arte (Art
Scltools) a 30.239 estudantes e a 824 (dos quaes
376 homens e 44.8 mulhel'es), nos cursos su
periores de South Kensington. (3) • O dese
nho elementar é tudo, numa palavra .• (4)

.1 Escola do ilfuseu Aust?"iaco é uma insti·
tuição de esphera muito mais ampla e variada
que a do Muse!! de Kensington. O seu plano
almll1ge :

A.) Secção de archileetura (no .entido res-
tricto).

B.) Secção dc esculptura (idem). •
b.) Com o atelie,' pam a cinzelaçii:o om b,'onzo.
C.) Secção de piotura (animaes, flores e

orna to).
. c.) Com o curso de applicarão no laboratodo do ins·

tltnto oxporimontal cbimico·tocbnico.
D.) Secção d.e desenho (ensino normal de

mestres de desenho).
E.) Secç50 preparatoria, indepl"ndente das

outJ'<J~, para inteirar a in tmcção dos que
entram na escola sem os estudos t'egulamen·
tare .

A lém desses, os cnrsos (annuaes) sulJsi
dia rios:

.a.) Theoria da projecção, sombras e perspe
clIva.

b.) Estylos e leis de combinacão das fórmas
(vasos e utensilios). •

a.) Anatomia. •
Finalmente, cursos temporhrios sobre:
Historia da arte; das industrias artisticas

elll relação com a economia politica; côres e
ua cbimica; materiaes indu triaes e sua ma-

ninulação tecbnica. (5) .
Desta série a escola ingleza abrange apenas

ti secção D e os cursos subsidi·arios a, b, c,
oecupando-se com os estudos seguintes:

a. Elomontar,. from caslô af hand>, foel, masks, otc.
b. Advancod, from casts ar solid example .
c. From drawings.
cl. 'fho hoad from natu I'e.
c. The nude figlll'o from 11atllre.
f. Drapor)",
Stago 20. Modcllillg (mil." {lOWCI'", (O/i(lgC, ailel objccls o{

lIatcu'al 11ISlory, {/'Oll' llallll·C.'
(Al·t Diret;(ory, pag. 4L)

(i) .St3g0 1. Linear drawinl( o)" aid of in truOlonts:
cl. Details 01" Architocture fl'om copies.>
(..1.1'1 Dil'cclory, pa;;. 39).

(2) .St3g0 23. App/ictl Ilcsi!Jlj,', (e"hlllcnl ai' miscelltlllCOllS
sltldit's:

b. Archiloctnl'al llesigll. >

(Al·t Dil'cctOI'y, pago H.)
(3) Rofel'Ímo·nos ao anuo do iSSO, a qno diz rospeito

o ultimo relataria apresontado ao parlamonto inglez.
Twcllty ciUhlh Rcporl o{ lhe Sclcllcc a1ltl ,ti'( Dcpal'll1lcnl.
Lon~ .• i8Si. P3g" XV-XVlI.

(4) J. \',ISaOSCELLOS: Op, ci/., palr. US.
(5) lb., p3gS. H2-3.

i. Desenho á mão livre, archi tcctural e
mecanico.

2. Geometria pratica e perspectiya.
3. Pintura a oleo, a tempera e aguarella.
4. Modelação, moldagem. (1)
Comludo, as autoridades mais competente

certificam que. os resultado da escola in
gleza não são em nada in(eriores aos da 01lS
tl'iaca.' (2)

E' um estabelecimento ànalogo, com o eu
museu appropriado, a sua bibliolheca e a sua
collecção de desenhos, gravura e plJOtogra
phias, o que propomos instituir, creando a
Escola Normal Nacional de .·b'te AJ1]Jlicoda.

O ensino profe ~ado na Escola Normal (~

Ci01U~l de Al'te di tribuir-se·lia pelas seguinte
cadeiras:

i de desenho mecanico e architectonico.
1 de geometria e perspectiva.
1 de modelação.
1. de lJintura.
1 de desenlio de ornato a mão ji\'l'e.
1 de desenho da figura humana, anatomia e

desenho anatomico.
1. de desenho ornamental.
1. de gravura e photographia.
Nestes limites a Escola Normal Nacioual de

Arte abrangerá val'ios cursos, com 05 seus
diplomas e graduação di !inelo. O ensino
será distribuirJo por séries, c não por anno.
O numero de cursos, a organi~ação do plano
de estudos 'de cada um, a fixação dos CL1J'"O
indispensavois, o methodo, o hora rio (aJ, a
di ciplina I1carão incumbido ao e peciali ta
eminoute,qneo governo contratafiÍ na Au tria,
ou na Inglaterra, para esse fim. A ell se
commetterá toda a orgauisação do ensino do
desenho elfectuado a expeu a- do E-lado,
desde a escola de primeil'as letLras até á Es
cola Normal N,lcioual dc Arte, cuja direccão
lhe erá confiada.

(I) _1>'1 Dil'cclory pag. íG.

(2) J. DE\"ASCO~CELLOS: Op. cti., PI!!;. 118.
(J21,-) lI. bibliotheca de South Konsington compl'ohellde

1IoJe 52.000 volumo;. i7,OOO dosenhos o padrõos, 62.tOO
gravuras e 52.000 photugraphias. AI't l)i;'cctol·Y. pago 63.

(3) • A fixação do tempo que, nas oscola- publicas, e
ha de emproga,' no en lno do desonho, é dign., do sel'io
oxame. Na roconte distribuição tio premias (agosto de
i875) aos ostutlantos da Escola do Bellas Arle; de Pari ,
o marquoz do Chonnovl'iõre•• director tia. Rollas Arles
om França, oncarocouuo o valol' da ouucaç~io ill'LisLica nas
escolas IJublicas, annllociou OS13" rosoh'ido ontro as aulo
ridados dedicar uão menos do duas horas por semana a
esto ostu~o nas oscola. primarias o tres pelo meno nas
escolas mais elevadas. O governo belga, nas escolas mil
nicipaes, oonsagra a esso curso duas a tres boras. Na Alle
manha o tempo consignado aos tra1J3lhos de arlo varia
conformo o oar3ctel' da oscola. Na e,colas olomentare
om IDglaterra ossa ospocio de instrucção 3brange o OSIJaçO
de duas hor3s. O professor Smith. superintondonte da ClII·
tura do arte DO Estado de i\lassacbussotlô. CaD i~era a dura
ção de dnas horas. divididas 001 liçõos do trinta minutos
cada uma, como o minimo do tempo quo importa resorra,'
somanalmente 30 onsino do dosenho na aula de pl'i
moiras lottras ... A practica. na mÓr parto da oscolas
ondo 50 tem ostabelecido osse- ostudos. concorda COII) a
opinião do juizes competentes, om cuja oslimativa pal'oee
fundo como ",1'limo do tompo essencial ao ensino do do.enho
-dnas horas, por somana, nas escola primaria, e Iro
nas superioros • NrcnoL : Arl Educolioa applicll to ill
d'ISI/'Y, pags. :lH-?
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As nomeações de professores, para as cadeiras
de arte que aqui se cream, serão feita, sob
proposta deJle, pelo governo, independente
mente de concurso. Rejeitando este modo de
e colha para o profe ~orado em goraI (1),
seria ridiculo admittil·o numa e pecialidade
como sta, onde nem a semente existe entre
nós do qu se quer Jevantuf.

Para o difficil oncargo dl!"fundar e ol'ganisar
este importantíssimo ramo de serviço do en ino,
é absolutamente indispen avel recorrermos,
como fiz ram O' Estados-Unidos, ás grando
escola da Europa,attrahirmos ao nosso paiz um
de ses homens de merecimento extraordlnario
que se assignalam em Londres, ou em Vienna,
no doi grandes seminarios europeu do en
sino da arte applicada.

acudamos de nós falso pudor de recorrer
ao estrangei 1'0, quando ó o estrangeiro nos
po sa ministrar os meios de desenvolvimento
que nos fallecem. Já tivemos occasião de
emittir com franquezll o nosso pensamento a
tal respeito. (2) Não é digno do nome de pa·
triotismo o entimen to mesquinho, invejoso,
ininteJligont , que, por amor de stuJ'os me
lindres nacionaes, refuga os elemenlos de
progresso que a fraternidade universal da ci
vilisaçro contemporanea nos está orrerecendo, e
condemna o paiz a servir-se eternamente
com a falsa prata de casa. Os povos mais
adeantados, as nacionalidades mais opulentas
em intelligencia e saber procederam, e pro
cedem como desejamos que se proceda aqui.
Não qneremos fallar na China, contratandoru -
os, aJlemães, francezes e inglezes para os seus

novos institutos de ensino' secunda rio (3),
nem no .lapilo (g,), comquanlo em relação
a mais de um ramo de conhecimento humanos

(I) v. o nosso Pa,·e.:c,· a~er~a da "e{o"ma do ensino se
clLllda,';o e ,upel'iol', pags. {j-2L

Uma das mais lumlno as ponnas ouropcas do nosso
tampo, o S'·. Ramalho Ortigão, anuncia-se assim em re·
lação a assumpto:

• Nós, quo aconselhamos o pl'incipio do concurso para a
odificação dos lycnus, para a olaboração dos programmas o
para a adopção dos componclios, "cgeilamos ílltei"amelltc essa
(órllla de .•elecção pa"/1 op"ouimellto das cadeiras.

« No Ilrofossorado o concurso tem doisillcollvelliellles
enormes.

• O primoiro é admiUir um individuo suppostamnnto com
pntonte com oxclusão de outros competontos tambom, ainda
quo por vontura om grau im:oodiatamonto inferior.

• Em materia de ensino um paiz avisado não pódo
excluir ningunm com a sufficiento capacidado para ensinar.
E' prnci o quo, som oxcopção do uma só, ensinam torlas as
possoas que dnsojarom fazol-o. Ensinar é um diroito que
oEstado não póde, sob qualqnorprotoxto que seja, coarctar
a cidadão algum.

• O sogundo inconvoniento do concurso é a impossibili
dndo do aquilata)' com segurança o morito pela qualidade
da prova no acto do um oxamo. Um sabia modesto, de
tnmporamento Danoso, timido, confinado Ilor muitos anDaS
nos trabalhos do gahinoto, som facilidade do palavra, corro
o risco do snr batido num oxamo por um talento modiocro,
lllas de tomperamonto arrojado, palavroso, (acundo, habi·
tnado ás palostras do club o do botequim, o tanto mais
Iigoiro de argumontos o do palavras quanto mais I evo de
principias o do idóas.

• Para obstar a osso duplo inconvoninnto, ó preciso abolir
o concurso no proíossorado, como ultimamente se tem {eil<J eln
lodos os pa'us mitos, e adoptar a organisação allomã. >

(2) V. o nosso Pareeer sob,.e a l'e{ol'ma do ensillo SCCUII·
darlo e slIpe"/ol', paS. 46.

(3) Rwue illlmlat. de /'cllseignemeni. !882, N. 2. Pas. 166.

(4) Le Japoll ri l'expositiollllniv. de 1878, pga. H.

não estejamos ab olutamente mais adeantados
do que a Cbina e o Japão antes das suas re
centes c audacissimas reformas. Mas foi assim
tambom que se houve a Italia, chamando da
Allemanha, para iniciar,os jardins de creanças,
a baroueza MarenboItz Büllow. Assim pensa
ram os Estados- Unidos, entregando á direcção
de um inglez, discipulo de South Kensington,
a organisação do en ino artistico no M~ssa

cbus etts, e pondo á frente da Escnla de desenho
Industl'ial de Boston, desde a sua fundação, um
francez, M. Ka tner. (1) O governo dos Paizes
Baixos, depois de 1815, quando estabeleceu as
suas universidades, foi buscar á AlIemanha
professores, ornando-as com o concurso de
notabilirl.ades como Haus e Warkoenig. Ainda
em i878 es e Estado ia buscar, para os cursos
de dl:ei lo penal e pl1ilosophia do direito, um
professor italiano, E. Br~ra. Da universidade
de França a Belgica, depois de 1830, adoptava
sabios e litleratos como Francisco Huet, Baron,
Gioberti, Bancel, Margerin; e, ainda o anno
passado, M. Luiz Hymans, defendendo a creacão
de oovos institutos docentes, observava, al1u
dindo á dilJiculdade de encontrar no paiz pro
fessores em numero sufficiente: • Como disse
M. Vanderkindere, no seu recente discurso, si.
a Belgica não possue quanto basta para nos
fornecer os elemen tos necessarios, porque não
os solicitaremos ao eslrangeiro? • (2) A Alle
manha mesma não se dedigna de enriquecer-se
assim nas fontes intelJectuaes de outras nações:
suisso era ·Bluntschli, a quem ella acolheu
primeiro em Munich, na cadeira de direito pri
vado allemão e direito publico, depois em Hei
delberg, na de sciencias politicas. Americano
é Brown Séquard ; o que não inhibiu a França
de adoptai-o, chamando-o aos altos postos da
univer idade em Paris. Os inglezes vão fre
quentemente procurar os seus chimicos entre
os Estados germanicos, de preferencia aos seus
compatriotas. (3) Emfim, para exprimir tudo
num exemplo decisivo, o numero de lente
que as, varias universidades européas devem
só á universidade do Wurtemberg (Tubingen)
sobe a seiscentos e sessenta e sete. (q,)

Atbenas, na mais osplendida edade da arte,
não se dedignava de abrir °seu seio, e con·
stituir em si nova patria aos artistas de me
recimento superior. A' sombra da sua hos
pitalidade trabalhavam, ao lado de Polyg
notas, o thasio, Nicanor e Arcesilau, dois
pinceis famosos de Paras, Agoracrito, um dos
alllmnos predilectos de Phidias, Calotes, a
quem o grande mestre estimava como nm
dos seus mais habeis collaboradores, Tbrasi
medes, Locro e Aristandro. (g,)

Só espiritos de todo ponto baldos do bem
entendido amor da patria, ou absolutamente

(i) RBnAYBY: Op. cil., pago 38.
(2) Revue internato dc l'enseign., i88!, tom. I, pag. 25~.

(3) V. GALLOWAY: Edw:ation, pago. 342.
(4). WU1·tcmbel'g nas furnished 667 profossors to fo·

reign conntrios. > Report of Ole Colltlllissioll. o{ Educ. rOl'
lhe yea,' 1879, pago cx:cn.

(5) CnnTlns: Histo,'Y o{ Gl'eccc, Ttallsl. by AnOLPU.
WilJ. Ward. L. III, c. 1Il. VaI. If, ]lago 585.



- 159-

vazios de senso commum, não se renderão a
esta necessidade inevitaveI. Tavares n~stos

sustentava que tanto os estudos superiores
como as escolas normaes não podem prosperar
entre nós, «sem se attrahirem dos focos da
sciencia professores, que venham propagaI-a,
legando ao futuro uma geração de moços li·
lustrados e de mestres idoneos.» • Assim»,
acrescen tava esse preclaro brazileiro, • acaba
de proceder o congresso da Republica Argen
tina, autorisando o contrato de vinte pro
fessores para o ensino de sciencias especiaes
na universidade de Córdova e nos collegios
nacionaes. Nem nós carecemos de lei, que
permitta o engajamento. A de 29 de oitubro
de 1832 (art. 20 § 50) o consente implicita
mente, quando concede a naturali'ação im
medi~ta aos estrangeiros,»« que por sens ta
lentos e lilteraria relJutação tiverem sido
admiLLidos ao magisterio da~ universidades,
lyceus, academias, ou cursos juridicos. » » (1.)

Certamente esta parte da reforma nos obriga
a sacrificios mui consideraveis . Ovalor dos es·
forços pecuniarios, porém, nos assumptos desta
ordem, é questão ecundaria. Está provada a
neces idade inevitavel delles? Está demonstra
da a productividade des e emprego de capital?

Depois de estudada a serie de factos agru
pados neste parecer, nenhum homem de bom
senso re ponderá negativamente.

A F!'ança, de cuja avareza, neste ponto, já
vimos como se queixam os espiritos mais es
clarecidos, ai nda assim, de i878 a 1879 elevou
de 4,0.000 a 350.000 fI'. o orçamento ordinario
do ensino do desenho.

Quanto á Austria, a eloquencia dos facto é
estrondosa .• A sábia politica economica d'a1'te,
inaugurada em 1864 com a fundação do Mu
se!t Austriaco, creou á Austria os rec'm'sos com
que está reparando os desast1'es {illancei7'os de
1873, os desa@tres da acciomania, que cus
taram ao imperio 2.000 milhões de florins,
isto é, uma somma quasi egual á que a França
pagou á· Allemanha. E' o DESENHO QUE E TÁ
CURANDO ESSAS FERIDAS : isto é confessado todos
os annos no parlamento austriaco . • (2)

Verificou-se assim a previdencia da direcção
do Museu de Vienna, quando, no documento
oflicial que citamos n'outro logar (3), indigi
tava no atrazo do ensino do desenho a grande
causa economica das difliculdades com que
lutava o paiz. Deante de factos de tão colossal
magnitude, que impugnações, a não serem as
da ignorancia, podemos J'eceiar? De quem é
então a utopia? Dos que nos rendemos á força
da experi(lncia geral, ou dos que se propõem
a curar a miseria do paiz, recusando á cultura
inteIlectual do povo sllcrificios tão precisos
quão fewndos?

Por muitas vezes, na camara dos communs,
os fanaticos da economia a todo o transe op
pugnaram os subsidios propostos em auxilio á
propagação do ensino do desenho e as dotações
orçamentaes consignadas ao museu, taxando
os de e perdicio do.dinheiro publico, de prodi-

(i) TAV. BASTOS: A P"'lJillcia, pago 251.

(2) J. DE VASCONCELLOS: Op. cil., pago 92.

(3) PaS, lU deste parcoer.

galidade insensata, que nenhuma compensação
renderia. A essas extravaganoias oppoz um dia
~lr. Cole, illustrado amigo da arte e da econo
mia bem entendida, uma resposta unica, ful
minante.• Senhores», disse elle, • a nação tem
despendido certa somma de dinheiro em cam·
p.rar lavores de Majolica, vasos de Cdlini, cu~
f10sidades e reprodacções do trabalho arêistico
em toda a especie de materiaes, em todos os
estylos, em todas a épocas. Si e arrepende
do negocio, estou habilitado a olTerecer quem
acceite das mãos do E'tado essa collecção pelo
preço do custo, pagando,ainda em cima, juros
e juros compostos sobre o dinheiro empatado
pelo paiz nessa acquisição .• E ta palavras
levaram os intransigentes da 'conomia cega
a meditar, e indagar a realidade. O resultado
foi. convencerem· e de que tão excellente
baviam sido as compras, tão consideravel
mente l;Javiam cresoido em preço a obras
primas da arte industrial, que, si a collecções
se pnzessem á venda, a nação embolsaria um
numero innumeravel de mil bares de libras,
além de ver elevado cíncoenta pOI' cpnto o valor
da Slla producç1io industrial, graça á in·
lluencia elo cultivo d'arte e das expo içõe do
museu. Desde então mal se tem murmurado
contra essas despezas. » ('1)

Até hoje a politica financeirll do Brazil não
sabe enão symetrisar orçamentos no papel,
mulLiplicando despezas e tereis e vexatorios
impostos.Não será tempo~de inaug urar um sys
tema, cujb pensamento esteja em augmentar a
somma da receita engrandecendo,a Importancia
da producção, avultar a importancia da pro·
ducção deseuvolvendo a capacidade do produc
tor, suscitando novas indu trias, despertando
o fcrtilisando o trabalho pela arte? Não será
mais real a economia, que consista em gastar
a tempo, quando se tem certeza de crear
assim prodigiosos mananciaes de renda, que
nos dispensem de futuros sacrillcios, do. que,
aquella, qne, pela covardia de não arrostar
mos os sacrificios mais compensativo, as des
pezas mais esseuciaes á inaugmação de uma
éra de prosperidade, se resigna á eternidade
da indigencia em que vivemos 'l

Como se enunciam hoje a e te respeito as
nações civilisadas? Ouvi; é a voz de toda .
porque é.a voz do jury internacional na ex
posição de 1878:

• Ia sociedade actual, releva proseauir, ou
correr. Quem parou, está perdido. Por toda a
parte surge o progresso. A tal ponto o mavi·
mento e apoderou do mundo, que já se não
permitta descançar, a não ser que nos mini 
tremos o repouso scientiIicamente, dosadlil
como remedio, para depois correr ainda mais
de pressa.

« Ser o primeiro trabalhador é ser o pri
meiro dos hamens. Conseguiram occultar pelo
e paço de seculos esta verdade, sob um monte
de convenções, de privilegios, de mentiras>
de violencias j mas tudo isso acabou. Agora
a questão inteira está em frequentar a: escola.
Tão certo é este facto em relação á lucta entre
os povos, quanta a respeito da rueta entre in·

(i) WALTER S.~lTU : Ad.Educatioll, pago 20.
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dividuos. Muitas causas concorriam outr'ora
para a dominação de um povo sobre outro: o
numero, os recursos accumulados, o precon
ceito mesmo. Agora é a sCiellcia quem vence as
batalhas. A.quelle que mais sabe, é o que póde
mais: O que mnis póde. é o senhor. O povo
que tem as melhores escotas, é o p,-imeit'o elos
povos. Si aillda o não é, amanhã o serei.

• Leialll' e de cabo a cabo todos os relato
rios ~ubsequentes a este. NãO ha 'Um ,'elatOl',
que ncio chegue a esta conclusão: escolas! Os que
a n(io enunciam deixam·n'a subentendida.

• Escol,ls t QUtl de vezes o temos nós repetido,
crendo l'epetir uma boa maxima moral. E', de
facto, uma boa maxima moral; mas, de ora
avante, é tam! em um axioma mathgmatico.
OLl\'Í bem, cidadãos: ou estudar, aI! sossobl'al'.
.Já nào 112 lagar, no mLllldo, para um povo
inutil; já não ha logal', no seio de um povo,
para um eidadão imprestavel. Ninguem tem
tempo de deter-se, ninguem tem a faculdade
de deseançar, ninguem tem o direito de igno
rar • (1)

Ora, uma das base fundamentae da educa
ção popular, é a cullura artistica, efTectuaua
principalmente pelo ensino do desenho indus
trial e da modelação; desideratum, a que será
impo sivel chegar', sem o e tabelecimento de
um:1 e cola nperior úe arte applicad,l, que
constitna o rüco da irradiação desseg e ludo"
de vertladcil'amente magica influencia; sem
uma institLlição central, que represente, entre
os meios de diITnndir a instrucçi'to d'arte,
neste paiz, • o que o coração é para o corpo
humano: um centro de vida,a fonte da circu
lação do angne que anima (j individLI0.» (2)

E' a e ta neres idade que cedemos, pal'a não
fi ar abaixo da aspirações eapitaes da re·
fOl'l11a, quando abl'imos um credito de trc·
sentas onlos annuaes durante dez annos para
a ol'glJni ação da Escoln NOl'mal Nacional de
Al'te Applicada, com o seu Ulllseu, o seu ga
binele e a sua bibliotheea.

Custe o que cu tal', esta innovação resar
cira ao paiz todos os sacrificios com uma ge·
nerosidade soberana, E' o que se acha de
monstrado, em toda a parle, pela experiencia
mais completll ; e podemos dizer como Walter
Smith nos Rstados· nidos: • Não se trala de
tenLar en-aio em!lil'ico , cujo valor eja dUVI
doso .• O plano da nossa reforma assenta
num systema já ubmettido absolutamente a
toda, a provas, e • CDjO primeiro mallogro
ainda e tá por aconteCeI' .• (3)

SI, c numa época e,sencialmente utililaria,
em que a' coisas ão julgadas antl.ls pelo pa
drão da utilidade que pelo do sentimento, a
face talvez mais pl'alicamente importante da
educação pela arte é o eu preço commer
cial • (:a,), póde-se affirmar com segurança
qne nenhuma e pecie de iustrucção encena
em si a propriedade de tl'ansformar-s~ tão

(I) J. ,lIor;: Rap/Joris (iIL jIIJ'Y inierll<l"Olla!. Vol, XII.
I111l·oduciiotl. Pa;r. 1.58-9.

(~) WAtT, Smnr: Ar! Educalioll, pago 2~.

(3) Ib" pag, 3;;.
(~) lb., pug. H.

directa, prompla e irresistivelmente em ri
queza, em dinheiro, em valores mercantis.

Como 1\[1'. Ware, o notavel professor de
archilectura no Instituto Technologil:o de Bos
ton, lembrava,doze annos ha, aos americanos, .
nós não cessariamos de advertir aos nossos
compatriotas: c Na exposição universal de
i851, todos são contestes em reconhecer que,
em materia de producção artistico-industrial,
a Inglaterra se achou no infimo .q1·all (lel lista,
entre todos os paizes elo mundo, D'entre as
grandes nações, só os Estados-Unidos Il1e fica
ram abai:io. O pl'imeiro etreito desse desco- •
brimento foi estabeleCérem-se escolas de arle
em todas ag grllndes cidades. Na expo ição de
Paris, em 1867, a Inglaterra sobl'es(lhia entl'e as
pl"imeims (lllll?ng the fOl'emost), e, na!gu ns 1'3
mos de trabalhos fabris, deixou l@.qe após si
as nacões mais desenvolvidas no cultivo da (lI'te
(distanced the most a1'tistic nations). Foi o en
sino do desenho, juntamente com n grande col
lp.cÇ(io de objectos de (lrte industl'iGll 1'e~midos 1W
llfuscu de Sotlth Kensin.qton, (ai essa a influencia
qlle o]1el'OII tall·esultado.•

Dicamus a esta respeito um mestre entre os
mesLi'es : • Temos presenceado, ne!õtes "inte
e cinco annos (I), uma assombrosa mu
dança no valor pecunial'io da fllbricas in
glezas. Ao pa so que? custo da I?roducç.ão
da l1wiol' lJal'te dos artigo de arte Indu~t~'tal
tem decrescido cerca de metade, grnç:ls a IU
venção de varias macl1inas e ao descobrimen
to de proc~ssos que economi am o tr~balho,~
o valor effecti vo dos productos fabriS ,conSI
derados un~ pelos antros o diversos ramos de
industria, elevotG·se quasi ao dobro. Orn, es~a
diITerença não "e deve a nenh uma :d teraç~o
no valor do dinlJeiro. Como se ha de cntao
explicar? Um artefnclo qualquer contém, po
demos dizer, tl'es elementos de valor: i~' a
mat.eria prima.; 20 o trabalho de producçao;
30 o caracter nl'tistico. Nalgum casos, raro~,

os dois primeiros constituem larga propol'çao
no valol' total; e, quando não ha Llispendio de
arte algum, formam o valor todo. M~s om
relação aos prod actos ue todas as naçoes, ~a

mai' vasta maioria deites, o custo da matertn
prima e da miio de obra são iusignifit'antes,
comparativamente ao tarceiro element~: o
cunho artístico. E' este o que torna O objecto
ora attrahente c aprazivel, ora insipid9 ou
repugnante ao comprador. E', con"egUl~te
mente, innegavel o sen valor com~lerc~al.
Em muito productos, onde a I?a~el'la. prima
é de escas'a ou nenlIUlua valia Intrlll. cca,
o gosto desenvolvido nas suas fórmas en~erra
em i o preço total OLl principal do oUJecto.
E' a ele.vaç(io .'1eral deste. elemento, o que t~ln
altel'll.do até qllasi oduplo o preljo commel'clal
dos artefactos in,qlezes. Não tenho .noticia de
superioridade con ideravel quanto a nature.za
da materia prima; mas com os meus lJrOpl'~oS

olhos tenho assistido, e em 7Il1lito,ç. !'amos da m
dustl'ia ingleza,a !1m pro.q resso no elemellt() m'
tistico, de um ,qra!~ de ,'udeza que o1'lava, peln
.Ql'osseil'ia barbam das l'o[aS sdvagIJlls a !1m

(I) O auctol' osel'cl'ia om { ;3.
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apdmoramento que compete com o das épocas
mais flot'escentes na arte. Não me refiro a casos
excepcionaes, nem a um movimento em certa
e determinada direcção, proveniente de cir
cumstancias especiaes. Obra de ceramica, vi
draria, porcelana, terra cotta, artefactos me
tallicos, de ferro, cobre, bronze, prata, ouri
vesaria, joalheria, tapeceria, marchetaria,
papeis pintados, telha encaustica, marcineria,
alfaias domesticas, pintura em vidro, deco
rações muraes, gravura em madeira e pedra,
trabalhos de cinzel, esmalte, fitas, bordados,
tudo revela essa infusão de gosto que inva
riavelmente tem accrescentado e, em muitos
casos, duplicado, no decurso de um quarto
de seculo, o seu preço de venda. Ora, preci
samente como o desenho é o unico idioma
universal, assim a arte é uma moeda quasi
universal, e realmente universal entre as ra
ças civilisadas,- com este caracteristico no
tavel em seu favor; que, si a arte empregada
num objecto fôr a genuina arte, inspirada nas
leis naturaes, tratada com toda a congruencia
e pureza de sentimento, ella, enobrecendo a
materia prima, a consagrará de modo que o
tempo não cesse de avultar-lhe a estima, até
que a antiguidade a divinise. » ('1)

Não temos, porém, uma Academia de Bellas
Artes? Para que, pois, o luxo, a qull nos
dariamos, de uma duplicata, instituindo uma
Escola Normal Nacional de Arte Applicada?
Esta objecção, que,neste paiz, não nos espan
taria, revelará unicamente a mais grosseira
ignorancia no assumpto. São diversas, absolu
tamente diversas, as competencias desses dois
generos de creações. Aque ora propomos, não
se destina ao cuILivo superior .da pintura, da
esculptura, da estatuaria, mas a explorar com
pletamente as opulencias inexhauriveis da
adaptação da arte ao trabalho industrial, me
diante o estudo cabal do desenho e da mode
lação sob os seus variadissimos aspectos, cada
um dos guaes é uma mina de riquezas para
o Estado. Trata-se de um estabelecimento
superior de arte applicada, « que nada tem
com academias. » (2) Academias de bellas
artes, possuíam-n'as a Inglaterra, os Estados
Unidos, a Austria, a AlIemanba, a França, a
Italia, antes da inauguração do ensino que ,ora
planejamos. Nenhuma satisfez, ou propaz-se
jamais a satisfazer o escopo a que mira a
nossa idéa: adequar a arte ao trabalho me
canico e fabril; e todos esses paizes, para
evitar a ruina na lucta industrial, tiveram
forçosamente que instaurar a politica, a que
nos empenhamos em trazer o nosso. Ainda
mais, por toda a parte, as academias de bellas
artes foram completamente alheias a esse
movimento. Basta, como facto caracteristico,
lembrar que, na grande commissão nomeada,
em Austria, para planejar a vasta organisação
do ensino que expuzemos, commissão que
abrangia dezenas de nomes, não figu1'ava um
s6 p,'ofessor da Aca4emia Real e Imperial de
Bellas A,'tes de Vienna.

'(i) WALTRRSMITU: Art Edu,;atioll, pags. i7-9.
(2) J. DR VAsCONCRLLOs: Dp. cit., pago 67.

21 .

CLASSE E ESCOLAS DE ARTE. - Incompleta
ficaria a organisação, que delineamos, do
ensino da arte applicada, nem seria suscep
tivel de produzir os fructos de que é capaz, si
não e tabelecessemos os elos que naturalmente
hão ue medêar entre a escola primaria e a
Escola Normal Nacional.

Essas instituições intermediarias, classes,
ou aulas de arte, destinam -se a fornecer
aos adultos o curso completo do desenho
elementar, desde as primeiras bases geome·
tricas até ao desenbo ornamental e o de fignra;
tudo subordinado ao caracter de applicação
industrial que domina todo este systema.

Tendo em mira especialmente a cultura
artistica en tre as classes mais laboriosas, com
particularidade os operarias, esses cursos não
podem deixar de ser nocturnos.

O projecto autorisa o governo a subven
cionar as instituições particulares, onde se
professarem estes estudos, com o mesmo
caracter e segundo os mesmos planos estabe
lecidos para as aulas publicas de desenho, sob
a inspecção da autoridade re.presentante da
Escola Normal Nacional de Arte Applicada.

A distribuição desse subsidio será conforme
os resultados, mediante exame com assistencia
do funccionario a quem couber essa fiscali
sação. O governo fixará em regulamento as
condições e tabellas.

A reforma não esquece as provincias. Nestas
o governo ficará autorisado a crear escolas de
arte applicada, cujo fim é preencher o mesmo
desideratum a que se consagram, na côrte, as
aulas de arte, com applicação especial á indus
tria, ou industrias, predominantes na pro-
vincia respectiva. .

A organisação e direc~o dessas escolas,
como a das aulas de arte, pertence, sob a aI ta
superin tendencia do ministerio, á Escola
Normal Nacional de Arte Applicada, e, antes
da organisação completa e delinitiva desta, ao
especialista a quem se commetter a grave
incua:bencia de fundar no paiz esta série de
instituições.

A Escola Normal Nacional será o viveiro,
de onde saiam os professores para o ensino
do desenho:

Na propria Escola Normal Nacional;
Nas escolas nOl'maes primarias;
Nos lyceus nacionaes ;
Nas classes de arte;
Nas escolas de arte. ('1)

(i) Para illustração practica do nosso plano, omquanto
á imporlaocia das dospozas do oosino do dosonho, reuoi
ramos aqui alguns dados, que nos forneco o Grecioso
trabalho.do SR. JOAQUIM nE VAsCONCBLLOS, pags. i7 -i79.

ORÇAMBNTO PARA A RSCOLA PRIMARIA:
Material de ensillo :
Compeodio de J. Grandauer (systema stiglllog,-aphico) j

custo dos tres cadernos (iO, 2Õ o 3°) 500 r•. (fracos).
Edição pequena. Com 30 folhas de modelos.

Material de execuçào:
Uma lousa, ou taboa, não pequena; crayon braoco

(conl6), ou giz. CuslO 8800 a iDOOO.
Mate'-iat das col/ecções por escola:
Uma collecção do solidas geometricos (i2 poças) : 9t~000.
Pequena collecção do objectos de uso familiar. Preço

calculada 90000.
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Li!,ões de coisas.

~I(,thodo intui·iI'o.

Po/'que nã!! serão de pessoCts? pergun
t~va, chasqueando, ha dois annos, numn das

Ponanlo:
Matorial ,Ia 03cola 00 183000

do a!lImoo............ IJíUJ
OnGÂME~TO OAS eSCOLAS SOP&IlIOOHS E 1.'iCEUS:

lIIaLer:al ae CIIS:'IO:
Compondio Grandau~r. Cadornos I, a 1~.O Ed. po'!.:

I~050.

,1Iatcl'iCl! de eX;CIIf.àa:
P:lflol rnlg:\r do côr; carvão, crayon ur:\Ilco o logro

(collté). nasL) annual (approximaoJamonto): !,75 a lf}'oi5.
Mllfcrinl das collccf.ões:
Collocr-ão do gossos escolhida d'ontro os mo~o!os do

govorno ,Lo \Vurtumberg.
, ISolillos goomoll'icos; folhas o noras cstyli

Ns., L a Or.O 0\ sadas; composição com cst,s clomentos.
3d a 36""1 85 ,'oças.

Custo talaI 51'h62í.
i\lais (para 031jcOUS mais rico,): n'. 15:n·o]J%: compo-

sição ol'llamontal ,,~ poços.
Custo t~tal !'2rS250.
Portanto:
Orçamento dJ maLorial da aula: M,j02!,.

• • • do a1umno: 2~OOO a 3SUOO.
MATEI\lAL !'i.\S J.:SCOf,AS SU1)Ei110nRS D'AnTE APllLtCAO.\.

Correspondom;l nossa projcct~da Esco!a NOI'mai Naeio:lLI!
ctc Arle Applieada.

OIlJ'&O pl'epal'ttorio :
Alaterial d~ ells(1Io:
Compondio Grandauol' (Lodo; ropotição). Custo 13500.
MaLel'ia! de exaol1rão:
Pa(>cl nllgal' do càr j carrão j cl':lyon br~nco c nogl'O.
Matarial das co/leépões:
Da collocção ospoeialdo Ml<Sell Au,tríaco, dostinada:is

o,.;colas olomentaros, módias, LJurguozas o institutos indus~

tlÍaos:
!'is. U7!"-78.- Sol idos goomotricos.

• 583-93.- Folhas o Ilures simplo'.
5)\-97.- Folhas o 11 I' da orla grega.
579-82.- Hosotas grogas simples.

• 608-69.- Bosotas rOlllanas sllnplo;.
• 6U2- 1,.- nosotas .La Rona cença.

610.- Folha d'acautho grega.
UI 1.- rOmana.
012.-. • tla Hona3conr.a.

• 6J:i- 6.- Ornamonlação arehilocton·ica. -
• 613.- Compo~ição (gnidanda).

Custo lotai da collecr-ão: 32r~õO). /'·0 poça,.
OIlI'SO aera':
1.1 611110:

Malfl'ia! tl1 CXJé 'çjo:

Papel cio dO'oJho urao o; lapis preto o do co'·os.
MI.!el·j'll clJS co;!ecpõJs (Do 11l1liC); A S!I';'CO):

l
I. Ornamontação; fOlhai

~.) tI rLe grogo .. :1. e~i~;;':; ~ 00 'c'a'b~ç~00 ~ Cn3to: 93;;,)000.
bu to Peras: .~.

a. ~rehi!.cc .. llrn; capi· .
LCI3 .•• " " ..•.•••••••

I!. OrnamonLação; folha)
b.) ArLe rOl1la~la.l~ o DOI· (~usto: 15l:1200.

)•• JoIgu!·a I eça : 3.
\3. ""clulo tura ..
l. Ornamontação; folha)

c.) Art' omanira o 110'·,' /CusLu: U3;;00.
c r • )9. A,rc!:ltJ u a: capI-\Peças: 3.

\ ICls )

I) I' LI . O- t - l I (Cu,to: 36~50.u. • r e gQ lIca.... ,namr:l1I açao voge a I Puças: 29.

casas da repre cotação nacional, uma das
vozes mais conhecid,ls no parlamento bra
zileiro, a propo ilo da expressão com qne
este capitulo se rubrica.

ão nos sorá, pol'tauto, levado a mal 'que,
doante ilesta parte do programma formulado
pelo decreto de H) de abril, 'fiOS demoremos
um pouco.

Da no a escola popular, escrava e victima
da rotina, estiÍ pro cripta o conhecimento di
recto das coisas, isto é, eln realidade semivel.

« O ver " diz Alfredo Maury, • é uma das
prendas mais rams,quB It poucos cabe em SOl'te. »

Um dos mais competentes pedagogos allem5es
iliscol'I'e no mesmo sentido: • Milhares de pes
soas têm olbos, e n50 vêcm. Milllnres de indi
viduas percorrem um museu, e sahem alheios,
como eutraram, a tudo. De facto, nada VI
mm; por lbes faltar a iotelligencia das coisas.
A contemplação sem n representação e con
cepção mental das coi.as é cega. E' im
[Jossi vel exercer real mente a observação, em
exercer a reflexão. Por outro lado, antes
dtlmnoso que uUI será o exercicio 'do entendi
mento, si lhe não proporcionarmo, na obsel'
vat:e'lo viva, uma fonte de irre istivel inlc
res e.• (i)

Todtl a pedagogia moderna cltlma contra
e te vicio fundamental do ensino vulgar.
Mas entre nós nada ainda e fez, para prover
de remedio a este alrophiamento systematico
das faculdades humana" por meio da educa
ção, que as devia fertilisar, e desenvolver.

Estudae os processos da ela se ele primeiras
lettras ontre nós, e achareis om o pirito
e acçITo o mesmo regimen eductltivo, contra
o qual, ha mais de tres seculos, se re~-olta a
iotelligencia humana: o ensino vão, ab
stracto, morto, do palavras, palavras e só pa
lavras. Já Luthoro se insurgia contra esses
methodos insensiveis á verdade rudimentar,
evidenle como a luz meridiana, de que n

l
I. OroamonLação l'egOLalj

o animal. .
c.) ArLo da Ro· 2. Fi?",:a I~"n~an.a '.' Custo:.'lp,~OO).

nascença ..... 3. A.'cbl~o"tula, capl- POÇ1S. u3. .
lOIs; plla5ll'as, cLc .

•. Ordons do Vignola .

r ~ 'Lo mOdorna\!. ESCu!ptufa (Cus~o: 92&000.
.) - I , 2. Arclll lecLura Poças: 6.

.q.) A.natomia. Cu Lo: 6í~00? Por.as: L3. •
iL.) Appal'ul hos do pO"SPOC!l ':~. Cus~o: 72E!í00. Poças: 10.
i.) Apparol)!o; para eompo;lçao arebltocLonlca. CusLo 93, .

Puças: lu.
l:usLo U ..I das collocçõos 531~70). Poças: 161.

MUSEU PAnA AS ESCOLAS fiUPRRionES O'AnTE APPLICAD.\.
1.- ColI~c~[o completa dos gessos do

JIIlSC'1 A"striaco aLó á daLa cla lilta n . \
655-633. Custo 1.'.33 OOI'ins 90 kroulzor.f

n.- ColIocção das photog"aphias (Objectos)
modolos da. arLos indu3\riaeó) cio MIISCIl
alliil'iaco (~IO numoros não collados).
Cu.lo 206 Ilorins 16 kl'ouLzor .

11I.- Collocção dos g~sso. do MIISO'I na
c'olla! b~varo d'arlos industriaos (Mu-
nich), sOl'lundo o catalogo do J. KI'oil-
ma)'l' ~.207 ma,'cos, 32) po~as "

3:40õ:~5'1·8

(I) F. Bu.;" ( diroctol' da oórola suporior do moninas
de B'\I'11m ): Objfct teaciLiu,q.- PrillcilJ!es umlmel/lOaS. No
AIlI~ricall JOllrllul or Erllleatioll, IlIteru. series. 1880. July
lilh., Vol. V, pago 1,32.
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comprelJensão do vocabulo ha ele resultar da
com prehensão da coi a. • A arLe da gram
maLica " discorria, com o vigor da ua iu
telligencia pri,rilegiad'l, o graude reformador,
• iul1ic:.l o nome e accep~ão elas palavras;
mas primeiro se ha de conhecer a coisa,ou a sua
razão. Quem quer que deseje apreuder, e pré
gar, comece, antes de fallar das coL'a~, por
escruta!-as, e ligai-as ás sllas denOOliD<lções ;
por averiguar a realidade o o seu nome.
A quem nllo possuir o con.hecimeuto da coisa,
ou da acção, iuutil é o coullCcimento da ex
pressão, que a significa. »Trivialidades, que
a nossa pedagogia ainda n50 comprehendeu !

Pro cr\wendo da sciencia os (( idolos •
c!lamando-nos á in~esligação methodica da
natureza viva, traçando o caminho ao co
nhecimento do lJomero e do universo, Bacon
Jançoll o germen da pedagogia l'ectlisla. «O
homem, agente e interprete da natureza, n:io
póde conbecer, e obrar, senão lanto quanlo
aprenda na ob 'ervação real e intelligent3 da
ordem natural.. (-1) Wão arastemos das coisas os
olhos do espit'ito ,. não tomemos as íma.qens, senão
pelo qlJ.e~alem como simples ima.qens da reali
dade. EIS, no seu substractum, loda a pililo
sophia baconiana, da qual decorrem todos os
methodos m6del'llos' de ensino, da escola
á univer idade.

Ratke (l1aticbius), depois deJle, no seculo
XVIr, ensinava: « Primeiro a roisa, depois a
sua signiOcação. Nada de regras, anles de
nos apossarmos da substancia. Sem a sub
stancia, as regras transviam o entendimento.
Tud.o pela experimentação e inve;Ligação mi
nucIOsa. De nada serve II auloridade, sem
razã~, ou fundamento, que a su-tente. Não se
ado~ILLa preceilo, nem syslema, que nã0 seja
radicalmente submeLlido a nova explora cão e
realmenle assentado em provas. ») •

No mesmo seculo, Amos Comeniu3 (Komens
ky), um do mais extraordioarios vultos em
tod~ ~ !listoria da pedngogia, es~e poderoso
espll'lto que auloridade de hOJe :Jpontnm
como o primitivo cre3dor do metbodo intui
tivo, embebia absolutamente ,1S suas idéas de
oducaljão popular nos principios da grande
reno~ação baconian.a : a condem nação do esco
lasticIsmo, a vol t.~ a natureza. « E'pela i11 tui
ção .real, não por de cripçõe verbaes, flue o
onsmo deve começar. De sa io tuil'ão di mana
o conlJecimenlo. Não são as sombras das coi·
~ns, l,?as ~s coisas mesmas, que actuam n3
IOtelllgenclll, nas faculdades imaginativas, e,
portanto, devem ostar submeLLidas sempre fi
;1ttenção da mocidade. Colloc,lQ as coisl1s cm
presença do e pirito. lnluiç50 é evidencia.
As represen tações pincturesc"S não servem.
senão om falta e durante a ausencia actual das
cois.a~. ',E' erro fundamen.tal principiar o
enslllo pela IIllg'ua, e tel'mlnar pelas coisas,
pelasJ maL!lematicas, peb historia natural'
porquanto:as coisas são a substancia, o corpo:

. (I) ~~"ll1n Ii,lll,,'"'' "d"i,lor ot]inLCrpI'03, liloLum fileil cL
lDtclll"it, quallLum~do l aLul'UO crJinc 1':) ,rei mente ob:;ol'
"a"oril, noc amplillS scil aol polosl, • B.\eON: .Vo"um
O"oanUllt, aphol'. I. I WQrks, odie. de SPE01NG o EL"L Ii'.
Lond.,1 79, "01. I, pago 157.) -

e a" pala vras O acciden te, o habito. Convem
unirem-se esta- duas parte do conhecimento;
ma. importa começar pelas coisas, objecto do
pensamento e da palavra. Habituemo-nos
quanto ser pos'a, a formnr a sciencia, nos
moços, não oxtrilllindo-a do livro, Illas da
conlemp"l~ão do réo e da terra; islo Ó, eu i
nando-o a perceberem, e scrularem dil' cla
mente a' coisas. Os objectos da insLruc~ão ua
tural se.jam coi a solidas,reaes, ulei , capazes
de actu;II' nos s.'ntidos e na imaginação: obtem
se este resultado, approximando as coisas ao
sentidos, tornando-as visiveis aos olhos, andi
vei' ao ouvido, clJeiro~as no oll'acto, s~boro a
ao paladar, sensivois a taclo. Pelos sentidos ha
'lo priucipiar :.l instl't1cção. O qne penetra na
intelligencia humana pela intuição sensivel,
imprime·se pelos sontidos na memoria, para
nunca mais deslembral'. Começa o homem
por so ntilisar dos senlidos ; omprega depois
a memoria; em seguida, o el1tendimeJllto;
por ultimo, o juizo. Não ensinemo" mera
menle a entender, senão lamb m él enllllciar
o que se entende. A palavra e o conheci
menlo das coisas devem ::muar pari passu.
O ensino das coisas e o da palavra devem
caminl.ar mão pOI' mão. Palavras, sem o co
nhecimento das coisas, são p,davras vãs.»

O illu lre pedagogo hungnro prOpu<Tn3va o
emino encyclop dico das coisas na escola ele
menlar, planejnndo·o num quadro admira·
. eL « Durant os seis primeiros annos ») (é
elle quem falia) « lançae no menino a baso de
todos os conhecimentos necessarios ú vida,
Na natureza, mo trae-lhe pedras, plantas,
animae', industriando- no u o dos sens mem
bros; ensinue·o a distingnir as côres e os son ;
fazei-o contemplar o céo estreHado ; observe
o seu berço, o apo ento que Iiabila, a casa, a
circnmvizinhança, os caminhos, os campos;
aLlente na succússão do di:l e da noite, nas
estações, nas divi ões do tempo, horas, sema
nas, 11107.e, feriados; examine a administra
ção da ca'a ; familiarise-se com as primeira'
noç.ões do calculo, compras e venêús, com as
dimensões uos corpos, linha', suporOcie',
snlitlos ; oiça caular, e co tUlllu-se-lhe a vuz
i1 roproduzir sons o flhrases mu 'icaes ; diri
ja-so-ll1e a formaçfio e o deoellvolvimenlo da
linguagem; exerça-se em exprimir o que
pen a, o ,onto, por ge tos e illl1exues de voz.
Desto modo a escola malerna desenvolverá os
gormen'; de todas as sciencias e arl.Os.) E'le
osboço comprehende, cOlno se vê, a hi toria
nntural, a gymnastica, a educaç:lo optica c
acusLic3, a (Jstronomia, a gcographia,·3 chl'O
nolugia, as matl1ematica~,:J mu ica, a gram
matica, rudimentarmente accomlllodadas á in
faneia, mediante a intuição directa da real ida 
do, a consideração irnmediala da natureza, n
observ3ção c prali::a das co'i as.

Na Lheoria pedagogira da cnllura do genero
humano peln fall1iliari ação llo espirito com n
natureza e tá a gloria de Pe talozzi e de FrlD
bel. « Quando volvo os olbos atraz, e a mim
mesmo pergnnlo ), dizia aquelle, « com que
anxilio contribui especialmente para a cau a
d'l educação do homem, convenço-me de que
onde estabeleci o' mais altos, os mais adean-
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tados principios da instrucção humana, foi no
reconhecer a intuição como o fundamento
absoluto de todos os conhecimentos, no esfor
çar-me por descobrir a essencia mesma de
todo o ensino e a fórma definitiva da cultura
da nossa especie nas lições da propria natu
reza. »

E' notavel que na aspiração a esse deside
ratum se encontrem os espiritos mais diversos,
as naturezas mais oppostas : Rabelais e Féne
Ion, por exemplo.

O primeiro, um dos maiores reformadores
do seculo XVH, entreviu, e esboçou, em traços
gigantescos como a sua obra, o programma da
educação moderna pela in pecção das coi. as,
pela exploração constante da natureza. A pro·
pria mesa converte- e, para o alumno de Por
nócrate , numa inexgotavel escola de noções
positivas, onde os convivas se occupam em
« deviser joyeusement ensemble parlans de la
vartu, proprieté, emcace et nature de tout ce
que leur estoit servi. » A arithmetica aprende
se concretamen te pelo meneio das cartas, de·
pois da refeição; e o alumno «en ce moyen,
entra en affection d'icelle science numerale. »
Observando, e praticando, adquirem-se as
sciencias matbomaticas. «Ils faisoyent mille
joyeulx instruments et figures geometriques,
et de mesme practicuoyent les cauons astro
nomicques. » A botanica estuda-se nas excur
sões campestres: « Passans par quelcques
prez ou aultres lieux herbus, ils visitoient les
arbres e les plantes ... et en emportoient leurs
pIa ines mains au logis. » Os conhecimentos
astronomicos vão se buscar na cbntemplação
directa dos espaços celestes: « En pleine
nuict. .. alloyent ... veoir la face du ciel: et
lã notoyent les cometes si aulcnnes estoyent,
les figures, situations, aspectz, oppositions et
conjunctions des a tres. » (i) Rabelais oppõe,
com uma prodigiosa intuição philosophica, essa
educação completa do homem pela observação
do upiverso aos methodos estereis, pernicio
so, ridiculos da instrucção dogmatica dos
sophistas do seu tempo. Depois de dezenas de
annos perdidos na e cola do syIlog-ismo e da
rhetorica, o pae do beróe de Rabelais abre os
olhos á insania dessa monstruosa pedagogia,
que, nll essencia, é, ainda hoje, a dominante
entre nós. «Son pere aperceut que vraye
ment ii· estudioit tresbieu, et y mettoit tout
son tem ps, taute foys que en rien no proffi
toit. Et, qui pis est, en devenoit fou, niays,
tout resueux et rassoté ... Mieulx lui vaul·
droit rien n'apprendre que telz limes, soubz
telz precepteurs, apprendre car leur sçavoir
n'estoit que besterie : et leur sapience n'estoit
que moulles, abatardissant les bons et nobles
esperitz, et corrompant loute fIeur de jeu
nesse. »(2) Pouco teria que adoçar a phrase
o immortal prosador da renascença, i, revi
vendo nos nossos dias, houvesse de qualificar
a palraria vã, os eslupidos processos decora
tivos da rotina e colar, enhora ainda quasi
absoluta da educação nacional entre nós.

(i) RAUBLAIS : Gal"gaJl~ua, c. XXlIJ, XXIV.
(2) RABULAIS, liv. I, c. XV.

A' mesma tendencia para a renovação do
ensino pelo conhecimento concreto das coisas
obedecia Fénelon, quando aconselhava o
cultivo da curiosidade infantil, a utilisação de
todos os ensejos parti pôr a creança em con'
tacto pessoal com a realidade, o aproveitamento
de cada objecto, de cada phenomeno, de cada
espectaculo interessante ao espirita dos alum
nos como assumpto de continuas, variadas e
deleitosas lições. (i)

As lições de coisas, antevistas por esses es
piritos precursores; e levadas a um alto grau
de desenvolvimento no mathodo froobeliano,
são hoje abraçadas e exigidas, como ponto de
partida de todo o ensino, em todo os paizes
adeantados e por todos os pedagogos emi
nentes.

Esses «exercicios do pensamento ), como
já os appelidava Cousin, estão vulgarisados,
ha mais de setenta annos, na Allemanha, oude
o mestre encontra nelles « o meio mais effi
caz de actuar na inteJligencia e no coração
dos seus alumnos.» (2) « Tão facil de applicar
nas grandes, quanto nas pequenas escolas»
(3), esse ensino acha·se, tambem ha muito,
organizado na Suecia, onde se pratica, nas es
colas, não só mediante o uso de estampas ou
imagens, mas pai' meio de collecções de ob
jectos 7'eaes, escolhid03 d'entre as producções
da natureza e os artefactos do homem. (4) Na
França, onde eram suggeridas, em i766, por
Claudio Fleury; na Belgica, onde a Liga do

.Ensino com a sua infatigavel propaganda lhes
tem imprimido um vigoroso impulso; na Hol
landa ; na Italia, onde já em 184,7, Cormenin
as ia deparar notavelmente applicadas em
Florença; na Inglaterra, de onde partiu a
iniciativa da applicação methodica desta idéa
(5), as lições de coisas estendem-se rapida
mente por todo o dominio da escola popu
lar.

No continente americano a sua propagação
não é menos rapida.· Nas escolas das grandes
cidades, em todos os Estados-Unidos, esse en
sino percorre completamente o quatriennio da
e cola primaria, alongando-se até ao segundo
anno do curso nas de grammatica. (6) «Os
programmas, por toda a parte onde ha pro
grammas, são decididamente em favor do
ensino intuitivo.» (7) Da extensão desse
systema de ensino, cujo valor, diz o directoria
pedagogico da escolas de Philadelpbia, « é
incalculavel )),póde-se fazer idéa, percorrendo
o programma das lições de coisas nas prirnary
schooZs de Cincinnati. Começando pela ob·
servação do m.aterial da aula, pela diScri·

(i) FÉXULON: Edtu:a!ioll des (dles, c. IrI.
(2) HIPPEAU: L'i'lls!l·. Jl!lbliqllo CII Attcmagllc, pag. ii7.
(3) BAUDOUIN: Rappor! SUl' I'é!. acto dc I'clls. spéc. et clc

l'cllS. primo 611 Rclg, ell Allcn!. cl CII Sllis., .pag. 05.
(I.) HIPPEAU: L'ins!r. JII/h!. dans lcs E!a!s dtl NOI'd

pags. 57-8. '

(5) HIPPEAU: L'ins!r. publiq. aux E!als Unis. (3' od.,
1878), pag. 64.

(6) BUlSSON: Rappor! SUl' l'ills!r. primo à I'cxposit. Ulliv.
dc Philadelph., pago 80.

(7) n., pago 303.
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minação das partes do nosso corpo, do ves
tuario, dos objectos de uso do alumno, dos ar
tigos alimenticios, das flores communs e
plantas usuaes, levam a encarar, no 2" anno,
as fármas e direcções, as côres, as dimensões,
o peso, as posições rebtivas, a materia, de
composição e utilidade dos objectos, a descri
pção das partes principnes do organismo bu
mano, a bygiene, a analyse das varias peças
do nosso facto, suas qualidades, prestimo,
asseio, ordem e belleza, a comparação dos te
gumentos dos animaes com os nossos ve tidos,
o exame elementar das plantas, flôres e ar
bustos; considera, no terceiro anno, princi
palmente as propriedades essenciaes e acci
dentaes dos objectos, as quaes mais tarde têm
de servir á classificação delles, passando dos
animaes familiares ao jardim e sua vegetação,
aos ameias e profissões, ás qualidades cnracte
ristica das coisas; no quarto anno se trata
particularmente da classificação, applicada aos
productos vegetaes, nnimaes e mineraes, ás
fabricas, aos armazens, ás casas, á cidade e ao
campo; no quinto se aprofunda a classificação,
exercitam-se os alumno em definir; obser
vam-se com e pecialidnde as conveniencias
de babitação, do modo de vida; enceta-se a
physiologia do homem, e alarga-se a instrucção
hygienica. Este quadro comprova a verdade,
em que adeante insistiremos, de que os limites
das lições de coisas coincidem com os limites
do ensino escolar em toda a sua extensão.

No Alto Canadá as object lessons, lessons on
objects, object teachin,q, têm largo desenvol
vimento na e cola popular. (:I.) A nossa pro
gressista visinha do sul, a RepublicaArgentina,
admittiu, attesta Hippeau, nas suas escolas
publicas «essas lições de coisas, que adquirem
no ensino da primeira idade uma importancia
sempre crescente.' (2)

Fazendo-se echo da opinião das autoridades
em todo o mundo civilisadô, o escriptor pe·
dagogíco a que acabamo de alludir, desen
trnnha-se, nos seus varias livros acerca da
situação do ensino contemporaneo, em calo·
rosas apologias á instrucção objectiva, Elia
« representa um grande papel na educação
americana " e elle «aspira a vel-a genera
lisada em todas as escolas primarias do seu
paiz,» (3) ElIa constitUA « o meio mais se
guro e mais simples de fal1ar ao espirita e ao
coração dos meninos. » (4) « Não é pelo es
tudo das palavras, mas pelo das coisas, que os
melhores mestres desenvolverão a intelligen
cia» (5) dos alumnos. Essas lições, «não menos
que ao ensino primaria, conviriam ao ensino
médio, onde succederiam vantajosamente aos
methodos viciosos, que, dirigindo quasi uni
camente a attenção para as palavras e a con
strucção das phrases, não têm frequentes vezes

5: (i) LAVRLEYB : L'illStl·, du peup., pag, i60.

(2) HIPPEAU: L'instl', publique dal~ t'A.ná)'iqlLc dtl sua,
pago 50,

(3) HIPPEAU : L'instl'. plLbl. CII Allemagne, pag. 1.23.
(~) H'l'PEAU : L'il~tr. p"bl. dal~' I' Amár. ali sua, pag, 7.

(5) RIPPHAU: L'itIJU', pllbl. en Italie, pag, U8.

outro fructo, senão en inar os alumnos a es
creverem, quando ainda não conhecem os
objecto de que vão e crever. Elias comporiam
um cabedal solido, um forte alicerce de conhe·
cimentos positivos e reaes, que permittiriam
depois ao discípulo fallar, e e crever ciente e
pertinentemente acercn de tudo.» (:I.)

Michel Bréal quer que de e ensino nenhuma
escola seja destituida. (2) Ferneuil reflecte
perspicazmente: « Uma nação onde as lições
de coisas constituirem a ba e do ensino pri
mario, pouco su ceptivel será de deixar-se
embahir por palavras e fallacias, quando se
trate de resoluções graves a respeito do seu
interesse ou da ua bonra.» (3)

A applicação da memoria aos com pendias e
a introducção mecanica, no entendimento in
faotil,de palavras correspondente a realidades
estranhasá observação dos alumnos aspbixiam,
na primeira infancia, ou debilitam para
sempre, as faculdades üreadoras da intelJigen
cia humana, «Os nomes das coisas que se não
viram ». diz a Liga do Ensino Belga, nas uas
inlrucções aos profas ores da escola modelo,
« formam uma bagngem pesada em excesso
para a creança, demasiado leve como ciencia,
nuHa emquanto meio de cultura, » (q,) A ins
trucção livresca oppõe-se, até, ás condições
pbysíologicas do desenvolvimento da primei.ra
idade. « Não continuemos a considerar os li
vros como o agente exclu ivo do ensino esco
lar », diz um physiologista americano, ( si
quizermos obter ce1'ebros bem constituidos. E' tão
antiphy iologico e perigoso ((rau,qht with dan
,qer) fazer trabalhar sobre os livros o cerebro,
antes de preparado para essa especie de cere
bração, quanto constranger uma creancinha a
estar de pé, antes de bem solidificados os ossos
das pernas, para. lhe aguentarem o corpo. » (5)

Têm por fim, pois, como se está vendo, as
lições de coisas cultivar no menino as facul
dade perceptivas, assimilat'-Ibe ao espirita a
arte de observar, ade tral-o em encontrar,
deante de cada objecto,a palavra appropriada,
em achar deante de cada palavra,na intelligen
cia, a concepção da realidade correspondente.

Para os professores educado sob o regimen
das antig-as tradições escolares, é extrema
mente difficil a pratica deste genero de ensino;
porquanto, além da boa vontade do mestre,
«elJe requer muita experiencia, flexibi
lidade de e pirito e grande senso pedagogico.
Não se trata mais de ensinar, e fazer recitar
uma lição; trata-se, em relação a cada pro
fessor, de combinar elle mesmo o seu pro
gr'amma, segundo as necessidades dos seus
alumnos, e, depois, de executaI-o por um con
tinuo díspendio da sua propria pessoa, por
uma justa selecção de meios variados, appel·
lando alternativamente para a imaginação,

(1.) HIPPEA.U : L'instr, publ. CII Allemagne, pag. 67.

(2) QlIelques 111015 sllr I'ÍlISII', publ. C/I Francc, pag. 100,
(3) La l'éf0i',ne de l'enseig1lenlenl ell Frame, pago UO,
(~) Notice .ur les travaum de la Ligue de l'Emeignemellt

et sur I'école modMe. BruxolJos, i 78, Pago 39.

(5) GURU: Thc bUi!dino o( a brain, pags. 40 o 45.
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para o raciocinio, para o juizo, para a me
moria, para os sentidos, para a reflexão.• (i)

Dllbi um grave perigo, emquanto a prepa
ração pedagogica do mestre o não libertar dos
habitos e colasticos de hoj . Sob certas ap
parencias, mais ou menos convencionaes, nesta
ospecie de en ino, o vicio do methodo antigo
pMe-se reproduzir, disfarçada e, portanto,
ainda mais perigosamente, nas lições de coisa,~.

Desde que se converterem em exerci cios di
dacticos; desde que a lição fór obra da pa
lavra doutrinal do me tre, c não da realidade
presente; dosde que se amolgar a objectos, a
artificios, a questionarios stereotypados nos
manuaes ; desde que, em vez de resultar da
espon taneidade do alum no, se reduzir ades
cripções enumerativ:Js, arida, monolonamente
repCllitlas,- o ensino objectivo deixa de mere
cer este nome; perde o ell caracter os encial ;
não combate mais • essa JJI·e.Q1!iça das (acul
dades de obset'varão, que, contrabida desde a
iufancia, se converle om nós numa segunda
natureza., e sa • incuriosidade, verdadeira
[ rrugem da intelligeneia .• (2)

Acautele-se o mestro «contra es-e pre
tendido ensino intuitivo, que uão consta se
não de frivolidades, de digressões em fim
acerca do ponteiro,da caneta, da lousa, etc., de
que tanto se tem abusado sob o nome de
lições de coisas. »(3) Nada teremos feito pelo
melboramento dos methodos, si nos limitarmos
á introducção desse ensiuo esteril e enfadonho
de « lições de coi as, em que se não attraia a
attenção do meninos, senão para objectos que
elles perfeitamente conhecem, de Cjue têm
desde muito antes a intuição, o a propo ito
dos quaes se discorre de coi as de toda es
pecie, que elles não viram, e que não se lhes
mostram. Assim apre entam aos alumnos
um canivete; diz-se-Ibes quõ elle se compõe
do cabo e uma ou mais folbas; explica-se
depois o fabrico do aço, falia -se no ele
l)hante, de que provém o marfim do cabo, na
Afriea, ou na Jndia, onde eSS9 pachyderme
habita, nos negros, na oscravidão, etc. Nnda
ha menos intuitivo, tão banal, tão pouco in
tel'essante, quanto essas exercicios, que não
en. inam a observar, nem a julgar, nem
sequer a fallar.» (4)

Grimm narra que um dia, em sua presença,
tendo uma cl'eancinba de dez nnnos pergun
tado ao preceptor de onde procedia certa J10r
oxotica que ob ervara numa estufn, o
mestre reOletteu-a ao lexicon. Ainda hoje é
pela lettra morta dos catalogos, dos dicciona
rios, dos compendios que a mocidade, entro
nós, se relaciona com a sciencia da natureza,
reduzida a essa c ciencia livresca., que já
l\1ontaignfl stygmatisava. As lições de coisas,

(1) BU1SSON: Ri1pport, olc., pago 304.

(2) BUISSON: COII[JrolU;O sw' l'o>lsoigll81llOllt i>ltaiaf. (Los
COII(ÓI'OIlCOS llóúago.Olg. (aitos aux i'''tillllo",-s áélégllés ii t'oxpo
sitiou !!>Iivors. do 1878. 2" od. Paris, 1878. Pags. 338, 330.)

(3). A. SLUYS: L'oxperiollce a-I-oile (ail áécoUVI'Ü' elo'
éJUOI/S ti Bvitor á«,lS I'Bmploi dos mélllodss illtllilivos? No
COllorés Illlol·llal. do l'o'lsoigll. BI'Uxoll., 18S0. Pl'ilm. 50
llou. Pago 197.

(4) A. S~1iYs: Op, oil., pag, 206.

genuinamente praticadas, constituem a reacção
contm esse tenebroso passado, que ainda nos
opprime. Mas certamente não as comprehen·
dia melhor do que o preceptor do seculo pas
sado o' preceptor do seculo XIX, de quem
conta uma autoridade contempol'anea que
cuidava praticar siuceramen te o ensino de coi
sas, quando fazia repotir pelos aIum uos,
escandindo as syllabas, e todos a uma voz;
O cavnllo é um quadrupeue. A piloca é um
amphibio. (1.)

Desenvolvendo no nlumno a iuvenção, a li
herdade de espirita, a indepeudeucia do :iuizo,
a promptidão no observar, a exacção no ap
prenende]', a correcção no expor, a lição de
coisas, sob a Slla direcção euri tica, ,ob a sua
fórma socratica, estimulando vivamente no
discipulo a acção e evolução das forças iudi
viduaes, requer,ao mesmo tempo, uo mestre,
mais vida, mais tacto, mais ductilidade, mais
presença de espirito, mais benevolellúia de
auimo, mais recnrsos intellectuaes, - em
summa, um esmerado cultivo da vocação
pedagogica. O metnodo euristico degenera
em automatismo, si procede exclusivamenle
por questionarios; si as perguu tas são tues,
que contenham em si as respostas; si ad
miLtem solução por simples alJirmativa, ou
negativa. O ensino pelo aspecto decae da sua
natureza, confunde-se com os processos anti
gos, desde que do estudo de objectos presen
tes descambe habitualmente em dissertações
deseriptivas de coisas ou phenomenos inacces
siveis á observação actual das creanças. A ins
trucção desmerece deste nome, si não fór um
facto normal,espoutaneo,suave da iutelligencia
do alumno, A cooperação acliva do discipulo,
que este systema dem:mda, torna, poi', ainda
mais deI icadas as funcções do preceptor, em
quem exige uma preparação continuamente
nova, uma vigilaucia incessante sobre si me~

mo, uma desconfiança desvelada contra a ro
tina, tão subtil em minar, invadir o reconquis
tar :l escola.

Michel Bréal, com a sua immensa compe
tencia, advertiu ponderosamente neste grave
perigo. «Si o me tl'e dormitar um instanti:l,
reerguer-se-ha o verbalismo. Não basta dizer:
a leUra mala, e o espirito vivifica. O espirito
coagula, e lransmuda·se em lettra, si o
cessardes de mantl-lr em fusão. Não ha, por
tanto, nada, que possa fazer as vezes da acção
viva do mestre. }) (2) Buissun definiu perfei
tamente os limites reciprocos da acçiio do
mestre e do alumno: «O metlJodo intuitivo é
o que diz ao professor: De dia cm dia mais
ardua e complicacla vae-se tornando a vo sa
tarefa. Para vos desempenharde;:, careceis
auxilio. De quem? De bons livros, de bons
proce-sos, de bons program mas? Está claro
que sim; mas ainda mais necessidade tendes
do concurso do alumno. E' o mais seguro auxi
liar do preceptor; é o seu collaborador mais
elJicaz. Não o subju.QtLeis á instrucção; fazei

(I) àltclI. Bl\ÉA~: Quolg. mais SUl' l'i'ls!l'. ClI F'í'<lJl~O,
pago H2.

(2) lb., pJg. m,
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antes com que clte cOllt1'ibua activmnente para
elta; e tel'eis solvido o pl'oblem~. Em vez de
levai-o mau gl'ado seu, ana tando-o pela mã9,
vel-o-heis acompanhal'-vos alegremente. Nao
é outro o segl'edo do metbodo intuitivo, se
não tl'atal' o menino como creatura, que possue
em 'i me mn o instincto do saber e todas as fa
culdades precisas pal'a o adquiri r: o seu empe
nho está em deixar entregue a si prop1'Ía ~ na
tmeza tanto quanto ser possa. Sem duvida,
nem ~emp.'e a natureza será suficiente a
si mesma; mas, ao menos, n50 a descorçoe
mos.}} (i)

Bem procedeu, portanto, a decreto de f9 ~e
abril, introduzindo na escola popular as lt
ções de coisas.

Desacertou, porém, indigitando-as como ca
pitulo singular, distincto, independent~ eIl;t~e

as materias do programma. Nada con trlliull'la.
mais para inutilizar de todo essa innovaçiío,
para a levar a uma degenel'escencia immedia
ta. do que uma especialisação tal, que parte
dá comprehensão imperfeita i1a natureza deste
ensi no. A licão de cJisas não é um assumpto
especial no plano de estudos: é um methodD de
estudo' não se cil'cum creve a uma secção rio
programma: abran.qe o pl'ogramma ~ntcil'o; não
occupa, na classe,u!,!-l logal' separado, CO~lO a
leitura, a geogravhla, o calculo, ou as sClen
cias natul'aes : é o ]Jfoccsso geral, a que se de
vem subordinai' todas as disciplinas professa
das na instrucç1io elementar. r o pensamento
do substitutivo, pois, a lição de coisas não se
inscI'eve no programma; pOl'que con~titue o
espirita delle; não tem logar exclu IVO no
110l'ario : preceitua-se para o ensino de todas
as materias, com9 o lIwthodo comlnwn, adapta
vel e necessal'io a todas.

A lição de coisas, portanto, segundo a re
formn, não acrescen ta ao plano escolar um
estudo add'iciônal; impõe-Ibe a applicnçno
ampla, complel~, radical de um novo .m(?t~!octo:

o method9 P01' mt1.tíção, o methodo mtwtlvo.
En tendida a sim, « não é um ramo particular
do progrllmma ; é um lwincipio, que abmnge
todo o ensino.)} (2)

O que o nosso prnjecto qller,.não ~onsiste em
addir aos quadros do CUI'SO prlmal'lo uma ru
brica peculiar a certas lições, mas Ml res0.I~er
a questão do mothodo, estabele~endo a ~el lU
variavel, de que depende toda a mstrucç:w ra
cional. «Abusa-se facilmente da palavr;)
methodo, na instrucção primaria: methodo de
leitura, de escripta, de calculo, ou de desenho;
dir-se' hia existirem tanto methodos, quantos
os ramos de estudo, ou os ffianuaes escolares,
Es a confusão de termos é, sobl'etudo, lasti
mavel, por levar a dêsconhecer, ou descurar
a idéa do methodo em si mesmo. Para bem
dizer, em p dngogia, não ha senão uma só
questão de metl1otlo, e esta é universal ...
Do complexo das exposições escolares, assim
como dos votos do jUl'Y, apurou-se uma
arande lição: é que, hoje em dia, por toda a
parte, na Europa, na America, no Japão, o

(t) DUISSON: OOI1(él'ell~e, ote. Op. cit., pago 333.
(2) A. SLUYS: Op. cil., pago t97.

espir'ito pedagogico pas a por uma transfor
mação profunda. E ta renovação já se afirma
ra pela- ultimas exposições internacionaes;
mas ullimamente se generalisou, e os seus
salutares efTeitos traduzem-se de mil modos
aos olhos do publico maravilhado. Em toda a
parte se vlIe bu cal' o progresso pela mesma
senda; em toda a parte se reveja a desejo de in
troduzir em todos os dominios as idéas e praxes
escolares, que designa a expre são, relativa
mente nova de me/hodo intuitivo,)} (f)

Pela intuição se ha de ensinar o desenho
como a geographia, o calculo como a gram
matica, as sciõncias da natureza como o uso da
palavra. O proprio ensino moral cabe natural
mente na sua espbera. (2) E a memoria
mesma, cujo cultivo exclusivista era o Qagollo
do mothodos <tlltigos, a memoria mesma en
contra nos methodos intuitivos a sua educação
normal e completa. (3)

§ 5.°

Lin.qua matet'lw. Grammatica.

• En tre os resultados que do ensino ele
mentar se esperam " dizia um superintendente
escolar nos Estados· Unidos (4), • discrimi
naremos algum, que seja illtl'insecamente su
perior aos outros, que deva ser objecto do
incessante interesse, da sollicitude atlenta do
mestre, como força centl'al de notavel poder
na educação? llespondo affoitamente: Sim:
o conhecimento da lingua materna. Nenbum,
d'entre ús demais assumptos, póde comparar
se-lhe cm nada; porque a linguagem é,
não só a compo tura, como o vehiculo do
pensamento. Uma linguagem currecta; abun
dante, animada é de incalculavel força no
mundo, e o ensinaI-a constitue um do prin
cipaes deveres do in tituidor elementar. )}
Desta alta idéa do valor pedagogico do ensino
da lingungem Michel llrénl deu-nos a mais
oxnltnda expressão, quaudo escreveu: ~(A lin
guagem não é só o meio de communicação
en tre os homens: ti a cduco.cl~l'a do genel'o !m
mano . • (5)

Sob a sua fórmõ' talvez demasiadamente
absoluta, capaz de iuduzil' a preferencias ex
aggerndas e a exclusõe perniciosas, esta pro
posiçfo encerra, todavia, umn verdade. Se a
linguagem é o registro de todas as idéas e de
todos os progressos humanos; se apropria
evolução do pensamenlo depende, por uma
relação directa, da cultura das faculdades pe
culiares ii ua emi são exterior; se é enun-

(I) BnAUN: Rapporl, et ., pags. 477,478.
(2) DUISSON: OOllférellcc, etc. (Op. cit" pags. 355-360.)
(3) F. ~-. G"~L.": Par qlt~llcs c.<p~ces d'ex~l'cices (altl-iI

ouLtivel' la "'~II.oore dal1s t'cltsc'gllcmcltt p1:lIlla.re? (OOl1!!)'.
illtCI·II. de I'cllseigll., lro sect., pngs.2H-7.)

('» iii. f!.lnnr~G"o.N, ~operiot. do. New Dodford (Massa
CllUssotB) :i assoclaçao dos .lYaho1l41 Teaclle1'S. Aplld
BUISSON: Rapport dc PI.iladelpll., pago 263.

\
5) M. Dn"H: L'ellSei,qllcmellt dc la /anglU) (rallfaisc. No

vo . IAS cOIl(iJr. pild. (aitcs aux illStilulcllrs dclegués á l'rxpos,
univ. dc 1878. 2. od., POli. 290, •
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ciando, consignando, e transmittindo as acqui-, não encarada como urdidura metaphysica;
sições solitarias da mentalidade individual e não apresentada como philosophia de con
as conqui tas communs da intellectualidade cepções a priori; não praticada como jogo de
coJlectiva; que se eJIectua progre sivamente a fórmulas e cathegorias ideaes; mas consi
educação da nossa especie, claro eSlá que a derada como um produclo historico, como a
influencia educativa da linguagem, na ordem carta da evolução real da lingua, como sciencia
dos conhecimentos possiveis ao homem, é fun- de observação stricla .• A grammatica " re
damental. Sem duvida os faclos scientificos, flecte uma autoridade das mais eminentes,. des
de seu natural, tendem a imprimir ao espirita creve os organismos da linguagem, como a
uma tempera superior á que nos é acces ivel sciencia natural os organismos dos objectos
pelo uso correntio e elegante da palavra_ Mas, naturaes. O mesmo que as plantas li: os animaes
além de que a palavra abrange em si uma para os naturalistas, são para o grammatico as
vasta realidade scientifica, tão rigorosa nas palavras. Ora o naturalista cinge-se a notar
suas leis, quanto a CI-eação visivel que nus simplesmente as caracteri~ticas exteriores,of!e
cerca, accresce a impossibilidade absoluta da recidas por cada objecto em particular; ora
precisão, da multiplicação, da vulgarisação se entrega á dissecção do seu organismo, pes
dos resultados da Bciencta sem o concurso quisa a estructura peculiar de cada orgão, dis
desse instrumento supremo. • Com a palavra cute o seu nexo com o todo e as funcções que
aprendemos a estabelecer distincções, classi- no conjuncto lhe incumbe desempenhar. Assim
ficações, ab tracções, relaçõe ; mediante ella b mesmo objecto póde ser tratado por di fIe
é que a observação se dirige para os factos rentes modos, conforme o examinarmos sob o
mais dignos de estudo; por seu intermedio se a pecto da historia natural, da anatomia, ou
desperta, e exerce a consciencia, se adestram da physiologia_ Da mesma orte o grammatico
as faculdades reflexivas. » (1) Mas não se Ji- ora se limita a estudar cada vocabulo, que se
mita a este circulo a importancia do eu en- lhe depara, unicamente emquanto á sua ves
sino; porquanto, além de conter, no dominio tidura externa, classificai-o na sua esphera
das investigações que lhe são particulares, ele-. propria, registrar as mudanças de que elle seja
mento consideraveis de cultUl"a, a linguagem, susceptivel em certas condições, traçar, em
em toda a esphel'a infinita da sciencia, encerra summa, a historia natural do vocabulo es
em si um cabedal immenso de meios de inda- tudado ; e ahi está a grammatica descriptiva ;
gação, de fixação, de fecundação, de trans- ora disseca-o na suas partes componentes,
missão intellectual, que não tem competidor, digamos sem receio - nos seus orgãos, des
nem succedaneo possivel. Assim que, mútua cobre a estructura desses orgãos e suas func
é a dependencia entre esses dois generos de ções no compo to, segue os vestigios da
applicação mental: a scümcia e a linguagem expressão até á sua origem primitiva, expõe o
são, uma para com a outra, dois meios reci- como eJla medrou, e multiplicou-se, gerando
procos de cultura, e, associadas na sua coope- uma progenie sua, que,atravez das variedades
ração natural, constituem a educação com - e diversidades em que se modifica, preserva,
pleta da no a meutalidade. Ma , destes dois todavia, o typo da especie ; e e se exame ana
deveres da escola primaria, a escola brazileira tomico e pbysiologico da locução toca á es
não professa nenhum: da ciencia ab oluta- pl1era da sciencia da linguagem.• (1) Eis cer
menle não cura; da linguagem não o faz tamente urna elevada occupação para o eSjJirito
senão por meios, cuja acção é, não simples- humano: a grammatica estribada unicamente
mente infructifera, mas contraproducente, de- na indagação da realidade animada dos factos
ploravel, ominosa. da palavra, encarada corno a sciencia da orga-

Circumscrevem-se esses meios ao tl'abalbo nisação natural e da vida evolutiva da lin
mecha nico de mnemonisação que, no pro- guag-em. E' certo que as lucubrações desta
gramma da instrncção eleJnentar, se classifica ordem excedem o Divel da escola no seu prí
sob O nome de gramn-w,tica. Que o ensino da mei1'o grau. Mas ainda mais, e incomparavel
língua não se confunde com o en ino da gram- mente mais, excede a comprehensão infantil
matica (2), não é licito contestar. Mas nem a essa irrealidade ouca, árida, estafadora da
Qualificação mesma de grammatica se póde grammatica escolar, que, sem se dirigir senão
estender a essa ter.hnologia de abstracções á memoria, desaproveita as faculdades nativas
inutei , que aliás, supplicio inutil da infancia do alumno, e encaminha o estudo da lin
na escola, absorve a mais larga parte no plano guagem num sentido opposto á sua· direcção
de e tudos primario, fazendo, em pura perda natural.
do entendimento, • correr tantas lagrimas. A reacção contra este viciamento lastimavel
(3) amal-gas. Nobre e proficua applicação da do ensino, de que a escola, mais ou menos
intelligencia é a grammatica, ma não enten- em todos os paizes, foi presa durante longo
dida como entre nó , não diremos só nas aulas tempo, chegou a suscitar, entre espiritos ele
de primeiras lettras, mas geralmente, nos vados, entre escriptores de inClllltestavel senso
cursos ofIiciaes do paiz, se entende, e lecciona; pratico, a idéa radical da abolição dos estudos

gTammaticaes, na cultura popular. • Ao meu
ver " ponderava Basedew, no seculo passado,

(i) ·WILL. DWtOIlT ,VUlTNBY: Oriental and lingtllstie
studles. First sorws, pag. 391,.

(9) Rapporl SUl' I'ensoigll. pt'i1ll_ ti l'exposüion de Pllila
delpll., pag. 26',.

(3) M BnÉAL: Op. eit., pago i94.

(i) JAlIlES HELFBNSTEIN : A Conlparative Gramma,' ofthe
Teutonie Languages. Being ot fhe some time o Historieal
Grammo,' o(tlle English Longuage (LondOIJ, i870) pag_ i.
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« uma pessoa póde elevar,se a escriptor de
primeira ordem, sem que jámais estudasse
gramm;ltica; pois a illtelligencia e a riqueza
do espirito em idéas e expressões en iuaUl a
e cre,er com acerto; o bom gosto, desenvol
vido pelo tracto dos bons auctores, alfaz-nos
a observar as regras da estbetica. Certo grau
de correcção ninguem por seguro vingará,
sem certo grau de habilidade; mas a gramo
matica tambem não conduz a este resullado:
antes o seu dominio começa precisa.mente de
pois de adquirida essa aptidão; cabe-lhe então
supprir o ouvido." Destas reflexões o emi·
nente pedagogo hambnrguez deduzia a con
clusão razoavel, que, sem banir a gramma·
tica da escola, lhe assigna o seu logar, como
ynthese da linguagem e da orthographia no

fim dos estudos primarios. Outros, porém, e
entre esses um dos sabios europeus de mais
nota nos. nossos dias, levclm as suas dispo'
sições avêssas a esta parte da educação geral
ao ponto do duvidarem profundamente das
vantagens de que uma nação apprenda a gram
matica do seu idioma. (I) Certamente, povos
selvagens ha, cu.ja Iingua possue uma com
plicada teia grammatical, e que a obser
vam correctamente; sem duvida nenhuma
o talento de fallar grammaticalmente é antes
fruclo de pratica o tacto, do que de lições
formaes; e a grammatica, tal qual de ordi
nario se cursa nas escolas, não só não inle
ressa á infancia, não só, emquanto aos bene
ficios que se 1l1e attTibuem, se reduz a uma
influencia totalmente negativa, senão que onde
actua positivamente, é como elemento de anta
gonismo ao desenvolvimento intellectual do
alumno. A consequencia justa, porém, de tas
premissas ó apenas a condemnação da gram
matica formalista dos manuaes, da gramma
tica ideologica e verbalista dos compendios,
da grammatica inanimada nas paginas das
cartilbas usuaes entre nós, esqueleto odioso,
« tormento dos mestres e agonia dos aI um
nos. (2), que, em vcz de inspirar o amor da
lingua, principio poderoso do amor da palria,
não incule senão o horror da escola, e com
elle essa aversão ao estudo, de que paes e
mestres culpados não cessam de queixar-se.
contra a victimeda innocencia das cre
anças.

Michel Bréal nota, com summa procedencia,
que. a idéa de apprlmder o francez. (e como

(i) c Eoglish Rrammar, as iL is ordioarily LaughL io
elomenLary schools, seoms to mo 01' vory doubLful valuo.
i\foroovor, Lho powe,' of speaking grammalically is moro a
maLtor of practico aod LacL than of LoiLioo. I do nol wish
Lo oodervaluo g"onllnar, wiLh roforonco lo \anguago, bnL
wOllld so)' in Lhe WD!'ds of Uoorgo HerborL :

c 'Vho caonot dress iL well, waoL wiL, not words .•
Sarages, iodeod, onoo possoss a very complicaLed gram

mar, which Lhoy uso most corroCLI)'; and whaL wo caU
Lhe bad gramm'ar of Lho loss wall-odncated classos, is
oftoo a maLtor noL so lJ1nch of ignoraoco as of loca~ idiom.
MOl'oovor, grammar is ooL gouoraUy inLerosLing lo chil
droo, and Lhis is a paioL, Lho imporLauco of which we aro,
iL soomB Lo mo vOI'Y fal' f,'om approcialing.

I con(ess that I liave grave dOllbts wether lt is dosirable tllat
a 1latiou shoutd teal'u its IJWII grallllllar.· LODnocK: AddressBS;
politicai alUI etlllcotiollal, pago 756.

(2) MICUEL BaBAL: Mélallges dc Mythologie el de Lillgllis
tique. (2' od. Paris, i88?!) Pag. 355.
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elle as demais lingu~s viv~s) «mediante um
manual de grammatica nunca provavelmente
so teria sug-gerido ao e pirito de ninguem se
o latim não tivera ido por lanlos seculo a
ubSlancia de todo o nosso ensino.) «As nossas

primeiras grammaticas francezas», diz elIe
«eram moldadas pelas grammaticas latinas, e,
se dos nossos livros ponco e pouco se foram eli
minando as regras latinas destituidas de toda a
applicação no rrancez, nem por isso deixoll de
ubsistil' incolume o espirito do melhodo. E'

estudaudo em pequenos trechos os varios ca
pitulos da grammatica, e recitando·os de cór,
-nem sequer sempre ao mestre, senão a outros
di cipulos apenas de mais alguma idade,- que
se suppõe aprenderem no sos filhos a sua
Iingua. Coisa ainda mais espan tosa: esse
exercício passa por util ao desenvolvimenlo
da intelligencia, e não se cessa de _ar a sua
influencia bemfazeja sobre o espirito .• (1)

Desta falsissima preoccupação de ensinar a
lingua viva do nosso berço como os idiomas
extinclos, dos quaes só pelos livros se pódc
adquirir o cabedal, procede esse monstruo o
systema, que, torturando a puericia, não lhe
deixa no entendimento uma infinitesima par
ticula sequer de saber nti!. Dê conhece esle
malefico preconceito que o menino principia
a fallar grammaticalmente, desde que, sob a
inspiração maternal, articula a primeira phrase
vernacula. O facto de que «a 1ingua materna
não espera pela grammatica) (2), a cada mo
mento se está revelando, em surprezas mara
vilhosas, a todos aquelles que tem a fortuna
de trac~ar com creanças, estudando-as no fe
cuudo verdor da sua espontaneidade. « Todo
o menino que vem sentar-se nos bancos de
uma escola ), observava Rendu já em 18:57
(3), «traz cODlsigo, sem consciencia de tal, o
conhecimento pratico dos principios da Iiu
guagem, o uso dos generos, dos numeros, das
conjugações, e, sem sentir, distingue as varias
especie de palavras. Que cumpria então
fazer? Não atterral-o com o apparato de uma
sciencia, que disfarça a sua esterilidade srb a
pltantasmagoria das palavras, mas simples
mente induzil-o a adquirir concepção raciünal
do que já sabe por habito, e repete machinal
mente.) E tas sabias ponderações, que uma
circular de 20 de agosto de 1851 copiou tex
tualmente, em França, reapparecem d'epois
em quasi todos os escriptores que tem tratado
com profisciencia esta questão. «Ensina-se
em demasia a lingua vernacula comg Iingua
morta: suppõe-se que o alumno a ignora;
que não a fallou antes de entrar a escola.
Essas par~s do discurso que lhe ensinaes,
muito ha que elle as conhece; dos substan·
tivos, dos v.erb05, dos pronomes faz uso, longo

(i) MICIIÉL BRÉAL: Q:le/qltcs 1ll0/s sllr I'illstr. pllbl'qlle ell
France, pags. 34, 36.

(2) MICII. BaBAL: Mé/allg. de MytliQI. et de Lillgllis'.,
pago 356.

(3) Na i.' odição do sou Mal.llte~ de I'ell~eigllemellt pr;·
lnaire. Tomos presenlo a 2. odlcçao (ParIS, ~861.) desso
livro, classico om podagogia, oudo, á pago 97-8, so ropro
duz osto topico, ourado igualmonto ua grando edição
do i?Si, .pag. i65. '
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tempo antes de transpor o soalheiro escolar.
Maravilha é sempre o ver quanto sabem ilS
crcanças. ,,'(1) Já, no famoso livro que ini
cioe, depoi~ do de Hstres 187i, a propaganda
da rehabiliLação do paiz pela reforma do eu
silao, escrevera I3réal, paraphraseando as
reflexões de Rendu vinte cinco annos anles :
</. Quando o menino penetra na escola, traz
comsigo formado o seu vocabulúrio, traz
feita a sua lingua,-e quão superior, a mais
das vezes, á que na aula lha hão de ensinar I
::;e duvidacs, esculae a8 'reanças, antes de en
trarem no recinto da escola: faltam-lhes vo
cabulas, com que permutem a suas idéas,
aj u.tem os seu projectos, ou discorram de
qualquer incidente, que as interesse? Ima<rino
que se suscite uma contenda sobre o meu e o
tCtt : tel'ão elIas custo em dar com os prono
m s pessoaes e os adjectivos possessivos? Ou
então supponbamos que as divide uma de sas
pendencia usuaes na vida quotidiana: como
Ibes corre a /lux a linguagem, solJresabindo
talvez em eloquencia aquelIas cujo ar momen
to antes era inexpressivo e mudo! Mas nào é só
disporem de toda as palavras corresponden
tes ás idéas da sua idade: possuem tambem
o torneio, a constl'Ucção e (coi a não menos
precio a) a intouação e o gesto. (2) Mal se
as entam, porém, nos vancos da clas e, esses
advogados, tão di erto I começam a ser trata
do como se estivessem por aprendel' o fran
cez, como se bouveram vivido surdos- mudos
até ao dia do seu ingres o na escola, E admi·
I'ae-vos de que es e estudo os deixe frios I Elle
o maltrata, e mile (les assome); porque es
triba numa ucção, e os discipulos não recebtlm
nada, que já antes não possuíssem. Ah I e ao
Gnlrar da aula, em vez de gelar tudo, o mestre
soubes e manler el11 fusão esse elemento, e
pude.sa attrabir a si a discussuo de !la pouco,
Jlara a guiar, e elevar I }) (3) Toda a reforma
da cuItnru elo idioma patrio ha de ter por base
estes dados de observação elementar. E' nelles
que um recente escriptor funda o eu
plano de inauguração de um novo methodo
lillguisli~o : « Muito tempo antes de frequen
tar a scala, já o menino exerce a grammaticn,
e boa gl'ammatica, po so ass gUI'ar. Declina,
e conj uga ; praclica os generos e os numero ;
põe em coneol'duncia os adjectivos com os
nome, o verbos com os sujeito ; determina
o adapta o:; re&"imons directos e indirectos,
mui antes d ajudado pelo livro de gram
maUca.}) (~) Os metbodos reinantes entre nós

(1.) Mlcu. BR~AL : .L'0nsoiull. de la /an.q. franco Confó
,·ellcospádau. anx l/lStJ/n/. 011 1878. Pago 1.94·5.

!2) BRAUN onuneia as mosmas pondorações. appro
pr~audo-so to\Lualmoulo desto troeho do M. Bréal o das
pl'l1110lraS supraclLadas Ilalavras do Engano Rondu V
&1'1' . .1111'1'011.1. prilll, à I'o:t:pos. cio 1.878, ]lago 581.' .

(3) ~J[on. BI\~u: Qllolq. '1IOIs. Sllr l'iIlS/I': lJ1lb l.,
Ilag•. 3~·3.

• QlI~ndo pola primoira voz n monillO eomparoco á
cla~so, Já lova comsigo a Iingua francoza .• ~hclI. BIlÉAL :
Me.aIlU. cio lIIylilolog. el cle IillguistiIJlIo pag. 3',8.

(4) .FI\AN OIS (;OÚIN: Essal SIlI' 11110 1'éformo dos ,"óliloclos
cI"'"Stl9110meot. Exposó d'IUIO "ol'Vollo mel/Iodo lillguisliquo.
L'lu'l d'onsoigllCl' el élucliol' los langues. Paris, 1880.
Pago 30'.

fecham os olhos a esta realidade, para tratar
a infancia como se fosse ao influxo da escola
que ella balbucia se as primeiras syllabas da
sua lingua ; como se o idioma vernaculo fosse
para os aJ umnos uma novidade tão completa,
quanto o latim, o grego, ou o sanskrito.

Este erro, fertil em incalculaveis males,
contraria directamente a verdade, incontesta
vel hoje, de que« o desenvolvimento da lin
guagem e o desenvolvimento do espirita são
apenas dois aspectos do mesmo processo.» (i)
Axiomatico actualmente em rela ão á historia
da palavra na evol ução geral da humanidade,
este principio rege com a mesma segurança a
cultura das faculdades expressivas em cada
creatura humana: ({ O papel que a linguagem
representa no de envolvim.:nto de cada indi
viduo, é um reflexo do que tem representado
no desenvolvimen to da especie.» (2) Para
obedecer a esta lei natural u a lição de gram-

. matica, tal qual acontece com a creança que
principia a ralJar, havia de correl' pari passt~
com a experiencia do mundo exterior}) (3),
acompanhar o desdobramento progressivo da
intelligencia do all1mno, ser « o resultado do
ensino inteiro, mas especialmente do ensino
scientifico}) (~), o uDico a que é dado pre
parar o espírito na escola da realidade, edu
cai-o no habito de discerni l-a, fixai-a, e jul
gal-a, atravez da pbrase.

Mas é precisamente a idéa opposta que pre·
valece entre nós. O primeiro passo da gram
matica usual consiste numa definição, e de de
finições, de classificações, de preceitos dogm1l.
ticos se entretece lodo e te ensino. Em todo
esse longo e penoso curso de trabalhos, que nos
consomem o mel bar do tempo nos primei
ros anno~ de e tudo regular, não se sente,
não ha, não passa o mais leve movimento de
vida, Como se as tbeorias fossem a primeira, e
não a ultima, expressão da actividade intel·
lectual no desenvd'lvimento do individuo, ou
da humanidade. Como se o uso não fosse
anteriol' á regras. Como e a definição não
presl1ppnzesse o conhecimento cabalmente
?'cal do obj ecto definido. Como se a linguagem,
numa palavra, não precedesse necessaria
mente as codificações grammaticaes I

O fructo desse processo frracional é digno
do metbodo, que ystemati a as im a mechani
sação da palaVl'11, de cendo-a da sua natural dig
nidaJe,pnra a converter numa idolatria automa
bica do pbraseado. A creança, ao deixar a es·
cola, de càrta-se quasi sempre, e para sempre,
« dessa bagagem.» Este facto, que um notavel
professor da Escola Modelo de Bruxellas altes
tava perante o congresso internacional do en-

(I) .Tbe gl'owth of languago allll tbo growth of the miud
aro ollly two aspocts of tho samo process .• Mu ~IÜLL.I\ :
Loclul'es 011/110 Sciolleo of Languago . . ow odit. LOlld., 1880.
Vol. II, pag. 9L

(2) W~ D. WUITNEY: Oriolllal allll Ulllluislio .l/urlios.
Fil'S1 serias. Pago 394 .

(3) ~rlcu. DnÉAL: Mélallg. clc mytllOl. 01 de lillgllisliqlle,
pago 3a2.

(4) F. LE\": Dam 1J1lell0 me.mre l'ensoigllemonl primail'e
dali-iI apP"ellclre les IlIeodes grammalica/es ? &JlpOrl. o 1'0L
Coogl'és ;lllorualiollal de I'ellseiu,!. Bruxoll03, 1.880. I.e soe
tion. Pag. 256.
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sino, autori ando-D como a sua experiencia
particular e o assenso univer ai do mestres
primarias (t), está no domínio da experien
cia pessoal de todo nós. Quem não lerá em
mente as celebre expre ões de Duru)', pondo
em alto relevo aos olhos dos reitores de aca
demia 1\ inutilidade das tecllnologias gramma
ticaes, em que nem o ministro, nem as auto
ridades do ensino a que elle se dirig-ia sel'iam
capazes de arro tal' o mnis benevolo exame 1
E não erá o mesmó que todo o dia, aos mnis
intelligentes alnmnos succede, entre nó ,
como em todn a parte onde grassa n me ma
peste 1

Não param, porém, nisto as consequencins
desse methodo arruinador. Felizes de nó, e
pudessemo saccudir, ás portas da escola, como
o pó dos sapatos, n aravia das fórmulas gram
maticaes, sem trazeI· no espirita vestigios desse
ensino maJ[nzejo I Raros são os que tal fortu
na pos am Jogral', e bem diversa é a sorte
da quasi totalidade daquelles que atrave sam
e se duro tirocinio. A terminologia gramma
tical e2queceu-se. Mas os Dlaus babitos con
trahídos ficaram. U primeiro é o enjôo pelo
estudo, o desamor das lettras, a repugnancia
ao trabalbo mental.

ão ba mais de seis anno ainda, que o
eminente membro do Instituto de França,
cujas apreciações tantas vezes temos invocado
neste capitulo, chamava a attenção das ~lUCtO

ridades nacionaes para esse phenomeno, li
gando-o essencialmente á deturpação do
ensino da lingua : « Tem-se notado ». obser
vava elle, « que as nossas escolas, todo o anno,
derramam na sociedade cópia larga de moços,
que sabem ler, mas não lêem. As mais bellas
obras da nossa litteratura são para elles como
si não existissem. Só as folbas, quando muito,
com os seus viciado productos - factos di
versos, processos crimes folhetins - chegam,
ás vezes, a cnptivar-Ihes instantaneamente a
attenção .• (2) Com esse desgraçado veso, o
ensino verbalista das convenções gramma
ticaes, esse mechanismo creador de ma·
chinas, contra o qual uma das grandes
autoridades pedagogiclls dos nossos dias per
guntava « quem nos libertaria da escolnstiça»
(3), esse jogo de vocabulos incomprehen iveis
e incomprehendidos entro as creanças, que
constitue a nossa grammatica e colar, acaba
por enviscerar nos animas uma disposição in
curavcl para não enxergarem a realidade, senão
substituida peias palavras, ou fal enda atravez
do seu prisma. « Habituado o nlumno a pes
fIuizar o que as ptllavras têm trás si, e te cos
tuine ficará sendo para o seu espirita uma
necessidade e uma regra. Tudo o que lhe
propuzerem, quererá vetiOcar, Dest'L1rte for
mareis os homens e as mulberes de um lJaiz
que se gOV81"ne a si mesmo •. (lJ,) Mas, como o
regimen pedagogico. entre nós, é precisamente

(i) T. LBY: Op. eit., pago 250.
(2) Mlcu. BnEAL : JViitallg. de mytiLot. et dc tillgúistiljllC,

(la s. 371-2.

(3) En~EsT Bcn OT : Qucstio1l$ d'ellscigllcmeJl , pag. i43.
(4) ~:lIcH, DnÉAL : M~laJlgl!s, pago 373.

a antithese des e; como, na escola pç,pulares,
tem-o e dado a palavras OUCIlS tal importancia
cm relaç50 ao espirito humano, que chogaram
a de truir nelle não só a attonção ás im
pre~ ões da natur~zn, senão até a faculdad
mesma de receber impres ões tae (1), o
resultado é uma nacionalidade de títeras,
ludibrio e victima da rhctorica e do pala
vrendo. Costumado, desde as primeiras occu
pa~ões serias da vida, a psalmodiar, na e 
cola, enunciados que não percebe, a repetir
passivamente juizos alheios, a apreciar, numa
linguagem fIue não entende, ll~sumpto e
tranhos á sua observação pe oal; educado,
em umma, mi practica incessante de copiar
con ervar, e combinar palavras, com absoluto
de preso do eu sentido, inteira ignorancia da
sua origem, total indilIeren a ao seus fun
damentos rraes, o cidadão encarna em si uma
segunda natureza, a signalada por habitas de
impostura, de ceguei ['a, de superficialidade,
de confiança fanatica, de fanaticns prevençõe ,
que o predispõem admil'avelmente para 03
mais graves contratempos politicas e sociaes.

Da evidencia destes resultados surgiu o
movimento geral de revolta, cuja enba se
formula ne te grito do ministro da in trucção
publica em França, ante uma a sembléa de
profe~sores primario : «Formae-p.os l10men ,
antes de nos formardes grammaticos I» (2)
Para educar o caracter, como a intelligencia,
do homem e do cidadão, a lingua é uma força
prod~gio a, quando se culti ve de accôrdo com
as necessidades normnes da nossa organisação
e do nos o de tino. Mas o que nas escolas po
pulares entre nós se professa, não é nem a
grammatica viva do uso constante e intelli
gente da boa linguagem, animado pela com
prehensão real e exacta das coisas; susten
tado pela formação nitida e consciente da
id ias, dirigido, rectificado, aU'ervorado peja
palavra babil do mestre, nem esse conheci
mento superior, que não se satisfaz dos factos
actuae , mas aprofunda as ua razões,« en i
nandonão só o em que consiste a gl'ammatica,
senão tambem o como veio a ser o que é. » (a,
E' o e tudo absurdo, infecundo, nocivo da ter
minologia grammalical, estudo que todos o pe·
dagogos modernos aceusam de travar, nn e co-

·la, o adeantamento dos alumnos (lJ,), e a que
Herbert Spencer, com obejos fundamentos,
imprimiu o tygma de « MIL VEZES E TU
PIDO.» (5).

Da Allemanha já em i865 se escrevia: « O
ostudo da grnmmaüca, tnl qunl em Fl'an~a s
eu tende, e tá excluído da iu tracção pri-

(i) PSSTALOZZI : GOllllllent Gertrude inslndt scs cn(ll/lIs.
T,·ad. DARI~. Pago i40.

(2) J. fsnnv. Disc, om 2 dc abril do i 83, oncor'rando
as confor. podagogicas do Paris. V. Gon(urences p~dago

gigll~s de Paris cn 1880. Rcepporls ct proces verbal/X (Par.,
iSSO) Pago 265.

(3) MAX MüLLBn: IM'lgurat leelurc bc(ore the Un,verSlty
of Oxford, thc 27 til of oetober, 1868. Na collocção : Ohips
a( a ge,'mall worksiLop (Lood., i8i5), "01. IV, [lag. 30.

(4-) F. Lsy: Op. eit.. pago 258.

(ii) H. SPB~cEn: Edil/mI.: intelleetllal, moral, anel phy·
sieál c. 11.
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maria. Só nas dorJ'adeír<.ls classos é que os
discípulos encelam o estudo scieutilico ela
lingua. ««A synthese das leis da linguagem~»),

dizem os allemãe-, ««l1a de ser o termo, e não
«o ponlo de partida dos estudos elementares.»»)
Um estudo pratico bem encaminhado conduz
naturalmento, sem Mforço, ao conhecimento
do, principias, e forrua, no espirita do mo
nino, uma grammatica natural, que, por sua
Vllz, alumía a pratica, e de onde se elimi
nam todas as subtilozas pedantescas e todas
as abstracções estereis. • (1) A pedagogia
francéza, hoje em dia, bane absolutameute da
aula primaria« os exercícios barbaras de ca
cologia e cacograpl1ia»); e, comquanto, na
pratica, não se tenha aiuda renunciado assaz

• «a certos pt'ocessos escolasticos » ; comquanto
ainda se abuse dos exercicios de pura gram
matica, e «os exercicios mecanicos da analyse
absorvam um tem po que ~e jJoderia utilisar
muito melhor »), todavia amplo éjá o progresso
realisado, e o movimento escolar dirige-se
onergicamen te em sentido con traria aos de
feitos ela praxe antiga. Na Suis a «a mór
parte dos pedagogos entraram resolutamente
pela me ma vereda »). (2) Os mestre suecos, di
namarquezes, llOlIandezes, americanos «con
demnam esse estudo abstracto, que chumba a
creança durante annos a textos aridos, de que
nenhum fructo póde colher .)) (3) Na Belgica
a direcçüo da Liga do En ino declara aos pro
fessores da E cola-Modelo: «A grammatica
jaz além dO que uma creança póde com
prehendcr; o seu ensino prematuro é per
nicioso. Scieucia abstracta, a grammatica, per
tence ao ensino médio, onde é fecunda cm
exercicios excellentes. No ensino primaria
havemos ~e limitar-nos :.ís noções graru
maticnes, concretas. ») (4,) O congres o de
Gand, em setembro de i876, vota, entre ou
tras conclusões, c II suppressão da grammatica
como livro manual das creanças. (õ); clesi
del'ulu7n já muitos annos antes exprimido pelo
governo Francez, na circular de 20 de agosto
de i857, onde se encontra esta phrase perem
ptoria: c Acabemos com phantasmagorias de
palavr(ls; se rôr passiveI, até, proscripta seja
a grammaLíca das mãos dos alumnos. »

Ora, cm presença desses immensos pro
gressos, que orientação actua entre nós, a e te
respeito, no mundo aliciaI? Por mais que
no envergonhe a confis ão, forçoso é não
recuar ante ella: a rotina medra a seu salvo,
alfagada, applaudida, beneficiada pelas auto
ridades do ensino.

Como corpo de te delicto elegeremos um dos
livros que, entre nós, com todos os cunhas e

(1) BAUOOUIN: RaPPOI'1 SUl' l'lil. Mlllel de l'euseiou. spé
cial et do I'enseig'l. l'rilll. cu J;Jelg., cu ".A.ltemaone ct cu
Suisse. Pag. 90.

(2) F. Lsv: 0/'. ait., pag, 254.
(3) llIlAUN: Ral'lJort ole" pag. 579.

('.) TSMPSLS: Insll'/lctions gill/él'ales des il/sliCltlct<l's. No
licc SUl' Ics Il'auauJJ de la LiO'«l de I Euscignement et S"I'
I E'ao!e Modele. Pago 34.

, (5) AnoLPUs COSTB: Hygiellc sociale COllt.·O le paupei'isnle
(Paris, 1883), pago 4i9.

apanngios da approvação ameia I, conem PCI,lS
mãos das creanças, de escola em escola. ('1)

Dizer que esse manual começa pela 'tradi
cional definição que aponta na grammatica-ca
arte de fallar e escrever correctamente., é
apenas mencionar um vellJ.o peccado, com
mum entre nós a quasi todas as obras COIl
generes a essa. Entretanto, este facto encerra
em si um traço caracteristico da antiga peda·
gogia. Da definição, que não póde ser enão
a syntl1ese, o resultado, faz o principio, o
ponto inicial do e tudo. Falta á realidade,
aLLribuilldo:.ís formulas da arte grammatical
a virtude especifica de ensinarem D. correcção
no dizer e no escrever; quando a obser
vação constante, em toda a parte, nos e tá
mostrando, na infancia, no povo, e até entre
individuas dados ao tracto litterario, a mais
pUl'a vel'llaculidade ordinariamente alliada á
mais completa igngrancia das leis da ortho·
doxia grammatical. Emfim, desvia dos factos
a attenção do aI umno, - dos factos, que consti
tuem a trama da lingua e a~origem absol uta de
toda a grammatica, para o artificio extrinseco,
para o formalismo convencional dos textos
consagrados. A philologia prolliga hoje seve
ramente esta tendencia. Os verdadeiros mes
tres nesta especialidao.e instam pela neces
sidade evidente de amoldar o ensino dos
idiomas vivos,ao processo de desenvolvimento,
a que se eleve a formação delles. (2) Os bons
autores de grammaticas elementares abstêm·
se dessa definição, iô.util e occasionada a in
sinuar preoccupações erroneas, e apresentam
a grammatica, não como um producto de arte,
mas como a expressão de nma realidade scien·
tirica, pratica, observavel: a origem, o orga
nismo e a vida da linguagem. c Descripção dos
usos da linguagem • (3): tal a noção da
grammatica enunciada por WhiLney.

No ensino da língua materna, o primeiro
dos deveres da escola consiste em c não dar
a ler ao alumno senão palavras que elle possa
comprehender,palavras qne designem objectos
situados no seu campo de observação, e em
que etle se interesse .• (4,) As preferencius
omciaes entre nós, porém, parece que lêem do
avesso este principio fundamental. Para indi
car a medida desta abel'ração lastimave], ba ta
um dos frequentes exemplos que esse com
pendia nos depara, logo ás primeiras pagi nas.
Estabelecendo as regras para di cernir o

(1) Grumlllatica allalytica e cxplicativa cla /illglla pOI·tu
glteza. Qltal'la edifCio, COITecla o all,qlllelllada. Adoptada pela
illspccloria gcral da illstrucção pnblica, com aPP"ouação do
goverllo impel'ial, PARA COlllPENDlO DAS ESCOLAS pnl~IARlAS,

Rio do Janeiro, <1.879.
(2) WII.L. D. WUlTNEV: A C011lpellcliolts Germán G1'UIll'

?lIar (LOlld., 1880), pag. VII.

(3) c ERgli,h grammal' is a doscription of Lho usagos
of Lho English languago.> WUlTNEV: Essclllials of thc
Ellglish Gramlllal' for tho usc of schools. (Lond., t87í),
pago I., n. H.

Luvol'os ao nosso di LincLo philologo o SI'. Julio Hi
hoiro pola illLelligolleia COHl quo cOlllpl'ohondou, e Ll'aduziu
osl:>. nova diJ'ecção dos osLudos gl'ammulicaes. c Gram
maLica. diz ello, < é a OXilO ição 1ll0Lhodica dos usos da
Iinguagom •• Grallltllutica pOI·tngueza, pag. 1.

(~) 13, BeRGBR : L'c'lSeigu. de la langue maternel/e. No
voI. C!ollflir. péd. de 1880, pug. 56,
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ganero do nomes pela ua terminação, o
auctor enumera, entre outras, as excepções
,eguilltes : Anathem'l, axioma,' cosmarama,
clilemma, cliol'ama, clO.q11ut, epigl'amrna, eslrata
,'lema, melod1'llma, miasma, lJa1'adij1na, pro·
gramma, sO,thisma, systhema, symptoma, lhe·
ol'ema. (I) Anle e.l" grosa de locuçõe~

enigmaticas aos olhos da ereança, .0 seu
espirito necessariamente enton tece, e abafa.
Se uma tyrannia inimiga radical da intelllgen
cta puzesse a premio a invenção de um proce so
heroico para produzir artilieialmente, entre
as gernções novas, a apatllia mental, a imbe
cilidade, o cretinismo, cerlo que melhor traça
não fàra possivel engenhar. (2)

O C13lehre philosopho illglez Bain outra
coisa não fez que exprimir uma noção de
senso commum, quando estabeleceu este axio
ma pedagogico: c Antes que o alumno haja
comprebendido todas as partes do disCll1'SO, não
é licito dar· lhe nrna só regra de grammatica,
ou corrigir segundo os principios delta um só
dos seu enos .• (3) Ao revel., porém, desta
maxima irrefragavel, que subordina o ensino
da gl'ammatica ao ensino da língua, em vez de
fazer da li ngua uma creação da grammatica,
-a pedagogia vigente, desde os primeiros pro·
legomenos desse estudo, emparelha em fila cer
rada, no mais temeroso apparato, antes que a
creança possua a Iloção real dos elementos da
linguagem, as regras, as classificações, as defl·
nições, as nomenclaturas.

O unico meio de habituar as creanças a dis
criminarem as partes do discur~o, é mostrai-as,
empregai-as, exemplificai -as, fazel- as desco·

(1) Pt\Jl. 7.
A ia ouição dosla G,'amlJlatica (Rio do Janoiro, i8ii) , qno

tomos prosento, acroscontava: Ana/elltllla, ant"áoil!<, apa
phtegllla, diaplll'agllla, diagl'a1ll11la, empycma, empyrcuma,
enlphysema, enthymcma, epiehol'cma, cpipilolUlma, otc., cuj a
oliminação, nost'outl':l odição do lil'l'o, uão 50 sabo a quo
atLribuil', uma voz quc o timbre (losse mothodo é dar
a 101' ÚS croanças pl'ocis~monloo ininto11igivol.

(2) E' nosta gl'ammatica (la ouição, 1871), pag,iO, quo
OI1LI'O outros substantivos, 50 indigita vallu J como 1'0·
minillo do 110110, PÔfil do Ilaço, lm'eil'a do pCl'ei,'o (I)
Porquo não soria ontão am (aliar) fominino de aro (al'
gola) ? aZ<1 (orgão do vôo), do azo (occasião) 1 arca (caixa),
do a,'co (curva) ? ba''l'a (podaço do motal), do bal'l'o (t01'l'a)1
bêea (tu nica), do beco (rna) 1 casa (odificio), do caso ( acon
tocimonto)? caulpa (sino, sepulchl'o), do campo (rogião ru
ral~ 1 côto (1'0510 do vela), do cól!< (apnutamonto) . elmha
(instrnmolllo), do eWlho (se11o) 1 cobra (serponto), do côb,·o
(cobl'ança) 1 {ita (lira), do {ito (alvo) 1 {Im<ia (a"parolho do
cirurgia, 0.1 0""0010550), do {""<ia (pl'ofundidado) 1 lima
(11Ionsilio), do limo (Iôdo) 1 lixcI (po:lo), do /io'o (valTedllra)1
tllcta (combalo). do IlIcto (trisleza) 1 mélla (foiso), do mBdo
(to,'ror) 1 milita (medida illnoraria), do mililo (g"ão cereal)?
mófcl (zombaria), de mü{o (bolor) 1 jlll'a Unramonto),dojlll'o
( dirolto, Incro) ? malha (abortu,'a ontre os fios do um
tocido), uo malilo (marto11o) ~ joia (artefaclo procioso), do
joio (planta damninha 1 nota (sigual). reOosão, do "óto
(von lo) ? pêla (bola), do pO'o (caboIlo)'1 palma (ramo). do
palmo (unidado dll ostousão) 1 pmla (motal), do llralo

~
vaso)? quci:u (lamontação). de qlle;xo masilla) 1 róda
mombro do carro) do ,'ôdo (instrumento agrícula) 1 "U1l1a
acorvo), do "ILIlIO (dirocção)? sill~ (bandoira, fado,) de sina
instrumento) 1 tanga (vostido), de tango (dança) 1 ti.-a

(retalbo), do tiro (al'l'emesso)? toca (covil,) do toca (côpa) 1
Il'opa (mnltidão. osol'cito), tle tropa (ligura do rholoricn)?
Todas ostas ,'e/açiias c/egeneras, corebriuas e ridículas como
são, não decorrom nallll'almento da invençàa gra"tlnatical
quo faz do pereira, 01'1'01'0 do pô"as, fômea (lo pal'ciro,
al'l'oro do maçãs (pôros) otc.1

(3) AL. BAIN: La science de I'édneation (P,lris, 1879),
pol!' lã7,

brir pelo proprio nlumno. c Quando ti\'crdes
que lhes dar nconhecer o subs(an tivo., aconse·
Iham os mestres, «procurae algum nas ultimas
pnlavras do di cipulo, e npresentae-Ib'o como
exemplo; em segUIda pedi outros nos demais
alumnos da clas, e: cada qual concorrerá com
o seu, Ao cabo,achareis cu to em reprimir a
torrente» (1) A propag-anda oJllci,d, entre
nós, porém, acredita ainda que o pl'ocesso di'
ensinar, eslá em defil/Í1'· E quan to mais di
recla, quanto mai abstrusa n definição, pa
rece que tanto mais de molde! Imagine- e o
atordonmenlo de uma creançn, peran\e este
embrechado metapilysico: « Vel'bl) activo ou
l?'ansitivo li o que significa a· acção qUi' p Issa
do sujeito para mn ,complemento direclo pedido
necessa1'iamente pelo ve1'bo. }} (2) :Michel Bl'éal
( e com elle o bom senso) quer que as cro
anças conbeçam os verlJos, «por tel·os vislo
a miudo, corno cOl/hecem os bancos, as mesas,
as (l01'es , os {ruclos. }} (3) O menino póde
entender o profes oe que lhe fallar como
Brachet ( e numa grammatica aliá para es
tabelecimentos de ensino sec/mdario) : «Qnando
dizemos ° lobo come (1 cordeh'o, a palavra
come, que indica a acção praticada pelo lobo,
chama-se verbo; a palavra lobo, que exprime
quem fez a acção, tem o nome de sujeito;
a palavra c01'deú'o, que mostra quem soffreu
esta ncção, denomina ·se complemento.» (4,)
Quão diversa, porém, não é a sitnação in
tellectual do alunmo, ante um capitulo que
o obrigue a decorar, como base de toda :l
explicação ulterior, que o « verbo é a palavra
que affirma que alguma acção, qualidade,
ou circumstanclJ pertence, sempre ou em
ceI' to tempo, a um sujeito)} I (5) Notem que,
sendo o sujeito um elemento essencial da idéa
de verbo, a definição da idéa elementar não
vem. senão po teriormente á da idéa com
plexa.

Ainda outros specimens caraet risticos, Bain,
na sua grammatica elemeutar, dá ás crean
çns a noção grammatical de tempo, commu
nicando-lhe que este nomo so applica ás
c val'iações do verbo destinadas a exprimir o
tempo de uma acção •. (6) Brachet, esrorçando·
se por fazer da intelligencia da eoisa a base das
suas definições, diz: c Ou a acção se produz
no momento em que fallamos (eu leio) ; ou a
acção já estava practicada, nesse momento (li
esta manhã); ou a acção se fará em tempo que
está por vil' (lerei amanhã). Esses tres mo
mentos chamam-se presente, passado, {utU?'o.
O frallcez assi,qnala cada urna dnsas ép:Jcas
clílTerel/tes, em qlle se prattca a acFào, por uma

(i) MIau, Bnl<Ar.: Oon{órellces tle 1878. Pag. i9:;,

. (2) Gl'UlIll1lutiea alUl!ylica, otc., pag. 31,.
(3) 1ftcu. BnÉ"L: Mé/anges, pago 356.
(~) Au,. BnACITBr: Nallvelle gl'a11l,naire {rullçaise, à t'n

sage des élublissclIlC'ltS d'instrllction sécall<iai,'e. 70 édit, Paris,
18B!. Pago 99. .

(5) Gramllla/. alla/yl., otc" pag. 29.

(6) BA1N: A {il'sl cng/is" !l"aIl1l111I' (Lond., i879),
pag. i3.\.,

V., outrosim, BAIN: A lugher ellgtis" gi',wlllar. (Lonu.,
1879), pag, i5i,



- 174-

(orma particular do verbo, a qual chama-se
tempo .• (O VMe, porém, li definição da nossa
(f1'ammatica: « Tempo é a PI'op"ierlade, que os
verlJos têm, d lIffirmllr aépoca, em que OJlguma
llcção, qualidade, ou circum. tancia pertence
li um sujeito •. (2) Semelhantemente, .pe soa
é li p/'opriedade, que os verbos têm, de affir
mllr que o sujoito é da P, 2" ou 3' pes oa.»
(3) Do mesmo modo, .numero é a proprie
dade.,.1> (4,) Assim, é a idéa requintadamente
ab trllcta, de propriedade, idéa, como todas as
dessa especie, inaccessivel á percepção cssen
cialmente "ealista das creanças, o que so vae
bu cal' llqui, para a definição de pessoa, de
nume?'O, de tempo; emquanto os Brachets, os
Ayers, os Bains, os Whitneys, aliá em livros
destinados a escalas superiores do ensino,
cingem-se á realidade concreta, sensivel a
todas as intelligencill, não vendo no temlJo,
no numero, na pessoa do verbo, senão /iJl"mas,
modificações, inflexões, estados, emfim, mate
"iaes da plllavra e materialmente llprecia·
veis. (5)

A cada pas o novos e la timoso symptomas
de sa infeliz preoccupação metaphysicll. Ne
nhum mais expressivo talvez do que aquelle
que decompõe os ,erbos adjectivos em um
attributo encorparado ao verbo ser. •0 verbo
de uma oração é sempre o verbo ser. (6),

(i) Auo. BnAOUET: Grallllllaire, Olc., pago i04.

(2) Gralllmatica atlalyl., elc., pago 39.

(3) Ib., pago 4L

(I.) Ibidenl.
(5) .Lo lomps ostla {orme (IUO prood lo vorbo, paul' ma"

~uor l'óPOllUO ou so fail I'aclioo, aiosi quo l'élat do
] aclion ónoncÓo •• C. AYBn: G'!'OlIll1lail'e comparee de la
langue {,·allçaise. 30 ód. Paris, i882. Pago i99, n. 3i9 .•Lo
vorbo a dos tarmillaisons lJel'somlClles, qui iudiquool, dons
chaquo lomlJ5, si lo sujOl osl de la promióro, do la socando
ou do la lroisiõno personno du singulior ol du plnriol.>
Ib., pago 20i, n. 322.-•..• Lo français murquo ces chan·
gomouls do porsonnos, lanl au siugulior qu'au pluriol, on
ajou lanllJOU" chacun d'oux uno DOU 1'0110 lerminaison au ra
dicai du vorbo. Ces ,litrol'entes termillaisolls s'a]Jpollonl on
grammairo la porsonne du vorbo.> BnAcnBT: Nouvelle gl'O"'
lnail'e (ranç., pago 1.03, n. 251.-. Tonso is tho val'iation of
lho vorh lO oxpress lho time of an uclion, Tho verb is va·
l'iod according lo lho porson of lho subjoCl, Tbol'o is also
a parlial illflectio1l for numbol'. > DAIN: A ~rsf engll.l/l gl'am
lnar, pago t34. V., oull'osim, BAIN: A higha,' ellgUsh gl'Olll'
lIlal', pago 1.57, i59.-'rho verb has sOll1olimos lhroe pOI'·
sOn-fOl'l11S, for uso willt suhjocts of lho first, socond, aod
lhird porsons rospoctivel)'; and t1le.,atorms wecall lhe ~rsl,
second, and lhi"d pel'sons o{ the ver ilsel{.> 'WUlTNEY:
Essentia/s o( ellg/isll gm"lll!., pag. 2i. n. 62.

E lião orá uma idca falsa, a quo 50 ,'ao incnlir nos
alulDnos, dizondo·lhos quo a p05soa, O numoro, O lompo
são propriedades do verbo? Evidonlem nle. Quaodo 50
dofine o lempo, o numoro, ou a pos soa como proprie
dades do vorbo, a melaphysica oslará satisfoita; mas
não a grammalica, oão a ruulidado, não a scioucia da lio·
guagom: para ostas a possoa, o lIulOoro, o tOID)JO são as
(ó"mas, as alterações, ])elas qnaos, gl"llças a carta p"op,'iedade,
IJassa o radical do vorbo_ Tros olomonlos ha qno consi
dorar sob qualquer dossos dosignativos tempo, llumero,
pessoa,-sob o do pes oa, por oxomplo: a) a pessoa, ou coisa
porsonalisada, a qno 50 dovo a acção; b) a mutação verbal,
quo indica ossa possoa ; c) a virtnde, ou propriedade, que
lom o vorbo, do royestir 0550 fórma, para ooncordar com
a pessoa do agento. A metaphysica das nossas gramma
ticas .olemolltaros (I) considora o age1lte (olomonto a), a
propnedado (olemenlo c), mas esquoco o faclo pbilologico
(elo~olllO b), a variação da de illellcia, qne e lJrecisal1lenla o
q~LC Illlel'essa a gra'/lllllatica, ° o quo imlJorta ao ("I/tivO da
11llVlla.

(6) Gralllmatida anu/v/ioa, pag. 3~, i07.

resa O nosso compendio. Será natural, será
verdadeira esta decomposição? Não. E' mani
fo tamente infiel á verdade. Con'o é porven
tura o me~mo que sou cO'Tente'i Leio equivale
acn o a sou Zente'i Vejo a ou vidente? Rio, a
sou ridentl'? Quem confundid a acção in tan·
taneamente ac~ual, que se exprime em COiTO,
leio, vejo, rio, com a acção hnbitual e perma
nente, 'que se traduz em sou ridente, SOlb
con'ente, sou vidente, sou lente? Que utilidade,
pois, a dessa operação grammatical? Esclare
cer as creanças? Ao contrario, é manifesto que
não contribue senão para lhes enredar o espi
rita. Educnl-as no uso correcto da boa lin
guagem? Mas isto é obvio que não se conse
guirá, «obrigando o alumno a destecer os
verbos em locuções llrrastadas, que elle nuuca
ouviu, que não ouvirá nunca, poi abso
lutamente não são admittidas na Iingua.» (t)

Que diremos a~ora da moaomania das classi
ficações e sub-classificllções, das nomenclll
turas e sub-nomenclaturas ? « Que montam»
perguntava, ha annos, o insigne professor de
grammntica comparada no Colegio de França,
• que montam essas proposições completivas,
determinativlls, on explicativas, subjectivas,
ou attributivas, comparativas, ou extensivas?
Tudo isso nenhuma importancia tem para o
menino, e, na realidade, nada lhe ensina. EUe
retem a palavra; porque a memoria infantil
conserva tudo o que lbe derem a guardar:
a memoria da creança é de uma complacen
cla inesgotavel. Fallarei nos attributos com
plexos, nas proposições principaes e impU
I itas, etc. etc. ? Com o discorrer de tudo isso,
parg-untamos ainda, instrue-se de algum
modo o alumno, concorre-se para lbe desen
volver o entendimento? Nada I Tudo isso é
vào .• (2) Pois bem: essa é, não obstante, a
principal nutrição, com que, nas grammaticas
em voga, se apascenta a inteUigeucia do ai um
no de primeiras leUras. Gréard, o grande
reorganisador do ensino Jlrimario em Paris,
observa: • Que sentido póde ter, para uma
creança,'o termo de p,·oposicão.complectiva, se
o seu espirita não se exerêeu em completar
um pensamento, e um pensametno de que
tenha plena intelligencia, um pensamento seu,
ou que seu se tornasse? » (3) Aos uossos po
dagogos é de todo indiffeente este obstaculo.
Que se lhes dá de que o menino seja lllca
paz de redigir vernaculamente uma pbrase,
exprimir reg-ularmente uma idéa, e in
teirar em linguagem corrente um juizo
no nlais simples? O que importa saber
e nis o ne tudo I - é que os complemento
se dividem, e sub- dividem em:
directos,
indi"ectos,
1'estTictivos,
terminativos,
explicativos ou circumstanciaes,

(i) M. PON'rET Aplld LBY, OJl. oit., pags. 25~-5. Vido.

(3) MIOU. BnÊAL: COll{Jr. c/e 1880, pago 1.99.

(3) M. GRJÍARO : L'allsoign, prim. à Paris el dam le dé·
parto de la SeinB, pllg, t7a.
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os verbos em:
substantivos,
adjectivos, ou attributivos,
transitivos,
intransitivos, ou neutros,
activos,
passivos,
p1'onominaes,
impessoaes, ou unipessoaes,
de/Tectivus,
allxiliares,
simples,
compostos,
1"e,q1Ital'es,
ú"regula7'es;

as conj unções em:
copulativas,
disjunctivas,
condicionaes,
ca1tsaes,
conclusivas,
comparativas,
adversativas,
explica,uvas,
periodicas,
e de fim;

as oracões em :
absolutas,"
pl'incipaes>
access01'ias, ou incidentes,
subj~cti'/)as ,
att1'ibutivas,
objectivas,
terminativas,
determinativas,
plmas,
ellipticas,
pleonasticas,
inversas,
imlJlicitas ;

A syntax(\ em :
natural,
figurada, ,
natu1"al de concm'dancla,
figurada de ».
nattlral de 1"e,qencza,
fiqurada de • ,
natt/ral tle construcçiio ou collocação,
figurada de» », (1)

.Eis na ua estrnctura espectral o phanta ma
da grammatica I L?nge, pois, de ser, com? o
padre Girard quel'la, • a arte de pensar, Visto
como a palavra é a expressão do pensamento,
de onde a incorrecção della, si este fôr incorre
cto » ; longe de constituir, como desejava esse
celebre pedagogo, • a logica da infancia» (2),
essa disciplina outro intuito, ou, pelo menos,
outro resultado natural, não tem, senão con
centrar na vida vegetativa da memoria todo o
desenvol vimento inteIlec.tual da creanea. E,
quando parece assumir a attitude da reflexão,
e convidar o alumno a discorrer não é cha
mando-o ao conhecimento racional dos factos

(i) Gl'al1ll1latica ana!ytica,otc" Jlags. ai o sogs., 34 o
sogs., 70, 103 o sogs., Ui o sogs., olc.

(2) P, GIRÁIIO: L'ellSeigllel1lellt de la langue lllatenwlle.
30 ed. Paris, 1853, Pag. 29,

da lingua, mas subtilisando nugas metaphy
sicas, de que está cheia a intitulada analyse
logica, e de que póde ser amostra este exemplo
do compendio que tomamos por typo dos
livros dessa familia entre nós:

• O unico tempo», diz elle, • que o impe
rativo tem, póde-se chamar p7"eSente e futuro:
presente, porque affirma que a qualidade do
mandante, upplicante e acon elhador per
tence á pes oa que e tá fallando; e futuro,
porque allirma que a qualidade de obediente,
de concessor ou acceitador do conselho, ha-de

, pertencer, em época vindoura, á pessoa com
quem se está faIlando. » (1.)

E' deste palhiço inutil que se trabalha por
fartar a intelligencia do menino, submettido
por esta inepta pedagogia a um regimen sy 
tematico de fadiga mental, atravez de um
sarçal continuo de definições, de um urzedo
inextricavel de regras e enumerações, que o
espirito rejeitará de . i com aversão, apenas a
edade o liberte das violencias da escola. Ao
lado da nomenclatura, impre tavel.como a in
utilidade mesma, -essa desacreditada anal yse
grammatical, • serie de hyerogliphos indeci
fraveis (2), ou de exercicios desacorçoa
dores » (3), que a creança decora, palrêa, e
esquece, com a monotonia, a iuconsciencia e
a indilferença nbsoluta de um automato.

Entretanto, quando, ha tanto tempo, Ber
nardin de Saint Pierre observava que nós
« aprendemos tão pouco a fali ai' pelíls leis
da grammatíca> quanto a andar pelas do
equilibrio » ; quando Herder estabelecia « que
havemos de estudar a grammatica pela lin
gua, e não a lingua pela grammatica», não for
mulavam, ambos elIes, nenhuma especulação
transcendent<11 : traduziam apenas a evidencia
invariavel dos factos da observação mais ele
mentar, mais continua, mai universal, em
que começamos, na infancia, por actores, para
ser mais tarde testemunhas.

O faIlar,. é essencialmente, numa ordem
superior, uma arte pratica, uma arte da
mesma especie que a de andar, ou usar das
mãos. O menino aprende a proferir as suas
primeiras palavras, a j untar as suas primeiras
pina es, ouvindo falIar os pae , como aprende
um brinco, vendo brincar os companhei
ros ». (4,) O formalismo grammatical é alheio
e infenso a esse resultado; não serve, • senão
só de paraly ar a facilidade na tural ás crean- .
'Ias». (5) Não teremos, portanto, meio de
l'acionalisar a pedagogia, emquanto a sua
pratica se não imbuir no pensamento de que
o modo unico de ensinar ás creanças o idioma

(i) G-raml1latica allaly/ica, oLc., pag. 52,

(2) < E' demasiado cheia de myste"ios a gl'alltmatica.,
dizia ingonuamonLo, Olll Frauça, numa comJlosição 05
cripta, uma alulIJna do primolras 10Ltras, quo confossa
"ellU1lCiara a comp,'ellendel·a. Na candura dossa docla·
ração infanLil quom não senlirá. caractoristicamonto ox·
pl'lmida a iucolllpatibilidado invencivol onLre a indolo do
onsino olemonLar o as Lochnologias grammalicaes ?

(3) Eun, RExnu BT A, TnoUILLBT: Op. cit" pago i54.

(4) !I1ICR. BIlIÍAL : Con{ér. pédag. (Ie 1878, pag,20i.
Qwe(q. 1110tS Sl<r l'ills/ruet. pubL, pag, 36.

(5) ~IICIl, Baliu: Quetq. mols sur I'illstr, publ., pago 36.
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(i) QUACKEMOOS: Op. cil., pago 3.
(2) VIE:'1NET ,

(~) Dunu"\'.

(I.) I,Rr: Op. cit., pago 255.

(5) n. llEIlGEn: Op. eit., pag. 69.

vernaculo é induzil-as a {altar,
(altar, (I)

Na cultura da linguagem, como na de
todos o outro assumpLos que constituem o
programma escolar, a intuição é, poi , a base
os ellcial do eusino. o primeiro periodo da
aula de primeiras I ttras, o estudo da lingua ha
de confundir-se com as lições de coisas, apoiar
se exclusivamente nella , (2) « AturÔlreis o
menino, si, no momento em que, aos ci~co .ou
seis annos de edade, comparece pela primeIra
vez á escola, lhe apontardes a vossa enume
raçíio das dez especies, ou a vos, a definição da
grammaliea. » (3) E' exc1'cendo n linguaO'em,
que se preparará, para deduzir elle mesmo n
theoria dns suas leis, Da applic[lção desle pro
ces o temos deante de nós um exemplo nas
licõe illu trativas de linguagem, por Qua
c(embos, destinadas a ensinarem a grammali
ca pelo methodo objectivo. (li) E te precioso
livrinho americano evita «a formidavel le
giiio de inflexões e conjugações (5), divisões
subdivi ões e excepções (6), que d'antes
se reputava indispemavel, e procura cons
tanlemente, desde o começo, familiarisar o
di cipulo com o uso da linguagem como
realidade quotidiana de primeira importancia~

(alta/', e nITo como composto de abstracções theori
cas; substitue a árida rotina da regencia
verbal, com o seu inlerminavel circulo de
definições e regras, por'nma série de exercicios
oraes e escripto, ensinando ind1!ctivamente
a arte de exprimir o pensamento, e desenvolve
substanciDlmente o curso inteiro mediante
simples lições de coisas. » (i)

Já alguem disso que « a grammatica ó para a
lingua o mesmo que um berbario para a natu
reza,» (2) Sendo assim, já a pretenção de ensi
nar a vernaculidadc a poder da thaorias gram
maticaes, compeliria em absurdo com a de en·
sinal' a botanica por uma col/ecção de exem
piares comprimidos, de corados, mortos, entre
as paginas. de um album, sem um horto
ao menos, onde a vida se revelasse na sua
expansão livre e completa, inspirando o
amôr da natureza, a admiração pelos pIHlllO'
menos do mundo animado, a avidez de com
prehendel-os, e explicaI-os. Osimile, porém,
não é fiel: não exprime em toda a sua ina
nidade o caracter da gl'ammatica escolar. O
herbario el im ina o colorido e a vida; mas
fixa, e perpetua a imagem da planta, na rea·
lidade /lei de sua estruclura. A grammatica,
além de supprimil' ao idioma a côr e a acção,
substitue a realidade concreta das fórmas da
palavra por uma trama /lcticia de abstracções,

(I) lh., pago 39. que não encenam nada, e nada ensinam.
(2) lh., pago 20L Assim todos os pedagogos estão de accilrdo,
(3) MIeIl. BnÉ,\L:.Mél. lle my·h. el de Illlouisl., pago ·34~. não só na necessidade absoluta de « expu] ar
(I.) G, P. QUÁCKRMDOS, LL. D.: lUuslmlel1 le,so,lS "I da e cola essa escolastica grammatical, que se

0"" laflOMoe . o,. hOlUtO spea1.- alld l","ile correetty. DesiOlle,1 compraz em tbeorias argutas, e deleita-se
lo leach elludsh ommma,., 'I(Iilllollt ils leell1licalities. Now em curiosidades boas quando muito para oc
York, iSEO. cupai' o ocio de lelll'ados» (3), em varrer

Fi) • A par dos dictados, ainda so costumam, nas oscolas, do en~ino primaria toda essa sciencia« de fiutua ospecio do oxol'cicio , jil frequontemonto 1'OI),'o"ados. '1 4)
Paroco havol'Limbro om mantol-os; porqllallto, som om- landras e nuvens, perfeitamente inutl » ( ,
ba"go do roi toradas oformaos prohihiçõos (circularas mi- como em espaçar de todo para um periodo
nislol'iaos do 2J do ngo,Lo de iS57 o 7 do ouLubro do 1866), Slll)erior do curso a synthetisac.ão gl'Dmmaticalnão oustanLo a confissiio dos mosLres; quo os roconhecem
como fastidiosos oinuLois, coutinuam-so a p,'aLical'. Quoro da lingua.
alludir aos vorbos conjugados do principio ao fim ....Fal- Um inspector do ensino primario em Parislamas das conjugações. FOI:p é ;oconhocer uma COisa, o .
vom a Sal' quo ollus Iladll ellSUla"1 a Cj'eança, nelJl mesmo as (5) dizill, ha alguns annos: «A grammatlca
torminaçõos pos.oaes do ve,'bo, Cuieilles talroz 'lua, a não tem a sua vez, senão no curso médio:
podal' do oscro~or os LompoJ, olLa acabará JlOr consorval' nuuca no cur'o elementar»
om monLe as formas ,orbaos. l!:' um erro, lluO retonho- I < ~ •
coro.is. si "OS d~I'dos ~o Lrabalho do ler o sas conjugações Bain ensina: «A edade de estudar a gram-
cscnptas: vareIS on.t<lo como. pulllllam oS erros, o como, maLica não deve ser antes dos dez ou onze
Ilepols do ha"er conjugado clllcoonLa ou sossenLa vorbos . .' . -d d
da primoi"a conjugaçiio, onde, .0ntro~anLo, não ha Lorroi- annos. ~.gra~mallca.emUlt~ m3ls aJ ua O
naçõos il·rogula."os, commotto alJlda Incorrocçõos grussol: que a al'ltnmetlca ; êXlge maIs madureza dJ
:'as, no IInpol'folto, no pl'oLonLo definlto, no f~ltllro e, aLo, espirita. Eu emquanto á difficuldade comp"'-nas Lompos compo Los. Nom sabo, domaIS a nJals,l'econhocer .. '. ..' _
OLompo que corl'ospondo ii oxprossãu do seu pellsamonLo> rarlD a grammatlca as primeiras noçoes de
B. DeanEa : L'O'lseIOIlOlJlel~1 do la 1~1I0"c mate,.,1. COllter. algebra; e aqui dou o nome de grammatica
l,odauog. lle:l 'i8. Pags.65-6. á analyse logic.a, ás definições das partes do

(6) ~ N~o ha irrogularidados par~ quom falia a. sua discurso ê ás funcções equivalentes das pala.
Jlro!ma lJogun : s6 para os o.L,·angolro. oXJsLom as "1'0- d' . d I - , . - A
llulal'idados. O muni no sabo quo p,'ellllre faz fai pds; que vras e pel SI, as ocuçoes e plOpoSlçoes.
,'elulre faz j'lli "e'I{I,,; o nii ponsa om admirai-o. Longo grammatlCa encerra outras partes menos em
vao o Lompo, 001 quo sola dizor : j'ai prolldll..Pa'.'" '1." 0 baraçadas: a formação e a variação dos voca-
rogras como osta : • O plural do prosenLo de IndlcaLlvo b I . - . f . d t d d'
forma· odo participio prosonLo, mudando oant em OIU, U O sao maIs acels o C[l~e as par es o IS,
rz, ent : aimallt, 1101l! aimOllS, V01IS ai,nez. ils aiment; oxco· curso e a syntnxe; Dlas nao vale a pena de
ptualldo·.so a L2rroira pos.oa do plu..al do~ vorbos da tor- traetar esses pontos, antes da edade em que seCOira conJugaçao, quo,o forma, Lrocando euant om owenl :
"eccuanl, ils ,'cçowelll >? Não ha nocessidado do Lacs rogras,
'lua so imiLal'aro da grammaLica latina: ludo isso omonino
sabo paI' in .... linclo J e, supprimint.lo a regra, loreis a van·
Lal:om do não carocel' fallar·lho na excepção. Tampo vir",
001 qao lho possaos chamar a aLLenção para as dh'orsidados
da linguagem, a qnal quor quo lil'e faça, 110 participio, 111,
oll~qu,al~Lo "il'e faz ri. Na odado, pOI'cm, 001 qlle 011,0
pl'IUCl\lla. o tanLo Lom quo upP"ondor, o frncLo du taos
obsorvaçõos 6 unicamonto on!ôal·o. >Mlcu. Ba~AL: Me
lau,qrs, pagõ, 356-7.
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puderem comprehender todas as parles da
grnmmatica.» (i) .

Nos Estudos-Uniilos o ensino da lingua, en
cetndo, logo aos primeiro passos, na p?'i1na1'Y
school, finna-se constantemente em livros de
leitur3 habillllente graduados e lições de
coi as, não comecando a instrucção grnmma
tical pelns definições'e regras (aliás ampla
meate apoinda sempre em multiplicados e
progressivos exercicios de composição), senão
no ultimo grau da escola primaria, ou na es
cola do segundo gr:1U: na .11'am11lar scltool.
« Não se carece de grammatica tecbnica », diz
MI'. Tash,supel'intendcnte escolar em Lewisl.ou
(Mainc), «a oão ser para os nlumnos mais in
telligentes, cel'ca do.ç quatorze annos de edal1e,
afim de!hes ensinar o que é geralmente util na
analyse log-iea e grammatical (analysls and
pewsin,q). Mui pouco tempo basta enlão, para
adquirir o conhecimento da grammaLiea; a
lingu:'gem, porém, ha de ser cultÍ\'ada em
todos os graus da escola.»

Ley, o celebre professor da Escola Modelo
de 8l'tlxellas, resulllia, peranle o cong-resso de
:i880, o seu notavel relalorio nestas tres con·
clusões:

« Na nniversidade e nas escolas normaes é
que cumpriria ensiuaI' o aspecto pbiJosopbico
da lingua.

c A sciencia lexicologica só nas escolas do
segundo grnu se pódo estudar,

r U aJull1uo pl'opriamente da escola pri
maria, o alumno de 7 a 14 annos, ri inccLpaz ele
compl'ehendel' as tlteol'ias ,qmmmaticaes. • (2)

A, du Mesnil, director bonornrio do ensiuo
superiol' em França, delegado, com Fustel de
Cou/:.lllges e Buisson, pelo ministerio da ins
trucciio publica ao congresso internacional do
cnsino em i880, accentua, na exposição em
que deu conta dos seus trnbalhos ao govl'rno
do seu !Jaiz, ns mesmas idéns : «As tl!eol-ias
não têm nada que vel' com as creanças de sete a
tTeZI! annos, ninda suppondo neIlas uma con
staute assiduidade. As tlieol'ias e eL grammatica
selo a nossa clia.fla (c'est là notl'e plaie) ; re
servemos para mais taI'de a sciencia. lexicologica;
e ba te-nos tl'<.lllSCreVer aqui estas duas pa
lavras, para põr de manifesto quão extempo
raneos são em semelhante meio estudos taes. »
(3)

O director do Museu Pedagogico de Paris,
B. Berger, no seu relalorio a e se cougresso,
abundando nas mesmns opiniões que o outro
relator (F. Ley) da questão do ensino gram
maticnl, formula egualmente o parecer de que
a escola de primeiras letLrns, durante o periodo
elementar, c que finda aos 13 annos " deve cir
cumscrever-se cá orthographia usual e ao uso
correcto da lingua parn as necessidades mais
ordinarias da vida •. (4,)

Brélun, compendiando o estado geral das

(i) BAIN: La Selenee de l'éd"ca!ion, pag. 159.
(2) F. Ln : Op. eil., pago 255,
(3) A, nu MESNIL: LeUre a M. Julcs FC1'l'Y, millisll'C

de I'illstrllclic'l pllblique cl lles bealIX arls, Par., i880, Pago 24,

(4) COII.ql', IIlternat. cle I'ellscig,ll,' Bl'lIxelles, 1880, R!tp,
ports Plélilllin, ire soet., pag. \la9,

23

iq,éas na expo ição universal de 1878, escreveu
duas pagiuas de profuuda meditação, no exame
deste assumpto :

« Quando n leitw-a e n escl'ipta só por só »,
dizia elle, c absorviam o melhor do tempo e
das energias intellectuaes dos principiantes,
forçoso era espa~ar para mais tarde este outro
objecto de estlldo, novo tormento Pa?'{( o mestre
e o almnno : a grammatica, Depois de longas
hora inteiramente consumidas em soletrar,
e escrever pngiuas e pa~inas, entrnvam, não
meno long-as e enfadonhas, a horas da ortho
grnphia : regras que aprender de cór, di
-elados de npplicaçi.io, analy ('s grammaticaes,
reducção de lodas essns tarefas a limpo. Não
nos é passivei figural' nssaz a idéa que leva ao
espirito do menino toda e sa cópia de pnlavras,
o e/leito que ha do produzir, numn illtelli
gencin nascente e de-pouco amanho até entiio,
esse pl'ecipitnclo in~resso no mnnrto abstrac,
to, esse regimen de estudos completamente
facticio, de uma nridez c uma monotonia
desauimadoras. PÓde-se exigir que o menino
se Jhe submettn, ~nns não que se interesse. Em
relação á lingua, como aos demais a sumptos,
essa maneira de en ino, necessariamente fun
dada, por uma parte, na memoria, pela outra
nn obediencia, é uma aberraçi.io vil,lenta (tm
tOU1' de f'·l'ce) , que mal n]'anl/a a algun nnnos.
Distribllida por esse modo, a iustl'Ucção já não
é, como estaria emallntul.ezndascoi~as.um

estimulante e uma recl'einçào pura o entendi.
meuto, mas uma disciplina supportada a poder
de coacção, que, quando me-mo augmente o
numero de noções, é diminuindo a iuiciativa,
a li vre acção das faculdades men tues. A scieu
cia adquiridn assim llão e assimila pelo espi
rita, o qual a repelle, tanto que se de nfoga
dessa athmosphera artificial da e cola, para
entrar na viJa commum, e recupernr o seu
movimento natural,

« Muito ha que os bons mestres deram pejo
perigo, e se preoccupnm de ncudir-Ihe com o
remedio ; para o que os babilitam os metbodos
novos. Ensinad'lS como hoje em din importa
quo o ejilm, a leitura e a escripta imprimem
o impulso inicial no astudo da linglLU, ligan
do-se tão intimamente a ellas este estudo,
que se não póde precisar em que instaute
principie, O aI umllo das clas es elementnres
iguora o que vem a ser a gl'3mmntica, e todo
o.dia, entretanto, a exel'cita. Quando chegar
ao curso médio, saberá ns regras mais geraos
da liogua e da ortbograpbia, discernirá os
generos, os numeras, as fórma principae dos
verbos, as principnes funcções dos vccabulos;
mas todos esses conilecimelltos lia de p?ssuil-os
sob a fÓI'ma concreta, tendo·os adljuirido, não
á força de decorar regras (pOl'qlw nem 1!elas
meIos lhe deve passaI' a grammatica), mas por
meio de multiplicados exercicios de linguagem
e reflexão, n um tempo. o dominio dns pa,
lavra ,como no das coisas, se lbe incute, desde
as primeiras semanas de escola o habito de
observar, comparnr, e reflectir, Nunca o fi
zeram considerar o signal sem a palavra, nem
a palavra sem a idéa ; nunca lbe impuzeram a
necessidade de apprender, sem comprehender,
de começar pelas formula ab tractas, e lrocar,
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DaS suas operações intelI~ctuaes, peja coorde
nação da logica a coordenação da naturezâ.
Dirigido dest'arte, o menino pas a das classes
elementares (petítps classes) ás médias com uma
provLão mui exigua de termo grammaticae,
ma com uma preparação pratica e intuitiva
sufficiente, para o dispor aos estudos mais ys
temalico ,que a seu tempo encetará .• (f)

Conhecido as im, /leio concurso das aucto·
ridades e do factos que levamo~ expo tos, o
e tado da questão, formularemos a orientação
da nos a reforma nas con lu ões seguintes :

Lo) Da escola t>lementar ( a escola lIe pri
meiro grilU ) h3 de ser absolutmne ..te excluído·
o ensino das t!leol'ias .qmmmaticaes.

2.°) A cultura da lingua vernacula princi·
piará desde o primeiro momento do curso
elementar, pelos processos i1ituitivos. (2)

3.°) A ba e de toda e ta especie de en ino
con isli rá nos exercicios praticos de expre são
e redacção do pensa men to, de com po ição e
e tylo, exercicios que con ·tituirão «a pedra de
toque dos estudos» (il), e q.ue são perfeita·
mente exequiveis, por uma graduação intel·
ligente, logo que a c1'eança compça a escrever
as primeiras p/lmses. (il)

4.°) O 31vo incessante da cultura da Iingua
estará em crear no alumno o hubito de enun
ciação prompta, desembaraçada, clara, aplwo
priada e fiel.

5.°) E-se en ino resultará do complexo do
trabalhos escolares, cada um de cujos e tudos
contribuirá para o cultivo da lingua mater-lIa,
especialmente o estudo das sciencias de observa
ção, que devem dominai' toda a esc'Jia. (5)

6.0) Só na escola da se.qlUido !J1'au o alumno
começaJ'á a manusea1' (l .qrammatica.

7. ") Ainda nesse periodo, por-ém, se banirá
iuteir-alllente dú ensino o apPHrelho das ab
s tracções ociosa, ( cette m,anivelle toul'nant
toujout'S à vide») (O); a tbeor'ia será redusida
sempre ao minimo; a definições succederito,
em vez de preceder-, ao conhecimento concreto
e cabal, lJclo alumno, da entidade definida j as
regrils não se form ularão, emquanto o discipulo
t'ealmente já as nào possuil' (i), e exercitar com
de embaraço; as cJilssificações Iimitar-se-hão
aos elementos essenciae.s ; a analy e gramma
tical erá simplificada, e re.tringida, am
pliando-se, pela analyse lexicolog-ica, a inves
tigação do sentido, das affinidades 1'eaes da pá
lavra, do eus agrupamentos e familias na-

(i) BRAUN: 0/1. cit , pags. 585-6.

(~) < A gram!Jlatica é a vida O O ponsamonto quoti
diano da creança. O quo ha, porém. é quo se não /la
de ensinar medilnto definições o catbecismos. O enbino
intuitivo dove apl'licar-so á grammatica, corno a to,( a a
aciollciu..' Jop"nANo. V. Blll/S in /lu CongrAs Internetionat
do I' EnssiglliJlllsni, n. 6, do 27 do ag. do iS '0, llag. 2.

(3) MICIl. BnBAL: Mé/aug. de mythol. st dslinguist.,
pag.353.

(4) D.voil's d'érolie.·s américaills l'ecllcillis li l'e31position de
Pliilode/l'hiIJ (i 76), pa.· F. BUls ON, ct ll·od. paI' A. LE
OUNO. Pads, t877. Pag. I, 9.

(5) F. Lu: Op. cít., pags. 257-8.
(6) M'CII. Bn"AL : Jl1é/ongss. pago 363.
(7) 16. pago 360.

turaes (f), a explicação, quanto ser possa;
histOl'ica das origens de sua rórma actual, das
suas funcções no uso contemporaneo da lingua.

R 6.0

Rudimentús das sciencias physicas e natw'aes.

MI'. Ruskin, o eloquente artista, a cuja iu
fiuencia se deve, em uossos dias, o despertar
da v~da artistica no seio da Inglaterra,
e cUJa benefica propaganda substituiu, no
sentimento publico, o culto das antigas con'
vençõfl pelo estudo reverente e alTectuoso
da natureza, actuando profundampnte na
modema cultura popular do seu paiz, MI'.
Bu kiu lamentava um dia o e quecimento da
natureza na educ,lção, em palavras lue pa
recem tecidas de pl'Oposito para o estado
geral do en i00 entre nós.

« Ate bem recentemeute », dizia elle, « toda
a euergia da educação convergia, de todos os
modos po:siveis, para extinguir o amor da
natul'eza. Toda a instrucção que eutre nós se
tinh:J e buvia por essencüd, era puramente
verbal, completando-se pelo conbecimHntu de
scjencÍ1Js abstrartils j ao pa so que qualquer
vendor mallifestlldo pelas creança' pal'3 ub
jeclos puramente naturaes soffria violt'nta re
pressiio, ou era escrupulosamente ci rcum-
cripta ás horas de recreio; tomando-o e as 'im

iUlIJossiv lao menino estudar- ulfectuo~al1lente,

sel1l quebra d.. eus devere;', a obra divina;
pelo 'llJe o amor da natureza viera a constituir
p"culial'men te a ca racterlstica dos V;It! ius e
ociosos (bl'c'·me inlw'entl!J the charactlristic af
truants and idlI'1's). »)

Por houra sua, a patria de Ru kin não
tar-uou em escutar a voz dos altos espiri tos
que a chamavam a reconciliar a educ:lçào com
a natureza; e a Inglaterra empr 'ga Iloje
heroicos esforços, para levar aUlplament· a '
eO'eito es a transformação, a mais profunda,
a mais pacifica e a mais bemfazeja de todns as
revoluções sociaes: a r-enovação da cultUl'a
popular pela arte e pela sciencia, inullguratlas
no eosino de de a escola.

Quando razões moraes do mai elevado
car,.cter não militas. em a favor desta reforma
(2), bastara, para lhe a egurar o triull1pho,

(i) Sob o titulo LifÕCS de palavras; i\Iichol BI'éal o Aua
10Jo Bail\y arplical'am admiravolmonto ao cslutlo do
latim osso utili.simo pl'OCOS'o. Vor: Leçons de mols. Les
mots latim grOllpeS d'aprés/e se.1S ci l'étymologie. 00111'5 élé
",elllairc. - Coltrs illtel·médiaire.- COllrs Sllperielll" _ Pai'.,
{88I,i88:!. 3 vais.

As~im, ao pa.so lJua outl"oro. o dominio das hun.allÍlla
des classicas tenolla a iofundir ã immobilidatle dll morto
ao cn.ioo das línguas contomporanoas, hojo os procosos
modornos do onsino dos idiomas vivos começam a trans
miltir vida aos mothodos do approndor as linguas oxlíltctas.

(2J A acção otlucadora do oosino sciontWcn Ó 10.1 voz a.
mais podorosa do todai as inl1uoncias llJoraos. < Quom
quor '1uo rO onheça os padocimentos o m dos insepal'a\'ois
da \'ida, ainda do um vermo. supportará, croio ou, o qu i
obão quo Ibo incumbo mais valorosa. °submissamonto ...
Mas, do outra parto, vorá prodominar a folicidado ontl'o
os ontos auimados; contomllJará a bolloza, quo so lhes oIis
tribuiu 001 profusão; roconhocorá antro eIlos, do>do o
summo até ao ínfimo, 'nUla rocondita o maravilhosa har
monia, quo aos sous olhos será a rofutação victoriosa ,Ias
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ante o espirita eminentemente pratico do in
glezes, a utilidade suprema, inc.om paravel da
pop'Jlarisa ão desses doi ramos de conl ed
menlos. Pilra os individuas, como para as na
ÇÕO", em coja formação mental não entrar
corno base a preparação esthetica e scien tillt:a,
a lucta pela exi tencia é om jogo perdido.

Com infinito gosto c o mais judicioso hu
mour, o ~abio Huxley comparou a lucta entre
o homem e as dificuldades que o rodeiilm a
uma va~La e porfiada partida de xadrez.

« Demos », observa elle, «como pl'rfei ta·
mente cerLO que a vida e fortuna de cada um
de nós Jepondam, mais dia meno dia, de um
lance de xadrez. Nesse caso qual de nós não
sé julrraria obrigado a ensinar a toda a nossa
prog-ellitura n regras des. e jogó? , • Ora"
continúa Huxley, c a realidade é clara, ele
mental': a vida, a fortuna e a felicidaúe de
todos nós, as im como, mais ou meoos, as
daqllelles coja existencia associa-se á no~sn,

depenúem de que nos inteiremos das regras
de UIl1 jogo inlinilament mais ditlicultoso e
intrincado qoe o xadrl'z, jogo em 40e se
con tende ha seculos immemoraveis, sendo
por ua vez cada um ue nós, homon c mu
lhere , o jogador com quem se trava a par
tida, O tClbuleiro do xndrez é o mundo; as peças
cOllsi tem nos phenomenos do univer o; as
regras são as qoe chamamos lei da natureza.
O parceiro é invisivel a nós. Selllemos que o
seo jogo é sempre leal, correcto e paciente.
Ma , ainda mal I sabemos tambem, e á nos a
ilU ta, que não lhe pa sa despercebido um erro
nosso, nem condescende jamais COlO a nossa
ignorancia. Ao jogador habi I proporciona os
maiorl's lucros, com essa especie de exuberante
gcnero-idade em que os fortes manife-lam o
seu gosto pela f1lrça. Ao mau jogadol', porém,
não fal ta cllm o cheque- ma te (one 'UJlw pla.lls
ill is checlcmaled), sem precipitação, mas sem
piedade. A alguns de vós esta metaphora lem
brará a fama a tela, em que Retzsch pintou
Satan jogando ao xadrez com o homem a sua
almil. 'rrocae o maligno inimigo desse quadro
num anjo sereno e forte, CJ.ue jo~ue, digamo
assim, por alfeição ({m' love), preferindo pel'der
a ganhal',- e não podereis descunhocer nessa
pintura a imagem da vida humana. » (i)

A intuição das vantagens directas da

doutrinas do modorno manicbeismo,o qual encara o mundo
como um armentio de escravos, acurYados, sem treguas, ao
peso do trabalbo, saciados de amargura e dominados
unicamento por intuitos uLilitarios ... Resumn as minbas
conclusões assim: Quando a biologia pede um logar, Ioga I'
~apital, num plano de educação digno de lal nome, não
carece defensores. Eliminar as sciencias physiologicas
do programma dos estudos, é desamparar o ostudanle ao
mundo, sem o ter apercebido para a vida medjante a
sciencia cuja materia mel boI' lhe poderia desenvolver a
capacidade de observaçãn. ElIe ignorará, os factos que
mais importam li, sua ventura e á venlura do protimo;
será incapaz de reconhecer RS fontes principaes da belleza
na creação divina; não se poderá estribar na crença
em nma lei vi"a, na ordem que se manifesta pnr entre
modificações e variações infinitas. e qno aLravez dollas
é constantemente di$cernivel, crença que reprimiria, ou
moderaria, ns lllo..imentos do dosespero. que certamente,
cedo ou tarde, o aeommetLerá, si se Interessar de um modn
serio pelos problemas soeiaes.' Hungy: Lay sermOIlS,
addresses alld reviews (New York, i880), pag·. 90-91,92-3.

(i) HUXLEY A libeml educalion. No vol. Lay sermo~s
rag. 31.

sciencia como instrumento do ensino commum
impres ionou intimamente a grande nação, a
quem e~sas palavras se dirigiam. Não menos
que cinco com missões se instituiram, para
inquirir acerca de te grandioso interes e, no
espaço de :l5 annos.

Do relataria da primeira, nomeada em i86i,
extrahimos este topico ; « A exdusão da scien
cia, em nosso entender, é um defeito mani
ft'sto na e cola e um grande mal pratico
(a great practícal evil) : estreita indebita e
perniciosamente (inj/.lriously) a educa~ão nos
moços, assim como a instrucção, o intere e
e os commettimentos do homem na idade
madura. D'entre o copioso num~'ro de indivi
duos, que pouca ou nenh uma aptidão têm para
a litteratura, muitos ha que a revelam para a
sciencia, especialmente para a sciencia que
entende, não com abstracções, mas com objectos
exteriores e sensiveis. Quão numerosa é a
abundancia destes, nunca o poderemos co
nhecer, elllquanto a educação ministradn nas
escolas fôl' puramente litt~ra ria; mas ninguem,
que haja ob 'el'vado cl'eanças e homens, poderá
pôr em duvida que os casos desla ordem não
são excepcionaes, nem raros. Nem, ainda
quando verdadeira fosse, seria proc delHe a
resposta de que, ne se tne, mais cedo ou
mai' tarde preponderará a vocação de cada um.
E' falsa e ta supposição. Estamos per oadidos
de que muita gente chega ao lermo da vida
sem ulil applicJção mental, sem o ulular inte
resse da dedicação á especialidade de um es
tudo predilecto, em con eq uencia de a falta
de iniciação, durante os primeiro annos, no
genero dt! ensino para que lhe era lalhada a
intelligencia. Com tudo, não é só para e te
rasos que se deve de ejar a iniciação da ju
ventude nas sciencias da natureza .... ElJas
npuram, e cultivam directamente a faculdade
observativa, que, em muito individuos, jaz
quasi dormente a vidol inteira, o poder de
generalisar com exactidão e rapidez, 08 ha
bitas intellectuaes de ordem e methodisa
ção ; aco tuma os moços a traçarem a se
quencia de caosas a efi'eitos; familiarisa-os
com uma e pecie de rnciocinio qoe os interes
sa, e que lhes é susceptivel de prompta com
prehensão; sendo, outro imo o melhor correc
tivo contra esse vicio dos espiritos malde per
tos (half-awalcened), por força do qual fogem
de todo o esforço, que não seja, como a
applicação da memorin, puramente mecanico.l)

Não foi menos decidida nesta opinião a com
missão especial de i86q" entre cujos membros'
se notavam nomes da eminencia dos de Lord
Lyttelton, Lord Derby, Sir Stafi'ord Northcote,
o bispo de Exeter e MI'. Forster. Eis algumas
palavras do seu relatorio; «Não podemos con·
siderar completo nm plano de instrucção, que'
omitta o estudo de um assumpto de tão ele
vada importancia. Ao nosso jnizo, é facto
demonstrado que o estudo das sciencias natu~

raes desenvolve, melhor que outt·os quaesfluer
estudos, as facnldades de observaçã'o ;.dlscí
plina o entendimento, ensinando a inducção,
assim como a deducção; estabelece uma pro
tlcua compensação aos estudos de mathematica,
e linguagem, e fornece muitos conhec'irÍlentos'

.. J
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de alto valor para o deante nos misteres da
vida. » (O

Outra Scicl1ce Commission dizia, armas de
pois: «O verdadeiro ensino da sciencia con
siste, nITo meramente em communicar factos
scienlificGs, mas em habitu~r o alumno a
observar por si mesmo, a discorrer slJhre o
que obser,a, e .contra ·tear, mediante novas
observações ou experiencias, as conelu ões, a
'lue clJegue. Ora, considerado assim, duvi
damos de que outro qualquer e. tudo propor
cione tnntas vantarrens, emquanlo a desen
volver e educ8r as faculdades intellectuaes,
por uma ampla variedade de exercicios ade
quado . » (2)

A commis~ão pre idida pelo duque de De
vonshire, n 11m dos seus relatarias, abun
dando em considerações analogas, declarava
ser da maior relevancia, aos seus olhos, a ne
cessidade de insistir na admissão do ensino
scien ti fico como florte iutegrante da instrucção
oscoJa r. (3)

No mesmo sentido opinava, emum, o rela
taria de i875, exprimindo-se nestes termos:
({ Razão é de seria pezar o omittir-se num
programma de edueaçi.io liberal um grandú
ramo'do cultivo da intelligúucia; e, conside
rando a importancia crescente da sciencia
em relação aos interesses do paiz, não nos é
po sivel deixar de olbar a sua exclusão quasi
como mna calamidade nacional (as litUe less
t'lan a Italional nús{m'lune). »

Dest'arte f:ommis ões após commissões, com
posta de notabilidades indicada pela sua
experiencia e saber depois do investigações
aturada' e minudenciosas, cbegaram todas, e
sempl'c tmanimemenle, á conclusão de que o
menospreço d8 in truc ão scientifica nas es
colas ncerraV:l em i um mal de funestas
consequenci:ls para a ocied8de ingleza,

A au toridade dos inspectores escolares pro
nunci8- e no mesmo tom, e emitle o mesmo
,0to.Mr.Dan by (nm delles) lastimava, ha annos,
a au encia dos elemen tos d8 sciencia experi
mentai no en ino popular. MI'. Leg-31'd (outro)
aponlava no C8ractel' inscientifico da instrucção
elementar um dos seus pontos mais fracos.
MI'. Arnold (um dos de mais nomeada) enun
'ia"a- e a sim: « Quizera eu ver aecrescen·

(l) < \Yo Ihink iL e.lablióbed Ihal lho slud)' of nalul'al
scionco deveJors. betle)' thall allil othel' stl<l!ics, lho obso,'
ving faclIltios; disciplillos lho inlollecl, b)' loachiug indn
clion, os "'011 as doduclion;snpplios a usoful balanco lo lho
sludios of languago and malhomatics aud providos much
inslruclion of graal valuoJo,' lbo occupaliou~ or artor
!ir\!. )~

(2) • Aud iI mn)' \Vali bo doublod wolhor, ia Ibis poiul
o[ viow,an)' olho\' oducalioual sludy oITors lho samo advan.
lagos [01' do\'oloping and t"aining lho monlal facullios by
mOan of 11 groall'llrioly of aptJ"op\';alo oxol·ciso. »

(3) • 'Wo fool iI tho moro incumbent upon IIS lo insisl
nll lho inlroduclioll of scionlific Ir.lioing as an inlegral
parI of s hool odncalioll ... '

Perloncom ainda á mosma commissão oótas palavl'os:
• Inslrur.lion in lho olomonts of nalural scionco should

bo mado an ESSEXClAL parI of lho courso or insll'uclion lN
"LS"'ENTAny SCIIOOL5, Such lossoos should bo confinod lo
uCh fncls as can bo brou~bt undo,' lho di,'ocl obsorva

tiO o[ lho ohild,'ou,lho principal objecl being lo givo Ihom
an inlolligonl idea of lho moro llJ'ominonl phonomona b"
",hlch lho)' aro urroun· oJ. • •

lado, como parte-do pl'ogramma de ensino á
grammatica, á geographia e á historia ingléza
o que os allemães dl:lOOmill8D.l Nolllr-Kttnde
essas noções dos faclos e leis da natureza. Eú
exigiria o ensino de todos esses quatro assum
ptos, em todas as escola ett'm··nta"es, a lodos
os alumno que houvessem tl'ansposto o tercei
ro grau (tlte tltÍ1'd standard), num e u'outro
~exo. Ao seRundo e tercairo grau conviri8
m8nLe!', como aLé agora, a grammatica e, em
addição a el1a, os elementos da Nalu"-K~mde,»

:rodas as opiniões compeLentes, nilquelIe
p[ll~, reconhecem, e pregoam que da implan·
taeao geral, profunda, COnSCil'DCiosa dessa
reforn:a dep~nde o futuro economico, a gran
deza mdustnal, a prepondcl'f/llcia intemacional
do ReintJ Unído. A commissão p<lrlalllenL8r,
nomead8, em i868, pel8 camal'8 dos commun~,
pal'a eX8min8r o e~tado da instrucçlio scien
tífica no paiz, der-J8rilva concorrerem todos os
depoimen tos ouvidos no del.mrso do inquerito
em ~stabele~el' que nada, sem essa provi
dencl8, «seria capaz de manter a posição in
dustriai da Inglaterra ú yangutlrda das na
ções,» (:1.)

Ainda em janeiro de 1881, um dos in. pec
Lares escolares escrevia, no seu relaLorio an
~~al, estas ~em expre . ivas palavras: « Rego
sIJar-me-her de que estas materias se ensinem
nas e colas elemeutares, custe o que custar
(at w!tosoevcl' cost it may be); porquanlo é cor
vicção minha que a disseminação de laes co
nbecimentos pela mas a do povo (amon.fJ lhe
mass of the peopl~) não so póde e paç8r; si é·
q~e nossa patna fIuer hombrear', na car
reira do progresso, com as outrus nações civi
lisa das. (ir lIlis co~ntr1J is to kcep abl'east of
olheI' clVzllzcd natwns ln the 'rilce of pro 'l,'ess.)>>
(2) A penna que escreveu estas linh8S não
pe.rte~c& a ~enhum nucleo de propaganda
sClenllfiC:l: e a de um membro da iO'!'eja offi
cial da IngI8te!'ra, o conego WarbllrlOn.

O movimento nessa direcção vae por mais
de doze annos que começou no seio d8quelle
povo, e de dia em dia mais sensivelmente se
apressa. Não só os actos legislil Uvos, mas
principalmente a influencia e 8S decisões do
governo têm contribuido etncazmente para
e se progresso; e eSS8S medid8 8credila Hux
ley que se!'ãu «mais IIteis á (I'licidade d') povo
do qlle mtlttas m/relanças p~litlcas, origem de
lucta.s re~umbantes,» Já então o c(,)llspicuó
phYSlOloglsta, que desde o pl'indpio desla nova
éra occupara um dos lagares de examinadores
communicava :lOS seus ouvintes q'ue as prov8~
de capacidade na instrucção elementar a'bran
giam pelo menos dnas mil series de respo tas
a questõe de ph ysiologia, «proven ien tes
de moços, filhos das classes opera!';;],,» cuja
educação fazia-se nas escolas já ri esse tem po
espalhadas por toda n extensão das Ilh8s Bri
tanicas. (3)

(I) • Nolhing loss ",iII suffico lo mainlain ollr posiliou
in \110 van of ir,duslrial nalious .•

(2) Gelle,.al Repor/, {DI' lhe Yca·'· 1880, by her M~iestil's
1l1spectol', the Reu. Calloll Wal'blwlon, 011 r!Lo schools lns
poc tod by hilll int1le Wincheslel' Dist"ict,

(3) 011 scielltiflc cdltcatio,í. Lay sel'lIlons, pag, 70.
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Para mostrar o cur o dess6 desenvolvi
mento, apresentamos aqui o quadro official do
ensino scielltíOco nas scolas mglezas durante
os OllZe anuos que findaram em i880:

Annos Numoro das escolas Alumnos do scioncia

i870 799 34.283
i8i{ 908 38.015
i872 8411 36.783
i873 LI 2 48.546
i87!, 1.336 53.050
i875 L 299 ;;2.66)
i 76 L 426 57.988
1877 L 3~8 55.927
1878 1.297 57.230
i879 L355 59.519
i8BO 1.391 60.8H (I)

Nas escolas prussianas a historia natural.é
-um dos elementos de in trucçíio.(2) Na SaxoDla
fazem p~rte <lo ensino primaria. os pri?cip~os
elementares e practicos da physlCa e SClenClas
nalurae (Natttl'geschillte und Natade!tl'e). No
grão duc:ado de Uaden a lei de 28 de junho de
i864, incluo enlre os assumptos escolares a
hisloria natural e a physica, recommendan~o

especialmenle as cuas applicações á economIa
rural. (3) . .

O ensiuo escolar das SClenClas é um dos
pontos caracteri ticos de aILa civiJis~ ão em
qne o Sllecio e a Noruega se avantajam ~os

demais paizes enropeu . Anta a e plendlda
collecção de aves, de peixe, de gramineas,
que representava, na exposição nn.ivel' aI ~e

i876 o adean tamento desse ramo de Illstrucçao
na escola sueca, exclamava a commi são fran
ceza: « Quando se sohe que o conjnncto
destes objectos está, naquelle poiz, sob os o!hos
dos ulumno ainda nas escolas I'!waes, cUlda
so passar por nm sou ho .)) (4,) Os. rela torios rIa
exposição de Philadelphia consIgnam outro
melhoramento ne sa direcção: a creação do
observutorio meteorologico escolor, modesto,
mas dotado de tod03 os instl'Umentos iodis
pensa veis ; innovação que, na ~necia, ~e pro.
cura annexar a cada casa de Illstrucçao prl
mario, «e que )), dizem os delegados pedago
gicos do França, « pódo para o ~eaote prest.3r
immensos sel"vicos tanto ao enslllo pnmano,
quanto á ciencia met~or~logic3. » (5) .

Da Sui sa podemo JUdlcar. enlre outr~s, 3
lei de 8 de marr.o de 1870, que, no canlao de
Berne enlre oS\'amos do ensino da escola pri
maria' abrana-e« as noções mais essenciaes .da
historia nalurnl )) (art. io); 3 de 21 dl1 fev~relro

de 1865, art. i3, que inclue « '.ntre os obJec~os
do eosino nas e'colas publicas, as noçoes
elementarbs 'dessas sciencia », e a de i9 de
outubro de i872, que no art. .33, estatue p~ra
Genebra: « Nas escolas publicas ... o enSIllO
comprehende as noções mais elementares da
historia natural. ))

(1) T1UCllty-cighth rcport of the Scienpe aliá Al·t Depal't'!lellt
of the COnlllli/tee of Co""cit on Eállea!lon. W,U. AppendlCes.
Presentcá to botl. Houses of Pal'!iament by cOllllllalld of Her
Majesty. Lond., iS8l. Pago VIl!.

(2) TIlc Eáuc. Codc ofthe Pmss. Natioll, pago 9.

(3) L,\VELBV1>: Inst. UI. pe"p., pago i3i.
(4) BUISSON: RlppOl"t, etc., pago 391.

(5) Ibid.

Na Hollanda já ante~ da lei elo i7 de 3g0 to
de i878, cujo art .. 2° « ~omp.rehende_ ob a
denominação de ensmo prlmal'lo as noçoes da
sciencia naturaes )), & lei de 13 de ago to
de i857 art. i o, envolvia no « ensino ordi
nario» 'das e colas, o qual cooslitlle o pri
meiro grau da instrucção popular, « os ele
mento da historia natural. )

Na Belgica as noções elemenlares dos scien
cias naturaes con tiLuem parte es encial do
prog-ramma escolar. (Lei do i o de julho de
i879, urt. 5. O)

O art. 1" da reforma franceza de 28 de
março de 1882 comprehende no quadro.da i.u
strucção obrigaloria o. elementos de SClenCJ:l
physicas e naturaes. ..

A lei grega, volada em 11 deJauelro de i878,
encerra na inslrucção escolar os elemento de
geologia, mineralogia, botanica, an~luopo

logia e physica, bem como os .conhecllnentos
praticos indispen aveis de agl'lculturo e hor
ticultura.

Na Austria, depois da refo.rma de i868,
se acrescentou ao plano do e11SIOO elemenlar,
31ém da geograpl1ia e hi toria, a hislol'ia 'na
tural. (i)

Nos Estados-Unidos é immen.o o desonvol
vimento, qne tem, na escola, o en ino cienti
fico. O Ohio, o prim~iro .Estado que procurou
organizar geral e sClentllic3mente esse ramo
fundamen tal da instrucção, obteve, nesse
empreheudimento, o triumpho mais completo,
podendo ufanar- e de que este ~en~ro de edu
cação ~e estende, no seu terrtlOrlo, alé ao
primeiros grau da escola, onde, Das classe
elementares, é professado pela' mestras, duo
ranle uma hora por semana, 011 ii 4, .de h~ra
por diil, «com satisfação g~ral ), diZ BUls
son. (2) No III inois as prop,'/as esc~las ':u)'a~s
profes am os elementos da e~u~açao sCleI!tl
fica. O Tew Jersey tem imprlmld? lar.go Im
pulso á instrucção e colar Das SClenClas. Na
expo ição de i87(j represenlav, m esse E tado
i5.500 composiçõe' de alumno ! ve!'sados pela
mór parte nos assumpto sCleotlficos: Nao
faltavam as COltntry schools nessa admlrovel
exhibição, onde figuravam 96 % das escola
publicas. Em s.umma, pa~'a mos.tral'.a orga
oizaç.ào ordinal'la do e!lslOo sc!entlf1co. nas
e colas americanas, a IDformaçoe~ egllIntcs
constituem l m qundro claro e pre ISO:

Geo.qmphia : Dez anno de curso, a datar do
primeiro da elementary sch~ol: .

Bistm'ia : Sete amws, pI'Jnclplando no i o da
gramrnal'-school até ao 3° da h(q/i-scltool.
. Physioloqia: No 3° e 4,0 da grammar-school.

Physica': o 2°, 30 e 4,0 da grammar-sc/wol
e no 2°, 3° e 4,0 da high-school.

Chimica: No 3D e 4,0 da grammet)' school., no
30 e 4,0 da high-school. .

Bis~ol"ia natural: C0I!fE-ndp.-se, .nos prI
meiro annos, com as liçoes de COIsas, en
trando a de tacar-se no 20 da gl·Q1n1n.m··sc/wol,
e pro eguindo até ao ultimo (l~0) da hzgh·school.

(1) IJIPPEAU: L'ius/l·. publ. C'l Allemaglle, pag. Ui.

(2) DplsS~l\: Rappol'l, etc., pago 385.
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pela botanica e pela geologia. quanto os mais
velho • (i)

Do coJleg-io Clifton: 4)« Aos discípulos da
mais tenm idade. » (2)

Do collegio Malvel'll: « Na primeira idade,
logo qne o alumno entre na escoln.. » (3)

Da escola de Taunton : • Na infima idade
em que as creanças forem admittJdas á es
cola. » (fJ,)

MI'. H nniker, director (head-mnstel~ da
escola de RossaIJ, estabelece, como fructo da
sua exp riencia, a these de que a percepção
das sciencias naturaes • ti talvez, das nos'as
faculdades, a pl'imeim em .e desenvolveI' (is
pel'haps the first in dl'velopmellt of oU!' po
wers). »

MI'. Tuckwell diz:
, Quanto á edade accommodavel aos estudos

scientificos, posso affirmar que nunca encon
trei um menino, p01' mais mopo que fosse, cujo
espil'itu não se dde/tasse, e lucrasse com elles.
A faculdade de observação é talvez a primeira
que se de envolve ... Tenho fundamento, para
dizer, sem vacillar, que a in ·trucção scientifi·
ca deve principiar, desde que omenino se inicie
na escola. » (5)

F~raday, o eximia chimico e phy ico inglez
a quem tanto deve o progresso d~ intelligen·
cia humana, depondo ante a commissão do in·
queri to escolar (&hooI5 Inquiry Commission),
exprimiu energicamente a mesma persu~são.

Referindo·se á sua experienciapessoal, disse
elle :

« Nas minhas conferencias juveuis do Na~
tal, nunca encont/'ei um menino, por mais ver·
de que {osse, incapaz de comprehender iotel
ligentemento o que eu lhe expunha. Todos
depois me dirigiam perguntas, que eviden
ciavam a sua capacidade .• (6)

O Dr. Cal'penter, o celebre physiolog1Sta
britannico, foi perguntado, no inquerito a que
alludimos : « Acreditaes que o espirita, ordi
nariamente fallando, seja tão aplo para pene
trar as·sciencias n<lturaes, quanto a gramma·
lica, durante o primeiro periodo da vida 't »A
resposta do iIlustre sabia foi esta;

« Eu diria ainda mais: é mais faci] fixar a
attenção de uma creança em coisas que ella
vê do que em abstracções .• {7j

• (1) < Cannot be taught to observe too early: yonngost
boys ar intoreslod in Botany and Goology as older boys .•

(2) < As voung as possiblo .•

(3) < A.L the oarliest age Lhey come to sehoo!. •

(9 < A! Lhe 'lowesL age they are admiLLed to sehoo!. •
(5) < I ean say with~uL hositation thaL a hoy's seion

tifie sLudies may hogin from tho timo when h.e is first
(1) lh., pags. 78-80. sont to sehoo!.·
(2) HIPPBAn: L'instr. pl/b/. áatlS l'At1Iel'iqlle áll Suá, (6) < I have nover found a ehild Loo young to un-

pago 37. dorstand intel1igent1y whatl told bim. Thoy eamo to mo

(3) B . Ra' 330 arterwards with questions whieh proved thoir eapab1-
RAUN: PPOl', pag. . liLy ••

(4) lh., pago 3S2. (7) < Do you think that the mind, ordinarily speaking,
(5) • Never too young to be taughL to observo natural Iis as apt for t~o eyereise ofits faeullies upon tho subjol)t

o bJeets attontively • of natural seleneo as UpOll grammar and mathomatleal
'. . subjeels aL the oarly poriod of life ?- I should say more

h
(6) • From lery eariJo t age at whleh thoy como to so; Lhat it is more eaay to fi>: a ebild's atlention upon

se ao!. • somethini whieh ii seos than upon an abstraetion .•

Economia politica: No 2° e 3° da Iti.q/t
3chool. (O

A Republica ArgenLina dirige-se pelo mesmo
rumo. Seo-undo os seus regulamentos, o en
sino primaria abrange a hi toria natural,
juntam nte com os elementos de pbysica e
chi mica. (2)

O Japão, emum, de de i872 associa ia e
parav lmente ao ensino popular, em todas
as escolas, a pbysica, a chi mica e a hisloria
natura I. (3)

A questão da necessidade do ensino scien
titico na e. cola popular affigura·se· nos resol
vida, portanto, em presença da aUloridilde
universal dos factos, que acabamos de gru
par.

Em que idade, porém, prinCipia a er pas
sivei, na inrancia, esta especio de cultura?

Não hesitamo n::t resposta: de de os seus
prlm iras pas os na escola; desde o Kindel'ga1"
ten até á e cola superior.

Referindo-se á botanica, á pby ica, á phy
siologia, observavam os dpleg~dos francezes
na exposição de Phil~delphia: • Cada uma des
tas sciencias, cujq nome parece um e pantalha,
pre ta-se a submini traI' assumpto a lições tão
simples quanto utei . Podem-se escolher para
cada idade, no dominio das sciencias physicas
e naturae; muito. objectos, plJenomenos e
experiencia mais faceis de expl ic~r e tam
bem, confe emol-o, mais proveít1sos a quem
os conbecer, do que boa cópia de regras de
syntaxe e definiçõe arduas, de que anda
ouriçada a grammatica. Nem se creia que este
ensino e deva reservar ás cla ses superiores.
A experíencia demonstl'a ser· pos ivel e, até,
vantajoso encetai-o desde as classes elementa
l'OS. ) (4,)

lia seis annos, a junta dos mestres em
chefe das escolas publ icas (Colllmittee of
Fiead-lIfastel's of Public SclIOOls), em lngla
terra, expediu circularmenle uma serie de
questões, dirigida ao profe sarado primaria,
acerca de varias a sumplos concernentes ao
en ino elemen tal'. Eis, quan to á idade ne
cessaria á c~l~ura scientitica, algumas das
respostas colhidas:

Do collegio Clifton : 1) < Nunca é cedo para
começar a ensinar as creanças a observarem
attentamente os objectos naturaes .• (5)

Do collegio Clifton: 2) c Deve começar
esse ensino desde os mais verdes annos, loqo
que o menino entre na escola. • (6) ,

Do collegio Clifton: 3) < Nunca é demasiado
cedo, para aprender a observar: os alum
nos mais moços mostram-se tão interessados
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Huxley, no seu ensaio on a Scienti(ic Edu
cation, enuncia o mesmo conceito:

« Pergunta-se constantemente quando deve
dar começo a educação scienlifica. Eu res·
ponderia : com op1'imeiro alvo/'ece,' da int~l
liqencia. (I should say with the dawn of m
telliqence.) As creança procuram informações
de a'ssulTlptos concernentes li sci ncia physica,
desde que principiam a rallm'. (A child seeks for
information about matters of physical scienr.e as
SOOll as it begins to tallc.) A p1'Ímeim lição .de
gue ellas sen tem nece~sidade (the {irst teachtng
tt wants) , refere-se a objecto, desta ~u d~·
quella especie, e, em se acbando a sua IDtelh
gencia capaz de receber qualquer instrucção
systematica, desde então preparada est~ pa~a
aproveitar' o \Jrimeiros elementos da s~lencla
(and as soon as it is fit rol' a systematic tnstl'u:
ction or any lcind, it is (it fo,' a modicum of SC!
ence). (1)

Noutro escripto seu, occupando- e com o
valor das ciencias naturaes emquanto á edu
cação, affirmn esse conspicuo mestre, um dos
prócere da sciencia moderna:

c O~ factos communs da biologia, assim
como os das outras scicncias, a serventia da
varias partes do nos,;o corpo, os nome~, o. ha
bito dos entes vivos que nos circumdam,
podem ser vantajosamente énsinrrdos ás crean
ças mais novas. Os meninos mostl'lIm habitual
mente para com esses conbecimentos uma
avidez mal'Ovilhosa; fixam em si relaliva·
mente com grande facilidade, tudo qua!!to,
nesse genero,se lbe mostra. Emquanto a mIm,
ilão ba brinquedos capazes de Ibes "gradarem
tanto, como uma pequena collecção de animaes
vivo, que se estabCllece. se numa escala lleL:eS
sarinOlenle bem restricta, mas seguindo, to
davia, essa bella ordem methodica dos jar
dins zoologicos.» (2)

A opinião de Huxley accentua·se, talvez
ainda mais caracteri ticnmente, ne te topico :
• Preconizando conlo elemento da [naior im
portancia a introducção das ciencias pbysi
cas na educaçiio, estou lon~e de ter em mira
sómente as e colas superiores. Esta mudança,
pelo contrario, parece-me pl'ecisa especialmente
nas escolas primarias. » (3)

A extrema adaptabilidade das sciencias da
natureza á escola popular não póde, portanto,
~oJfrer duvida. As objecções que ainda impu
gnam esta verdade palpavel, filiam-se, para
nos servirmos de expres. ões do preclaro na
turali ta quo aC3hamo. de invocar, «a e sa
profunda ignorancia do vaIai' das sciencias
pbysicas, que contamina .0 ~spiri~o das clas es
mai~ bem educadas e mais IUtellIgentes.» (li,)

A sciencia aju ta-se com·summa facilidade
aos primeiros clarões do entendimento na
creatura humana. O dr, Henslow, antigo
lente de botanica nu universidade de Cambrid
ge teve a idéa de ensinar á puericia os elemen·

(i) LaP.J sermOllS, pag. 67.
(2) 011 tlle edlloeatiol~11 val!!e Oflll111Walllistol'Y sciellCcs. Lay

serlllOflSj pag. 92.
(3) Lay sel'mOIIS, pag. 69.
(4) 0/1 lhe sl14dy of zoology. Lay sermolls: pago ti5.

tos da sua especialidade scientifica. Para isso
junlou, na parochia onde servia como pastor es- •
piritnal, uma cla se de creanças, originarias das
mais incultas e rudes camadas sociaes de Ingla
terra, dos mais pobres operarias ruraes. O re
sultados da sua auspiciosa experiencia, publi
cados pela primeira vez na expo ição interna
cional de 1851, roram descriptos, ha annos, pelo
Dr. J. D. Rooker, superintendente do jardim
botanico de Kew e collaborador de H. Spen
cer (1), no seu depoimento em um inquerito
parlamentar relativo ao as umpto. Pela sua
irresistivel concludencia verteremos do inglez,
fielmente, esse notêlbilissimo testemunho.
Eil-o:

« Pe"'.qunta. - Cúgilastes alguma vez na
possibilidade de ensin~r botanica ás creanças,
nas escolas primarias ~

« Resposta.-Tenbo-me convencido de que
essa lacuna podia ser faci Imente remediada.

« P.- Quae as vos as idéas a este respeito?
« R.-As minhas idéas deduzem-se prin

cipalmente da experiencia de meu SOgl'lI, o
finildo professor Hen low, lente d botanica
em Cambridge. ElIe introduziu a botanica
numa da in rima escolas possiveiF, numa
aula de tllhos de operarias agricola" em um
remoto sitio de SuITolk.

« P.- Querel'ei ter a bondade de expor-nos
o syslema seguido por elle ~

« R.- Era um systema inteiramente vo
luntario. Elle propuuha-se a inscrever os
alumnos da escola numa ela se, onde lhe en
sinasse bOla'nica uma vez por semana. O nu
mero de dlscipulos, nessa aula, era limitado,
creio que a quarenta e doi _ COOJo a parucbia
continlla apena mil babitantes, nunca se
preencberam, upponbo, na matricula os li,2.
As idades variaVHIll de 8 a cerca de 14 vU 15
annos. A elas e, em gl'imde maioriil, compu
nha-se de meninas. Para serem admittidas á
matl'icula, exigia elle que fos"em capazes de
soletrar certo termos elementares de botaniL:a,
os mais e senciaes á' IJrimeiras lições, inelu ive
algulls dos fiais difficeis de ler. Os que 'e mos
travam habilitados a fazei-o, eram promo
vido á terceira clas.e; e então recebiam o
en ino de botanica, sendo em geral elle o pro
fessor, uma vez por semana, durante urna
hora, 110"0, e meia e, al.qumas vezes, duas horas;
jJorque nesse ensino tinham as creanças o maior
gosto (for t!Ley wer-eexceedmgly [ond of it).

« P.- Costumava levai-as a percorrerem o
campo, ou só as leccionava na e cola ~

« R.- Deixava que os proprios alumnos
reunissem as IJlanlas; mas visitava todo dia a
p:lrochia, indo por essa occa ião os meninos
encontraI-o, e apresentar-lhe o que haviam co
Ibido, de modo que 'as lições se estendiam pela
semana toda. Só uma vez semanafmenle
havia lição formal na e cola; mas DOS domingos
de tarde costumava junctar em sua casa a classe
mais desenvolvida e os que se disLinguíam
nos exames.

(i) . 'a sna obra do biologia, com Tb. Huxloy. V. HERBBRT
SPBNCBR: The pri'lCiples of BiologlJ. Now YOl'k, i88!.. Vol r.
pago v.
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" P.- Encontrava alguma dilIlculdade em
professar, na escola, essa materia?

• « R.- Absolutamente nenhuma; menos do
que no el1sino de outro qualquel' assmn]1to.

« P.- Conhecei o modo como ensinava?
Eram exemplificativas as liçõe ?

« R.- Invariavelmente; o seu ensino era
pratico. As crcanças aprendiam a disling-uir
as plantas, e a decompol-as em partes; a dar
a cada uma destas o seu nome appropriado; a
indicar a relações deHas entre si; em snmma,
a descobrir, mediante as noções obLidas assim,
as relações mutuas entre os vegetoes.

« P. - Dizeis que eram creanças de oito a
doze annos?

II. R.- Sim; e até quatorze.
«P.-E aprendiam prolllplamente?
II. R. - COIJI tl/d!! rt promptide(o a bJa vontade.

(Reaelityalld voltl/ltal'ily, entirely.)
« P.-E iotel'6fsavam·sc cm aprcn er?
II. R. - lntel'( ssavam-Se extremamente. Eram

cxce ivalllente amigas dessas li~ões.

II. P.- Accoso aoeis si o professor Hens]ow
consid r<lva o estudo da IJoJ.anica como meio
de de envolver O' faculdades mentae., de
ensinar as creanças a pensarem? Sabeis si lhes
notava melhoramento nas faculdades intel·
lcctuaes?

«R.-Sim; na sua opinião, era esse o mais
valio o agente pos ivel para o cultivo das fa
culdades de observação e fortalecimonto das
do racioci II io.

II. P. - E rea Imen le estova persuadido de ler
chegado a resultado praticas?

II. R.-Scm duvida nenlll1ma; e a sim todos
os que visitavam a escola, ou a parochia.

«P.-Eram Ulhos da classe mais baixa?
« R. - Da cla~se dos trabalhadol'es de la

voura.
II. P. - E nos mais assumptos recehiam ope

nas el ú!strucccTo mais elementa,' ?
« R.- Sim.'
« P. - E o parecer do pro fessor Henslow

era que o elTeito da addição desse e tudo ao
outros fosse desenvolver o entendimenlo do
aluml1os, tornai-os mai aptos para a reflexão?

« R. - Certissimamente. (1lfost decidedly. )
Era lambem a opinião de varios inspectores
escolares, quo o visitavam, o serem essas
creanças em geral mai intelligentes que as
das oull'as parochias, attribuindo elles a diJfe
rença ao desenvolvimento, que com e se estudo
adquiriam as suas faculdades de observar, e
discorrer. •

ti. P.- Deste modo, está fóra de questão o
bom resultado intellectual desse ensino obje
ctivo?

<1 R. - Fóm de questão (Banand question) . ..
Dirigindo o exames de medicas para o exer·
cito, oargo que por varios annos me tem to·
cado, as~im como os da administração da com·
panhia das Indias Orientaes que me couberam
creio durante ete annos, as perguntas que
habitualmenle faço, e a que os mais dos candi
datos neTo atis(azem, P:1rtencem á ordem da·
que lias, a qlle os alumnos da escola ntstica do
p"ofessol' Henslow teriam ,·espondido. No meu
entender, o principal motivo con iste em que
as faculdade de observação desses candida\os,

emquanto meninos, nunca foram educadas,
jazendo, assim, adormecidas nos que de 'ua
natureza as possuem em grau elevado, e pri·
vadas de todo o desenvolvimento que o edu
cação lhes dá, naquelli3s que as tivessem em
grau inferior. a maior parte das escolas me·
dicas, a somma e substancia total da sciencia
botanica é atafulhada (crammed) em poucas
semanas de lição, e os e tlldantes deix.am as
aulas, sem ter adquirido exaclo conhecimen
to dos mais sim pies elementos scientifi·
cos. » (i)

Desta pagina memoravel deprehende-se que
toda a questão, no resolver este problema,
cousiste excl usivamente no methodo. Que fim
ha de ter o ensino scienlifico, e por que modo
se ha de efTectua I' ?

O segredo rla impotoncia do ensino actual e
do seu peso acabrunhador está na suo irreati·
dad". « !"ong dI' flrl'\p~l'ar ao rJ·pan\~. pIll'a a
batalha da vida, a escola parece amoldada ao
calculo de transportaI-as a outro mundo, mais
turvo, mais penoso; não absolutamente a
paragens encantadoras, mas a uma região occu
pada por impervios abstracções e vagas som
bras. » (2)

Si a instrncção scientifica houvesse de
obedecer ao mesmo plano que preside á edu
cação actual; si o seu intuito fosse povoar de
nomes, datas, definições, preceitos e descrip
ções didacticas a mente da creança, por certo
seria, não sabemos si odiosa, si ridiculo, ou si
ridicula e odiosa a um tempo, a tentativa de
ajuntar este fardo á tarda carreta que a
infancia arras la, gemente, e falfada e amor
tecida, na escola.

Mas esta reforma encarna em si precisa
mente a reacção mais completa contra esse
systema. ElJa parte do desejo de unificar a
educação com ti natureza; inspira-se na justa
indignação con tra a pedagogia "heto/'ica, a
que, já no tempo de Montaigne, 1he dictava
eslas palavra, onde parece tmn luzir opresen
limento da revolução educativa, que os nossos
tempos estão presenceando: «Jo trouve ces
ergotisles pI us tristement encore i nuti les.
Nostre enfant est bien plus pres~.é: ii ne doU
au paidagogisme que les premiers quinze ou

'seize ans de sa vie: le demeurant est deu à
l'acLion. Employons un lemps si court aux
in tructions né.ce ·saires. Ce sont· abus, 05lez
toutes ces sl1btililez espineuses de la Diale
ctique, de quoy noLre vie ne se peut amender,
prenez les simples discours de la Philosopbie,
sçachez les choisir et traicter à poinc ; ils
sont plus aisez à concevoir qu'un conl de
Boccace ... Ce grand monde ... , c'est le miroir
ou iI nous faut regaI'der, pour naus cognoistre
de bon biai . Somme je veux que ce soit le
livre de mon e colier .... » (3) ,

Esse grande livro do universo é o que nós
queremos abrir deante da escola, não para

(I.) ELIZA A. YOUMANS: The Fil'st Boo," of Botany. Now
York,1881. Pags. VII-II.

(2) Sm JonN LUDDocK: Jiddl'esses, politicat alid eàu~atiollat,
pag. 83.

(3) MONJAIGNB: Essais. I, i9.
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recheia r de pesado material as inteJligencias,
mas para llS educar no habito de explorarem os
seg-redos da natureza, segundo aquillo de
Montaigne - « pllltôt une teste b/en (aicte
qu'1I11e tl'ste bil'l1 pleine )); não para en inar
muita cópia d~ coisas, mas para en 'inar essa
arte suprema de aprender di reclamente no
seio da realid,lde, que o mostl'e deve «mostrar
sou as allparencia . ) (t) Crear practiea e
realmente, - pelas investigações elementares
da sr,iencia natural, os primeiros hauiLo' de
observar, - pelas da physica, os de experi
mentar, e demonstrar,-pelas da mathelOatica,
os de preci ar, e deduzir; produzir, no espi ito
das creanyas, o conhecimento, não dos nomes
das coisas, não do que se [UZ drllas, mas
dos phenolOenús e obra!> da natureza, taes
quaes se revelam immedi,ltalllente aos olhos
do alumno (~); desenvolver 11. faculdades de
observaç:lo, de assimilaçno, de invenção, de
prollncção; formar o juizo, a independel;cia
de e pirito ; pro crever « o metllodo didactico,
quo reune informuções, estabelecendo o ensino
experimental, que fecunda os orgãos do
pensamenLo » (3); educar, emfim, organiz;,r
fortemente as intelligencias, e não mobiliar
memorills, não industrial' titeres,- eis o plllllO,
a ac~ão, o alvo da in IrLlcçào scientifica, tal
qual a entendemos, na es,'ola popular,

Nunca IlOS fatigilrialllos do repetir ao" mes
tres as sabias recommendações do profl'ssor
Huxley: c Lel1lbrae-,:o de que, 001 materia
de sciencia physicas, o ensino livresco é
urna {icçàe,>, urna bLlda, Si não vos conten·
tae!> de ser impostores, cumpre qüe aibae~

realmente O que bouverde~ de ensinar nos
vossos alumnos;. e, em sciencia, silber 1'eal
quer dizer conhecimento pessoal dos fnctos,
poucos ou muitos, que possuirdes, (11) Quem
não e"tiver resolvido a entregar-se a esse es
foJ'~o, « feche logo os livros; porquanto Dão
ha nad<l mais verdildeil'o do que es~as pnla
vras de Hnrvey: ««Os que lêem, sem adqu:rir,
mediante os seus proprios sentidos, uma con
cepção dis incla da, COisas, n:io che~am-ao

saber real, não coucebem senão [Jhantas
mas, '1> J (5)

Entendido e practicado assim, o ensino da
scioncia elemrntar é, de todos os assumplos,
o nwis naturalmente adaptavel á infancia,

(i) LOCEE: Thollglús cOllce;'lIillg Educa/ioll, pag, 12:;,
(2) c, "I say, Llioexact antl solill knowleJge: n~t a mere

vel'bal knowlcdgc, bllt a IwolUledge whichis "cal iII ils
charactel', thOlLgh ii ",ag ~e olelllolltarg alld limilet illits extellt,
The know.etlgo Dr Wlllch I speak ""..t be a kll9wledgo
of thin,qs, uoL mOl'ely a knowlcdge Df names o( t/llllgs; an
acquainLnnco wiLh lhe oporatlons and protlucL.ons 01 Na
LUl'o as lhoy llppoar Lo Lhe eye, uoL mOl'oll' an acqualll
tanc~ wiLh what has Iieon sa.d about thom, • Da, \VIlE
WELL: Tlw &ienti{ic Historg o( Edu,catloll,

(3) MLLE, I. GA'rT' OE G,\,\IONO: Gongl', IlIlerilal. de
!'enseign" l.,crc soc., pag, 233.

('.) c Adtll'O;sing mysclf Lo yon as Tcachel's, lwonld sal'
tn.C1'e boalc lea;'ning in Physical 'cicuce is a sham. and c,
dellsioJl; what )'OU lcach J unLcss you wi:;It lo bc illl~oslOI'~J

lbaL l'ou must (i";L know. A real knowledge 11) SCI'
ence means Cl'sollal acquailltttllcc wilh Lhe racL" be thel'
few 01' man)'.> 011 ate Sllulg af Zootogg, lA!! S/)j'lII0IlS,
pag, U8.

(5) HC'LEY: Tlte c;'a!!{islt ~ew YOl'k, 1880), pag, 5.
24

Difficil ,eria, si o encerra selllos nn rigidez
irllpenetravel do verbtli mo, La Chalol<li ,
que, como Duelos ~ Dider(lt, antecipou tanto
o futuro elll queslões de oduca.Ção, ennme
r~va a historia naloral elltro c os pdm"iros
objl'ctos ele que se deve OCCU/][ll' o menino de
seis a de.:; almos, J E, quando lhe objecLa"nm
que no~õ s tae e lavam além da comprebensão
infantil, replicava: c O qne me I roponho a
ensinar ao meuino, slio ral~tos, factus que os
olho,-; nos comlllnnicam egualmentc aos rele
e [Ias trintn nnnos. 01'<1, onde está o difficil
de estudos de 'la ordem?

Um. lição fOl'lnal dada a creanças ncerca
da força mag-nelica do iman o na pol<lrillade
não prenderá um in lante n ,ltlençiio dos
alumnos, não lhes, u citará urna idén, nno
Ihr.s deixará o minimo vestigio no entendi
monto. Apt'esente, por'm, o profes.or nos
seus discípulos um magneto, natural ou artili
cinJ, dê-Ib'o a eXllminar, ponha-o em contacto
com frag-mentos de ferro, aço, ou nickeJ, um
ponco úe limai na, um,ls agolhns; appro
xi me ucce sivnmenle dos paios e' as sub
stuncias; afaste-as, trazendo· as pouco a pouco
alé á parte média, á linha neutra; mostre
lhes v<lrias hastes imani adas, suspen aS li
vrementl1; faça-os distinguil' n orientação,
em que todas se fixam, depois de :iscill~lrem

algum tempo; varie repetidamente as expe
rÍl'nt:ias; encaminhe COIII descriçiic ns per
guntas; e, no correr des e exercício, o me·
niuo, atLenlos, satisfeitos, avido", terão
desl:Oberto - elles mesmos - a propriedade
attructlva do iman, a ua polaridade, a sua len
denei.l fatal para o norte. Adquiridos a sim,
e ses conhecimenlos serão indeleveis no
espirita do menino, e contribuirão com a
mais prodigiosa efficacia para a evolução
educnliva das suns faculdades,

E' copioso hoje o numero do tr'Jbalhos
especiaes que facilitam ao me tre essa mi . ão,
e o habililam a dirigir, por meio de collecções
ruil i mentares de speci mer.s biologicos de
singeli'simos apparelbos chimico e physíco ,
ou, até. sem appurel hos, recorrendo a llbjec
tos do uso mais trivial, o cuILivo inicial de sas
di,ciplinas, (:1)

Os esf"rços e a intelligencia do instituidor
prima rio são tudo; porquanto as mai vnriadas
e adeantnrlas noções experimentae, dns scien
cias da naturezn porlem-se adaptar ao in 'lru
mentos de menos dillicil ncquisiçiio, aos menos
complicados apparelllos, a simples combina·
<.:õe de farto- e coisas que a r,reanças tenham
tlldo o dia nas mãus, ou deante dos olhos. c O
principe do' experimentadores., lembra R.
Galloway, alludindo a F"raday, c empr'egava
sempre appurelllos do caracter mais sim-

(i) Temos presentes, e cilal'0!l'0s, entre muiLos ~utros,

os livros de C, L. HOTZE: Fl,.,t LeSSOIlS lJl p"yslCs (S,
Loui;, 1.8811; BALPocn STEwAnT ; Ph1/SicS, Scicncc Primo,'
(Lond., 1879); C, L. HOTlE: Fmt LOS,IOIlS in P"ysiology
<S, Louis, i87;;): EU'A A, YOC.IIAN,: 7'''e Fi,-s! Book of
Botanil (New York, i8SI); GAsTeN TlS>AxDlBn: Les récl'I:ati
0115 sClenti{i/"cs IPu";<, 1!!S1); PAUL DEnT: La pl'omié,-c altnic
d'c,tseiu"el1lellt sciellti{iqlle (Paris, 1882); O, HooKEn: BotallY;
A, GblKIE : Geology : ROSCOE : Gltemlst,,!! ; J, N, LocKnn:
Astl'onomy,
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pies 'I> ; (I) e o profes, 01' Tyndall, leccionanrlo
um cur'o de ell'clrieidad(', ulilbava- e de
ap"arulho' ulllmnmeuLe chãos e uaruLos, para
mostr:1 r, dizia Ile, que todils a' experiflncias
e~-('[uadas cm pr s"nça do seu auuitJl'io
fillll su,:cepLivei de realizul" se sem COlO·

pli('i1r;iio, nOU1 r1esprzn. (2)
Ac('resce que, ne la "arLe do seus devere,

o m,'stre, si soubl'r as;:ociar a si o inLere,:su
dos alullloo , uproveital'. as ua investigaçõe,
dirigir os ell desc, bl'illtl'lItoS, póde Ler nellf),;
as. itlllO eolluhoralloles. O pedilgogo,; expe'
rientes, no li:. Lados·(JniJos, r'OlllO n'uuLros
paiZt's, reeommendam a nrgnnisaçi'io, aLé lias
es 'olas do prillleiro grau. de colleeções de
mineralogia, botanicn, zOlllogia, que, obserVlJ
Bui:son, • serão duplamenLe precio 'as, si s
enl'iljuccerem com o fruelo das indagações
pessoftPs dns di eipulos, sob a guia do' pre
ceptore .' (3)

A e, "erl 'Ilda, pOl' toda a parte, :11' rigúa
(lUI', pi ofessado a im, o curso escol Ir de
scienciu é da mais gruLn am"nidade para as
C/'l'anças, constitlU' o ttnico meio de crear entre
ellas o /josto .rt,',·al 7Jfla il/stl'llCçâO, e, por
Clllnlllo de ben" (acilita o estudv dos Outl'OS
assumptos.

Us l1lJll\~ado francezes na expo içno ele 1876
declaravam: c Algumas hOl'as por semana,
repartidas, por exemplo, em breve lições de
vinte IllinuLo, nlio podc.m <lcarreL:lr gral.1l1e
perda do tempo. Delllal8 disto, o discipulo~

apl'lIreltam ml'lh01 , as o/ttrilS lições. adquirem,
nosses lJ0[lC,IS Ill(lmentus, babitus de ullenç:io
e curiosidad" que depois actuam [lOS outros
esludos .• (/1) ,

MI'. Wil on, Que, como professor na e eoln
Rug-by, em Ing-lilLerra, cilpiLali ara em si ullIa
longa experiencia do onsino e~colar da seiencia,
expunh,l, em 18G6, os re u/ladus geraes d s a
refurma por Le mlldll: c A l)pi 11 ião do corpo
docente, em substancia, é esta. O numero de
alumnos, cujn dilig-encia e allenção não se
oblêem para e, tudo nlJnh um, tonwlL-se assi,qna
ladmllente menor; nola'~e, no varios campos
do applicação ora franqueados ao discipulos,
mais respeito ao trabalho e ao L:denLo; c,
comquanto o~ novos estudos sejam frequente
mente pro eg-uidos, com grande vigor e ás
vrze com exito eXl'ellenLe, por e'tudantes
di.linctos no exereicio elas icos, não ha Lra
balho obrepo se na escola, E Le é o teste
munho de pr f'ssol'es d discipl,inns c/a ica.,
em inclina ão e, pedlll, absolutamente ne

nhuma, em favor d<l sr,ieneia, e collr,cados em
itua~'no Ijue os habilila a 'orem juizes. A in·

(ror! ucção da sciencia nos no so cur o Lem
red undndo nn maior vllnLageOl po sivel, em be
neficio de muiLo, ,lju', a não ser esse eSLudo, Lp.
rialll ~ahido de Rugbv com um e, casso (;abeMI
de cnnhecim ntos e diminuto gosto pelo saber,
depoi de doi Oll tres annos de a siduidade

(t) Edlu:olion: solellli{io alltl lcohl,it:al, pago 227.
(2) .I0N8 TVNOALL:.Lessons 01, eleolriGity at lho Royal Ins·

lillltio1l(Now York, tX(0), pago V'II, _

(3) BUISSON: R7pp" pa3. 383.

(~) BOISSON: Rapport, pago 38i.

na escola média; outros, que tinbam aberLo
mão da rrequencia nu elas 'I'S uperiores, por
dusacoroçoatlos tio disLing-uir m- e na' mnte
ria, ela "sicilS ou mathemalica', adoptaram,
na, univcrsid.ldes, n . cien 'ia por seu estudo.
Grômo que nen/tum pro{cSStl/' dtl escola Rilqby
allllui,.iaP1n prpscind 'r mais da seimeia, e voltar
a~ ant igo curriculo. • (1).

til r, Mo~eley, no ~eu rel;ltorio acerca da
Kin.'/s Somborne Se/wol, cuj programma apal'
L;-8e da roLilla. del:lar;i: c Aqui, onele lanLos
outrus .. s lllllpLos e en inalll nlém da leitura,
o nll'lJino uV:I/11njam- e na leitura alI de
outra., e,c"Ja , ua nló'" parto d:,s quaes nno se
prures'a qUilsi mui nada. E~Le facto verillca
se sClllpre (alld t/,is is a/ways tlie case) ... A
singular Olorusidatle com que lJpl'enuelll a lêr
a (;reaUcas elll ;JS nossas e:colas nacionnes,
ha de allribuir-se, aLô certo ponto á injlldi
ciosa r.oucen Lração dos esforços da escola uessa
di<e; pli na .• (2)

Mas (('clata JElhn Lubbol'k, o eminente
~nbio ill~lt'z) o deilo Dawes, director da Kill!J's
Smnbf)1'IUJ Sch'iol, li. expresslJmente aLLriLuia os
pn, peros r,'sultil(!os des-e eSlabell'eilllento ao
lacto de ~erêm as creanças in Lruidas. além
da~ mate ia' usu les, .. nrlS principios elemen
lares dil' scil'lIcias natuJ'(les applicuveis aos
olijl'etos familiares á ob 'ervaçào quotidiana
d03 meninos ... ::)uppuzerilm alguns que os
copioso' fructos dessa escola fossem devido' a
Ulllil 'uperiol'idade ex.Lratjl'dl naria no merito
dos professores. MI'. Moseley, pOI"m, ex
pliciLcllnente a '~evera que a profi cieneia dos
mesLre não ora em nada superior á mediana,
e que o b011l sucl'edimento se devia ao ys
tema de ensino, »(3)

Ue feiLo, ei texLualmente õ parecer de MI'.
Moself'Y: «A feição que constiLue provavel
mellte [I maior excellenei<1 des a e cola (the
(eatul'e tv.'lich constttutes pl'obclbly its ,gl'eatest
excettence), e a que MI'. Dawes attribl1e, acima
de tudo, li sua influencia entre a pOiJu1ação
agricola que a rod"ia, está em unir á noções
que de ordinario e ensinam nas escolas nacio
nue um (;Ur80 de principio elementares das
sciencias da natureztl, applieaveis a coi 'as
familiares á observação dia ria dos meninos. »)

(4)
~11', Dawes mesmo, o cbefe des e instituto,

referindo-se á introduccão, nas e'cola'. de sas
experiencias singelas, «faeeis., que esclarecem
o' factos diariamente oc(;orrido aos olhos das
creanças, e, uma vrz vi tas e explicadas, de
termlo,lm a ,;unvicção como re ulLado imlne
diuto, acrescenLa: c Grande erro é imaginar
que os menino de doze e trezo anno' não
po~ am adquirir es a nspecie de conhecimen
tos, quando tran 'miLLidos experimentalmente,
when brought beforc tliem by experimento ») (5)

(1), Apwl LOOBOCK: Addl'CSSOS, politit:al alld ed'/Çatioll~l.
()ag, 6i.

(2) Ib. pago 72.
(3) Ibid

(") Ib., pago 64.
(5) Ib,,-pag. 85,
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Os f~cto demonstram quo es~e g-enrro de
noçõ,''; é ~cce ,;ivel ~ todils a:; crean(:~s, ('ujo
e tndo mr.ntal nào e ache SlI)) ~ acçiin d,' ano
mnlia or!.!anicas, ou tran-tornos pathologiclls.
• Repdem-me de continutl " dizia I-Tuxley,
• que, prt'conisnndo a arlmissflO da sciencia
nas p.scola~, nno levamos em ClJnta a estupidez
dos menino!> e meninas em geral. o mIm VIl!',
porém, nllve, rl'entre dez vpze~. e a e tll.lJld:'z
é adlrnirlda: fit, non na,citlLl'. Elia provem de
que piles e pedagngo su empenllam inces,lIll
temente em )'f'prilllÍr IIS ~pp,:tite,; intcllor
tuaes da inFauciil, mudando-fls uo dasejo ;,rti
ficial de alimentos tão iusipidos qão essenci,tl-
mente indigestos.• (I) .

Os cspeci;i1ist~ mais profu~do , ma.l. ~xpc
rirntes, mais ntilado, em summn, InSlslell1
nes. n iGtelligibitidade incomparavelmente su
perior dos nssumptos scienlíOco. em. c?n
trnpo,i :io ós materias aridas, InaS ·""I.la
veis. que compõem hojp. o paiJulo educiltlvo
da escola. II. ego», prot~stava sir Jllhn Lllb
bock. na Cilmara [los commun , defendendo o
en ino scirntifico nns escol~s, « nl'go qne a
minhn prelen~flo tenrla a difficult<lr o exames,
ou introduzir nlaleria de e tudo mais proFun
das, incomprehonSlvei- ás croan 'n . E' lJr ,.ci.
sarnell te o Invprsn (the ver!1 reverse is tlte CCLse);
e uma dils minha,; oiJjl'cçõe,; capitile ao actunl
programma c lá em sei' elle, a muitos re?
peitos, inacce sivel ao enlendimento infantil,
não conler elelllf~nlos de rea!idade sumciellte, ,
não estar em relaçflo Cflm os actos quotidianos
dn vida, ou com os objectos que cercam os
alulnnos. » (::2)

Na luctn pela reforma scientiOca do pro·
gramma escol;)res elO Ing-lilterra, occorre,até,
um {'pi IIdio ingulnr 'que desmascarn a so
pbi tlca insensata dos amig-os da rotina. Os
adver:'i1rios dessa innlJvuçãn , na Escos ia, que
a principio oppug-nnvall1 o ensino elell1entill'
da riHncia cOlno Substilncial em demn. ia para
a intelligencia de crean ;\",- mai tnrde, Jlor
uma curiosa evoluçãll, objt'ctilrall1 a e ,:e cur~o

a sun fnlta de solidez e /'xcessiva (acilidad/i.
Lubbor}1( descrerer·no -ha as circumst.ancias
dessil mudança do tnctica, n,ue vala a pena de
acomlJanbar. « Tem·se allegnrlo con:,tante
mente, !'la camnra dos communs, que os ~s

sumlJtos scientifi os siio t:mlJarnçosos demais
pal'a creanç:t ; como si n noções de ,-erbo.
transilivo e intran 'Itivos, verlJo. de predicndo
compll'to e incompleto Fos:em mal attl'ae tÍl'a,: ,
ou f"ceis de percl'b 'r, entre meninos, elo que
as explical."ões clr'mentares do. pbenomenos
mais imples. Inopln,ldalllente, poré II, as
autoridades deram p~lo 'eu erro, estabele
cendo. na I:.scos ia, novas rondirõe e res
trieções ao p.nsino de a nmptos - cienli!lcos,
não j:i porque se ron id re eXI'e, 'ivamente diF·
ficil, m/Is pP/o f,mdammto exp"ess I de que a '
crennças os oprendptn com ex/r/'ma (ocilir/ode e
,'ap,d 'Z (but 011 lhe exprpss !1"ouIld lhal t ,ey
are leal'nt by tlie cllildren too easily and quickly).

(i) 0'1 scicuti(ic educaI. Lay Sel'1Il01lS, pago íG.
(2) SIR Jou~ LunnOCK, Addresses. pags. il-5.

Esta murlnn a de face p~r ce qne a . p.nta no
reliltol io ria Secretaria de Instru('çno ll~ Es
co.sia. Até aqui se I vanlavam obstal'ulrls á
sciencin, por ex.ce~. ivalncnle inlrinearla. Ma.,

a E-CII. sia, com tal intl're, ,e n a"II/hrraln a,
cn'anra., que começou" fllrçar ingrc<so em
tod ,s as eSI~ola'. A Secretilriil, pilrn Jugo, ulvo
rotou-se. O: IlIe trl's, c!isst', propendem [I(:lual·
mente ««a instruir os diseipuJo,; nos ;'s,umplos
In~is lig'\Írll e superliel;,es. prelerindll os
mllis solldos e rrlucalivo .»» E-5a r'pal'tição
duploril a tendencia aclual «« ameno c:t1l1lr tiS
disciplinns lllais IIli"a~ e emhnraçosa" em
qUillllo ;Ivult~ 11 1l11ll1erO de alumnos "" tricu
Itldos em e.lurlos cOlllpariltivamellte ligpirlJs e
fareis.,.»» A, im, ali passoqne, :llé;q~nr:l, se
proscrel'i~ a sciellcia 1;01110 abslru.a, Iinj " que
a coardadil se lornou insnstent~"cl, rume· am
a t~xal-n de li.qeira. {acll e superficial (light,
eagy alld s!~pl'rfici/(l). » (-1)

C"n:,cg-uintrmente. por todas [, rnzõe., a
cOlOmi srio vê 110 en~ino e/emp.ntar da sr.iencia
a llartl' mais imprescmdlvel da in.~tl'ttcçr1.n pri
maria. Quer CUIIIO disciplina forlllarlor. da
intpIJigellci<I, quer COlno elemento morlili. arlor
e educador do carncter (:J), pertl'l1r(l·lhe,
no plilno de estudos escol"r, a ·upn'm;l/'ia.
Para não conv'rter a creança eOI m:lehina
de repetir idéas ,r1beias, cumpre ensinai-a
a pen,;ar, nnte.; de instrui/·a em exprimir o

(I) Ib" pago 92-3.
(2) • Thoro is a groal eloal ar undovol01Jod mOIl·alit·

io Lbo mas "f mankind which past oducaLion ha scar}
coly !oucllod, bul which an improvod and oxLendo" syslolD
of odocaLioll wiU b, ing by d,'grcos illLo acLivily, LO Lho
groat pront ar tho rac.. in its ruturo Lrarail. Tho basis ai
a beLLor ysLem musL bo a sincero reco;;t.ilioll or Lho reign
ar la", Lh"oughout lIaturo, mOIlLul as woll as phy. ical,
an I ar Lho momonLous "ospon ibilily lo acL in co"fo,.,nily
wiLh knowlo Igo. No nlle can uoub lhat Ibo sludy ar na
Lur.t1 soiollco;, by which aro mado knowlI lho compl ex
0pl,rations af law.; in Lho rarious c10maills of nalul'c, does
rurlllsh a valuablo training ar lho inLollecL by Loarhiog
how Lo ohson',' aCcura oly~ to Tl'ason soundly from rUI~.lS,

and Ln thiuk siocorily; IruLh in Lhom boillg l'ul"<lIo,l onli·
I'cly flJf' its own sako wiLhout rcgl1rd lu proconcch'cd
opinioo ar Ln Lho claim of aUlhoriLy, aod paliol:co in
inqniry, hnmilily o[ ;,lliLudo, aod vorllcity of lbought
lJolug os:o:entiul (lualiLios in Lho troo sen'alll and inlor·
prulol' nf lI:llllro. ?\lol'o;)\'or now insighl:i intJ Lho SCCl'ost
of n"lu,'o load lo now a"justmonls on Lho part ar man lo
his cnmplox surroun'lÍllg; and to co ....o'ponding' ew gains
in puwo .. : his 1'0 l gains a ..o Lo lho hosl g"in ar I aLu ..e,
nn,1 Lbo bo I gaills ar naluro aro bis Imo gain. Ir he
fails b)' soarchillo to find oul a law aod so acls in igno
ranco of iLJ knowin~ iLJ ho disohe\s iL recklossly, or
willfully, h. co,l.lili)' bring. pani'bmont UpOII himsolC
o' UIlOD oLhors j hu is conlcnúing wiLh an adversary who
111 iLheI' IlHlkus mi .. lako t nar ovrrlfloks lho11l, ftlrogoo; no
allvanlago, r.'ols no piLy, inexorably oxact, lho full fo,·roiL
ar failur', an" wbo is 001 lo bc bribod by 0[0 ines nor
placaLr" b)' prayors: 110 musl suITe .. for his sin, aod,
1011'nin:{ wisdolH lhrúugh suff.. ring, 110 moro wi~el} fOI' Lho
fuLnrc in lhaL wbel'oin 110 erro" io lho pasL. 'VhaL moral
discipline can ho beLtor lban Ihal; whal mn,·o sullou to
mako tOon lako oarnesL pains lo "o wCIl'! AcLual iuLor
cnUl' c wi h nature i:-, lho bosl schoolrna~lorJ tcachiJlA, as
it ,100;, 'ho Irssons nf oxperiollco which aCLually do guide
mon in lho c,,,ducL nr lire; for lho maxim orworli'y pru
donce according to which lhoy ;tcl io Lhcir ,loalinlP wilh
ooe 1lOlllhl'r alld in Ihoir a[ai ... aro .i"co.. i1y hold aod
raiLhful1y obsor~ed ; boing [oundod upon oxpo ...onco ar Ibo
ha ..m whioh Oll"ues rrom disre~ard ar IbotO, thoy have a
real ard cnn l,lnL inOno"co ap'" cooducl whicll lho ma·

I
' xill1s nr philosoph) ao" o"on lho ,Ioclrinos or reltgion have

oot, Woro thoso doclrinos basod securoly 'ln" pl:unly npoo
lho somo posi 'l'O bases of o<poriollco, "nd 11'0,'0 Ihoy to
appoal as diroctily lO Ibo roason of maokind, iL i, 1'1'0-
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pensamento; e deste resultado só o culHvo
scientlfico é capnz. (l)

Pedimos, portanto, instantissimamente para
el11re nós esta reforma, em que Huxley ["zia
cons'slir uma da maiores fortunas d ,f'ja
'vei' á grande Tnglaterl'a. (2) Humilde, como
Ó, por (Jl'a, a nossa patria, não chegaI'á llunea
á lIlag-nlficencia dos deFLinos para qne lhe
proporciona todo o recursos a sua esplenrJida
naturoza, emquanto a escola nào fÔI' beber
no eio mesmo da creação, proscri pta hoje
do ensino, os primeiros elementos da ins
trucção popular,

O grnnde problema, poróDI, para a reali
zaçfio cabal e proficua desse ramo do pro
grnmma e tá na educaçào do professor; eSlá
em que a ciencia ejrt po uida por elle no
grau de madureza e lucidez necessarias, para
se lhe extrahir o sueco, que constitue o en
sino primario. » (:J), Já Diderot rJizla: « Sem
ser profundo na arle, Oli na sciencin, não
póde um homem possuir-lhe os elementos, »
Para que o cultivo scientiOco, cujo direilo
ú aflmis ào no plnno da e,cola elemenlar nin
guell1 conte ta hoje seriamente, exerça em
che'io a SlW acção disciplinar nos e pirito", in
di pen,avel ' qne o r'usino das sciencias so
prores e do conformidade com as lei~ que pre
sidem a elllls, As sciencias de observação e
xperimen tação não se pl1dem ensiuar, s.)não

observando, e experimentando, Ma deste en·
carg-o n50 conseguirá desem pen bar-se o pre
c ptor, sem que a sua preparaçào scientiOca
se elfectue solid.lmente, Iwbiluando-o á inves
tigilção directa d,ls coi as na sua realidade na
tural,

O pl'ofessor Mo eley, in pector de escolas
na Ingl;doITa, expende a e5te respeito as mnis
bem fJondel'adns refloxõ s. • Qunndo o pre
ceptor conhece bem o assumpto ela li~ão,

tenho con tnntem3nte observado que nlio lhe
falta habilidade, parn escolher 11G1Io os ob
jectos mais adequados ii inst1'llcção dos me·
ninos, apresentando-os por uma face mais
simples. E' mistcr que saibn a materin :l
fu ndo, até á raiz (to the l'oot), para que a rossa
otfereccr s0b o seu aspecto mais elemenlar ao

baulo LhnL Lhoro woulrl bo Lhe sam o unwilJingl1ess Lo
[lOl'lloL1"3LO Lhe fully of disohilying Lhom,

o Il may uo allegod, no doubl, LhaL lho formalion 01'
hal'ae,lol' 1t11[llics much mOro Lhal1 a moro i11CI'O"5e 01'
kuowlodg~, woLhol' !ll' il1dllrLiro 01' oLhol' molhod. and
moro lhnn nu incroaso 01' inloJlocLnal 1'0\\'01' which incl'oa
cd knowlodgo coafcr;; hllL Lho aaswor to lhuL objccLion

is LhaL Lho knowlodgo 01' lhe I·ni.o 01' law ia natu 1'0 doos
f.(uido OUI' impulsos lo wber alld thol'oforo Lo uollol' a<lion,
lhaLgooli acliou pl'omoles io Limo eOl'l'ospoodiog moral
do\'olopmonl 01' chal'acLer in Lho laco, and thaL Lhis 1110l'al

!TocLi~ l11ulLiplicd hy L!lo rccog ,ilion 01' lho J'oign 01' m01'31
lnw in lho domain or human O\·ollllion.• H. l\lAuDsLEr:
The PJlho!o9'1 or Mini, paSso '153-4.

V., outrOjlrn, 1I0XLP.Y, ciLado nesto pnroü6t', pago 478,
coI. 2" nOl. 2. LITTItE. COIIscI'V., Rév. cl. Positiv., pago 34.-

(i) o Ir lhoro woro no more lo uo sai li lhan lhal scion·
tifie oducalíon lonches ns Lo lhink. aud Jilol'"rl' ollucalion
lO expro s OUI' lhoughl", do we noL ,'equiro holh ? and
is nol anl' onO o pOOl' moimod. 101lsided fl'lIgmenl 01' humo
nily who is ,lcficionl iII oilhor?. » ,Iou, STUAItT MILL:
úlol,gll1'aladd,·css allhe uniu~l'Sily or Sai'lt Ancl!'cws, 2.• od.

(2) HunR\': Oll SCiCllt. edne. Lay SOI'mom, p.1g, 65,
(3))1. TB!lP;LS: Nelice Slll' lo, lmv. do /1 Lig. do

/'Ens. el SUl' I E'c. Motlll!c, pago f.7,

entendimento dos meninos. Sem t.er assimi·
lado o seu todo, não )lIe é possível extra hir
della tudo quanto srja cnpaz de prestar-se á
instrucção infantil, U lIefeilo cardeal da lição
oral, na e coln elementares, é não conhecer
o professor allequadamente o que ensina. Si
as suas no~ões do a,; umplo abr,tnge sem muis
vastu supl'rficie, mais appropriados á ins
trucção dos alumnos serinU1 o, Objl'ctos que
esc.1lhe. se. Si o com prebendesse mais a pleno,
mais claro o lornarill ao seus di cipulos. Si
e tivesse mais fnmilinrisarlo com elle, mais
precisa e sen~ivelmente so enunciaria. Force
j;trei pelo demonsLl'nr mediante um ex.emplo.
Um mestre, que se proponba a dar uma
lição verbal, supponhamos, sobre o carvão de
prdra, pega de u111 fragmen to dessa substa'ncia
em presrlllça da classe, o, obtida a atten~ão

dos discipulos, inquire, proYavelmente, n que
roino pertence - animnl, vegetal, ou mi
nerai -; pergunta de pouca importancia, em
todo o caso, e !Jtle. no tocante ao carvão de
pedra, lião terá senão respostas vacillantes.
Todavia, arrancada aos alumnos a respo;:ta
que tenhn em mente, o pre('eptor, a forçn de
Humerosos artiOcios e rodeios, além de uma
extraordinarin perdn do pre('ioso tempo da
aula, indu!·o', aOnal, n afirmarem que é um
súlido, pe atia, upaco, np.gro, friavel e com
bustivel. Nesta especie de ensino, o profe SOl'
não dá mostras ele alieI', em re!ação ao as
sumpto, mais dr, que o proprio alumno é de
suppor já soubes~e antes da lição. Faceis são
ao mestre as li~ões deste genero; porque a
fórma é iden timl em todas, e o trabu Iho ci
Il'Ii-5e em encher diJIerentemente os claros,
de cadn vez que a repete, A serventia dei/as
resume-se, pois, unicamente em industrial' a
creança no emprego de alguns voeabulos não
u"uaes, vocabulos inuteis ao menino, pois se
applicnm a idéns abstractas, e que, seudo
invnriavel o typo de todas es,as lições, muitas
occasiões teve já o alumno de nprender. No
ticia de palnvrns, mas insciencia completn das
coisas - eis o que se revelou, Da substancia
e,pecial denominada carvão de pedra, da sua
nllturezn distiocla entre a tie todas as outras
coisas, nada snbe o professol' mais do que o
alumno, limitando-se o seu cabedal á noção de
nlg-umas propriedades communs a esse e ontros
objectos c ao uso de alguns termos inuteis
aos pobres meninos que as de crevem. »

No mesmo sentido se pronuncia Huxley:
• O profe sol' ha de conbecer o a,sumpto de
um modo real e pratico. Desta maneira, po
derá enunciar- e em linguagem faci), Cf1m
inteira convicç:io, como se exprimo acerl:a das
coisas que compõem a v.ida babitual. Si.
porém, n:io o possuir a fundo,relleiará aven
turar-se fóra do limites ue uma phrasenlogia
tecbnica, nprendida de CÓI'. estabeleeendo·se
um frio dogmali mo, que fatiga o e,pirito, e
concita a re i tencin, em vez de: a confiança
animada, frueto dn. convicções pessoaes, que
rego ijn e esforçn o espirito, eminentcmente
sympalhico, dn infancia .• (i) .

(i) HOHRY: Lay sel'mOII,', pago 68.
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Esta grave dilliculdade preliminar de aITei
çoar os in. trumentos, de edu?a~·. os educa
dores, dificuldade que, na opllllao de Stu.art
Mill tor::a mai lentas as reformas do ensIno
que ~s reformas politicas e religiosas (L), h~ de
re~olver-se pela organizaçiio do e tudo EC18n
tifico nas escolaS normae , sobre bnses de ex
tensii~ limitadol, mas da mais perfeita solidez.
As cond i\ões essenciaes e e!Iic3Ze~ Gesta q.ua
liditde reduzem-se a uma SI): en,IUar a sei en
eia "el[ls coisas, e não pelos livros, isto .é,
emina r as sciencias naturnes pela ob ervaçao
pes.oill do alulTIno, eminnr as seienl.:ia phy
sicas. associando-se o nl Llmno ao mestre na
pratica dos methodos expel'imentaes.

§ 7. o

11[atltemuticas elemental es. TClcltyrnet1·üi.

E' igualmente pelos methorl~s CO!lCretos C/ne
se deve pr"fessar, na escola pnmarl3,este ramo
dos conhecimentos humanos.
N~ arilhmelica, o calculo mentnl, «gymnas

tica intellectual de primeira ordem» (2) e sua
vemente amoldavel á intellif.!:ellcia desde os
primeiros nnnos, precede naturalmente. as
operll\ões escriptas, o uso form~1 e method~co

dos algarismos. Em vez do ensino mechanlco
da talll)atIa, o processo racional, merliante a
addição (l subtracção do objectos concretos, leva
gradualmente os alumnos a conhecerem tod(~s

as operações da arithmeLiea elementar. A uti
lidade extraordinaria do cnlculo mental, pra
tic,lmente desenvolvido, exige a sua amplia
ção, por uma escala progre siva, a toda-.as
clas. e e graus da edLwa ão escolar. SeJ~,

porém, continuo empenho do mestre o despI!'
do eu caracter ahsLl'acto 3S no:õe nume·
ricas, mediante problemas tle applicação u~ual,
propostos pelo preceptor, ou sug&,erldos a es
pontaneidade d~s creanças. O en 100, sensata
mente encaminhado, desta disciplina propor
ciona á escola, desde li primeira iniciaçiio,
continuo ensejo tIo e lucar no menino U11l3 das
aptidões de uso e necessida~e mai' c~nstante

na vida intellectual e m~tel'l;d: o senllmento,
a intuição da proporci~na,lidade, para cuj.a
expansão tende a contfibulr tambem specI
ficamente o ensino elemen tal' da geometria.

E' por meio de modelos materiaes, de con
.strucções graphicas, que ha de ter eJ?-tra~~ na
escola o curso, sempl'e concreto, IntUitiVO,
fiO'urado, dos elementos desta sciencia. Come
ç~ndo por discernir no aspecto áS fórma geo
metricns mnis elementares, o systema froebe
liano adestra utilmente o menino em re
produzil-as por meio do papelão, do papel,
da tena plastica, ou do arame, Por uma
graduada succe3são de pa sos esta parte do
programma, dominado e encaminhado sempre

(1) c 1\ofOI'I11S, worLhy of Lh~ namo, a"o ai\\' ays slo\\',
and roform - 01'00 of Go,'ornomonLs and eburehc - IS
nol so low as Lha! dr sehools, for tltere is the .ql'eal po·etimi
llllry difticuUy of {ashiollillg lho illstrwlIcllt, of tcachillg Ilte
'elUlicl'S. >

('I) COllg;', 11l1CI'Il~I, ,/cl'cllscigl!., ic soeL., pag, 235.

pelo mesmo e pirito, é susceptivel do mais
amplo desenvolvimento.

Não eria comlJlel3 a brlse commum da edu·
cação geral, quo a e. cola populal' deve abran
geI' em si, si depois de disct'rnir, debuxar, e
IIIodel:iI' a combina\õe geOl11eti ica dilslinhlls,
uperficies e sol idos, o alunmo nno adquil isse

cerla prrparação e!l'mentar no calculo e me
dll'ão dellils. Pilra e,te 11m introduzimos desde
o .'e!!'undo grau da escola a lac1lyrnetria,

Inteiramente ignorada até boje entre nó na
pratictl do ensino, a tachymetria encerra em si
o unico syslema l.:apaz de tornar a sl.:ianciu
geometrica um elemento universal de educação
po pula r. A tilch ymetria é a C?llcl'ctisaçao da
O'eol1letria, ê o ensino da geometria pela evi
dencia material,a accommodação da geometria
ás intellio'encias mais rudimentares: é a lição
de coisas °applicadn á medida das exten·ões e
volumes. Devido á invenção de Eduardo La·
gout, engenhell'o de pontes e. cillçnrlas, este
methodo proporciona ao" entendlmenlos menos
desenvolvidos o mais prompto accesso ás ver
dades e regras fundamentaes do calculo geo
metrico, reunindo a esta a vantagem de uma
segurilnça mais completa nos prol'essos e Ulna
precisão mais perfeila nos result'ldos. lma
longa experiencia demons,L~'a o seu alto, mere
cimento e a sua adapti1uJlldade espeCifica ao
en ino elementar. a Frilnça a tachymetria
occupa fortemente fi altençúo do COIl elhos
gaaes, das atImini Lrações da a::;-ricL:ltura! do
co'Umercio, da guerra, da m:lrlnha, da IllS
trucção publica, Acclima-se .na Belgica, .na
Rn si~, na Allemanha. Faz hOJe parle da 10
stmc do da praças dos corpos le engen hal~a,
dos operarias e empregados na con lrucçoes
oillciaes.

Eis como :e pronuncioll a seu respeito a
commissào de inven!,ões, na escola de pontes e
calçada :

cM. Lagout é inventor de processos de
ensino C/ue permittem fazer cOD1prehende~ as
rerrras mais e senciaes da cubação dos solldos
(! "pessoas dc todo em todo alheias (Í iJeomet1'ia
1'acionftl.

.Es e, proces os resumem-se na decomposi
ção errl'ctiV(( dos varias volumes quo se teem
de avaliar eO'uida de outro a~rupaJllento das
partes assi'm obtidas, t')l'Oando i,ntuitiva a.r gra
que um discípulo novel custarl3 a dedu,zll' dos
r<lciocinio boje em voga.' Os cantone~ro.' ~o

servico de M. Lagout, as praças de eng-enhal'la,
os rõrtadore' de pedra comprebendem f,leil
monte (prova-o a expe.riencia) as .deducções
apre entadas ob e"ta form? .matel'lal, e tudo
mostra exi. til' aqui uma Idea rec~nda par~

a vulgarisação de noçlíes necessarl3s e mUI
POUCI) s:lbidas.

.~1. Lagout demonstra, physicamente, por
as_im dizer, as propriedades do quadrado da
bypothenu a e dos trian~ulo .semelh~ntes;

applica o eus melbodos a medida do Circulo
e da eSflhera. Raciocinando acerca do polye
rlro, cuja fórma é a de um acervo d~ I ed~as
destinauas ao calçamento das ruas, poe facIl·
mente em evidencia, mediunle imples deslo
cações de I1gura , a inexacti.dã? da reg~a

empirica, qLle consiste em multIplicar a médIa
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da hases pela altura; derluz, emOro, d'lIhi n
correcçiin n qno se dove suhmetler e'SIl medidn,
parn chogar n ~ol' de lodo em todo ri~oro a.

-Em resumo, II commi-.;<ào l'econhHce no'
proc so tle M. LlIg-out umll idéll "ng-enhos~',
idrll nova na appl i a\(50 que olle lhe dpu, e
qUI' pórt,· ser mui util, pilra inteirar prompta
menle do cerla r"g-ras de ~eornetrin os alTen
Lo~ que ab oluWlIlente a não houverem estu·
dado.'

ll1 thodo taehym (rico é, portanto, a mais
ri!r(oI'o,~l, a mais chã, amai. praticavel :Irl:l
rti'ção da, leis da pedagogia intuitiva ~I on'ino
popular d" geometria, á in tl'UC'I;iio geomotl'lI:iI
da crea nças.

Para dei '(ar ver a facilida(le e'(tromn da sua
8dmis~iio no plano do, prog-ralllmas nlJrmaes.
basl:1 n.. tilr qu a inici:ltão completa ne,'o
aS'Ulllpto CLIsta:is pra :IS do eorpl) de enge·
nl1f'iro., artIlharia e inrautal'ia naval apenas
dezoito lirões. (J)

Geo.'Jraphia (] cosm?(j?'aphlCL.

Relatando n. ilual:ão do ensino publico mani
fe, tadil IJf'11l exp" ição de l8i8, ,Itte,ta o I'e
presenlante da Belgit:a fJue • a geogl'ilphia faz
parte elo prnfJ1'amma obrigatrn'i? das escolas do
todos os paize civili ados. - (2)

E. ta cil'ncia, com efJeito , que Kant de
sign'lva como a introdueç5o:ís scieuciils
naturaes, e por ondo Iünt e Lockc eram de
parl'cer que comoç'as. e a insll'Uc lio da.
crean~a , nno póde evidentemente deixar de
ocoupar largo e,pllço n'urna rf'orgllnização
scientilicn do I rogramlllns e rolare, tanto
m· is quanto, do meios do culLura accommo
dalreis á infancin, nenhum apresenta cal'actere
da adal'wbiliilatle up riore.. Com toda n
raz~o, realmente, dizia HerdeI': c Accusnr de
aridez o c tudo da geographia, o mesmo é!lu
arguir de se·cur:: o oceano. Grande a.sombro
eria o mell. ,i uln mpni no bem dotado nno a

fic:asse amando ac.imfl de toda as outras. cien
cins, rlosde que Ih'n mOSll'ilSSem sob a fórma
qu Ihn é propria .•

A applira lio dos OlPthodos morlel'llos ao en
sino el Illen til I' de, ta disciplina re"tilue-Ihe o
en cnl'acter do amp,nid"de. vidll o ellicaria ; d,l

modo que - o e-tudo dd geogrnphia con~titue,

hoje mnis do que nunca, um elemento esse//.-

(I) E 'OUAno I-""our: TackYlIlélrie, Géonlét"ie eOllcréte
uIlI"oi' leço/u. C'lilier d""1l solda de gblie. Pari-, i~77.

E·Lo opus,:nio ó dig'lo do miLis aLtonLo o.Ludo por parlo
do quanlo. so inloro';o u tlJias quO,LõoS IU'alicas do on·
sino.

2) )3". UM : R"I'pO.·t, OLc., llag. 593.
s nossos visinhos do PrllLaJ nosta ponto" como 0111 qunsi

tudo o quo inlOI'o,):;a ao orll;illo popula,I', lovam-nos VlLll·
tagolll, ha j:i não I,"ucr,s annos. Do foito, polo "ogullm~nLo

do i i6(Reglalllc'I!0 ge'leral pum las csc /cla<colll'fncS dc BILCIlO'
Aires pOI' cl COIlSl;O J e/lel'JI de t'educ.cio'l COl1"I1) II wo
gr,.llllma da instnlcç;o popular incluo: • Goographia da
Àmorica, o parLi ularmo t.o a tia republica Ar~cntina;
noçõo elumontll'es de ge 'grapbi,' univorsal.. O minimum
do Inst'u ção quo 05'as o oia. podom a IllliLLir, quanto a
sLa 50100 ia, é: Geuq"apllia p,"limlar lúll'epllblica A"gellti/la
O do eOlltillellte alllC,·.caIlO; 1I0ções d:l geograpkia do globo.

cial dll educação commum. Em importancia
só se Ibe avantnjll a leitura, a e'cripta e a
nrithmeLirn rndilllentar. - (i)

Graças á nova maneira de comprehen(lel-o,
este elemonto indi~pensavol Ja in trucçlio
I:U IImnm vae produzindu, pOl' toda a parte,
rruoto, non ·idel'avei~. Para =lue o avalieis, b'ls
laril mencionar o o'(emplo dl França, muito
mais atraza la, ue.sle nssumplo, niio ob~tantlJ os
notaveis melhoramentu destes ultimos annos,
rio Que a Sui /l, a Allemnnha, os p~lize' st:ifn
dinilvos e os E. tarlos-Unidos, e onde, entre
tanto, o' rasullados desln innovnç:io desr,erl'llm
oovos horisonles á eSt:ola. - Já os alumno "
refl'r Fernenil, -nifO repisam li tas de nomes
(Ie p:lizo e cidarlrs, l'm idéa nenhuma da soa
posi~:io g-cographicn, e nlgun, de mel1l0riil
c'lmpõom carLns mui ex"ctas, mui niLidifmcntc
,leselillllrlas, que ai ooam a~ lições do mes
tre.' (t)

A' aIJplicação dos proce os inlllitivos e deve
e la prurunda tr:msfof'm,çlio p 'dagogi ;1. c O
que c1del'mi!1a a forçn de todo c le primeiro
en ino g-eographico, é que elle cOllsiste I'pal
mente n'u11Ia s ;l'ie de lições de coisas., certifica
l3uis no. (3) E O me~mo qu a expo ição uni
v·1' aI de 18i6 di(;tara ao r<,pre entnnte francez
em PhilauelIJhia, a rlo i878 in pirou ao delo
I!ado belga em Pari, que aCI'entua e ta feição
caracteristicn da nova Keogr/lphia elempnlar,
dizendo: -A grande lei da intuiçlio applica-se
ne te, mais, talvez, do quo noutro qualqller
dominio-. (lJ,) Tal, com e11'elto, n norma, II qne,
nos Estados-Unidos, onrle e3te I'amo da litte·
ratura escolar tem adquirido um maravilho~o

desenv.. lvilllento, se subrnetLoram o :1Uctores
de obra de'li n:ldas á instrucçlio !!eognllJhica
ria cl'panças. Os livros de Arnold Guyut, que,
gerados POI' uma louga ex:p<:riencia do en ino
g!)orrraphico nas o cola normae., do Mas a·
chussetl', operaram, de l86:2 par:lcá, -uma sa
lutai' rJ'voluçiio na cartographia escolar. (5),
e cuja collet:ç', compleul temos á mào, razem
do IJestalozziani 'mo a sua profissão de fé.

(l) I[AII,.EII'S Scltool Geogmph 1/. ,Vi/h Maps alUI lllllstm·
!lO/IS. Now Yo rk, Pllblisltc.·'s advel·tisemenl.

(2) Lz "éf",·".e de l'em pllbl. eII FI'allcc, pago 105.

(3) R'pport slIl·l'e,u. primo à l'(xpos. nlliv. lle PlIiladclph.
pa~. 285.

(4) 811AUN : R:lpport, elc., pago 593.

(~) 8uI3;0,: R'/Iport sur l'i.lSt". prim. à l'exposit. lIniv.
4e Pkilalepli., I) g. 286. •

Já na expo.içãu ·10 Vionna, 01\) i873, so pronunciara o
mesmo jUiZl) acorca 010 A. GuyOI. Ei. as palavras do LEVAS
seUR, 1II0mbro do jury internaclunal: • Arnold GuyOL,
0.50 .ubio cujo roco to Atlas or pliy!ieal geo)rapliy I 'mb"a
:!ígnJmontu a sua primoira obra A Terra e o Homem, son
tiu qno a 40,)graphia careco .1' sor ainda maL; compre·
hondlda qUI) aOPl'cnditla; dili~olleillu incuti,' aos SeUS
alumnos a lllLclligol1cia da; grallllo:i lds da nalllr~za, o
i n-cnil'ar-Ihu:i assim o sontimentu da har'monia que proiido
:'l di<posição d, mundo. TOTO'lIIdo O OnS'!'O olevado O
inLul'o,; anLo, modianto lanco; do vista gcr30s. ao mesmo
tempo que singclo e IIc,essivel ás cl'eanças, fez-se ,,·caJ.or de um
metlio.lo rCClln.lO.> E. LevAsseuu: Géogmpliie. Rappo.·!.
Pago 5'.8,10 lom. IV, na c'"lecção omcial, quu lomos 1"'0
souto: Exposition 'Plivel'scl/e de Vie'lIW e'l 1873. France.
Conl"lissio 1 Supirinl·e. R 'ppo,·ts. Pa"is, MDCCCLXXV.

Adoanta diz aio1a osLo profundo geographo : •...• M.
GUYOL, qllo lovou a olToiLO, na caILographi.'lIlural, a mosma
revo'uçã, quo oas domais parles do onsino gcograpuico ••
Op. cit., pa.g. 554.
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~Em obediencia aos principios que rrgem o
melhodo pe.tiiluzziano (in obpdicnce to lhe prin
cipies gúvernin.1J PI'stalozziulI melhoct)., tliz O
prefaL:io ua ultimll edi~ão, .os alllmno , ~:Ilpre

que ~lle o perlOiLLe, são induziuos gradual
menle a descobrir, elle lIIesmos, o qu se
lhes pl'elendl~ eusinar. em vez rIo Oapn:nderelll
por Infl)rmaçõe~ do livro, ou d mestre .• (L)
.0Ulra feição que desses principio decorre-,
acre'(~ellla- e alli, • é nao se admilLil'l'm, na
primt;il'i1 parle do livro, generali 'açõlJs de es
pecie iilgllma, aL:erL:a de climas, estllções, zonas,
vegf\tac;ào, rilC;as, elc. O discipulo, á lI1ediua que
se adeanla de paiz em paiz, vae- e gradual
men te pondu em relaçõe- COIl1 os faclos (;onller
nente a cad" um des,es tOlJict)~, e, depois,
reci'lJillllando-o , é levado ellu lJ1'0p1'io a .'Iene
ralizar .• ('2)

O ensino e colflr da geographia desd:>bra-se
natlll'idmenle da lição de coisas, e COIl1 ella o
confuude, quer na sua pl'imeiriJ pha e, quel' nlJ
espirilo non~l;lllle dos seus processo~. Na pri
mllry sch 01 americana servem-lhe de prepa
ralorio a, liçõt's de 10.IJar. Dep"is de uiscernir
as posições, ade,mte, illraz, á direita, á es
q.:wrtla, al~ima, alJilixo, o menino entra a di:
criminal' a si/uação dos ovjcclos ua ala, ii da
sala na e-cola, a da e-cola na rUa «Mt~ninos

que ilinda Ilão escrevem, nem lêem, sab~1ll

p~rfeitalUenle orienlal'-se, - Que é nece.sario,
para chegar a estu re uHado? Bilsla fazei-os
observar repetiLlas vezes o mais impres 'ivo
e conslanle dos phenolU8nos: õ nascer
do sul. « Carecerá de grilnde e forço uma
prores ora intelli).!ellte, para oblel' LIas alu
ml10s que, anles de virem para a aula, ave
rigúem a parle de onde o sol desponta, e \h'"
vão dizer? - (a) Habiluados os d.i 'L:ipúlos a
discerni I-o, propõe Wickersham apresenlal'
lhes uma busso/a, e, em presença delles,
traçar no soai ho, ou no tecto, as linhas de'
nane a nl e léste a oe te.

Püra dei xar ver o raleiro dQS melhodos mo
dernos ne te assumpto, mo·trando quão ab 0
lutamellle opposta é a pralica actual da peda
gogia, no paizes mod~los,a tudo quanlo enlre
nós se ensina, e suppõe, nos ervir mo' de
aulol'idades de primeira nota, que fallarão por
nó . NUlu (Jaiz onde maior do que a ignol'an
cia g rill náo ha talvez nada enão a presrunp
ção de sciencia, que a acompanha, o exemplo
do que se pas-ia enlre os outros povos, authen
licado por lextos de compelencla irrefragavel,
é a mal essencial e cuncludenle de lOUllS as
demonslrações passiveis.

Pela 11"i de 1850, que eliminou, em França, a
distincção entre os dOIS grau - elementar e
superior - do ensino primaria, a geographia
occupava a classe das ma lerias meramenle
permissivas, e só mediante aUlorisação do
conselho departamental é que um reg-ulamen
to du i85i auLorisava o mestre, em cada es-

(I) M'I\Y HOWB SMITH: GllY0t'S Geogl'aphlcal SIl1'ies,
Elemellla",) Geog1'4phy fOI' primary classes., pag. 2.

(2) Ibiá.
(3) BOISSON: Rappo,'t .\!tI' l'ell$. p,'im. Ii I'expos. u,,'vers.

de Phil., pug. 284.

cola, a lhe imprimil' o caracter de obrigação,
ljue mai, tarde Ibe impoz, como medida geral,
a lei de 'lO de abril de '18(j7, I romovida pelo mi
ni~lerio de Ollruy O rel-lu!"melJlo das e'cola
publicit' do deparlllmelllo do eoa,orgilni'a
tlo, em i8u8, por Gréard, in pector ue IIL:U
demia, s ,b o dOllliuio de -a lei, a egourava
eo trada a e 'ta di cilJliua elll lodos os annos do
curso lrienual, COI~'IH·ehp.ndelldo no cnr o
elementar a: primeira' nuções da França e do
globo terra tre, a pdncilJÍllr pelo estudo da ('$

cula e suas CI'1'ClllttaS; no cur'o Ilwdio, idéas
SUL:ci n tas das cinco 1)<1 rLes do ml1ndo, e es
peciilllll enle da Europa; no superior, a g-eo
graphia phy-ku, polillca, agricola, induslrial
e mercllnlil da patria, (L)

A direcção pedilgogiL:a des.e ensino ficou
por determinar. MilS 11 commis ão de geugra
phia, inslitui 'a, em '187'1, 01J o minblerio de
J. Simon, nas instrucl;ões conl:ernellles ao
curso eloLn,'nlar, esboçou para e~se en 'ino
l1m proce's , que o llpproxill1ava notavel
mellte do Caracter de racion~lidade e profi
cuidade que li experienr.ill e a nledilação do
faclus propendúm a lhe imprimir, eulre o
povos IlHlis adenntado na pralica da e ucação
popular.

« Falle o me lre », dizia el"l, « aos meni
n s principallllenle d<l cuisas que elles hajilffi
vi,lo ; do cól'l'ego, ou regalo mais visillho, por
exemplo j moslre-lh , depoi- da chuva, os
bal'l'ilOCOS que o liquido cavou nil ,1rea do páleo,
o lIlotlo por que a iI/{ua formil lagos, circulllua
~Ihas, deSlle os deL:iives em tenue' ülete , que,
Jnnlandll- e nns ao oulro, ellcorporam, nils
parles baixlls, regueirlls mai lar"a,; expli.
ljl]..e ao alumnos como se Ih~ eslli depa
rllndo alli, em scorço, a imag-em dos rios e
sellS ailluenle . Leve-os a nolar que o sol
i.lIlnmia a escola diversamenle pcla luanhã e á
lilrde, ensinalldo-os a conbecer os ponlos car
deaes, e o mudo de se orienlarem. Trace-J hes
na pedra o plano da ca a escular ; acostu nle-os
a di 'lillgnirem do que lhes e lá á direila o
que lhes íiL:a á esquerJa, o que e lhes acha
tleanle ou delraz. N;io receie insisLir nesla
parle, medir, si preciso fôr, em pre enva dos
discipulos e com a sua ajuda, a exlen ão do
paleo e do jardim,transfenndo, reduzidas,pllra
Upedra a' dimensões obtidas: não lho f;o/tal'l\
cOlnpensalião a lraba1l10 til I ; porque o e pir:to
dos alumnos cobrará mais lucidez. l'race
lambem o plano dO!; al'redores da e cola, ou,
alé, ua aldêa ; e lerá vingado, a esle re~peilo,

o eu inlento qUi.lOdo os discipulos se lorna
rem capazes de indicar,ne e planll, com u vara
do aponlar, o caminho da igrejil á ca a ou de
um a oulro ponlo dado, Para lhes suggerir a
idéa de um monte, de uma cadeia d~ mon
lanhas, de uma garganta de serra, de uma
ilha, de uma co la baixa, de uma riba escar
pada, de um cabo, sirva-se de exemplos bem
familiarp.s ás creança , e, á mingua de-le re
curso, de relevos de gêssoJ, de um ponco de

(t) LBVASSBOI\: Géograpllie. Rapport. 'o vol. E:tpos.
llnlV. áe Venn. en 1873. F'allce. COllllll'SS. supé,.. Ral'
ports. Pago 575,
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'3r~J1a afreiçoada á mão, ou da arca secca, que
os .llull1nos, por StHI vez, podl'rão adaptar,
reprlldllzindo o qu o preceptor houver feito.
Pal'a daI' a conhccer a fórllla da terra, 030
tente d 'f]niç30 alguma; apre ellle um globo,
in. trumLn to Que Ioda' as e cola' devem pos
sui)'. Empenhe-'e ell1 tornai' sen ivei ao
ol/los touaS as suas nxplica~ões, e em fner,
dest'arle, que as suas lições, ,empre correctas,
in lel'l's~ern ás creDn ':)s, convertendo-se para
olll1s n li rn fi ua. i rocrei o, »

Em 1875 o governo belga (i) enviou ao con
gres:o de geug-ralJhia de Pum, para se e cla
recel' acerca do i nteres es do ensi no publico
no reino, M. Gérard, prefeito dos e tudos do
atheneu real de Liege, o relatorio que com
pendia a umma das suas iDlre tigações, o
cOlllmi.sario belga traça o rumo do ensino
geographiC'o, o pOI'Lir do ponlo em lJue acima
o dcixlÍmos na Americo, desl.e modo:

• FamiliM'i ado, os alumnos com o ilio dt!
ca a escolar ('2), o mestl'e desenhará no qna
dro prelo o plano ca aldeia inteira; assigna
lorá por que mnneira se repnlsentam todos
as cs pormenore!' geographicos, e exigirá quP.
os alumno reproduzam, no papel, ou na Inu
sa, o plano desenhado na pedra, Dest'arte,
passando pmpre do conhecido ao deseo
nhecido, suhmett<:l'á aos olhos dos discipulos
uma extens30 n1'aior ou menor do territol'io
que rodeio a escola, levando-os a notrlrem
como, ::í medida que vae ampliando a área
do seu plano, é obl'igado a lhe reduzir pro
porcionai menle ;IS particularidades. Assim,
sem esforço, sem difficuldade, con eguirá
incutir-Ihe~ idéa clura e nitida do que se de
nomina escala pl'opol'cional de wn plano,
Quando hOl.1Ver desp.lll1auo na pedra o da
e <:ola e o da povunção, e os menimos o sou
berem ler, onl30, e Só então, lhes apl'esentará
uma Carla propriamenle dita: a da com
muna, O' dh;cipuJos eotejal-a-bão com o
plnno desenhado na IlI'dra, e, com :dgun exer
cicios, guiados pelo meslre, não lhe erá em
baraçoso de liudarem, no traçado, o caminho
que o leva á e cllla, a casa de seus pne , a
igreja, a prata pu1.Jli<:n, o rio. Ue'ta sorte 10
grllrão seuhorear- e do modo por que se de-

('I) A loi ol'ganica do 23 do soLombl'o de 18~2, na Uot
gica, que, nO:ilo pouLO, 50 inspjrava na loi francoza de
28 do junho do 1833, excluira a geogrJllhia do proj(I',L1nma
obrigatorlo das escotas do primoiro grau, l'esorva,"lo-a
ao ,Ias o;colas primarias suporiol'os, l/UO a lei do lo do
junho do ,I :; convo.tou em esc'l/as módias, Mas, tondo
o rogulameJllo das oscolas pl'imal'Ías do 15 do agoslo
do lN46 autorisado o acr.rescontamonlo do matorias fa
'ultaLiv"., comoçotl ossa disciplina a ganhai' torreno
na prdtica escolar; do modo quo om 1863, d'ontro
cOI'ca do ~ ,000 o;colas, lião chegavam a 600 (o as mitis
dostJS particulal'os) as om quo uão so ensinava eslo as
sUll1plo, quo, om t873. já se profossava um quasi totlas as
oscol"s do pl'imoir:l5 10ltras, (V, LevAssRon: Géograpltie,
RaPPOl't, No vol Exposilioll nlJiV, dc Viellllo, Pl'an.ce,
Oonun ssioJl supól'ielu·c. Ra7J]JOJ'ts. Par., ~Dr:CCLXXf. Pago
561. )

Bojo,om "jrludn da lei do lO do julho do i 70, quo
rofol'UlOu a do 1.842, a goographia Ó parlo lIecessal'Ía no
plano uo ollsino do primolras loll'as, (Art, 5,)

{!) • , .. I would commonco Lho toachin; of Googl'aphy
in a simil'Ll' m'Lnnor, by comll1oncing with tho geogl'.lphy
of tho noighbourhood oftho school 01' home of tho (upi!. >

(J.ALLOWAV: El/llcalioll, \lag, 71.

senha cllda uma das partes; e dentro em
pouco a imagem da cana lhes est/ml gravada
no e pirito,podendo alies meHllOS, ele11lem~,.ia,

reproduzil-n-alvo a que o instituidor primaria
eleve semp"/, miraI'. Obtido este re ultado r. ex
pendida' pelo mestl'e todas as cir<:um 'tancias
coneemeo tps ao munici pio, sob o aspecto
physico, politico e economico, alé onde o
comportar a edade do rlUdilorio, o preceptor
leval-o-ba aos limites do muniuipio conülHlnle,
explicaudo-Ihe o modo como se as,.:ignalilm'
na carta as raias divi:iOrias por Uilla linha
ordinariamente 1J0ntead:J, liuha de convenção,
que em realidade não existe no terreno. Por
e sa occasião lhes poderá fallar, ate;' de outras
linbas convenciooalJs; das <:IHvas hypsome
tricas, e ioiciar os ~dumoos num systellla de
cartas qne tlJnde a se generalisar <:ada vez
mais, e ~om o qual, portanlo, ii bem dos seus
estudos ulteriures, importa que se familia
risem, Assilll, da communa, lagar do na'ci
menlo do alumno, o mestre pa!'sarlt :IS com
munns <:onvizinhas, de:la á comarca ou dis
tricto (at'l'ondissement), do districto fi provincia,
e, emnlll, da provincia ao reino, forne<:eorto, a
respeito de cuda uma de sas divisõe , pelo lõido
pllysico, politico e economico, os desenvol i
meutos :Jppropriados á edude e iotelligencia
dos CJuvintes, Em encelando o e tudo dos de
ma is I];sta(los europeus e das outras partes do
mundo, a cujo respeito se ha de cingir a li
ções mui elemrn lares, não se de"cuide de
apre eotar /lO discipulos um globo terrestre
e um mappa-mundi, para que f1quem ,a
bendo ao certo o logar da sua patria na Eu
ropa e o da Europa na terra.' (i)

A pedagogia allemã collocou egualmente no
mesmo estudo, o e tudo da comtnuna (Hei
mathskunde), o ponto inicial da geogTtlphia
elemenlar. (2) O regulamenlo pl'Ussiano de
i5 de outubru de Hl72, aoalogo de todo em
todo ao que, em Fritnça, a commi s~o de ge
ographia, em maio rlesse anno, propuzera ao
ministro da in trucção publica, repartia assim
o en, ino primario desta disciplina: 4,0. classe
(a infima), a communa e suas convisinhançns;
generalidaocs acerca do mnndo' 3" classe,
- os continentes, os oceanos, a Europa; 2'"
classe, - geog'l'aphia geral das cinco pal'tes
elo mundo; 1."' classe, - o rei no da Prussia.
Levasseur delinêa o caminbo lrilhado alli
pelo instituidor primario neste ramg de estu
do . • Na Allema nba, como na Suissa, na
Austl'ia, na Succin, o mestl'e, nos cur 'os ele
mental'Os, começa, digamos a sim, por coi locar
o menino em presença dos logares lJ ue o cer
cam, leva-o a medir o recinto ela aula, traça na
pedra o plano da escola, interroga as creanças
para as induzir a comprehendel'oLl1 a posição

. (1) Rappol't /l'je,mal SII" l'"tal de l'ellscigllemcllt moyell
ell BclgiqllC, p"6;ellté allx citalllbl'es législatives lc 26 jallvie"
1877 par M. le Millistre de l'intél'icllf'_ 1873 - 187ã. (Uru
xellos, 1877,) Pag LXV - LXVI, A iutegra do relato rio
corro do pag. LXIII - LXVIII.

(2) • Der goograpl,;;cho Unlel'l'icbt begiunt dei' Hoi
Illat s/tllndo ; soin weltores Ponsnm bil,lon dag doutscho
Vatol'land,., "nd don Untorl'icht in Mitthoilnng b/OSSOI'
nomonclaLul' ausarton lU lnsson, > (Rog. do 15 de out.
de 1872.) .



as communas que o circumdam e a estradas
que as communicam. São ainda coisas que
os alumnos têm visto, e de cujas particula
ridades o me tre póde invocar, a cada mo
mento, a lembran~a na memoria delle ; mas,
como já MO se represl'ntil a aldeia, senão pai'
um ponto, é mister apr sentar·lhe· a carta sob
novo a 'pecto, e indu. trial-os em lerem num
atlas ord ina rio . Faci Imen te se com prehende
que semelhante estudo sempre neces ario,
é uscepLivel de de envolvimentos variaveis
conforme as localidades, egundo o alumnos
e o gosto do prufessor. PÓde ser mui succinto,
ou mui ex tenso. ' (I)

No primeiro grau esta .parle da instrucção
não póde ser real, senão c até onde as coisas
explicadas, ou representadas, forem fami
liares ao nlumno. Si a creança não as co
nhecer bem; desapparece de todo a vantagem;
porque o mestre então já não póde invocar
o testemunbo dos sentidos. Não vã, portanto,
muito além dos municipios circumvizinhos.
E tudar a sim todo o departamento, depois os
departamentos mais proximos, em seguida os
vizinhos aos llIais proxiruos, est.endendo-se
pouco e pouco a lodo o paiz, é um processo
racticio, cujo elft~i to cifra-se em encher o
espirita de confusão ... Quando os alumnos
souber m que a COUllJ1Una estudada é membro
do departamento, e este parte da l"rança,
patria sua, ide em direitura á Terra. , ('2)

Na Suissa a geogralJhia lJedagogica se a 'sig
nala pelus mesmas fei\(ões. O curso, nas e co
las primarias do cantão de Vaud, por exemplo,
ilbrange tre grau. No primdro, tudo se re
duz (é expre >fio 110 prooramrna) a «excrcicios
de intuição e lin.q1lagem " situação dos pon
tos c(lrdeaes, de-cri pção da localidade, ruas,
praças, etc., começando pela escola; ao estudo
elementar, com explicil~'õe~, do plano da com
muna, en inando-se, com o auxilio da pedra,
a maneira de figural' na carla o terreno, as
distant:ia e a orienta~ão; ao conhecimento,
emfim, dos termos cssenciaes na lechnologia
creographica, por meio de exemplos. No se
guudo anno, continuaçi1o dos exercicios in
tuitivos, esludando·'e por este processo o dis
tricto, com o seu solo, SlH1S ,lguas, seu clima,
suas producções ; de(Joi o cautão; depois a
Suissa; terminando p lo exame geral do map·
pa-ll1undi. No terceiro, s estuda a geogra
pbia physica da Europa, mais summariameule
a das outras partes do mundo, a geo crr3jlltia
politica da Europa, 'U3 população, itlio'ltlas,
religiões, etc. ; rnai tarde a geograpbia poli
tica das uemai partes do mundo; por ultimo,
particularisadamente, a geognlphia da Helve
cia, com a sua estalistir:a, a ua historia, os
eus costumes, a sua industria, etc. As no

ções do corographia coroam o curso. Do mes
mo modo em Neufebatel, em nerne, em Zu-
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relativa das coisas,bancos, salas, jardim,páteo,
ensina-lhes o modo de se orientarem; indi
ca·lhes a maneira de guiarem-se por uma
carta da cidade, ou das immediações da al
deia; assignala, si cabe, os morros, as cor
rentes fluviaes; dá tanto mais facilmeo'e a
explicação de cada coisa, quanto os di 'cH ulos
a têm presente aos olhos ou á memoria. E'
por meio de exemplos que se realisa a defini·
ção dos termos geographicos, par 11 par com a
sua representação na pedra, ou no mappa.
Esta uma das applicações mais naturaes e fe
cundas do ensino pejo aspecto. Do municipio
o alumno passa á comarca, ou á prov incia,
encetando em seguida o estudo de seu paiz e
da terra. ' (:l) E' este o methodo que o illustre
membro do Instiluto modelava na sua bella
conferencia acerca deste ramo de ensino:

,Todo municipio, por menos accidentado
que seja o seu territorio, apresenta aguas cor
rentes, aguas estagnadas, ondulações do solo.
Não se receie insistir nestas feições particula
1'es. As aguas estagnadas são imagens dos la
gos; fornecem occasião de fallar em margens,
e muitas vezes em correntes de agua tributa
rias; uma fonte serve para explicar a origem
dos rios e o movimento geral das aguas,
que, trazidas do oceano pelas nuvens, se infil
tram na terra pelas chuvas, e se desentra
nham delia pelns foutes. Um regato oIferece
margem direita, margem esquerda, prov:lvel
mente ilhas, uma bacia, ou, pelo menos,
uma 'ecção de bacia conhecida aos meninos;
coisas essas que se hão de fazer obser
var, e commentnr, importando, afinal, em
outras lantas noções adquiridas. A mini ma
collina, ou a simples baixa em cujo fundo
corre o rio, é bem preforivel a todas as defi
nições abstractas, para fazer perc6ber o que
se entende por encosta, vertente, cimo, pín
caro; precisamente porque o menino póde ver
com os seus olhos as proprias coisas de que
se trata, ou ao menos representai-as ao espi
rita, quando o mestre falia. Nisto, como em
tudo, cumpre utilisar o que eae sob o ~enLido

da vista, para poupar á creança o esforço de
decifrar llbstracções. Corre este esforço o
risco de esterilisar-se; llO passo que, si pre
ceptor e alumno discorrem de objectos em
cuja presença estejam um e outro, ambo fal
Iam como que a mesma linguagem: enten
dem·se. Descrevendo o territorio da communa,
transpuzeram-se os limites da povoação;
porque só as cidades lêm coberla de viven
das a sua superfície toda; e, descrevendo
os accidentes naturaes, muitas vezes se achl1u
occasião para indicar o motivo das obras do
homem nas suas relações com o solo e, por·
tanto, com a geographia; o que explica a
plantação destas vinhas numa vertente,
quando na outra não as ba; a razão dos prados,
nesle valle; a causa de assentar·se um moi
nho á borda do ribeiro; a neces idade que
leva aquella via ferrea a contornar o morro. (i) LRVASSRUR: L'enseignellliJlll de la géogrophie dali'
Chega então o ensejo de atraves ar os confins r l'école prilllai,·e. No vol: Les conrércllc. pédag. (ail. aux

d . .. t d ed illstituL àétég. á l'expos. wliv. de 1878, pag.> í7, iS, i!l.
O mUllIClplO, raçan O, sempre na pra, I Por ossas mo·mas pal.lHas, quo lrauscrevo toxlualmoote
____ como suas, é que Brauo lRapport, otc., pags. 5US-9.)
- --- expõo o mothodo allomão.

(I) LRvAssEun : Géographie. Rapport. Pago 57!. (~) LRVASSEOR : íb ,pags. 19-20.
25
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rich, na Arg-ovia, em Lucerna,em Basileo, do
mrru,ndo r/unsi exclusivalllente nas primeiras
cl-asses o ensino pelo ~speclo, e começando toda
o CUl'SO pl'la topographia local, pelo mUllidpio,
pelo elJDtão: com alllplo de.,bo,rolvimento dos
exercicio praticu, na pedra e amiudadus t,'a·
balho de cartognapbia. (I)

Pilra mo traI' quão infinitamente longe es·
tamos desses modelos, bo"ta rá fllJ bear alguns
dos nos. os manuaes elemenl~res rle geog-ra·
phi:J. 'Dom(lm 's, pai' eXt'mpln, :I Peq,II'lla Gel)·
grophia da vn[.ancirt, oompoita p',rl.l ~ISO dos ('S·

colas pl'Ímarias, Depoi" de alg'umôls defLnic;ões
geomelrica , que OCCUlJ:l11I :JS duas pl'imeiras
pa~lOas do texlo, outras defi./lições ('00 'Liluem
o mtroiLo: dl'liniçô'o d" geognljlhiil, d:ls li·
nhas e circulas do globo, dns p,oIos, ile hori·
sonte, clima, lalitude, lung-iturle e estações do
anno, continente, rngião, p:li1., ilha, p~uinsl1la,

cabo, isthmú, mOllt', IIl11nUlOha, serr:l, voh.:ão,
mar, acetino, g'ulf", estrdlo, lIIallcha, pa:50,
lago e r.io. (2;) Enliado este 1'11 ario de lIh
stra 'cõos iniolelligiv.eis :10 espirito dl'sprepa
rado do creança, ~egu~-se-/he imlllen i"ta ID 1111 te
atarefa de de<:lIf;tr () Dumero toLaI de I<.i/ollle
tros e babitanlt>s em cada continulIle, a listn
das religiões e r'llças h'umallas, e01l1 a sua di,tri
buição pelas vari,ls p;lrtes e E"lados, que se 7"'e·
luppõem assim cl)llhecidos antes de apl'811didos,
as pha os dll civilisnçilo e as fórmas de g:overnu,
rematando tudo pelo que!'tional'ÍlJ do eo~lullle.

EDtão, em VI'Z de principiõlr pelo municipio,
pela provinoia, ou pelll. paiz, o cur~o r,uDsagra
as suas primeiru. lições á Ellropa, á A~ia. fi
Arrica, a Americn (ollde o di 'cipulo repele
simplesmente o nome tia ·pô'tria, confun
dido, em uma palavra de ,lístincç{lo, lOnlre os'
demais Estados) e á Oe> unia, para. depois, re,·o
rneçtlOdo, e tudar li gellg:raphl" partll'ulill' d,·
todos os pnizes d"s ('illco p;trlHs do lIIunclo, Cl
s6 no fim rcr·ebp.r nr,ticias du s,·u. () ell
sino por nOlllenclut~lra c10111 iu" e \cl usi vam 1'11 \f':
salvo algumas olis"rvuçõe" rria" e sem dll'
:lrerca do nspecto ph ysicu e li iIId icnràu do"
sy temas de I!lJverno, tUdl1 o IlInis reduz-,e
:í rtll artição m"nolOllll fios cultos e du fôllll.
lias bumanas por ClIlre llS divers .. s D,,:õe\
cabendo, porém, rJu,,-i tuuo u eSlJilç'l ii CII[l'
merar:ão dôlS t 'nas e a-uns. N'I g-I',o~raphia

ft ral a gnlltrle que t:IO, o lJllqJl'II110 qn,,"i
llb oluto do CUI'~O ,.stii ell1 gravar lia 10eolllll"i;,
o nome ,Ie lo,lo" os I'aiz ''', IlIar,':. ).!olrlls,
estr~tos, Ingos, "io . 1I10Ilt,·S, ilh,,', P '1lillsul,s,

. cabo : cel'Ctl dr' 'ln I. (i) ~" ge 'g'r ph 'a fJ" r
ti 'ullll' r'lJcl'llllrsee a illll'erlilll'uci" fi" pr'l'
occupação lixa, illlariiJv 'I, ue ducl'r"r, e ~ó

(I) L.VASSBun: Géogl'oph. Rll'Pol'l, Pags. 561,5.6,567_

(2) EnLrlJ 03Jas dofi IiÇÕU.i, d·! IlIo1lS a m.li:;. a guma.; ha
do~lo quilato: c: MOulo é UUll m.Ls ...a .10 li' r ~ O.onL la.
quo tom declivo sOllsivol. to - .. Vulr.:l0 é u n g 'UllUO bo-
queirãa aborlo do orlllll:l l io no cimo do um lI1f1nL13 •.• " E
crale,..l'! E', diz II anetor, ~ O·lU 1I10:i1lt3 a.lJorlur~1 011 bo
quuirao." Vnlo.io o cr,llor... sii" po' anLll, sYlIulfimfls:
siglllfioam u mosma itlóa gOJf.tr tphi a 1-. P 'rlo Ó Ulna
po,' ãn do 1110" cel'colll do lcrrls, que olfurouo um abJic:o
às oll1bnruuçõo', ~

(3) Do ponillsula<, 21; volcões, i ; ~slreilns, 46; moros,
57; lagos. 63 ; lloizos, 67; cnbos, 67 ; golfos, 69; monlo. o
sorras, 94; rios, j,57; ilhas o' archipohlgos, 253.

deconar. Eis,por exemplo, o artigo conaeCDente'
á rrnglllLel1ra: algllrislllos repnesentativosi da
suverlicie e população; numero das provin,
cias e condado' ; rapi da designação do clima,
em Ires ndjeclivlls,; lista dos mineraes produ.·
zidoo'l; vagn in inuação aC8flca dos productos
ngricolas; menção da imporlancia industl'ial
do rein.J (tuno em lIleia duzia de linhas); de
pois um rui de trinta e oi-to cidades, com a
população de vinte (J tres. O lDesmo processo
em relál;ão aos outros paizes, d'entre O' quaes,
elll Purtugal, é de vinte e t't'~S o ruumero das
cid1ldlls e portos contemplados, de vint~ e oito
011 Bu.si1l, de trinta e cincJ na Austria-Hun'·
g-ria, ele t'l'inta e oito nfl Hespanha, de quarenta
e trl's nn França, de qual/'enta e cinco na Italia,
de sf'lell/a e sei.> na Allemanha. E eis a geo
/lmpltin d,1 infallcia!

Pr,ticado <Jssi III pelo bordão da rotina, o
ensino do g .ographia é inutil, embrultecedor,
Nullo cumo meio de cultura, incapaz mesmo
de nctunr dur1ldoiralllellte nH memoria, não'
faz ~eniio opprilllir, cançal' e estupidificaI"
a in fancÍ;l, em vez de e.;clarecel-a, e educaI-a,
Diremos, como u:n dos maiores sabios COD
templlraneos: « Não se pócle creu que uma
de,cripçio da terl'H, Clljn puimeira lição con
siste em ensinar li creança que a ter.na é um,
espberoide nchalado, e se move ao redor do
sol numa @rbita elliptica, e cujo cucso tenmi·
nn sem lhe fornecer o mirnimol dadOl capaz
de aUlliJial-a a compreheodera cal'tfl de estado
mui"r do ~P.ll p:dz, ai mHis leve idéa dos phe
nomanos off reciLlos aos seus 01 hos pelo ribeiro
que banha a aldeia, ou o arêal que contribue
p;l ra a prepn ração da estrada" lenha a f"rça de
intei'e"ar, e illsll'uir, E'opposto.aos principios
I'ulldamr.nta,·s do ensino seientifico o commet·
tim'\ntu de pOVO~I' a cabeçn do menino de
1I0rõ.,s stielltific"s, sem ,Ippellar para a obser
\ração, IInico necul'so capaz de infiundir a essas'
CUIIC'PCÕI'S I1rmezH e rualidade. (I) O eosino
eI11mfllll'H' dH geugraphia não póde obedecer a
leis diversas das que regem toda a .culLura
sl'ienlÍlic;I. Ollde, porlanto, nãn rÓI' ab oluta
meulo p'ossivel ) proee'~o da lição de coisas,
(ln ohservilçào directa rios phenomenos es
tudados, nn Illi\nu.' é e sonci~lI que a lição)
r,ort:l sempre do conhecido para o desconhe-.
c,do, e se Hpoie ('m objecto,; tão familiares ao
:l1ulllnll como ;10 pl'lIfessnr.

(~meth01/o racionol de plloressar a geogra
"h iH ii (T,'anç;ls é pon to por ponto a aDLithese
du adoptado no li vro de cujo plano, lia pouco,
d"IIlO' id,'a.

.-\ "rilll"ira cnndil'ãn de todo e1le ébanirab.so·
I lamente as d"l1ni,õ,'s abslrilclas e a priori. (2)
« As d'·'IiIlÍl·ões viri\o, á maneira que cada
,'ni·a se fõr-rlflp '1',10110 no correr do ensino. O
d...fi dr iII tI'l li rri 'el,uBllte sempre se facilitará
'1I;,j~, qUõllldu o III('nino tiver principiado a.
con hecer o olJjeoto medianle, exemplos .• (3)

(I) Til. H. HU~L~Y: Physiogl'Ophy: an in"'odllctiolllo lhe
sludy or 1I/1l""e 'ow Yur., j,SI9. I'ag.. VII.

(21 • II [auL au anl que p05Siblo - ja di"ais volonliers
qu'd faul ab ••, umollL - hanir 103 dofiniliO.ls ab3lrailos .•
L,..."SsRun : Op. cito p .g. 13.

(3) LEVAssRun : Op. ci/.,_pag. ~.
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Em segundo lagar, cumpre.que a realidadll,

ou a sua 'imagem concret3, ensiveJ, nitida,
exacta, eja a fonte exclusiva de toda II cultura

-geograpbica .• Hoje em dia, J e. cmve, DO seu
Irelatorio especial acprC3 do matenial geogra
pbico, uma das autorid3de mais gradundas
no jury internacional ela expo i~fjo ele 1878,
Alfredo Grandidier, c r. helTlJ u-se a Gomprt'hen·
der que menos importa familiari. ar oS31umnlls
com os nomes das coisns, do que com eltas
mesmas e os seus uso'; que é ne~es urio por
lhes em jogo, uão a mi:\D1oriu unicamente, m3S
tambem a intelligencin e a imnginação; pro
curam·se infundi r-J hes idéns precis;ls e exactas
da Terra; trabalha-se por lheS sulJmetter nos
olho um quadro "Verúad~iro, cuja imngclIl
indelevelmente se lhes grave na eSlJirito;
forceja-se por fazer da geographia, elll uma
palavra, um estndo cheio de viúa e inleresse.
Pois que aos no sos senLidus e expl'riellda
devemos todo o nosso s<lber, D3da [lia i nalu·
r~l do que diligenciarmo in truir as crenn~'as

pelo me mo proce so, i to é, por lições de
coisas.' ('1)

Os traçados topograpbicos da esrola e suas
circumvizinhnnças (2), as exrur,ões eco·
lares, auxiliadas e orientndns pela carta, o uso
do globo, dos atIas e planispherios murae são
in tl'Umentos indispensavei', nesta pnrle da
educação. Só pelo me,hodo da ob. ervnçlio real
é que o alumno conseguirá formar idéa corre
cta do~ pbenomenos geogl'aphico_, e uxnr in
destruclivelmente no espirito as acquisições
realizada, tE' aindn medianle elle que se hão
de lançar as ba es do en~ino elempnlal' ua
cosmograpbia. c A ob~el'vação do 1ll0Vimellto
apparente do sol e dEI e. trella polar », rl'11úcte o
director dn escola moúolo de B:uxl'llêlS, c é o
ponto de partida do en ino elementar da a .
tronomia, que abre vasto e maravilho o campo
á ::Illenção dos meninos. Poucas sciencias pod 'III
rivalisar com 'est<l, em-qnanlo ao inlluir pro
fundamente na imaginaLivn. Que de homens,
ainda instruido., n50 levantam 1H1nca o'
olhos para essa alJobêlda estrelladn, a qual,
todavia, foi o primeiro campo de ob erv(lçào
dos povos primitivos I E' qoe. em gpr.d, nem
o ensino primaria nem o en ino médio appa
relbam o espirito psra esse estudo. Conten
tam-se cm re itar um manu31, afirmando
factos e pbenomenos, que nem o prof,'ssor, que
ensina, nem o alumno,que ouve, e repete, nem
muita" vezes aproprio auctor, a CJ uelll se deve
a obra, nunca observaram. Acaba- e as im por
sortir a memoria de -uma serie de vocabu!os
destituidos de toda a acçüo snlular .obre a.
intelligencia. Basla reunir algumas vezes á
noite os di cipulo , levaI-o. a olJ~erval' o cé')
estl ellado, ensinai-os a reconhecer algumas
constellagões, a distinguir a via laclea,

(I) ALFRno GRANDIOIRn: Rappo"t Stll' les ca"les et les
appat'eits ele géogl'aphie el dc cosmogl'aphie, su,' les cat'tes geo
logiqucs et su,' les ouvrages de tlJétéol"ologifJ ct de statistique.
Paris, MDCCCLXXX. Pago 2i6. (Fórma .0 vaI. 11 da col
leeção omcial: 'Expositiollllllivel's, de' '1818: Rappol"is du
JlIl'Y IlItematiollal.)

[2j "oi- um modolo acabado 9 babilis imo' doslo go
nora do liçõos cm GovOT: Eleme'llal'y Geography {m' pr;'
mary classes, ]J3gs. 8-·13.

31~uns planetas, acrescentando· certas expe
rienrias bl:Jll simple~, que lhes permittam
veri(iL:,lr os mOV1illlentos apparentes e os mo
vimentos reaos dos (IsLro:. Haveria, talvez.
atn, po~ ibilidade de il\~Lituir, com exiguo
di~pendio, Ulll ob~ervat'lrio elementar em c;]da
e~I'"la primnria, Q'Jestào importante é e,ta,
digna de fixaI' a attenção. Mas, ainda sem
que se prerise recorrer a instrumentos espe
ciae!', baslantes coisas hil, que se podem
oh 'erva I', e que r.onslituelll a base do ensino
elementar da astronllmia. As palavr~s: sol,
planeta, saLlJllite. 'li<l-Iactea, estrelln, oometa,
eClilJ e e tanta" outra,:, qu se lêm generali 'ado
na Jinguag-em vulgar, p"rn muitos espiritos
lião pass(lm de termos vagos, <l que apena a
saciam noções incoJllpleta~, ou erroneas. r\ sua
verdadeiru ,igniticação, porém, Il1es seria res
lituiú;l, si na escola prlmilria, duranle os seis
ou ,ete annos que nS CI'MlIçaS a frequentam.
S' .fizes~em '''gulllas observações, do genera
dOSS,IS qUl aeahamos dc e boç"r rapidamente,
A historia da .cioneia astrunomica, apre.en
tnda a propo ito, serviria para a ignalar os
erros, os preconceitos, ns 'ul ersliçõe que o
espeetllcl1lo dn 'éo, :\ mingua de idéas exactas,
ha inspil'nrlo aos l1ompns .• (I)

Arnold Gl1yot, na sun ~erie de atlas escolares,
subordinou o sim mL:thouo do en,ino a um
principio constante e sy~tem<ltico. Di tingue
elle, na e\'olução intellecLual e, portnnLo, no
e. tudo de todas as scienL:ia.; de oh ervação. Ires
eSLados, quo e 'uecetlem numa IIrdem inevi.
tilvel: o e,lndo perceptivo, o analytico, o sY'~

thetic?, (i) E', já se vê, <1bsolutamente o
inverso da mnn 'ir'H ele entender traduzida uo
compl:lldill que tomámos por sp rimen da igno
rnncia dOllllDante entre nó: quanto ás neces
. iaades e c"racLel'es da instrucção geogr'3pbica.
Em vez de começnr pela idéa geral do g-Iobo,
pela Doção :abslr;lcta do' ci rculos da c phera
terre~tre, pela de,cl'ipção gernl da terra e uas
g-rnndes divi,ões, pnl'n ,.ó entào parlicularisar
a geogrnphia de elida pniz, e, de ubdivisão
em sub 'ivisão, chegaI' ás provinci,'s, nos dis
ll'icto.;, ás cidildes, reservando o ultimo lagar
úo curo o pftrn o conl1ecimenlo da pai ria, que
llliá~, bem o êliz o eminenLe me.mbro do ln Li·

(1) A, LOYS: L'expé"jcllte a-t·elle {ait déco"vrir de3
éCtleils a evile,' dalls l'emp oi IÚ1S mélhotles intuitivos? No""ol.
Congr. intertl, de /'ellseign. B. UI. f 80. Pago 202,

E' precisam enIo o quo a Liga do Elosino bolga pralica na
sua Escol; Modelo, • Todos us movimonlo' a tronomicos
en innlll"o ,"edialllo ObSOI'ViIÇÕOS ,onlmcoto pr"tieadas.
Cada I rol'es'or I'eune os alumnos do noiLo, seis vozes, pelo
monos, no anno, par••[ectuar as observações quo oxigo o
examo dns osll·ell.s. Polo bolelim hebdemndallo os paes
ão avjsndus, para quo façam acompanbar os filhos Jlot

alguem, As obsel vações Dlr. idinoas são disposlas do ma
noira, quo dolonham os alumnos " mooos tempo quo ser
possa depois do meio dia, O programma combina-so do
tal arle liDO 'o o,tudo plÍmoiro Jl lorra, os astros o 11
oSllbera coleslo immo"eis, encelaodo o estodo dos movi
monLos á modida que forem send o obsonados.• rr.MPB~S:
lnslrl cliolls génerales atlX institIl16t1rs.

(2) c Tho fir t .tage, spocial y io lho Indy II' lho globo,
and in ali til; .cieotes of obsorvalion, may bo called lho
percrp:ive sla;:e; lhe seeond, lhe allalylic; lhe third, the
sy' th~lic. Tbo Ii.r,L 1< prop.ralory; lho soeond cOnslilules
lhe bulk aI lhe 'Iudy; Ibo Ihird i the scienlific 3,nd final
SI.gO I f porfel ted knowledgo.• GUYOT: Grammal··School
Grograp1ty. Profae.
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LuLa de França, cujo nome por mais de uma
vez temos invocado ne ·te capitulo, • constitue,
na escola primaria, a subslancia principal do
ensino geogrnpbico. (I), o celebre peda
gogo procede em sentido diametralmenle op
posto. Para apre enlar do seu systema uma
rapirla idéa, adoptaremos n exposição de
Buis on (2), cuja Ddelidade attesta-nos o exem
plar, que temos prl'scnte, da collecção Guyot.

• O atlas elemenlar, com e pet;ialidade nas
suas pri mei ras pagi nas procede principa I
mente por imagens. Mos ra primeiro ao me
nino o plano da ala, do edil1cio escolar e suas
proximidarles; depois, nute de encelar as defi
nições, olTerece-lhe lodo um capitulo com
imagens relativas :.is dilTerentes oceupações dos
homens; feito o que, mo tra-ll1e, lado a Jado, a
vista colhida ilo alto (à vol d'OiselL1l) e n cal'Ln
propriamente dita da mesma região, de um
valle, de um golfo, de uma cadeia de mon
tanhas; em vez de limitar-se n definir as
varias euen ões de agua, ulIla linda vinheta
repre enta-Ibe uma fonte, com o viçoso verdor
das suas margen e ;1 ~ua agua limpidn, onde
algumas crennças se dessedentnm; outra es
tampn orrerece-Ihe uma paisagem americana,
aLraves ada por um de~ es ({randes ";os d
3guas lenlas e ribas deprimidas como o Missis
sipi; outra, ainda, um Ia.rlo, uma cac/wcl1'a,
um comboio de c'lmin/IO de (el'ro chegnndo á
e taçiiu, isto é, as m3is das vezes pelo lOeio da
cidade e atravez das runs, sem outro avi o
aos tran eunles que não a campa da loco
motiva. Munida de las no'ções preliminares, a
creança percorre sllmmariomenle, com muitas
imagen e rllra nomenclatura, a Novo Ingla
terra, os Middlc Atlantic Slates; O" de sueste,
os do centro, que outl"ora se chamaram, e
:linda hoje cornrnummente e chamam do oeste,
comqnanto nno e t .iam eCJuer a meio caminho
de Nova-York a S. Franci co, c, emllm, o Far
West. Nesta rnpida viagem, aprendeu O"
nomes das maior'es capilues, das maiore cor
rentes de agu3, das monlanhas e lagos prin
cipaes; algumas estilmpa mostrara \TI-lhe oqui
a celheita do fama o algodão longo-seda, alli
uma scenn emasplal1icies imlllen as dos campos
qel'aes, acol:.i um panorama das Montanbas no
chosas. Agora vae repas~ar tudo o que adqui
riu, resumir, digamo, os im, e:-pontaneam 'nte
as noções obtidas, classificar as vnrias regiõ s
natllrnes dos Estados-Unido, os ma. siços mon
tanhosos, as gl'llnd's hacia , as divi ões lel'l'i
toriaes, os produrtos do lo, as cidades
principaes; e pela primeira vez IlIe apre.entam
n'um só lance o mappa dos Estado -Unidos,
de que, por assim dizer, percorrera as diversns
p3rtes. No re to do volume e oh ervar:.i moi
brevidade emquanlo ás outras divi ões do
mundo; mas por toda a porte a imagem ex
plica o texto, e mostra, animado, pinture~co,

vivo, o mesmo paiz de que a carta apre enta
seccamente os conto ruas e os grnndes &cci
dentes. O mapp(1-11tull~i é a d.''I'adei,'a carta

(1) LnAssBun: Op. cil., plg. 22.

(~) BUISSON : R.pporl sur l'ellseig•. pritll. à /'expus. da
Plulladelph., pags. 2 j - 8.

do volume. (f), Manifestamente, a ter de ser
ensinada nas escolas, a geographia não n'o
póde ser de outro modo.

Não é, porém, sómente este o caracter de
que a cumpre revestir, afim de gueosse ensino
represente um papel deveras uUI e conside
ravel no cultura mental das gerações novas.
« Até boje) dizia, lia dez annos, Michel Bréal,
« o homem está ausente dos nossos livros de
geographia; e, todnvia, elle é o verdadeiro e
principal objecto desse e tudo. De um lado, a
geographia deve apresentar as mudanças a
que submettem o bomem a situaçõo, o clima,
a confio uração e a natureza da terra babitada
por elle ; do outro, ha·de mostrar as modifica
ções que elle mesmo imprime ao solo, e o pro
veito que extrahiu da sua vivenda terrestre.
Encorada por este modo, o gcograpbio virá
collocar-se entre as sr.ienci.as naturaes e as
SciOJlcia historicas, participando de umas e
outras. Si mostrar~es como as occupações, a
riqueza, o caracter, os costumes, a vida iu
tima dos povos dependem do sulo, onde coda
um reside, e como o civilisação, centuplicando
as forças do homem, acaba por habilital-o a
scnhorear o mundo, lião ba mais receiar que
o aIumno se desgos le desse estudo, ou acbe
dilliceis de conservar em mente as nomen
claturas ; não lamentará mais o seu trabalbo ;
porque os nomes que aprender, llle recorda
rão uma idéa moral, e porque sentirá as reJa·
ções, cujo nexo une entre si os factos ensi
nados .• (2)

Manuseae os livros mais elementares de
geogra phia americanos, o primeiro aLIas de
Monteilh (3), por exemplo, que temos em
nossas mãos. A cada localidade elle associa
factos e recordações interessantes; insiste
preeminflntemente na geogl'apbia commercial,
comprehendendo a exportação, a importação
e as principaes vias de communicação, ter
restres e maritimas; contém frequenLes es
tampas representando os varios povos, com o
seu trajar, usos e typo caractéristico; mostra
vivamente a dependencia em que está o ge
nero bllmano pora com a alimentação, a aguo
e o vestuario ; como o vestuario depende dos
animoes e das plantas; a ag-l1a, da chuva; dos
vegetaes e animaes, a nutrição; como, emfiJIl,
os animaes, o vegeLaes e a cbuva dependem
do sol, do ar, do oceano e do solo. O alumno
do primeiro grau não terá que aprender em
longas filas de algarismos o numero de habi·
tanles de cada poiz e os kilometros super
I1ciaes de cada Estado. Em compensação, se fa
milíarisará com os pbenomenos capitaes da na
tureza e da vida humana. em toda a extensão do
gloho. Circumstancia singular e eloquente: o
desenvolvimento da intelligencia, o progresso
do ensino publico entre as nações começa a figu
rar como objecto digno de especial aLLenção
desde os rudimentos da geographia : Boston é

(i) Vu GUYOT'S E/eme,úary Geogl'aphy fUI" pl"imal"Y clas .
ses, pags. 94- 5. •

(~) Que/ques mols SU1 l'iuslrdc/. p ,hl. e'l France, pags. 8i-8
(3) J~lIBS MONTBITn: E/enum/ary geograp!Ly. A. S. Bar·

noS <50 Company. No,," York, Chicago <50 Now Orloans.
80 pags.
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recommendada á admiração dos alumnos mais
novos pela excellencia das suas escolas e
collegios (t); a Allemanha, apresenta-se-Iues
como um paiz que tem a honra de possuir no
seu seio escolas e universidades de pri
meira ordem, como uma nação altamente in
struida ; até a instituição do ensino obriga
torio, quer no im perio germanico, quer na
Austria, na Dinamarca, na Noruega, na
Suecia, na Suissa, merece especial menção,
entre os factos notaveis e capazes de fixarem a
curiosidade infantil. (2) A geographia phy
~ica entretece-se continuame.nte com a geo
graphia historica, especi&lmente com a geo
graphia economica, que predomina de um
modo assignalado. «A geographia do com
mercio », dizem os edictores da esplendida
Geographia Escolar de HarpeI', - constitue a
directriz do nosso plano. J (3) O espirita
pr~ti~o dos Estados-Unidos, onde se compre
hende profundamente que -a educação é a pre
paração para a vida. (4), vêem nesta direcção
da geogl'aphia elementar uma lJomenagem ne
cessaria áq uelle, d'en tre todos os interesses,
qne domina hoje os destinos das maiores na
ções. De mais a mais, nenhuma outra face do
assumpto reune em si as condições precisas
para collocar em tão relevada saliencia as
competencias e dependencias mutuas dos povo~

modernos. Obedecendo a estl~ pensamento, os
recursos e indu trias das varias regiões da terra
são systematicamente delineados em quadros
successivos, com a sua subordinação ao clima,
ao solo, á posição topographica, ao depo·
sitos miueraes, ás varias outras condições phy
sicas. As feicões caracteristicas dos gmndes
centros ou das regiões especialmente mer
cantis, agricolas, industriaes, ou mineradoras
sobresaem no mais aI to relevo. Em summa, o
ensino da geographia vem a constituir '1\
moldura nnimada e pittoresca, dentro na qual
lle representa vivamen te aos olhos do alumno
o espectaculo da civUisação contemporanea,
com os seus recursos, as suas forças, as suas
luctas, as suas dilllculdade, as suas con
-quistas, os seus esplendores e os seus con-.
trastes de sombras,

Essa revista descriptiva, porém, da vida
actual da humanidade na face do planeta que
habita, seria, não só imperfeita e mutilada,
como scientificamente impossivel e inintelli·
givel, tanto no ensino elementar, quanto no
médio, si não fora a estreita união, que a pe
dagog-ia de hoje estabelece, entre esses estudos
e a physiographia, ou descripção geographica
da natureza, illustrada pela geographia scjen
titica da creação~ a physica terrestre, que
completa o exame dos phooomenos ligados á
superficie do globo pela investigação das suas
causas, das suas relações, das suas conse-

(i) n., pago 2S.

(~) Ib., pago 59.

. (3) - Tho goography of commorce has booo mado l"e
~dl1lg lille o{ lhought. > HARPK' 's 8'''00' Geogmp"y,
Publisheí's' advel'lisemenl,

(4) GnéAno : L'ells. p;·im. li Pa~. el cfal1s le d''p~rl, de
fc Seine de 1867 à 1877. Pag. {53.

quencias, das leis que os explicam, e regem.
A geographia escolar, nos Estados-Unidos,
como na AlIemanha, tem imprimido o mais
bello e salutar desenvolvimento a esta parte
da educaç.ão popular. Firma·se esla direcção
desde as pri meiJ'as lições, no inJimo gTall da
escola; e, por uma graduação constantemente
progressiva, cresce de classe a cla~se em
actividade, em inten. idado, em extensão, até
esse periodo terminal, que nenhum livro es
colar representa porvenll:ira tfio admiravel~
mente, e certamente nenhum com tanta
magnificencia, como II Geo.11·apltia P/Lysica de
Guyot (t), que temos sob os olhos,

I?epois de u::n relance de olhos geral pelo
Ulllverso e o papel da terra no seu seio, a ról'
ma, o volume, a ma sa do planeta onde respi
ramos, estuda o alumno o globo terrestre no
seu caracter de immenso magnete, com as
was linbas de declinação, variação e in
clinação, a temperatura intima ela terra, com
as suas manifestações e os seus remltados,
nas fontes quen les, nos gey~ers, nos poços
artesianos, nas erupções, nas oscillaçõ~ do
sóJo, os vulcões, com a sua natureza, os seus
modos de formação, a sua actividade, as snas
intermittencias perie,dicas, os seus typos, as li~

nhas, as zonas e as origens da acção vulcanira,
os terramotos, com os seus varias genel'os de
movimento, ondulatorio, rotatorio, vertical, a
sua duração, os factos caracterdicos àa sua
distribuição especial, as suas circumscripções,
a sua relação com as condições atmosphericas,
a sua coincidencia com as posições da lua e a
periodicidade das manchas solares; considera,
em seguida, os tres grandes elementos geogra
phicos que, sob a influencia do sól, mantêm a
vida, nas mas multi pias fórmas : a terra,
o mar, a atmosphera. As vastas agglomerações
continentaes aprestjntam então ao discipulo as
suas immensas superficies, com os seus gr'an
des contrastes, as suas árl'as e ituações reb
til'as, as suas configu.rações horiz.ontaes, os
typos da sua conformação, as suas fÓl'mas ver
tieaes, a importancia do relevo, sua fo,marão,
seus caracteres communs e distinctivos, suas
funcções na ordem da nlltureza e na historia
humana. I?epois o ensino percorre os segredos
e as maravJlhas do mundo da aguas; eXilmina
lhes a inl.erferencia preponderante na compo
sição dos corpos organizados, o seu concurso
dominante como principal agente nos proces
sos que estabelecem, e modificam o aspecto
das terras, o sen continuo trabalho de desag
gr.egação e reintegração dos mnteriaes da cro ta
terrestre, a drenagem dos continente ,o mundo
oceanico, sua accidentação superficial. as
magnificencias e os ahysmos do eu fundo mys
teriaso, os seus movimentos - ond.1S, marés,
correntes marinha, a procedencia destas, sua
circulação, excedente em grandeza aos mais
amplos systemas circulatorios dos continentes,
a acção das grandes arterias do ocemo sobre os
climas do globo, Approximado naturalmente,
pela noção desta affinidade, abre-se agora,

(t) ARNOLO GUYOT: Physica! Geogl'Jplly. Now YOl'k.
Charlos SCl'ibool' Sons. U4 pogs,
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om toda as soas sedocções,o e. tudo da 'atmos
pbera, novo oceano, impalpavel, ma irresies
tivcl nos elemento qoe o pOI ôam, nas forças
que o rcgl'm. Os Iilienol1le.nos deste ooLro
mo lido. c mo evocados e vivificüdos por um
ml'Lhodo cheio /le intelligcncia e atLracti
vos, IJel'pa sam aos olbos de] ;Iola : a reparti
ção dils lempcratol'as; os climas; sua sobor
din;ltüo aos movimento da ll'Tra; os ractos
capita 's da di.<tl'ibuição do calor pela super
ficia do a'1ro onde vivemo ; as leis domi
nan ks no phenoml.'nos de a culbegoria; a
altcr;ltõ,'s qoe .he· imiJõem o ventll, as cor
rente' m;lrinha , os continentes, os oceanos,
eXIJlic"ndo os de. io i. olhermico., e fixando
as linha qoe Iii s as ign:dêllll a direcção; o
equilibrio da camad:ls atlllO. pbpricas, sob a
inOul'n 'ia da I4ravitJade e da temperatura;
SUlIS pl:rlurbatõ('s e movimentos; ;,5 calma
ri:ls; s vento, sua pcriOrlicidac1e, seu curso,
uas zonüs, .cu oficio na cool'drnaçào physica

do orue terrcslr ; as lempeslude , seu regi
men, suns JOf'a!isaC'ões, sua proveniencia; a
eV3(Joratão; a condl'n ação; n nUI'cm; a chuva;
soa dislrilJUição, seus periodo., ua quan
tidade, sujeitas à.i condiCõl'S do relevo e da 'u
perlicie, do caracter do .ófn, da natureza que
o reve.te; a neve, ua con tituiçiio, sua dis·
Lrihuição hfJrizont,t1. a iotrrmiltellcin e a per
mnnenci;1 dn ua furmaçõe'; (IS geleiros, sua
accuU1ul"tão, scu muvilllentn peculiar, ua
aC\iilo dl'sluc:ldora, uas regiãe . Ao cabo, os
phenoll CIIOS optico: e 1umino. os do ar. De
,encanto em enc~nl.o, de nvidez em avidez,
(]e 1I1:lgin (·m m:,gi·a, dignmosa~sim, o :oIul11no
é ('Olllll zido . u;lvemcllte :llé ao limites onde
principia o . y_lellln da vida na upl'rlicie da
terra, obra dll meio que o en vol ve - do torrão,
dll <IlTU1J~ e tio nlllbit·nte: as zonasrln velTetaç:io,
e01l1 li, SU;lS raia~ appl'oximildamenle jl1dici,das
peln pas:ag'cllI das li IIIIIIS isnlh .rmica ; a di 
tribuiç:io c,'rnctl'l'i tica dn~ pl<llltas pelas varias
partc' do globo; as r I:lçõ,;s entre o mundo
veg-ctatil'o e a altilutle;:I do desenvolvimento
da vida com a illt 'n~itJade da luz e tio calor,
os aspectos da natureza, gr:ldll:ldos fie de o
equador até ao: IJolos peln obliquidade do
ang-ulo em que os r;tios sol:lre. f 'r,'m a super
ficitl da tena; o mundo (loimal, o mundo hu
mano, as acquisiçõe' caiJitac dn etunologia, a
distriblli~'ào c a funcC30 es"ecil1ea das raças.
Por ultimo, como traços g-eral:'s de uma vasta
synth se do globo, a npre. elltação dos grandes
contraslt' terre.lres: o maior, o mais geral, o
mais rundamentul nos seus elementos geogra
phicos, pnlro a t na e a aO'ua - no mundo
oontilll'nt:'1 e no lI,ulldo üellanico i o contra te,
na área e na c trut:tura, entre o mund,) orien
tal I.' o occidt'nlal ; o dos clima entre o mundo
do septentri:io e o do meio dia; a phy. ionomia
do mundo oCl:'anico, mundo da uniformidade e
da inferioridade, ollde se nào conhecem os
excmp/ilres . uperiores dll vida; a do mundo
oontinent;,J, a. ignalwdo pela diversidade em
toda. a. conditõe, biologicas, mundo da supe
rioridade cm todos os reinos da creaçào ; a do
m'Undo novo, e'( reito, alungado, insulado en·
tre dois Oce!lDO , franqueado por tooa a parle
aos ve~tos lepidos do mal', com a sua estructura

preponderantemente ,de planicies, com·o seu
caracter de temperaturas iffiédias, abundante
humidade, vegetação polen&e e luxuTiant~; a,do
muudo antigo, vasto, a:gglomerado, compac.to,
formado pelos maiol1es massiQ05 continentaes,
em cujo immenso interiol', escasso de ·hlIl:mi
daéle, pobre de vegetação, quasi não penetra o
sopro das brisas marinhas,- dominio das Gr·
dens mais aILas da vida animal, séde das vaças
civilisadas e progressistas; a do mundo meri
dional, onde euxubera a vida physica, e ~e reu
nem os continentes da natureza, soenar.io das
maravilbas della em toda a Ilorescencia da sua
energia; a do mundo septentrional, menos
opulento de tbesouros naturaes, tbeatro, po
rém, da hi toria, onde cada continente pa1'ece

.originariamente destinado a mna fl.lncpão 'Parti,
cula,' na educa!Jão da especie humana; todas as
partes do orbe, emfim, cada qual com o l po
acsignalativo da sua individualidade na eSiph.e·
ra organica e na esphera intel\ectuaI. Tudo
isto sem classificações arbibrarias, sem defini·
ções impertinenles, si3m technologias escusa
das, sem discriminrçõ'ls irreaes, sem abstrac
ções dispensaveis, sem nomenclaturas ociosas,
com a mais ntilada selecção de assumptos ca·
pazes de manter o espirito numa ebulição sa
lutar, com a intelligencia mais efficaz ua es
colba de meios proprios aacordarem no alumno
a e-pontaneidade, n originalidade pessoal, o
sentimento da realidade, a intuição dasrelaçõe5
naturaes, a voc~ção investigadora; actuando
sobre os sentidos e a imaginação com a mes
ma força que sobre o raciocínio e o juizo, por
um conjuncto dos mais irresistiveis estimu
lantes, e plendidnmente, com o auxilio de
todos' os r cursos da geometria e do desenh~

numa ,erie admiravel de mappas, diagram
mas vinlleLas illustrativas, engenhosas oom
Binações da chromo·lithographia, figUl'ações
coloridas da natureza e das noções geographi
Cil , onde a bel\eza compete com a exactidão,
ed ucando a um tem po sob essas duas faces o
entendimento do alumno, que pe.rcorre ~

studo physico do globo com a alma expan,
dida a todos os beneficios do ensino, illu
minado e avigorado por essa infusão continua
do vi.da que os processos da ro.tina desco
nbecem. '

Eis até que extensão chega, hoje em dia, .no
programma escolar, a instrucção geographica!
E, todavia, o que se vê, até agora, pntre nós,
a esse re,peito, nas escolas publicas, é tão
mi. eravel, que dessr. en,ino, aqui, poJemos
dizer, ainda nem o começo exUe.

Tambem, qU:lesquer que ejam os passos
que dermos neste sentido, nada, e.tamos con.
vencidos, ,e terá feito, emquanto não accom
modarmos ás condições do nosso paiz os
th .souros de experiencia pedagngica encer
rados nos livros americanos de geographia os
colar j emquan to os não adaptarmos ás nossas
necessidades, v:ert~ndo em linguagem patri~ a
parte desses escnptos que interessa egulll·
mente, em commum, a todos ~s povos, e, ll,Q',
que peculiarmente nos toque, dando ao ensiJ).a
geograplJico, em relaç~o ao BraziJ, des'env-ol
vimeu to correspondente e appl icações analog.as
ás que elle, a respeito dos E tados-Unido , re-
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cebe nas' obras· classicas de Guyot, Harper,
Momeith" WIlfreu.

Esta uma das razões pop q'Uff' nos parece
essencial estabelecer recursos pecuniapios em
ampla escala, que habilitem um governo ho·
nesto e competente no assumpto a operar uma
revolução profunda nos nossos livros de es
cala.

(')S melhores livros de ensino, porém, terão
~penas os mais imparfeitos resultados, sem
a pratica habitual de processos que in
cutam, e fixem para sempre, na mente dos
alumnos, as idéas fundamenlaes de toda a
geographia. A concepção exacta da fórma e
das dimensões da terra, no seu complexo e nas
suas partes, nos seus elementos e nos seus com·
postos, constitue o quadro necessatio, onde se
hão de receber, classificar, e apurar no enten
dimento os estudos geographicos no seu desen·
volvimento successivo. Adquirir, pJrém, e
armazenar na intelligencia as noções mathe·
malicas, q,ue eX}lrimem a grandeza, a con
formação, a situaç,ão de cada continente, de
cada Estado, de cada provincia do nosso paiz,
de cada accidellte geographico digno de nota,
empreza é. sUQerior ás forças mentaes dos dis·
cipulos mais prendados pela.natureza ; e, ainda
quando o não fõra, mui limitada seria em
tructos, em aproveitamento real para a cul·
tura das faculdades humanas. O essencial e o
ulil' é a concepção confroutativa dessas reali·
dades, a geographia comparada do globo, o
sentimento correcto e firme da relatividade
entre as distancias, entre as dimensões, entre
as configurações, entre as posições das varias
partes do orbe terráqueo.

Deste àesideratum os methodos americanos
desempenham-se por meios tão simples, quão
infalliveig. nos'seus resultados.

Não será, pois, fóra' de proposito indicar· vos
um exemplo, que esclareça.este assumpto.Mon
te1th, par:a imprimir no espinito dos al umnos a
idéa do tamanho relativo dos varios Estados da
União, adopta por medida commum asuperlicie
do Kansas, cujas fronteillas delineam um paraI·
lelogrammo, de-que a ba e é) Qjduplo,da alturru:'
quatrocentas papa duzentas milhas. Imaginae
que o discipulo vá superpondo esse quadri
longo aos mappas, desenhados segundo a mes
ma escala, das diveIlsas provincias federaes.
M'ediante este exercicio, pessoalmente execu
tado pelo principiante, vae elte, com a auriosi
dade espertada e' a attenção presa a essa attrac
tiva aeareação,verificamlo gradlutlmente,e gra·
vando fiiKamente na memoria, as dimensões de
cada Estado. Pelos seus esforço individuae
se certifica de que o rectangulo do Eansas
mede, na sua largura, aPPl1oximadamente, o
espaço norte-sul da Virginia, do Iowa, do Ne·
braska, dá Pennsylvania desde' os seus confins
septenlnionaes até á pou,ta meridional do New
lerser, o limite septentrionaL do' Missouri, a
raia meridional do Iowa, a linha éste-oeste
do Illinois, do Maine, do Massachussetts, do
Ohio, do Mississipi, do Alahamn, e, no com
primento, n extensão léste·oeste da Virgi
nia, do Kentucky, de Nova York, do Michi
gan, do lago Superior, a linha norte~sul do

Illinois, du Minnesota, do Michigan, da Elo.
rW~ ~D .

E's.tes estu'dos, encetar·os o menino desde o
primejro grau das primeiràs letiras, logo na
escola elementar •.

Por elles se preludi3m os trabalhos ere carto
gr?phi~ escolar, que dão comeJio na escola
prllll31'H1, e sem os quaes (also.é toào o ensino
da .qeogmpltia..

Não se trula da reproducção materhd do
mappa de uma regíão lio se pretellde hllbi~

litar o disCillUlo a "oopiar com escrupulosa fi
delidade o trabalho de carlographl3, que Ibe
pllZe~em ante os olhos' Não é tambl'm o de e·
nho ,artístico, o debuxo esmerado e pitLllresco,
destinado a mostrar a secr Uf'anç1 do lapi., a cl'n
teza profissionill do olho a prollriedade dlJS tin
ctas, o que ~e pp.de. NEo. O qlle se qll('r, é o es
boço lJ1'oP01'cio:tal dos elemenlos g'l'ographicns,
de uma parte dada di', g-llIho, cuja represen.tação
se procure. Com este intuito os SUéllOS, os nlle
mães, o americanos crearam processos de uma
simplicidade notavel, de uma perf"ila Mees·
sibilidade ás creunl:ns, e de resultudos que en
cantam. A tão f,'cunda in\'ençiio peda,yocrica
se ligarm na pnimei ra ordem os nomoeso de
&wen A>gren, de BiLler, do bal'ão Cansleiu, de
Lohse,.de Arnold ~uyo·t. E' pura executar de·
memoria es es trahid hllS, que e dev.e· prA parar
o alUOlno. Reduzindo a fórma- car'Hcteri .
tica ~e cada reg.ião a um typo geomet'rico de··
termmado, e. te methndo estabelece, 0001 o
auxilio apenas de alg uns traços e ponLos de
orientação, o meio prompto, faeil, seguro de
executar o ma Pila de nlll paiz, ou de um con.·
ti nente, desenhando com exacta proporcio
nalidade. as linha~ de contorno·e :JS linhas.
de eSlructura, que demon~lram a configura-o
ção, e esboçam o aspecto g-eographil;o d3J
parte da teua, cuja ilOag-em e quer car.to
graphar.

Supponhamos que ~e peça a cllrta da A'l11e~

rica do Sul. ComI) preliminares da sun exe·
cução, o p8pel, ou a pedra, comrça l"PcL!bendo
cinco borisonlaes, rgllill lIente espilc ·jadns. que'
o alumuo cortará mediante Ires pel'pendil'll
lares intervallad:ls <mtl'O si pela m' m:l1(Lis
tancia qne aquellas. Numer.:m-se as. tre
verticaes pelo.~ tres prilll il'Os alll"nrismos ara
bicos e as cinco borislIutaes pelo' cinco pri
meiros nlgarismos romano . Em loLlos os di·
agrammas continentae', ~e eSlipulou que' 01
espaço eotre o ponto~ dl~ inter ecção das linhas
numeradas represellle a extensãu de mil 1I1ilhnsJ
inglel'llls medida uniflll'm,', que se ilssiglHtla
por um iIf, e se emprega em deterrui nar iI oon
ficruração da eost;,s. E' o meio de de. enhar a
car'ta de lodos os con[i nen les por um din
gramma commum. 'l'ntçilda , pai, ns linhas.
de oonstr/loçã" fixe n discípulo o cabo Gallinas
( digamos a) "~ M acima da hol'Ítion'a! 1 e cerl'a
de Yo Má esquerda du perpendicular i : depois,
o cabo de ,Roque (b) na hori ontal Ll, cerea
de l6 M, para a dil'ei,:J da vertical 3. Ligue

(l) MO''l':BI'I1ll: EJem~nt.aryGeography. paI!'!. 8~3.-aotn
preheos'va Geo,1rap/iy. pag;;o ~, \8),34, 31, 4l, 42, 43.64
61,9S.
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Os dois cabos (a, b). Otraço de juneção indicará
a co ta scptentrional. Marque o cabo Froward
(c). ;Í I M abaixo da bori ontal V e I{. Aí á
dircita da vertical 1.; em seguida o cabo do
S. Thomé (lO cerca de l' M abaixo da hori·
sontal III, e á me ma distancia, para a es
qUArda, da perpendicular 3; a bahia de Para
naguá (e) â ~~ 1lf abaixo da me ma llorisontal
e apIJroxirnadamente á me ma dist(lncia á di-o
reita da perpendicular 2; o rio da Prata,
emfim, na hori '(lUtai IV, um pouco á es
querda da vertical 2. Comm un iLl ue os pon·
to (c, d, e)' e e tarti demarcado o rumo da
co ta orient31. Na hori olHal I ,11\ M á es·
querda da perp ndicular 1., a signale o isth
mo de Pan:lná; na horisontal II, cerca de
"{ á e!querda da vertical 1 indique Punta
Aguja (D, e nesta verticêil, l{, M acima da
borisunlal llI, o gol fo de Arica (q). As tres
obliquas que lançar do cabo Gallinas (CL) a
Puntn Aguja (f), desta ao golfo de Arica (g),
e daqui ao cabo Froward (c). deixam traçada
a direcção da costa occidental. Em resultado
tolal. das sete obliqua descriptas procede um
h pLagono irregular, com d is angulos reen
trante. que con Litue a {ól'ma fundamental
do continente, Accidentando adequndamente
e a grandes rectas, o alumno lhe dará então
a {ó'I'ma approximativa do continen Lc, dobu
xando n aliencia e reentrnncllls do litoral.
Pouca vezes que pralique e te exercicio, de
extr ma implicidnde. bastam, para o di por
a renovar de memoria o Lratado que começou
por de enhnr anxiliadamentll. Multiplicando, e
variando ind finidum nte as es trabalhos, o
profo Sal', graças á uniformidade do espaço,
ade, Lrará o e 'tudante em avaliar com a exa
ctidão pre'i a as fraceões da medida adoptada
por unidade. (I)

Desenhado a sim os contorno, o alumno,
li man ira que se fór adeantando na liçõe,
irá con ign:lUdo pntre plle~, pela ordem na·
tuml da na ignificaçiio geographica, os ele·
mentos interiores de se todo: assenLará o
relevo do paiz, do qual d pende o regimen das
ua agua ; indicará, depoi da esLrucLura

orographica, o sy tema Ouvial, os lagos; das
divi ões naLurae" que as serras e os rios es·
tabelecem, de ('erá:i demarcações politicas dos
E tudo, guiando- e pelos pontos de orien tação
auxiliares, que o diagramma e o debuxo lhe
otli recem; apontará <I cidades principaes j
emeará as ilhas; nomeará. na endentação da
co~ta. os cabo, a enseêlClas, o pOl'tos not&veis;
o e Ludo byp ometJ'Íco da região conduzil-o-ha
ao do clima. ao da naLureza do 010, ao da ve
gelação, ao da e pecie animae, ao do tra·
balho e indole do homem; transformando-se
a sim a con trucção cartographica num como
painel Imimado, pinture co, ine gotavel de sugo
ge Lões in tructiva ,onde á geographia physica
soccede a ge gra(.Jhia indu trial, a geographia
commerciuJ, II geographia politica, a geogra-

(i) A. Goror: New Inlermed'ale Geography, pag•. i5.27,
33, 47, 53, 59, 67, 79, 87, 93,- Gram7llar School Geography
p~gs. 2i. 69, 79.97, H3, f2L-MoHTEITU: Cor"prehells v~
Geograpl'y, pags. i7, 27, 2.29, 3i,:a, 33, 34.37.38, 39,H
4\l, ~3, 5i. 5~, 59. 66, !l6, 97, 98. cl .

phia ethnographica, a geographia estatistica ;
onde o discipulo se familiarisa progressiva
mente com as dimensões, as fórmas, a vida,
em todos os eus ramos, .do grande todo ter
restre c suas parles componentes, assimi
lando elemontos de cultura, que o espirita
nunca mais perderá.

Evidentemente pal'a o ensino da geographia
não ha outro curso racional. Mas. sobretudo,
para cullocar esse ensino ao alc:.lllce da escola
primaria, não ha outro processo possivel.

Qualquer s1Jstema que não este, é incapaz de
l'esullat.los, que nàJ sejam negativos.

Assim o entende tambem a Allemanha, onde.
nas escolas primarias, se faz amplo uso dos
Lraçados geogra phicos na pedra. «Os alumnos»,
(atteslavll Levasseur depois da exposição de
Vienna,) « durante a aula, executam mappas
na pedra, e em casa de enham cartas, segundo
varias systemas, com a condição, porém de
não serem trasfoleadas de outras. As cir
culares olJiciaes in istem com os mestres em
reduzir- e, quanto ser possa, a nomencla
tura, e e tabelecem como principio que o que
se quer, não é tanto saber o alumno nomes e
algarismos em quanLidade, mas orientar-se
com facilidade nos mappas, e habilita/'·se a de-
senhai-os de memoria jlle mesmo.» (i) ,

Na uissa, egualmente, a escola dá uma
importancia mui grande a essa especie de
Lraçados IIraphico , e occupa-se muito com o
desenho oe cartas. (2)

Resumindo, emBm, exprimiremos, a este
re~peiLo, o estado das idéas na pedagogia con·
temporanea, com esta peremptoria sentença
de uma das mais celebres autoridades euro·
péas:

• DesenhaI' mappas: nisto consiste inteil'o o
ensino da geographia. Na exposição universal
de 1867, o preceptor allemão incumbido de
ministrar as explicações relativas á escola
prussiana dizia: «« Entre nós os livros de geo
graphia se destinam aos mestres; os alumnos
das nossas aulas de primeiras leUras não os
têm; tudo, emquanto a elles, se alcança por
meio de carLas, }}» Releva que os nossos filhos se
acostumem a executar mappus na loisa, nw.ppas
110 papel. mappas na pedra,. que cada liçãO de
,qeo,qr-ap/tia se I'ep?,oduza sob a (ól'ma de um
mappa. Fóra deste methodo absolutamente não
!ta, pensar el!1' l'esultados serios. Na ,qeogra
plua, as 1nms das vezes, a unica tarefa que se
póde eXigir, ó o mappa. » (3)

E a tal ponto vae a importancia crescente
mente assegurada, na escola, entre os paizes
modelos. aos exercicios cartographicos, que,
priucipiando, como levamos exposto, o ensino
da geographia pelo conhecimento Lopographico
da escola e da communa, se tem conseguido,
sem e forço penoso, e com o maior proveito,
exercitu as creanças em variados' trabalhos
de topographia. • A exposição de 1875 >, diz
E. Rendil,. ubmettendo ao júry internacional

<I) LEv_,ssEDn : Geographie. Rapport. P~g, 568.
(2) Ib., pags, 566, 567.
(3) E, RENDO ET A. Tno01LLBT: Manuel de l'enseigll, prün.,

pago 232,



cartas planas e em relevo,executadas por discí
pulos d" 12 a 14 an1ws, fomeceu aosjl1izes
mais competentes, em favor desse motbodo, ar
gumento de alto valor. » (i)

Eis o programma lie uma escola pari ien e,
cujo prufessol' (M. Henneqnin) habilitára
alumnos primarios da aulas municipaes a
le1'em cartas sabia s, levanta1-em planos, exeCtL
tCtl'em 1'elevos e cm'tas hypsometricas. (2)

i" PARTE. (P/alias levalllados á vista.)- O professor
começa por fazer exocutar:

L ° O plano da sal a a l/iOOo (um conlimoLi'o por
metro); depois o da casa escolar, a 1/! .0000 (um miJli
metl'o per motro) ;

2," Oplauo da aluoa, ou ria cidallo. levantado a vis la,
á bnssol11.. a 1/-10.000 (um lllilliJllelro por dez molros) ;

3.(' Um leranlamonto do plano, ou nm pas;eio lopo
graphico, quo se poderia deSignar como um roconho
clntonlo li escala do 1/20.000°.

2. PARTE. (LeU'o'a dacal·ta do estado-maior (rall1;ez.)
L ° Para osto exerci cio cada um dos signaes 1I0st,

carta Ó dosenhado lU pedl·o. Parto practica: excul'siio pelo
toneno cujo. OJtudo 50 fez, de vospera, pola cal'ta.

2." Val'los tl'abalhos, distl'ibuidos calDo tarefa, por
osso carla, ~aos como: constl'ucções do ~urvas do nivel.
Determlnaçao do perfis (o porfil, por oxemplo, do uIDa via
fOl'l'ea). Construcção do I'eloyos a uma escala uuiformo
quanto á plonimetria o a. eminoncias.

3' PAliTO. (Geogl"aplLia.)- Comprehonuo tudo o ~uo
so abl'ango sob o nomo de geogl'Opllia.

Lo Divisão do ciz'culo cm 3600, ograu um 60" o mo
bruto em 60". (3)

Na Escola Modelo de Brnxellas, a practiea
do levantamento de planos começa desde as
infimas classes. (4)

A incred ulidade da ignorancia- bem o pre
vemos - não tardará em arguir de cbimera a
idéa, iniciada por nós, ue admittit' no plano de
e~tudos da e~cola bl'azileira a cartogrJphia, cn
slll~da especlOlmente pelos processos que, numa
rapldu expo ição, deixamos esboçados. Feliz
mente, para esclarecer os espiritos sãos e de
boa vontade, nos é dado usseverar, e provar
que dessa tentativa, seguida pelos mais bellos
fructos, existe entre nós nm exemplo notaveL
mente persuasivo. O relator da vossa commis
são Lem tido numerosas occasiões dé apre
cial-a aqui, em toda a plel1i~ude do seu valor,
H.uma in tituição de ensino particular. Refe.
I'lmo-nos a uma casa de instrucção secundaria
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do sexo feminino, o Collegio Progresso, diri
gido com muita distincç:lo por uma fumilia
americana.Avaliando a importancia deste facto,
o relator da vo_ a commissão teve a honra de
convidar o ex-mini tI'O do imperio o Sr. con
seihei1'0 Rodolpho Dantas, quando occupava
esse alto cargo, a acompanhaI-o áql1elle es.
tabelecimento, para assLtir a uma aula de
geogl'apbia. Podemos appellar para S. Ex.,
que recebêu a mais grata sorpreza, e suhiu
maravilhado. Em pre ença des es e mais al
guns visitantes, a' aI umnas, desde a idade de
iO até á. de i5 anno, guardada a distan
cia conveniente ntre i, numa sala despida de
cartas geographica , sem o soccorro de notas,
livros, I{lohos, nem uma palavra auxiliar da
professora que é,ao mesmo tempo, a directora
do estabelecimento,' MiFS Eleonora Le lie,
começaram, e concluiralll a tarefa, cuja e e
cução nos attrabira alli. EmquallLo um'l dellas
traçava em grande, numa larga pedia, o map
pa de uma da partes do mundo, as d mai ,
sentada ás suas carteiras desenhavam no papel
varias carta, que lhes foram commettidas á
escolha dos espectadores. A's linhas em COll
strucção sucMdeu, nnte os nossos olhos a fi
gu.ra geometrica das regiões desenhadas; a
e ta a accidentação dos contornos, a oroO'I'a
phia, o debuxo da rede fluvial, os lagos, as
ilhas, a designação nominal das localidades
mais notaveis, dos elementos geograpbicos
mais importantes: tudo com precisão singul:lr,
com uma proporcionalidade exacta, com
perfeito desembaraço, cm outro guia mais
que a memoria, encaminhada pelo diagr3m
ma fundamental e esclarecida pela noções
concretas, prnticalJlente accumuladas nos
exercicios anteriores. Isto passava, cumpre ad
vertir, nao num exame annual, longamente
preparado de antemão, ma- numa lição ordi
naria, analoga a outras qU9 o relator da v ssa
commissão teve o prazer de presencear. Den
tI'O em vintc a trinta minutos estavam ulti-
mados os mappas. .

Destes, solicitou alguns o relator da vo sa
commissão, e, como a vista faz fé, para con-
vencimento dos mais incredulos, considera-

(i) Ib., pago 230. mos do nosso estricto devor, atlento o ex:traor-
(2) Ibidc1ll. dinario alcance pedagogico desta demonstração,
(3) Os trabalhos ox.bibidos, c quo oram obl'a do· appensal-os a este parecer, afim de que, por

alumnos mui jovons, improssionaram profundamonto os meio da lithographia, se reproduzam, e divul
mombros o.trangoiros do congrosso. M. Gérard, dolegado guem, evidenciando aos olbos de todos a e.xdo governo bolga, MM. Discaillo, Du Fior, Loqnarré,
profossoros de goographia na Bolgica, M. Veth, pl'osidonte equibilidade, Ocaracter severamente practlco
da Sociodade do Geographia do Amstol·dam. chamaram á da nossa reforma, 'ainda neste· ponto,- um
sua prosonça as creanças, o M. de Bar, aggrogado ao dos mais ditliceis, por certo, de obter creditoostado maior da Hollanda, sub-chofo do gabinete topo·
graphico, submettou-as a um oxame docisiYO. Eis algun. entre quem não conbecer o assumpta.
dos problomas estabelocidos por 0110: E' Ounico exemplo, que nos conste, desta

I. Traçada no quadro uma linba, qual será o sou especie de ensino no Brazil; mas este exemcomprimonto a VW.OOOo ?
2. Dosenhadas na podra varias curvas do nivel, qual pIo varre todas as duvidas

sará o perfil segundo uma linha á oscala de i/20.000 e Concluir esta parte justificativa da reforma,
ij40.000? sem dizermos do material technico para o en·
~3. Qual a uitreronça horaria de Stockholmo, relativa· . _
monto ao meridianno de Rnão, dictadas as duas longitudes? sino da geograpbia, seria grave omlssao;

c Os delegades dos governos estrangeiros maravi- pois nelIe consiste uma das condições impre
lhar:,m-se das rospostas dadas pelos alumnos. E,!l acto teriveis para que este elemento da culturacontlOuo, endoreçaram uma carta congratl11atona ao ~ ( . P
mairo da IV circumscripção, rocommendando-Ihe parti· populal surta os.seus effeltos. arece -nos,
cular~onto essas creanças, com o fim do assogurar a pro· porém, que melhor nos desempenhareJ?os,
socuçao dos seus ostudos .• E. R'Nnu e TRonILLEr, Op. cedendo a palavra ao relator francez do Jury
Clt., pa

g
: 2~L . ., " Iinternacional na ultima exposição, cujo

(\.) iVotlCe Sllr les travo dela Llg. de I Ell$. et delEc. grande relato rio J'á tivemos enseJ'o de mencioMod., pags. 39-40.
26
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nar. Elle nos dará a essencia das opiniões
mai' abalis~d~s no assumpto.

Oiramo , poi , o abio presidente honorario
da ociedade de Geogl'aphia de Paris, o Sr. Al
fredo GI·~udidier.

Diz ell :
« Toda a gente está de accôrdo quanto á

nrce sidade de u ar planetarios, globos ter
re tres, cnrlas em relevo, para o ensino
geral j porq unuto as carta planas, que encer
ram grande vautagcn, demandam para ser
callalmente comprehendidas, uma idéa do seu
modo d'e projecção, que é mui difficil dar nas
lições elementare',

« B m fine o emprego de planetarios exija
CCl'ta, pre anções da parte do mestre, a quem,
,lOte de mai nada, incumbe fazer que os
alumno percebam a rr'lações reaes da dis
tancias e volume' dos a tros, Dem por is o
es es appal'elho con tituem um meio menos
ntil de ensino experimental, que se não deve
tran 'ourar; poi é empre dimei! ministrar a
crenlll'as, por simples desoripções, conheci
mento exacto das revoluções diurnas e an
nuas da [errn, dos movimentos dos a tros, do
curso da e tacõe , da:; phases lunares, e os
planeta rio , que precisamente lhe submettem
nos olhos o noSso globo nas suas relações suc
ces'iva com o sol, a lua e os demais
pl~uellls facilitam·lhes a comprehensão dos
elementos da cosmographia. Infelizmente
aiuda sobremodo caros e delicados são esses
appar I110s, para se divulgarem, quanto fóra
de df'sejar, pelas escolas.

« E' um O'lobo a ó imagem fiel da terra, e o
seu u o, para expor os continentes e mares
sob as suas verdarleiras fórmas e nas suas
situações reaes, bem como para explicar os
seus divorsos modos de representação nas
carIas plana, é de absoluta nccessidade no pri.
mciro ensino. Os globo bão de ser elemen
tnre j nem é mi ter que apresentem muitos
nomes. Tambem os ha mudos (:1.), que
ainda bem raro se empregam, e, todavia, são
excellente in trumentes, para facilitar a per
cepção das coordenadas geographicas, e babi
Jitar o aI umnos a entenderem perfeitamente
a poição relativa da varias partes do
mundo. (2) Trabalha-se, ha alguns annos,
por executar globos terrestres conveniente
mente grandes, Jeve e de um custo assaz
módico; emquanto a isto, porém, ainda ha
melboramentos por obter. Em falta de globo,
mostre-se aos principiantes a terra, tal qual
sob a suas varias faces se avistaria da lua,
isto é, tal qual a apresenta a projecção ortho
graphica (3), ou a projecção orthogonal (4),

(i) Fabricam-50 do ardolia, do linco on de outro
metal lovo. ALFa. GR.

(2) ão lia oxercieio mais fructifiealivo,para os alumnos,
do quo figurarem ol1os mesmos, num dossos globos mudos,
os contornos Oa posição rospocLiva dos varias continontos
na super.ficio da torra. ALFR. GnANo.

(3) E' a imagom pllotographica do uma esphora. Qnando
o hemisphorio ostá om parte som breado, em parto viva·
monto esclarecido, a vista divisa com offeiLo um vordadoiro
globo, O não so doixa enganar das linbas fugitivas das
marsons, entrevistas no eireuitn da .figura. ALFR. GRAND.

(4) E' a que Garnior appellida esphel'oidal. ALP'\. GRAND.

as só- que podem subministrar idéas exactas
do nosso planeta no seu todo e da repartição
dos continentes pela superficie delle.

4 Os mappas em relevo são os que propor
cionam a imagem mais correcta das differentes
regiões da terra, mórmente sendo topogra
pbico~, i to é, si mantêm a mesma escala 'para
3S exten ões e elevações. Reproduzindo em
miniatura os accidentes physicos do solo,
os campos, os bo ques, otc., fazem compre
hender o que se não póde mostrar em especie;
produzem immediataOlente uma impressão
justa emquanto á relação das altitudes, á in·
clinação dos declives, á vastidão dos planaltos;
o que se não póde ler, e entender tão prestes
numa c3rla plana, por mui bem feita que seja.
(f) Não se pretende, todavia, que o mappas
em relevo sejam destinados a excluir ess'outI'OS,
que serão sempre mais maneiros, precisos,_
completos e economicos , ma, no ensino, a
juxlaposiçào de relcvo~ e cartas topographicas
do me.mo ten'eno ou cartas geographica da
mesma região, á mesma escala, facilita muito a
interpretação destas. Tambem nas escolas e
usam, com razão, paisagens imaginaria, re
produzidas ao me mo tempo no plano e em
relevo, que resumem e agrupam os accidentes
geographicos de mais nota.

«No tocaute á cartas planas, que constituem
a principal base de todo o eusino geogl'nphico,
é de recommendar sobretudo que sejam ver·
dadeiras, e apresentem, qu~nto ser possa, a
imagem da realidade. Muito importa, de feito,
lançar idéas claras e exactas no espirito dos
meninos; porque uma primeira impressão iu
correct3 é difficil de apagar. A oroO'raphia, tal
como as cartas ordinarias pel3 maior parte a
exprimiam antes de :1.867, e qual infelizmente
ainda nalguma se representa, iuduzia·os em
erro, mostrando-lhes todas as montanhas aI·
çádas á maneira de muralhas, ou trincheiras
inaccessiveis, sem achadas, nem outro al&,um
movimento de terreno. Hoje se figura melnor, .
nas cartas escolares, o relevo do solo, e a cada
região se procura dar a sua physionomia Exacta,
diligenciando representar-lhe com toda a flide·
Iidade passiveI a configuração real.

«As cartas escolares, as mais das vazes, mi·
nistram simultaneamente inrormações de todo
o genero, hydrographicas, orographicas, poli·
ticas, elc., em cujo complexo o discipulo se
perde, e por entre as quaes se lbe transvia, ou,
pelo menos, divide, a attenção. E' para desejar
que a cada paiz se consagrem varias cartas
especiaes, cada uma desenhada com certo e
determinado fim, para que immediatamente
dê na vista aos alumnos aquillo que o mestre

(i) c A configuração de um paiz, diz o coronel de Man·
drot, influe no sou regimon /Juvial, no seu clima o, por·
tanto, nos seus productos, na sua industria o, por uma
eonsequoneia logiea do quo precede, nas oceupações, até,
o no caracter do povo, quo habita essa região. Si o
alumno pudor vel', diga-se assim, o relevo da região do
que 50 Ibe faLia, no mesmo ponto comprehendorá Omotivo
por quo osle ou aqueHe canal, esta ou aquelJa via férrea
se dirige antes Duma quo noutra qualquor direcção••••
Reflexõos mui judiciosas, do que so devem possuir bem
todos os auclores de manuaes de geegraphia e lodos os pro
fessores .• LSVASSSUR: Géographie. R~pport. Paó.566.
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Ihes queira gravar na memoria. Dest'arte
muito se lucraria em clareza.

« As cartas escolares parietaes hão de ter par
ticularmente certas qualidades. Para merece
rem com eJfeito, semelhante designação, não
basta, como, ainda não vae muito longe se pa
reciasuppor, ao meno entre nós, não ba La
poderem-se ter pendentes á parede. Antes
de tudo o que se requer, é que sejam simples;
(lue só apre.entem os grandes traços creraes de
cada região, para que o espirito dos alamnos se
não a1'0 [X ue na multidão insignificante dos por
menores. E' para desejar que cada escola pri
maria po sua o plano da sua cidade, do seu
municipio e do seu departameuto, no estylo
mural. O preceptores, ampliando as cartas
topogl'aphica , muito bem podem, á custa do
seu trabalho pessoal, supprir utilmente as
lacunas do material impresso; e deste genero
muitos exemplos vimos, na exposição, dignos
de encomio.

« Anlla muito em voga, presentemente, o
emprego de rartas hypsometricas, de matizes
aititudinaes, que logo ao primeiro a pecto
deparam idéa exacta e impre'siva da distri
buiçfio das bacias, fazendo comprehender com
acerto o regimen das correntes d'agua, o clima,
as pl'oducções, a industria, o caracter dos ha
bitantes, além de elucidarem ns questões de
metl'orologia e geologia. De ordiuario se es
colbem tons, que cresçam em intensidade ua
razão da altura, afim de re ervar aos lagares
baixos gradações clarns, que deixem perceber
nitidamente as pnrticúlaridades da planimetria,
mai ropiosas e importantes nesta parte. (i)

« Continúa, mais que nunca, o ensino a
servir· se dos mappas mudos, tão uteis no es
tudo da geographia. Encerram elles, real
mente, a vantagem de deixar ao solo toda a
sua importancia. Recommenda-se que sejam
o mais cbãos possivel, para obrigar os dis
cipulos a um esforço pe soaI. Com os alumnos
que j::í adquiriram as primeiras noções, é pre
ferivel, até, que e ses mappas não consignem
senão os graas e alguns pontos de orientação.

« Acompanba, nas escolas, o estudo de as
cartas, fallante , ou mudas, a practica de ta
refas cartograpbicas, que, exercitando a intel
ligencia dos meninos, venham averiguar si os
alumnos comprehenderam realmente o mappa
que têm nas mãos.» (2)

Deste modo temos inteirado a camara do
pensamento da reforma quanto ao ensino esco
I~r da geographia, cujos prineipios, na inten
ção que nos anima,podem-se substanciar assim:

(i) Convem notar, porém, quo o rol ovo, tão uti! nos
mappas, mudl1. complotamonto de foição podagogica, dosdo
quo so appliquo aos globos, o, nosto caso, om voz do vau
tagons, tem gravos inconvoniontes.• Não comprohondo "
oscrove Lovassour, quo goographos sabios façam glohos
om 1'01 evo: são caricaturas g"osseiras, incapazes de produzir
senão idéas falsas. A uoica improssão justa quo, a esto ros
poito, so dovo communical' aos alumnos modianto o globo,
é quo, ob~orvada do ospaço, a terra, apozar das suas
montanhas, aprosenta uma superficio tão lisa, quanto uma
casca do ovo.• LSvAssBun: Géographie. &pporl. Pago 560.

(2). ALFnso GnANDIOIBn: &ppOI'I S'/· les ca"les el appa
reils de géogr. et de cosmogr., Sll" les carl. géol: otc. Exposi
tioll titliv. lu/. de 1878. &pporls de Jury I1IIernat., vol.
II, pags. 279-282.

L) O curso de geographia ha de partir da
lição de coisas, e cingir-se, quanto ser possa,
estrictamente aos processos do ensino pelo as
pecto.

2.) A descripção da terra comoçará pelo
estudo topograpbico da escola, seguido pela
topographia da cidade; tudo mediante exer
cicios na pedra e cartas appropriadas.

3.) Desde o primeiro gl'au da aula de pri
meiras lettr~s se dará principio aus trabHlhes
de cartographia, que receherão, na escola, em
todo o seu curso, o mais amplo de envolvi
mento,habilitando os meninos a de enltarem de
memoria o mappa das varias partos da terra.

4.) Os livros cip sicos, ne·ta secção do pro
gramma, tomarão por typo as obras americanas
deste genero.

5.) Cada e cola erá provida do incJispellsa
vel material technico: carla mudns e exprlls
sivas, relevos (não em globos), cspheras
hyp ometl'icas, e pheras al'doiadas (i) e,
quando ser possa, um planeta rio.

6.) As noçõe de cosmographia serão daua.,
egualmente, mediante ob ervações e exem
pli (icações concretas.

§ 9. 0

Histof·ia.

Um bem conhecido proloquio 4ualifi a ue
afortunados os povos que neTo têm !listol·ia.
Analogamente, em relação ao ensino P. colar
desta materia caberia parodiar o adagio, lasti
mando a condição das creanças a cujos pri
meiros e forços intellectuaes fos e imposta
mais esta pena, i a disciplina que sob este
nome se accrescenta ao programma primario,
tivesse qualquer feição de parentesco ou aJIlni
dade com a historia de que resam os nossos
livros e/ementare : esse enredo enígmatieo de
da tas, nomes, cla sificações de dyoastias, nar
rativas esparsas de a sassinio , batalhas, per
fidias, execuções patibulares, que exteRua a
memoria sob o peco ele uma carga de factos
inuteis, solicita as primeiras impre ões da
infancia numa direcção perigosa, tran via o
juizo, superexcita a imaginativa, desfigu
rando os acontecimentos sob o falso prestigio
do maravilho o, semeia do peiores precon·
ceitos o espirito, representando a existencia do
genero humano como longa succes ão de en
cantamentos, surpresas, catastrophe , onde o
imprevisto é tudo, o sobrenatural se reGecte na
realidade, adulteralldo-a, e se esquece precisa
mente aquillo que constitue a historia inteira:
- o nexo continuo, gradual, progre sivo da
evolução, que tudo liga, tudo explica, e eleva
a uma superioridade incomparavel acima das
violencias, das conquistas, das eJfusões de

(i) Emquauto a globos goographicos, indigitaromos
por modolo os do Levassour. Do duas classos são ollos :
expressivos e flludos. Estes, dosenhados om matizos bypso
me~ricos, tintas Yivas, dão idéa fiol do rolovo das grandes
cadeias do montanh.as, assignalando dislinetnmonte por
umo. cer espocial as altitudos suporioros a 2.000 molrOl'.
Custa 1.7 fr. 50 conto um globo (som meridiano) do 33
conlimolros do diamotro. Us mudos, ardosiados, têm por
fim o~orcicios cartograpbicos, em quo o alumno é chamado
a dosonhar, na suporllcie adeqnada quo rovesto essas
ospheras, as varias partos do globo. -
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sangue, as influencias solidas, virtuosas o
onergicas da paz. . _

Do mesmo modo, porém, como a admls ao
das sciencias ph ysicas e naturaes no plano da
escola tem muito menos por fim ensinaI' a
sciencia, do que dispor o e pirito para ella,
assim a liçõe ue bUoria o hão de enveredar,
não tanto como um vehiculo de conhecimentos
I'spcciacs, quanto como um meio util de cultllm
para os sentimentos e as faculdades nascentes
no menino.

Entendido simple-mente assim, este ensino
tem por seguro a sua funcção necessaria entre
as materias da escola. Entretanto, a sua ade
quação a esta esphera de intelligencias é sum
mamente delicada, e encerra em si as maiores
difficuldades. Por certo, si fosse tão facil,
quanto parece afigurar-se a um, aliás notavel
s~riptor contemporaneo, o « indicar aos alum

nos, sob o accumulo de factos e nomes, a sua
s(qnific(I[cto moral e o set' alcance .historico,
mostrandQ no presente a progemtura do
passado e o progenitor do futuro », não se
póda contestar que « a historia mereceria
occupar um dos primeiros lagares, entre os
assumptos da instrucção primaria.» (1) Mas
precisamente a neces idade, que se impõe de
um modo illevitavel ao ensino elementar,
de esquivar a agglomeração de nomes e factos,
preci amente a multidão, a complexidade e
o caracter dos elemontos que concorrem para
definir a acção bistorica e a natureza moral
das entidade eminentes e dos acontecimen
tos consideraveis, - não permittem a este
ramo de instrucção essa precedencia superior
na aula de primeiras leUras, cujo programma
não o lJóde receber, senão em medida relati
vamente modica, reservando-seá llistoria pro·
priamente dicta o seu verdadeiro locrar na
educação ecundaria e superior.

• A verdadc " observa o presidente d3 com
missão da Escola Modelo de Bruxellas, num
opusculo cada uma de cujas sentenças vale
oiro ne tas que'tões (2), • a verdado é que a
hi loria pertence ao dominio do en ino médio
e superior. Para avaliar, em qualquer pro·
porção que seja, as acções dos bomens, neces·
sario é Ler ao menos principiado a conhecer as
])aixões e os interesses que os agitam. Ora, esta
dispo ição imprescindivel mal começa aos 14,
ou 15 annos de idade. Até enlão o ensino da
historia é ou mui nescio, tal qual nos livrinhos
que sabemo, ou mui ridiculo, si arma a um
nlvo uperior. Em ambos os casos é impro-

·"licuo, emquanl.o á cultura de qualquer das
faculdade da creança, sobre ser pernicioso,
si fór enfadonho. o pernicio o ainda, si pre
maturamente concitar paixões .•

Ra, é certo, disposições psychologicas, na
infancia, que a inclinam para esta especie de
estudos. Razão tem o philosopho inglez,
cujas reflexões nos lembram que· de todos os

(I) FBnNEOIL: La réf. elo l'ellSo:gll. publ. 011 Frall<:o,
pag. iOS.

(~) TBMPRLS : IlIstructiolls giJllérales dos illstitllteurs. No
,ice surtes travo de la Lig. de l'Ellseigll. el de l'E'c. Mod.
Pag.40.

assumptos, os que mais cedo interessam o me·
nino, são as narrativas em que se trata de entes
humanos, suas occupações, suas paixões, suas
fortunas e calamidades, sua virtudes e seus
vicios, sua recompensas e penas, seus adias e·
affectos, seus triumpbos e revezes. Apresen·
tados sob a fórma de narrações circumstan
ciadas, por um plano que não deixe arrefecer
a curiosidade, e lraga o alumno sob a emoção
do desenlace em perspectiva, esses incidentes
da historia da humanidade acordam os nossos
sentimentos e o nosso interesse desde o pri
meiro amanhecer do entendimento, e nunca
mais desmerecem do seu encanto magico.»
(I) Mn s rá facilmente intelligivel,será mesmo
realmente accessivel á intelligencia infantil a
concepção, a interpretação des'as victorias c
desses desastres, dessns amizades e desses
rancoros, dessas expiações e desses premias,
desses interesses e dessas paixões, CJue alvo
roçam, nos contos dos livros triviaes de leitura,
o instincto ·curioso das creanç!ls? E' o juizo,
o que o menino exercita então? E' a percepção
real das coLas, o que se lhe apura na mente?
Não: por via de regra, a imaginação, desau
xiliadu de toda a experiencia, é a faculdade
que predomina quasi absolutamente nas sym·
pathias delie por essas narrativas; e, demu
dados, coloridos, transformados por ella, os
factos historicos rovestem, no espirito dos
alumnos, as fórmas caprichosas da phantasia,
alongando, em vez de approximar, da realidade
o espirita das creanças. Eis o risco, assaz pon
deravel e grave numa reforma cujo timbre é
fazer do saber positivo e dos methodos posi
tivos a base, a lei, a alma de todo o ensino.

Entretanto, cm todos os paizes onde a orga
nização pedagogica da escola é digna de imi
tação numa reforma intelligente, a historia
tem conquistado, e mantem inéoncusso, em
limites mais ou menos extensos, um espaço
não insignificante no ensino das primeiras
leUras. Nem, oppondo-nos a que se abra a esta
disciplina um CU1'SO (Ol'mal entre os estudos es-

:lI (-' .. pretendemos insinuar que a bistoria
se deva alheiar da escola. Longe disto, é, pelo
contrario, nossa opinião que se lhe não póde
recusar, na instrucção commi1m das geraç"ões
nascentes, a sua funcção natural, como meio
ellucativo de certossentimentos,como influencia
cultivadora de algumas faculdade .

Toda a questão está em não exceder as raias,
até onde seja passiveI ao alumno a intelti,qencia
completa das coisas que se lhe communicarem ;
em explorar esse estudo habilmente, de modo
que, longe de crear illusões nos espiritos, ou
pendeI-os neste sentido, coopere em preparar
a intelligencia e o caracter para a realidade e
avida.

A idéa real, o sentimento di tincto do tempo
não existe no menino, senão em estreitissimos
limites. Não é senão depois de vencillo. os
primeiros annos da escola, que a creança
pl'incipia a distribuição chronologica dos fa·
ctos da sua propria vida. Imaginar, portan to,
as vastas durações da historia, os periodos

(1.) BAIN : La sciellco de l'édllcalioll, pag. 1.67.
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pelos quaes so assignala a existencia 10s po
vos, os seculos, as éras, não Ihe será possivel
senão mais tarde, Leccionar, pois, a historia
pela ordem da sua successão natural; faUar
ás creanças em epochas remotas; pretender
inicial-as de começo nos factos da antiguidade;
tornar por ponto de partida o berço do genero
humano, como tem procedido até hoje os que
asseguram á leuda bibl ica o monopolio dos
estudos histüricos na escola, é tão absurdo,
quanto pretender conhecer os varios paizes,
as varias naçõ!ls, as varias raças que dividem
o globo, antes de haver observado a raça li
que pertencemos, a nMão de que somos mem
bros, a nossa terra natal. Quando o homem
abre os olhos á vida, do conhecimento das
creaturas que o circumdam, é que passa a
aj uisar das que lhe não caem debaixo dos
olhos; assim como v.ntes de senhorear-se,
pelos factos contemporaneos, da idéa perfeita
do tempo actual, não lhe seria passivei pensar
no preteri to, e entrever o futuro. D'ahi a
convi::ção, em que hoje se acham todos os
educadores de merito, não só de que a patria
deve constituir o centl'o de toda a historia na
escola (1), senão tambem, como se faz na AI
lemanlla, de que o ensino deve começar por
fal1ar ás creanças no circulo social que imme
diatamente as envolve, na historia, não já da
sua provincia, mas da sua communa, da sua
cidade, da sua nldêa, da sua escola, até, sendo
possivel, e das familias em cujo gremio vive
o alumno. Este vem a ser, de mais a mais, o
meio de inspirar-lhe o gosto da sciencia do pas
sado, "que não é tão natural ao homem, qilanto
se cuida; ha de nascer ao aspecto de algum ves
tigio dos tempos idos, de alguma testemunha
dos successos de outl"ora, Fallae á creança
nos seus maiores e no sitio que habita; fazei-a
contemplar velhos edificios, templos antigos,
restos de solares de outra edade. » (2) Eis a
lei fundamental, para que a historia actue na
intelligencia do menino, não como influidora
de creações imaginarias, mas como escola de
idéas praticas, como um laço entre o seuespi
rilo e a realidade; é dar-lhe por estadio ini
ciai os factos coetaneos e por primeiro theatro
a localidade onde vive o menino, onde se Ih
produzem as primeiras impressões, onde co
meça o seu contacto com os homens e as
coisas,

A este I'espeito contém o Directorio geral,
formulado pela Liga do Ensino belga para os
preceptores da Escola Modelo, algumas paginas
a cuja transcripção não nos podemos furtar,
as mais magistraes que deste assumpto já se
escreveram,

(i) A. nu MBSNIL : L1t/re a M,', Jules Fel'ry, pag. 25.
(2) M. BnÉAL : Quelq. mols SUl' l'inslr. publ. e1ll France,

p. fOO, iOI. < Se, om v~z dessas inculcadas hislol'ias, so
compuzossom livros, doscrovendo factos bistoric05 occor-

'ridos nas varias partos do roino, o a juvootudo lIo ambos
os soxos priucipiassô a historia por um dosses linos, onde
50 oxpuzossom os acontocimonto; succodidos no distrieto da
oscola. o suas circumvisinbanças, por esto modo seria facH
induzir os alumnos aso inLeressarom polos factos verifi
cados nontros sitios do roino o noutros Estados .• GALLO
WAY: Edlu:atioll scielltific anã techllicat, pago 7l..

« Quaes vêm a ser,» diz elle, «a condições
elementares, que exige o estudo da historia ~
Quaes, emquanto a esta ordem de idéas, as
disposições quo se podem cultivar na crean
ça ~

« L o Á mais valiosa das condiçãe é a a
nidade do juizo, objecto da instrucção no seu
conjuncto.

« 2, o A ooçíio mais elementar na historia é
a de transformação nos costumes, no aspecto
geral da humanidade, Omenino (que de adul
tos nisto não lhe são parecidos!) nenhuma
itléa tem do relativo humano. Todo o vestua
rio que não o seu tem-lhe ares de esdruxulo ;
e d'ahi vem o preconceito, Que se oppõe á sã
apreciação da historia, do mesmo modo como,
na vida actual, contraria a politica progr S·
siva.

« 3. o Com a precedente e combina outra
noção: a idéa de continuidade. Tiio len ta é a
transformação, que só a longos intervallos se
percebe; de um dia ao dia seguinte nunca se
dão mudanças radicaes. Os facto entretecem~

se nesta continuidade da vida real das gera
ções. Ora, para a creança, como para o homem
inculto, todo o facto historico é insulado, ma
ravilhosa toda a narrativa, Uma tal disposição
de espirito não permitte apanhar a chave da
historia. Privados desta chave, homen feitos,
in truidos, até, muita vez, percorrerão a his
toria, s!lm deparai' jámais aquillo que os re
freie de ~e fazerem aventLlI'eiros revolu
cionarios.

« 4.. 0 Outra condição neces aria á compre
hensão da bistoria é o sentimento do tempo.
Fóra dos eruditos, rua é a gente que saiha se
fazeI' vive?' a si mesma na histo?'ia, como cada
qual vive nus recordações da ua propria vida.
Jão concebem o que seja um secuJo, dezoito
seculos~ seis mil annos, Difficeis são ele per
ceber, no tempo, como no espaço as grandes
proporções, Para o commuLU dos bomens as
da tas, as palavras antiguidade, idade médi(t,
epocha de ilfoysés, ou idade dos ?'Ol1W?lOS se
confundem todas em um vago, onde os acon
tecimen tos se premem indistinctos, como os
individuo" IHl multidiio. Parece que muito
mór distancia vae de nós a Felippe II que de
Constantino a Nero, que muito mais medeia
entre nós e Jesus Christo do que de Moysés
distam os factos, já então de dois mi I annos
de edade, que elIe poz em memoria unica
mente por noticias da tradição.

« 5.° Para entender a historia, mister é de
sentirmos que os homens histol'icos eram ho
mens como nós. Na mente dos meninos e do
vulgo o personagens historicos são uns como
ti teres de GuignoJ, guarnecidos de algodão,
aos quaes qualquer Imguagem se póde attri·
buil' indifferen temente, extraordinarios sem
pre, nunca impos iveis. D'ahi o prodigioso, a
credulidade e, no intimo, a indiJJ'erença. Leo
nidas é de marca bem diversa de outro qual
quer official, coevo nosso, que praticasse proe

·za identica. Os heroes de Homero nada têm
de inadmissiveis. Porque os apostolos fossem
.pescadores,nem por isso ha nelles coisa alguma
commum com os pescadores que conbecemos,
ignorantes, nescios, preguiçosos, pragueja-
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dare, apezar de devotos. lIfatavam-se heregAs;
maE as es não eram corno a dignas pe~soas que
hoje em dia vemos sahir das capella protestan
tes. Dest'arte a historia, em logar de in. truil',
en-gana; oblitera 11 Sf'n ibilidnrJe, em vez de 11
regular; nãll cultiva : perverte o bom sen o.

" 6." Não e póde, emfim, aprecillr, di cl'e
tllm<:nte 11 historill, em ser l:lIpnz de res
ponder 11 e ·ta questão: Como é que de tudo
isto e s:lbe? Cumpre 'onbecel' os motivos
por que admitLimos coi 11 , que não presen
cellmo., e até onde (I devemos admittir.

" Sentimento da continuidade da vida hu
mana; entimento da transformllli:io, impalpa
vel ('m um momento dado, mas ince. ante;
sentimento do tempo; sentimento da realidade
na bio;toria; ensibilidade (JIO r (ação nos fac·
tos antigos, tnl qual em relação aos aetuaes;
senLim nto do grau de fé que merl'cem as
fontes: rá po:sivel obtel-o cm creanças?
Não. 1'3 possivel, porém, disl ol-a' neste
sen tido? Sim; nté certo gran ; menos do que a
re peito das scieneias exncla"; tanto quanto
em relação a qunlquer sciencia ocia!.

II. Ponto está em averilYuar i noções taes se
podem apresentai' de um modo intuitivo, ou,
pelo meno , si este se pod rá deduzil' de cir
cum tancias, que o menino conheça, e com
prehenda.

«O entimento ela realidade na historia pó
de, para o men ino, df'rivar ela il1éa da historia
dello me mo. Está na mãos do profes.·or
induzil-o a pesquizllr os fac los ela SUll vida
pessoal, levando-o a entender o modo como
esse pa. ado é o que con titue a hi toria. Do
me tre depende o impre sionar-Ihe a imagi
no :ia com a idéa de perquirir os origens de
sua fllmilia, a datns e os lognres do nasci
mento e obilo dos eus a cendentes, a pl'O
fissões deI/e, os casos da sua vida, seus ta
lentos, eus haveres, etc. A creança interro
gará os paes. Lerá, e comparará certidões do
re~istl'o civil; Possue talvez o pa documentos,
objectos provenientes de longe, de que o me
nino bu cará inferir as suas conelu õe , Pro
curará meio de informar-s ,e cogita 1';\ nas fon
te , donde poderiam derivllr lIS infol'mllçõe,
que nece sita, Póde-se contar ás creanças a
historia dll e cola: seus fLlOdadore$, sua con
strucção, sua inauguração, seu~ planos; teve
tres classes, depoi quatro, mais tarde ete,
para o dt ante dez; mostrar os papei que
eon ignam e ses factos, di cutir a sua autuen
ticidade. Póde-se expor a historia de Bruxel
la , sua configuração, seus monumentos, mos
traI' mappas antigo, fixar, em pre ença das
localidades respectiva, as sua antigas trin
cheiras, reconstruir o bairro que precedeu os
boulevards actuaes, ver, na ante-camara do
burgomestre, o antigo aspedo do Senna, man
dar inquerir os paes o tal respeito. PÓ de-se
tratar a historia do rei Leopoldo I, seu nasci
mento, sua ascenção ao throno, sua morte. O
professor não enarrará elle mesmo; mandará
IOvestigar por todos o modos. Incumbirá os
alumnos de fixarem uma data. Um livro de
per si só não se aeceitará como prova sufficien
te; mas se reguererá o depoimento de pessoas
que hajam sido testemunbas, medalhas, ins-

cripções monumentaes, etc. Exercicios desta
natureza inclinarão o menino para overdadeiro
sentimento da historia.

" Si o diseipulo não encontrou muitos dados
acerca de sua a cendencia, exponba-lbe o
professor como, pelo contrario, famílias ha, em
cujo seio informações taes se preservam co
piosas e certas. Mostrará antigos autos, di
plomas, titulas de propriedade, etc. Dirá que
os cidades têm archivos, e irá visital·os. In
duzirá a notar a fórma dos pergaminbos, sua
vctu tez, seus caracteres. Tentará decifr(ll-os.
Começará a historia pelo aspecto exterior e
nomes dos seus ma teriaes, como se começa a
historia natural col/eccionando borbolêtas.
Ning-uem, ao parecer, reUectiu aindll em que
os verdadeiros elementos da historia não con-
i tem no facto de referir historias, ma na

acquisição de noções elementares acerca dos
documento e da maneir;) de apurol-o:. E, to
davia, não podemos reunir idéas a re 1)I'ltll do
l[ ue seja a hi toria, senão propol'cionnl mente
ás que pos uil'mos a respeito do que ,:ej:lm os
documento. Em falleceodo esta' noçóe., a
historia gero a ré, e prepara hornen, de fé;
mQS não produz a Bciencia, nem fOI'ma homens
dispostos para a sciencia. E' teudo elll mira a
sciencia, e não a fé, que se ba de solicitar a
imaginação das creança .

« Incitará, pai, o mestre a curiosidade em
relação aos velhos pergaminhos. Dirü que
Quem os sailJa ler, vae deparar no Ibeor
delles a Bruxellas de outr'ora ; o que el'am os
eus habitantes; como viviam, e o {fue fi

zera m. Di rá que, no tocan le aos factos de
ba cincoenta annos, alguma coi a podemos
sabei' de pessoas que os presencearam, e ainda
sobrevi vem. Excitará o alumno a interrogar
os anciãos. Dará por tarefa o recolherem infor
mações, em quanto, por exemplo, a modas, a
uma festa, a um cortejo, ás jornadas de 1830,
ao incendio do theatro, á batalba de Walel'loo.
O menino verificará que com os successos an
tigos recresc a difficuldade. E cutará con
temporaneos, que narrem por ouvir, sem ter
visto.

«Encetando considerações geraes, ornes tre
expenderá que os belgas, antes de i830, es
tavam reunidos num govel'OO commum com
a Hollanda, antes disso com a França, com a
Austria, com a Hespanha, etc. Apontará no
mappa esses paizes.

« Tocando a geographia, designará, numa
grande esphero, os paizes habitados ou aridos,
a Polynesia selvagem, a America onde a gente
que emigra da Europa, succede ao gentio, que
vae desapparecendo, o oriente, chp.io de mo
numentos e povos antigos, a China civi
lisada e solitaria, a Africa com os seus
negros, os seus arabes, os seus desertos.

.Os typos de homens, os monumentos, o as-
pecto pincturesco das regiões serão exhibidos
mediante imagens, pbotographias, livros, ob
jectos caracteristicos de toda a natureza._ Tor
nando á historia, e indicando Bruxellas no
globo, dirá que todos os outros povos têm
cada qual tambem a sua historia, os seus li
vros, os seus objectos antigos, etc.

e Levará os alumnos á Bibliotheca Real, e
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mostrará a quantidade de livros escriptos no
secuIo corrente. Dirá que o livros serios de
historia, produzidos nos secalos anteriores,
que chegaram até aos nossos dias, não en·
cheriam um grande aposento j que os da
epocha de Jesus Christo mal occupariam um
armario j em fim, que não existe nem livro
nem documento de especie nenhuma, que re
montem alguus seculos além. Todavia, os ho
mens eram em grande numero; e o mestre
buscará computai-os. Deste modo se esta
be!ecMá a questão de saber quaes foram os
primordios da humanidade.

« Tudo o que da paleontologia conhecemo,
póde ser encetado pelas creanças: os silex,
os re.tos humano., ns cidades lacu tres são
outras tanta fontes hi-toricas absolutamente
in tui ti vas.

« Então os grandes traços da geologi:l virão
foruecel' a grande idéa de tempo: os4.000 ou
5.000 annos abrangidos nas recordações do
homem CSE lituirão uma actualidade, empre
gada como unidade de medida, tal qual o raio
terrestre serve de unidade nos grande e pa o .

({ Para ministrar a primeira idéa sen:iveJ de
raça, poderão utilisar-se as innumeraveis es
pecies caninas. Exhibi r- e-hão typos das r;lças
humana. No quo respeita a estas, como ás dos
cães, indagam os sabLos si é possivel que
toda se originem do mesmo pae. Dividam-se
as raças em nações. Em pl'eguem -se todo os
meios intuitivos imaginaveis, para fazer dis
tinguir nitidamente os caracteres peculiares
aos povos historicos: trajo, monumentos,
armn , utensis, etc., como já se ha de ter
procedido a respeito das nações nctuaes.

« Nas classes superiores se determinarão as
linhas maximas dn historia universal, o factos,
os homens, as datas, que mais tarde serão as
grandes balisas do estudo.

« Tomem -se dois ou tres factos, que sir
vam de objecto a uma discussão séria: a
guerra de Troia, por exemplo j addll;zam -~e

os argumentos pro e contra a sua eXlstenCla
real j leiam-se as passagens invocadas dos
antigo etc. Outro exemplo: o caracter de
Carlos 'V· leiam-se as apreciações diveras
pelos hespanhoes, pelos catholicos, pelos auto
res modernos; debatam·se os argumentos.
Um grande facto por si só, profundamente per
scrutado e controvertido, terá como con -equen
cia infundir a um menino de doze annos o
sentimento da critica historica. Oalumno com·
prehenderá então quão ~iffic.il é)ulgar, quã?
nescio crer, e como a blstorla, a semelhança
de todas as outras sciencias, consiste em obser
var exactamente as fontes, deduzindo-lhes com
discreção as consequencias. .

(l. Haviamos mister entrar nestas conSIdera
ções, para demonstrar como a historia póde
caber no quadro de ensino da .Escola ~odelo,

aproveitar á cu\lura primaria do entendImento,
e receber-se como base para a sciencia me
thodica, que ~ais .tarde virá. O mest~e p~o
cederá com a hlstona, como com as sClenClas
exactas. Servir-se·ha da materia que o pro
gramma assignar á classe, não para a expor,
nem impor só á memoria, mas para tornar
incessantemente ás idéas que acabamos de

indicar, para imaginar exercicios a que a in
telligencia se applique, e habituar a pensar
com acel'lo.

«Atlendo-se de'ta sorte ao empenho de
inspirar o verdaueiro sentimento da historia,
póde o profes 01', aú me mo tempo, appare
lhar, ou proseguir o ensino do factos pe lo
methodo anecdotico, mediante biographias,
etc., escol hendo os aco nteoimen tos, ou os
pel"onagen' hi tOI'ico', que po sam interes·
ar ás crean~a-, (j evitando a enumerações,

bem corno a enarraçõcs arida-, qne a memo
ria não conserva,» (1.)

Salvo numn ou nontra particularidade, faci!
de modificar, ou sub tituir, sem alterar o es
pirito deste y'tema, a palavra do illustre
presidente da commis-ão da Liga do En ino
exemplificam de um modo maravilhoso o curso
do methodo naturalmente peculiar á cultura
hisloricn nfi e"COra.

Para ser racional e pl'Oficuo, pal'a encerrar
effectivamp.nt'~ em si as qualidades de uma
verdadeira cultura, este ensino eSlá ubor
dinado a condiçõ s imperio a, que releva
observar escruplllosamente.

L) Cumpre·lhe renunciar ás tradições li·
vresras (2), repudiar o habitos de ensino
mecanico, conformar-s á' leis fecundas e po·
derosas da intuição.

Com este propo iLo se esmeral'á em trilhar a
vereda tão :lumiravelmente delineada para a
E cola Modelo da Liga do Ensino. O emprego
de collecçõe de gravura, ou quadros, repre
sentando factos, celebridades, co tumes memo·
raveis constitue nm recurso de valor mui
consideravel. E', já e disse, a lição de coisas
t1'ansportada ao pas 'ado mais lon.qinquo. Nas
e colas sueca a experiencia depõe, com re
sultados excellente em apoio das vantagens
de se meio de intuição visual. Trata· e alli
o ensino destas duas materias alliadas -:lhis
toria e a geo."'raphia - pelo methodo Meijes
berg. «Quando os alumnos têm' de particula·
risar o estudo de um paiz, põem-se-Ihes nas
mãos reducções, que exhibam o typo, a cõr,
o ve tuario dos habitantes, e bem assim
amostras dos seus diversos producto . Os me
ninos têm sempre ante os olhos estampas,
mui fielmente executada, representando os
homens notaveis, o trajar, as armas, a archi
tectura, emfim esses mesmos personagens nas
suas occupa~õe familiares, consoante a epo
cba e a terra.)} (3) E' obvia a necessidade
imprescindivel de utilisar esse poderoso ins
trumento pedagogico, nesta secção do pro
gramma escolar. (4)

(I) TB!lPBLS: Op. cit., pags. 40-~5.
(2) Si la sdonco Jivro.sqno a fai~ son lomps, CD ~oil. êtro

surtont qnand ii s'aglt do l'ousmgnomoot do l'hlslolro.>
BROUARO: Oon{éronce sur l'ellScigll. de l'hisloire dans l'école
primaire.

(3) BIFPuu: L'inslr. publ. d',\lIS les E'tats dI' Norrl, pags.
6&:-7.

(4) < Tonlo écolo bion .ordo~néo d.ovrail avoi.r do CDS
collocl.ions de .pl~nches. qUl ensolgno~atenl par los YOUet, 01
gniJeraiont atDSI los eofanls a.n senil do leurs éludos) au
momoolou tis sonlle plus sOJels à so lrompor o à vOlr los
chosos d'uoo façon erronéo.> BSRloIANN PSRGAloIBNt: L'en-
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2 ) Na elel·cão'ela.obf'(ls clas icas,que for~in-'

di pensavel admittir, se condemnarão inexo
ravelmente esses. livros inimigos da intelli
,qellcía, t'omp03to exclusivo de 3ridos qUI's
tion"l'ios (} nomenclatura, onde a bistoria
inteil':l sr r duz a alguns factos bl'Utos, e este
me~mos a um secco enunciado, tão de
provido elA utilidade, quanto de interesse»
(1)' (Inelc~so multiplicam os pormenores ociosos,
e oxactamente se omittem os mais capazes de
acordar a sympathia, e e ·timular a actividade
mental; onde fallece do todo o colorido, 11
nl.\turalidade, a variedade, a lucidez; onde
tudo se encontra, menos precisamente o
nece sario, o essencial (2) ao cul tivo das
faculdades, para cllja educação o ensino da
historia póde contribuir.

::I.) a escol ha dos modo de executar essa
cultura, os recursos da escola se distribnirão
pela ordem do seu d envolvimento do seu
valor educativo, nesta escala:

a. A investigação pessoal do alumno.
b. A [Jalavra do mestre.
c. Os livros de leitura.
Incontestavelmente, na esphera elementar,

é a lição oral o grande elem nto de fecunda
ção de toda a cultura historica, o sopro vivifi
cador desse ensino, - a lição oral,« com a
animação, o calor, o interesse que lhe ão
proprios, mui superior nos seus resultados a
todos os que se obtêm pelo emprego dos
melhores livro .• (3)

« FaIlae ao vossos alumnos, fallae-Ihes
muito, fallae-Ihes sempre, » dizia aos profes
sore primarias reunidos em Pariz, na expo
sição uni\'ersal de 1878, oin pector geral
do ensino primaria em França. « Narrae, nar
rae ainda, os grand s faclos da nossa his
toria nacional; e, si vos sonberdes haver,
todos ouvido e olhos os vossos pequenino.
ouvintes bebei-os -hão com avidez; snas
almas juvenis Uimbuir-se-hão d'eIles, fican
do-lhe a lembrança profundamente gravada
na memoria. Os pormenore poderão desva
necer-se; mas o essencial, o capital, o beJlo
principalmente, o grande, o nobre, o accessi
vel á intelligencia c á imitação dos descipu-

seigllement prilllaire de l'ilistoire et de la geograpilie. No vúl.:
Ligue (/e I'ellseignelllent. Pl'ojet d'Ol'ganisatiOlI de l'enseigllement
popala"'e adoptá pa" le conseil general (lalls la séallce dll 18
JuiUet 1 71. 2. éd. Bruxolles, i876. Pago 53.

(i) OUISSON: RapIJOrt SUl' t'ells. 1!I·i,n. Ii l'expos.ide
Pililaà., pug. 31.0. -

(2) • Upon the wholo I do not think that io goneral, oot
of conllMn Histor)'-books, yoo will OVOI' get into tho
I'oal histor)' of this counlr)',ol' anl' thing particular wbich it
would bosoom l'ou to know. You mal' rcad verl' ingo
nious and vol'l' cLol'ol' books bl' men whom it would be
tho beight or insolence in mo Lo do anl' othor Lhan oxpross
my rospocL for. But Lhoir posiLion is ossontialIl' sceptical.
Man is unhappill' in LhuL condil.ion, that ho will make
onll' a tomporarl' oxplanaLion or aoy Lhing, and l'ou
wiII noL ho abJo, if l'ou aro like the mao, to undorstand
holV this island camo Lo be wbat it is. You will not find it
roeorded in books. You will find recorded in books a
jumblo of tumnlts, dlsastl'ous inoptitudes, and ali tbaL kind
of thing. BuL Lo got what l'ou want l'ou \ViII han Lo Jook
luto 8idosouJ'Gcs, aod inquire io ali direcLions .• CARLYLE:
Address as Lord Reetol' of tile Ullivel'sity of Edilllbllrgil.

(3) BROUARO: Op. feil. :No vol. Confel·ence. pédagogique.
de iB7B, pago 93.

los, isso em que, portanto, insistireis es
pecialmente, sub istirá intacto, influindo ge·
nerosos sentimentos e, o que ainda mais
vale generosas acções. No começo, só a li
ção oral é practicavel. Mas não é unicamente
nas classes inferiores que a lição oral tem
a sua rasão de ser. Menor não é, talvez,
a sua necessidade nas cla ses medias e supe
riores. .Ta enLão o alumno sabe ler; póde
apprendel' de cór; convêm, é, até, preciso
que o faça, que se exerça em voar com as
proprias azas. Este progTes o, todavia, não
autorisa um bom me Lre a abrir mão do
magisterio, fazendo consisLir desde então o
seu ensino histol'ico na indicação e recitação
de lições. Ha sempre intelligencias por des
pertar, juizos que rectificar, corações paI' for
mar, espiritos que dirigil': coisas eslas que
se não podem esperar da acção de uma só
faculdade: a memoria Exallando, porém, a
lição oral, sentenceio eu o livro, e segura
mente o excluo do ensino hi torico I~ Não;
longe de tal; não caio nest'outro exlremo.
Não desdenho o bom livro. Apenas o al'l'edo
para o segundo plano; reduzo-o ao papel
de auxiliaI'; não o acceito mais por mestre
nnico, soberano senbor e dono das nossas
escolas, como tanto lempo o fez a antiga pe
dagogia. Nal'rae primeil'amente os facLos:
animae os vossos personagens; commnnicae
a tudo Oatractivo e o interes e da palavra;
depois, quando, outro im, houverdes envol
vido no vosso colloquio,á maneira de SOljrates,
as vossas caras creanças, quando as tiverdes
feito falar paI' sua vez, remettei -as então ao
livro » (i)

q,.) A historia, na escola, é inseparavel da
geographia: ha de relacionar-se inteiramente
com ella, de modo que estas duas disciplinas
se communiquem incessante e muluamente
vida, apoio e luz.

5.) A sua iniciação consistirá na historia
patria, e, em seu primeiro começo, na historia
local. (2)

6.) Na ordem do tempo, a historia contem
poranea constituirá o ponto de partida deste
gene1'0 de lições, como se pratica na Ingla
terra (3) e noutros paizes. Na ordem da im
p?rta~cia, á historia moderna, especialmentll á
hisLofla contemporanea, se assignará o mais
amplo espaço no programma escolar. De feito,
na educação commum do povo, a maior parte
do cabedal instructivo da historia deve tender
a preparai' o cidadão para julgar as necessi
dades e as coisas da sua epocha.

« Não será profundamente deploravel., diz
o inspector geral da instrucção publica em
Fr~nça, • que os alumnos da escola primaria
deixem os seus bancos, sem possuir noção al-

(i) lb, pago 9~, 95, 98. Vor no mosmo senLido: ollll
ARO: L'i'ISII·. prill1. á Paris fi dalls le depa,·!. de la Seille, de
1867 à 1877, pag. 172; MICU. ORBAL: Quetq. mols SUl' l'illStl'.
publ. ell F1'allce, p. i02; '. RENOU et A. TnoUlLLBT: Manuel
de t'ellSeignem. prim., pags. 251.

BEAu(: Rapport, pag. 626.
(2) E. RBNnu e A. TnouILLET: MaIl. de l'ellS. prilll.,

pago 248.

(3) GnlÍAnn: Op. cit., pago 471..
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Quando?

em 1'.91.
em 1498.

Now·York a S. Franciseo.- Via fórroa do Al1anlico aO
Pacifico (doz dias).

• 7. Guerra civil; lJanicadas.- Arbitramonlo inlerna
cional do Gonohra (18i~). >

BUISSON: Op. cit., pago 322.
(1.) Tal n moLbedo acoosolha(10 por um grando pe·

dagogo amoricano, AlI'. G. 8. ~Iartjn, da oscola normal do
Blidgówater, professor ~'lIIiuel1li ·simo. c '1"6 mais do que
"iIl9//elll conhece as necessidades do clI5ino p..imario. > (Buls-
SON: Op. cit., pago 313.) •

Eis, om rapida amostra, om dos modos doslo pro
cosso:

c Em rolação ás lros pri.moiras qneslõos o mostro es
creverá ,ia podra:

Qoom?

Chrislovão Colombo
Chrisloviío Colombo
Do LoolI
Corloz
Magalhãos
PÍ7.arro
Do Poto
1\Iolundoz

Quo?

descobro Guanahani
doscobro o continento
descobro a Fiorida.
conqui.ta o Alo. icó.
faz a volta do mundo.
conquista o Per".
doscobre o AJoÜco.
funda :antl Agostinho.

a primoira cida,lo
oUl'opéa na Amorica, cm 1565.

• Deixam-so do propo iLo em branco as ,latas que o
mosLl'o não tom por conveniento obrigar os alllJUnos a
approudorom.

• Depois, inseriptos ostos pontos do oriontação, indnz
o procopl.or os discipnlosja so pronunciarom·acerca das tros
oulras quostões do pl'ogramma; ministra· lhos algulls pO"
monoros biographicos a "OiPOitO dos porsooagons; pergonta-
lhos si loram volonta. iam~lJtealgnma coisa, ou approndoram
alguma circnJllstancia alom dos facLo' conlidos 110 li Vl'0 do

(I) Ibidefll. loitnra. DiJi(!oncia pro'·ocar da parto delle, algumas apro-
3 I ciaçõos, omqnanto, por exemplo, aos rosulLado II s con·

(~) BOIsso!!: &ppo..t de Pililade/phie, pago I: quióLas hespanholas; encaminha-o· a descohrirom snccos.
(3) • Uma orio, oxposta por Sobastião Adams, do sivamonLo como ol1as ampliaram o 'crritorio do f!espallha,

Salom (Oregoo), compoodiava a philosoplna da hisLoria da pomo doram iofinencia o riqueza a o. Le paiz: cnmo ;
civilisação, sob O aspeclo amol'icauo, 001 seto quadros lingua hospanhoJa o o tatho:icisllIo foram dost'arto io
dnplos, I'enrosonlando lado a lado: . lrodnzidos numa .asta parle da America; MIllO o oiro O

• 1. Os monges copiaudo manu5criplos.- Machina do a praia so tornaram mais abulldanto" o II YOS produclos
imprimir de um grando jornal 001 S. Franci coo naturae$ peno'raram no IIIl1n lo antigo; rll:nO so dilaturam

• 2. Colhoita a mão,- a vapor. os conhocimonlo, goographic05, 50 franqaearam a todas
• 3. Parlida do ChrisloYão Colomho.-Assontamonlo as scioocias no.os campos do ostudo, 50 dumon. tron a

do cabo transat!au Ueo. fórma osphorica da torra: como as d.!IIlais naçõos do En-
.4. Costnra a agulha.- Machina do cozer. ropa 50 'cnliram e.limolad~;.pol!?exeiDpl~ a lenla,' eXllo-'
• 5. Fiação a roca.- Tocolagom IIl<ranlca. , dições analoga, ; como a CIYliJ-açao onropea, omfim.obtoyo
• 6. Viagom a dnas jnoc;as do bOlS (sois mozesj do . 11'"hi considora"ol atloaolulllenlo. Rocoia acaso o pro·

27

guma dos grandes acontecimentos do seu a historia, se utili arão apenas na medida pre·
tempo, e que, quando chamndos II apreciaI-o, ci a, para in pirar o tlmor da tolerancia, o odio
sentenceando os individuos envolvidos nesses á- prrseguições, o sentimento da indepl'nden
betos, se vejam reduzidos q não n'o conbeceT, cia pessoal, a eonsciencia dn liberdade do pen
senão pelas polemicas, ordinariamente apaixo- samento e ua palavra. Em vez dns conquistas
nada~, da imprensa quotidiana?}) (1) pela espada, as conC]uistas intcllectuae ; em

7.) As primeiras noções bi toricas assumir"'o vez do prc ligio das eorôas e dos beróes a
. a fórma anecdotica (o que não quer dizer bio· neção real dos povos sobre o sen proprio des
gmph~ca), escolhendo, entre os _uceessos mais envolvimento.
memoraveis da patria e da humanidade, os 9.) Toda a pretençITo dog-maticn será inlle
que melhor se prestem á acrão dramatica, ao xivelm nte lJnnidn. As lições mllraes da hi 
colorido (fiel sempre á realidade), á vida, ele· toria evitarão culdaclosamente a fórma dida
mento sem o qual é impossivel intere-sar, e clica. Sejam mais sentidas, que npprendidas
impressionar a ereanra Na segundn pha e, pelo aI uomo. Em vez de se formularem como
o en ino, recorrendo o marcos as,entados na texto doutrinal, insinuem-se pelns sympa·
primeira, buscará estabelecer entre elle- O' thia da narralo--va. pela acção viva do e J,Jidlo
laço de continuidade, entrando enlão a SUllce- do .mestre, pela direcçiiQ constante do seu
der o a pecto da vida collectiva ao da ínJ]uen- ensmo.
eia iJ3:lividual dos grandes vultos historicos, 10.) Em lo ar de Qer qual até hoje o figuram
a urdidura social, o cur o complexo do des- os compendios e a pratica entre nrís, seja o en
envolvimento humano aos rasgos de virtu-· sino historieo, desde :l escola. um appello con
de pessoal, ue beroismo privado. Abi com - (iuuo á intelJigencill, á iniciativa Ir.enlal do
çnm a destacar-se as nações superiores e as alumno. Omitta 0_' pormenores de mera
grandes epocbas, com n sua physionomia de· euriojdadr, insistindo ince:santemente no
finida em largos traços por alguma idéas ra- estudll da causas (j sens efIeitos na ,uccessão
pidas, claras e precisa. Noçãe ,uceintas, lIlas do acoutecimentos.- Quem? QUI'? Quando?
interessante" animada, inci ivas, elos n os, Por que motivos? De que modo? Com que
{lostume ,artes, in tituições, crenças religio- re, ultado ? (I) - Eis f) qnadra normal, a que
sas) assignarão a cada povo, a cada raça) a cada
periodo o seu caracter distillcti vo. Só na e cala
seguinte se encetará n cbronCJlogia propria
mente dita, que, ainda a sim, se reduzirá a
extrema sobriedade cireumscrevelldo-se a
datas essenciaes, que se fixem ·no espirita
do estudante como pontos indeleveis de orien·
tação. O ultimo grau emfim, con tituirá uma
recapitulação, em que se aden e ainda mais,
de redor dos grandes factos e dos gl'andes as
pectos hi toricos até então con iderados, a
trama dn vida commum, a evolução da' nacio
nalidades, das familias humanas e da esper.ie
em &"eraI.

8.) Pouco se deterá em quadros de gnerras
e eampllnbas. Os factos e a glorias da pllZ
dominnrã@ todo o ensino. Imitemos, a e te
respeito, os americanos, em cojo livros esco
lare c a data, por exemplo, da apparição do
primeiro barco a vapor se in creve, na pri
meira déeadà do seculo, em caracleres mais
grado que a batnlha de Wllterloo, ou o tralado
de Tilsitt») (2), e o caracter do grandes pe
riodos hi toricos se procura as ignalar pelos
contrastes da barbaria, con, tHRtemente cer
ceada, com a civilisação ince santemellte pro
gressiva. (3) As cruel dades que ensanguentam
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o mestre e esmerará om adstrillgir o exame
dos factm:.

:I. I.) A cultura hi lorica na escola evit·1l'ú
o mais possiv:el o compend io e as I içpes de
cór roduzindo·se, em ~eral, ús liyões orae' e
llOS livros de leitura. 'fem jJor . i e tn preceito
li experiencia dos paize de lingua allemã, nos
(luaes, (( salvo alguma.; tentativas rccentes e
poueo concl uden t s, o ensino dn 11istoria se
tem elrectuado, até aqui, sem manual e-wccia/l>
(:1.), c a dos Estado Unidos, onde« a hi:toria
geral não entra, por assim dizor, nas oscolas
lJrinJarias, ~enüo por meio do livros de loi
tma.» (2)

Si é OOI'tO que o menino se rosente de ( um
gl) lo. inn:üo flel~ historia» (3); si é certo gel'
hoje uniforme a opinião ( de todos O' pedago
go em que a hi$torin se deve profe~$;Jr na
e cola primal'ia» (l~); - e'les sfio os l1ictame.,
de que, segundo s melhores dallos da obser
vaçilo, depende a inauguração séria ue~te

e turlo na e,co)a brazileira, de modo que não
l'etl unde em sobrecarg-:I para o cerebro melin
dro o da CrctJllçü, ante actue corno 'I1lcíocle
desenvolvimento para :IS faculdades cujo rul
tivo pertence ú educaçiio elomentar.

§iO

Rudimentos de economia 1101itica,.

Cabe:J cconomia politica no plano do estudos
scolal' ?
Elllqunnto a nó', não o duvidamos.
Que não lhe chega a . U:l vez senão no mais

elevado grau do en inopriOlal'io, é maui·.
fe to. Mas que ahi lhe loque lllll logar de
direito, um lagar iudi 'putavel, não flOS parece
meno evidente.

f~sSOl', que, sob p:lla \'I'as COlHO, por exomplo, a tIo ci1Jilisa~

~ào, os disciputos concebam 8pcn~s itlóas vagas -, E'
tornar sonsivel, mellianto applieaçõos concretas, a acco
pção do vocabulo abstracto. Diga-lhes (quem falia, Ó
som pro MI'. ~brtirl):

< SUJlPolldo qno não til'OS50mOs rolaCÔtH COlll outro
qualquor p31'0 do mnndo: '1110 goncro do alimentos, do
,'oupa, do castlS, do movois podoriamos aLtar? Do quo oru
possuimos, 'lua objoclos lias f,Lllccodam? (Respondam os
alunl?los. )

• Domas agora quo ontl'assemos 010 rolaçõo' oom um
pai., 'lua prol:uza, C f"hriquo o al~odão. Desde onLão o
algodão "irá logo u SOl' o alvo dos uossos dosojos, Ortl, não
110S Ó d'ldu havol·o, sonão tlocallilo·o por alguns dos al'Li·
SOl do quo dispomos om quantidade. Mas 110m Lodos o
podarão comprar; vislo qco 110m todos tcm meios do
sobra, pom os dar om troe". O al~odão, pois. ficar:'< sondo
ohjocLolrlo luxo. Os quo não n'o alcançal'om, - maii', ]lllr
isso mUSIllO, o cobiçarllo; forcejarão por trabalhar mais,
1101' accumular maior somma de economias, com que o com·
prem ; o a pooco o pouco o algodão so irá toroando 11m
sonoro do uso mais vull!ar, um objoclo do 110cossitlarle. >

• E dost'arto prosegllo a lição do histo";n, fazelltlo
traço a traço o escol'ço da civilisação; segllilldo, dr.
oxemplo em 010"'1110, os olTeito' da llormutnção il!toroa·
cional, Da industria, no commorcio, nOS hallilos domes·
Licos, na "ida matel'ial (\, alo, na vida politica c social. :.

BUISSON: BaIITIO,/ dc Pllilatlelp7.ie, pago 3,13 -14.
(1) BltAU';: RaPllo.'t S/II' l'CIIS. pl'im. li l'cxposit . •:II:V.

de f878, pag. 627

(2) BUI"SON: ROT'POI·t 511" l'~IIS. l}!'im. li l'exposit.lllliv.
de f870, pag, 312.

(3) H. P"'lGA.uGNI: Dali' quelk lIIeS'I/'c ct 1'01' quel/ex 1IIê'
IlIotles (aut·il ellseigllel' /'histoil'e llans les écolc.' primail'c,;?
No "01.: 0011"1'. bit. clcl'B'ISCigll. Bl'lD:., 1880, Pago ~61.

(4) Ibidem.

cultivo das sciencias da natureza, cnce·
ta do logo aos pri m iras passos da educação
elenvllwl', implantou solidamente no espirita
do 31umn o go. to pelo factos,.o sentimento
das l'claçõc~ dlJ causalidade, a intnic,iio ua lei,
que reune, (' explica o [Jhenomenos da rrea·
ção ..\ gl'ogrnp!lia, a !listaria. o en ino mora)
e patl'iútlCo rev laram-Ih, poncu a [lOUCo a
~uhordinação das acções humanas a neces i·
dades unifol'llles, anaI02;tlS, pela sua generali
da e, p la sua f:llaliclade,lJela sua imrnulabili·
dadr, ~I esses grandes principias de de nvol
vimeuto fi ue o uni 'erso physico lho ex.poz em
tOlllls a manifostar.ões da !!lateria, d:l força e
da vlàa. Não se tracta, pOIS, ql1antp á econo
mia politicéi, senão de utilisnr esses habito de
observação, e des"nvolver as semen tes que a
instrucção geoJyraphi<:a, lIistClrica e ci\"ica
lontamente nCCUlUulou na intolligellc:, da
creança, pal'a fi levar em esforço ao uescollri
mento das origeus naturae , qlle dominam o
Illtlis universal Ue todos os f3CLOS,0 facto capital
entre todos nas sor.iodades humanas: a ri·
quezn, sua prOL uCl,'ãe, sua dbtl'ibuição, seu
car:lcter. Já 3, no<;õ05 e tatisticas, industriaes,
mel'tilnlis, bebidas nu estudo 0lemel1L.11' das
varias regiões da terra, d~po itaram para e se
Om um material con idenn-el, de onde;) per
ccpç50 intuitiva uüs j~i' e ·onomiea. il'ralliarú..
com o minimo Jisponllio de energia, ao toque
dn palavra Ilabi! ue um mestre que pussua a
nrte de guiar a inici;,tiva do {lisCipulos a
de~cobrirem a c, plic ção das coisas que os
impres iODem, e lhes lixem a curiosidade.

Cúmprehendido assim, o ensino t'udiment(w
da economia politica é o complemento forçoso
da geograpltia, da bistol'ia, da Doções de di·
reito social e direito patrio inevitavelmente
abrangidas no pl'ogramma escolar.

Terei edncado as (;]a 'ses populares, as ca
qwdas operarias e a., partes menos afortuna·
das e mais durameute lavaria a' da nação, si
lhes não incutirdes, [; I::t e,idoncia d:l leis
naturaes, a convicrão do caracter provideu
cial das desigualdade$, Clll que a riqueza divide
os homens ainda no seio dos 'Estados mais fe
lizes? Si reconhecei que não, para quando
reservarei e sa educação economica do povo?
Para a eo aiardes nos adultos, naquelles ía
quem as :Jsperezas e as privaçõo da lucta pela
vida já ateial':lU1, em espiritos dcsalumiudos da
scieucia, a chamma sinistra das paixões nive
ladoras? N5(} sel'á tardia então essa propagan
da sobre intollig ncias e corações endurecidos
contra a pro:elyti Olu sodl1ctol' das miragens
egunJistns?

Si quereis, pois. cimentar a ordem llecessa·
ria das wciedndes em base' e Laveis é na
escola que as ~eYe.is lançar. E' antes de ~xperi
me~tar as prlmetrns ,l/Furas, as primeiras
fendas dt> combate pela cxistencia, que o
futuro trabalhador hll de sentir, pela direcção
da cultura que receberem as sua faculdades
nascenles, o valor supremo, a inviolnbilidade
absoluta dos intere ses que presidem á di tri
buição da~ categorins sociaes pela herança,
pelo mereClm nto e pelo trab111ho. Só então o
seu espiritolllisporá da Jncidez precisa para
se revestir em tempo do triplic bronze do bom
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senso contIa as loucuras socialistas, contra os
odios in 'piradore da subversão revolucionaria,
e comprebender que.o nivel da demolição,
preconi:ado pelo inventore de organizaçõe'
snciaes em nome da egualdade univer!ial,
repre enta em i, pelo contrario, a mais tene
brosa de toda as oppressões, a mais barbar3
da todas as des gnaldades, a mais delirante
de toda as utopias.

Não estranbareis, portanto, ::I opinião, que
consignaremos sem reS9rV:J, do (j ue a com
prehensão elementar das ln! econoruicas cons
titue pa?'te imp?'eterivel de toda a educacão, tem
sett a.s~.1nto inevitavel na cultura pO]Jltlál', e toca
essenczalmente ao pl'o,fj7'amma da escola.

I. qoperaria », vae já por mUItos annos que
o dlZ1a um bomem da mais alta scicncia, • o
operaria tem de supportar, durante a vida, o
fardo de um uuro trabalho, talvez, até, a ago
nia de privaçõe , vendo, ao mesmo tempo, a
opulencia nadar em oiro, e cevar os seus cães
com o que bn taria para ,1lvar d" morto pela
fome o filhos do pnbr . Niio s ria razão, pois,
auxilial-o a aplacar as ruins di 'posições que
os desgosto lhe bão de ,uggerir, mos
trando-lile desde a juventude uma relítção ne
cessaria entre a lei moral que prohibc roubar
e a permanencia da soejed~d , ? Não convi 'ia
provar-lhe de ullla vez que, par~ elle mesmo,
para os seus, I ara ~\s gerações futuras da . ua
descendencia, mais valeria morrer elle á fome
do que perpetrar um roubo? Ora, si, para
actuar ne' e individuo, não 111 encontrardes
no espirita certos conbecimentos fundamen
t<les e certos habitas de reflexão, que probabi
lidade h verá de persuadirdes a um faminto
de que o capitalista não é um ladrão privile
giado (a tlúe( ,wíth a circumbendiblls') ? E, si
eUe sinceramente o erê, flue aproveita citar
mandamentos do decalogo ao miseravel deli
berado a arrancar ao capitalista uma restituição
forçada? (i)

Na Inglaterra estas idéas ão hoje quasi
triviaes. O principe _.\lberto sustentou-as num
dos seus discursos. Lubbock defendeu-as,
perante a camara dos communs. (2) Em '1870
urna commiss'tio, nomeada pela Social Scienr,e
Associatiol1 l)a1'a estudar as relações entre a
sciencia e o trabalho, submeÚell:.lO mini-tcrio
da instrucc)'io publica (3) um relataria. rujas
conclusões estabelecem:

i) Que o meio de :JPIJIacur, e pi'ev.'úi . as hos
tilidades entre o trabalho e o capit:al. é in truir
o povo de:de' mocidade nos elemento,; di!
sciencia ecollomi 'a ;

(I) Til. HUXLBY: A libB;'a! Cducltion. Lay S8i'III011S, ad
d,'c scs all/l,·cuiBtUS. Pago 37.

(2) JOIIX LUDDOCK : Adal'css s, poiitica! aná cd!lcalional,
pago S~.

(3) Parccc-nos porroiLtmOlllo av! licarol osto .lcsignatiro
á Edlleatioll DepartmCl/t, dil'igida polo Viec-Presidellt of thc
C0l1111litlCC o( COl/neil 011 Educatioll. Ao mono', por osso 'T"a
lificatiro a Indica íroquontomonto Huxloy : .... tho Edu
oation DoparLmon\ (ali oup!lomism for tho futuro j1[i"i;
tOI' o{ E'lllcatioll) ... , MUXLE\" : Tho sc!tool boartls. Critiqucs
aml add"osses, pago 35 .... Lho futUI'O Ministm' o{ Edll
eatiulI •.. ' Pag"o 36.•.•. t!te E/lllcatioll Millistel' •.. ' I'ag. 3i .
•... lhe J1fillistcl' o{ Educatioll .. . , Ibi<lcol.

2) Que este ensino e deve introduzir em
todas as escolas subsidiadas pelo Estado'

3) QLle a sua adaptllbilidade <Í espbera da
educaç~;o escolar está demonstrada, boje, até á
evidencia e acima ({e tod(t a quest(/o. (1)
. Stanley Jerons, depois de muito_ outros (2),
Invoca, esposando-as, estas en atas obser
vações de Wbatel~' :

I Os rudimentos da sciencia exacta destes
assnmptos demon tl'a a experien ia que são
susceptíveis de communical'-se ao eSI irito
nnllla edude mui verde. Aos dir ctore , pa·
tronos e promqtores do ensi no publico iu
cumbe, portanto, eonsiderarem como objecto
de n~o pouco momento a dil'fusào correcta dos
elementos de um estudo, com que todos os
homens, !Jracticamente, no correr da vida.
têm de· lidar, e a cujo respeito n nhuma classe
ele individuas, desde as mais eminentes até üs
inflmas, jlóde estar em ignorancia ou erro,
sem perigo.• (3)

A commi3são parlamenla 1', ue que foi relator,
na França, em 1880, o .s~lbio Paulo Bert andou'
n stas me.mn agaas,

I Ao nosso juizo " di conja ella c não póde
deix.nr. de ser Olui util á tranquiUiflade publica
o mlOlstrar a e C01;1 alguma indica:ões acerca
da producção, do con umo, .da permuta, etc. ;
comtanto que essas indicações, de ordem pra
tica .. del1uzidas precisamente das circum
stancias da vida, sedistanciem cuidadosamente
da definições aridas, abstrusas, incertas e
desses debates em que ainda os bomens mais
eminente não se. acham de harmonia. Por mai
de assu:tar que a certas pes oas . o affigure a
expressão economia politica, in_erida nu.m pro
gramma da aula primaria, não nos pareceu
que devessemos recuar ante o nome, quando
tinhamos por neces aria a coisa .• (4) ,

Esta opinião prevaleoeu na' camBras fran
cezas. A exemplo do que, ha muiLo,~se pratica
nas escola americana', a lei de 28 de março
do anno corrente fez llas Ilações de economia
politica uma d:\s parte do cu!' o escolar.

(i) • Tho hostility bctlUcclIlaboul' alld capital, arisií'lg f"om
au .01'1'0noou; boliof that tho intoro;t of worlt- pooplo and
Lholl' omplo)'ol'S, and ar tonants and landlords ;u·o OppOSOI\
lo oac!l olhor - a holiof I~ading, in lJI"nllfnluros, lo
attompts to imposo hal'assing rosll'iclions ros rding ratos
ar wages, 110111':; of labour, pie o·wark, numbor of apron
ticos aud tho uso 01' m"chillol')" ; and, in agricultoro, to
atlempts to dictato lho amollnt of rent lo bo exa totl and.
tho selcction of tcnants antl loading, io iLs furlhor sta
gos, lo strikos, locl.-onts. r,tloning,; ,nd l!lroals of por
sonal dolonco aotl ultimatol)', in man)" 'lUSOS, to murdor
itsolf - mig"t h~vo boc" mitigated, and iII !Jrcat mcasuro
p"cvonted, had tho pooplo of tltis connlr)' i" tlwir :fOI/UI clIId

. boforo lhe mil/d eOllld bc tva)'pcd, b e" i1lJtrtlelcd iII ,!to clc-
meut.; o{ economic science. Anel ou L~is al\cl othol" grouuds
thoy' (t!lo commission) • ('ospoctfully urgo that 110 mOI'c
lime bc lost iII taking lOo"suro rOl' gradllally inlroducing
thi. knowlodgo as a "cglúa,' brallcll of cducalio" iII/O aU
.,eilool· to wllic!t tllc State gil'CS pocuniary aid That lho llra
cLlcability of communicalicg such knowlodgo to Uw millds
of oren '"01')" )'oung porson<. "nd of makin~ it !lolh into
1'0.1 i : at.d altl';lcti ro, !ta; been dellloll.\l1·ated 011 sueil a scalc
lo pia-c tho maUcr hCYOlld dOllht. ,

(~) ,"01' o nosso Parece,' c projetlo de "cforma do cmiDo
cCl/"dario c SllFcrior, paS. 49.

(3) SfANLR" JnVONS : Political EcoDomy (SCiCDCC Primei').
Loudon, t . Pags. 5 - 6.

(4) PAUL BBnT: Rapport, pago 53.



(1.) • Quo adlnim aI'PoU:\I'em, ainda ba pouco', para
a ostatislica, com o· fim, tão pl'ofundam,!lnto nOSClO (so
pl'oroulld/y (oolish), do provar que ~ oducaçao nonhum bom
I'az t - não diminuo nem a IIl1scnu, n~m o crJl~O ouLI'O o
r.OlllllllllU do goooro humano? A ossn lrnpugnaçao J''!,spon
dOI'oi: Como Ó 11ue disso, a quo ch~n!ao~ ~ducaçao, so
hal'in do esporaI' quah! UOI' dostos bonoflclús I Sondo ou u!n
voJhaco. ou um toto. 51 1110 OOSlnaram a 10f, c oscrofol', nao
mo farão 110m mono' imbocil, nem monos dOl:iboncsto; a
uão SOl' 'luO mo habilitem a dirigir para a vordado o o bom
o m(l(1 balonto do 101' o oscrovol'. .

< fmllAinno quo alguom so lombrasso do a,rgllir de inutil
n Dledicina, domoustrando, CODl as ostatlstlcas ~m punho,
não so lla,'or :dtomdo a porcontagem dos obltos ootro
corto DumorO do possoas, a quom so ti vosso 00 ioado a
abrir um ostojo cio modicamootos, como ootro outr,as quo
mal lho soubessom di lillgull' a cha>o. Absurda 'Orla ossa
al'gumontação; mas não Oé.monosa quo combalo, No lImOl'
do bom os'á o unico ]'ornetllo possl\'ol coutl'a os sofTl'llnun·
tos o crimo o lodo; os outros maios da humanidade, los·
tru'indo um homom nO 101' o osero\'or, tor-Iho-heis posto na
mãos as grandos ella"es tlo cofI'O da moralidado. Mas
ahriril 0110, on não, es.o coiro? Já é questão di"orsa: 'J'~o
pos boi sorá que so onvenono',como qne so curo, SI, uao
soudo guiado, ingerir a primoll'!' dr0ltn quo se lho, do
paro•• Til, n. IInLE)': Lny ,'el'nloos, add,'c$.,es, al~l rWltws.
New-York, I. ,Pag, 3 - 9,

(O • lu thoso timos a man may as well bo purbliod, as
unablo lo read,- lamB, as unablo to wnlo. Dut I protost
thnt, if 1 tbought L11e altornativo \Voro a oocossary 000, I
\Voultl rathor Lhat tho childl'Oo of Lho poor should gro\V
up iglloraut of botb the Ollligbty arts, thao Lbal tboy sbould
remai o ignoranl ofthat knowlodgo to which Ihoso arts are
moans" Tu. H. HOILEY: LaysOT11l0llS, pag, 39.

(2) BUISSON : RaPJ10l't .mI' l'inslr. p"im, li t'exposi!io!l uni
vel'scUc etc Vienlle 011 1873. OllVrage ]mbUe sous tes aus
pir.. dI. minisl, de t'inslr, pub/. Paris. Imprim. NanoD.,
MDCCCLXXV. Pag, ."5,
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que correm», diz Huxley!.. ( o mesmo é não
snber ler que er myope, nao saber tJs~rev~r e
estar nleijado. Declaro, todavia, que, SI )Ue lm-
puzes em a alternativa, antes quereri~ que
os filhos das classes pohres se crea sem na
i/l'Dorancia des 'as duns prestimosas arles, do
qOue serem allle~os a esse conheciJ!lento da
sabedoria e da Virtude, para o qual sao apenas
meios :I e'cripla o a leitura. » (1)

E' ocioso dizer que não vacillamos em sub
screver sem reservas esta opinião. Ante se
melnante declnração, porém, não fallará quem
pense em insinunr contra nós a pecha de con·
tradicção, nestas duas duvidas:

Si ligaes oste supremo val~r ~ cultura 1l!-0ral,
como lhe reservaos, na seflaçao dos objectos
da escola, o ultimo logar ?

Si a moral sobreleva em alcance o ensino
àas materias usuaes na escola, como lhe não
abris no progromma um cur.s!?" defip,ido e .P['~
porcional, na duração das llçoes, a preCIOSI
dade ine timavel deste elemenlo d~ cultura?

Pejos mais obvios motivos.
Occupamo-nos em derradeiro logar com a

cultura moral; porque esta especie de cul
tura aos nos o, olhos, ba de ser mn 1'çsultado,
uma' fructificação continua da direcção im
primida á escola ém lOdas as funcções da sua
vida.

Não lhe assignnmos, na organisação do pro
gramma, lim.ites positivos, ensanchas certas e
determinada ; porque é nosso pensamento
que ella envolva no seu intlu~o o en~ino todo;
é nos o voto que se cul tIve, nno absur
damen1e, como nté hoje, pelos proce sos di
daclicos, mas prat.icamente, concretamente,
experiment3Imonte,- unico syslema capaz de
f~zer do sentimento moral, desde os nossos
primeiros annos, uma parle viva da nossa
alma, um principio constantemente actuante
obre o nosso procedimento.

Neste eutido se enuncia o programma das
escola penn ylvanianas, que, com attribuir á
cultura moralisadora Da escola a eminencia
Jnnis aIta, não lhe fixn, todavia, Iiçõe distin
clas, emn lhe abre curso e pecial. (2)

Assim procede tambem a religiosa HoJlanda,
onde a lei de :17 de agosto de :1878, que rege
o assumplo, não,a e pecifica entre' as materias
leccionadn nas escolas. Apenas, no art. 33,
estatue: «O ensino c~colar lerá por objecto
desenvolver as faculdades intellectuaes,e appa
rolhaI-as para a prática dns virtudes christãs
e sociaes. »

O congre so pedagogico reunido pelo go
verno francez em Pariz o anno passado resol
veu ( que o ensino moral seja independente do
ensino eonfissional,. que se ligue a todas as

§ H. o

Cultura moral. - Cultura civica.

Si pela importancia da CU1LU1'O moral na
eà ucação humaDa Ilouvcssemo' do fi/ar-I he a
gJ'3duação o o 'spaço, quanlo :í ordem das
materias e a exten ào das liçõe , no programma
escolar, a ella teria cabido, neste capitulo, o
primeiro Jogar; a ella designaria a l'eform~,

no plano de estudos elemeutares, casa mais
ampla flue a todo' os outros assumptos do
en ino reunidos.

E', com eITeito, profunda convicção nossa
que a infiuencia melhorauora, pro, peradora,
eivilisadora da instrurçAo popular liepeude
obsolutumenle da ua as ocül~iio cOl1tin~a,

intima indi. oluvel á substancia do (;UltIVO
moral. Do esquecerem a necessidado iuviolavel
destIJ união essencial, é que provêm as duvidas
inconsideradamente posta quanlo á acção
correctiva do derramamenlo do en ino contra
a indigoncia e 'I criminalidade. (1) Instrui!'
lliio é siruple, mente accll1nalar conhecimentos,
mas cultivw' as rac!lldad~s por onde os adqui
1'irnos, eutili, amos a bem do nosso de:tino,
Si não as educamos simultaneamenle na di·
recção da esphera inteJlectual e I!U direcção
da esphera moral, tel-a -hemos condemnado a
um de envolvimento incompleto, Conhe,cer é
possuir a noção cOú1pleta e o sentimento per
feito da lei no muudo moral, como na creação
malerial. A ausencin da percepção do dever
é, poi " uma das faces da ign.orancia, no SllO
tido ao menos em que a enlendemos, quando
lhe oppomos como anlidoto a escola. E, si,
entre coisa lão naturalmente destinad~_ a
nndnr junta, e COOpOI',11' alliadas, fosse licito
propor' escolha, não !la consciencia humana
que !le'iLa se um instante entre um improvo
e um nna/phabelo, entre um annlphabeto e
Utn mau.

A um dos represenlnntes da mais alta sciel~- .
cia nesto eculo pertence a mais eloquenle
homenagem que jamíli rendeu a intelligencia
do homom ao papel supremo da moralidade
na educação da nossa especie.• Nos temp@
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lições da blasse clemelitar, sel1~ forma'/' curso
especial; que seja harmouisado com os prin
cipios da sociedade moderna .• (1.)

A Escola l'tlodelo da Liga do Ensino, em Bm
xellas, uma das lllaravilhas do progres o es
colar nos nossos tempos, no directo/'io gemi
dos professO?'es, joia pedagogica de inestimavel
preço, exprime-se no mesmo sentido.• A cul
tura moral., diz ella, «é a parte p,'incipal,da
cultura geral, Todavia, a moral não figura
no Pj'ogj'amma da escola, entre os objectos que se
hão de ensinar. A moral, para com creanças,
não é materia scientifica, mas obra de enti
men tos e bab itos. Lições de mm'al a htwa fixa
e por ordem methodica não são nem indispensa
veis, nem sulficientes. O que impm'ta, é que a
escola submetta o menino a mn re,qimen, cujas
consequencias sejam p/'odttzil' effectivamente a
m01'ali~ade, (ormetr O caracter; faze/o com que
'realmente se poSS!tam as virtlldes que consti
ttwm o alvo da moral . • (2)

A pedagogia contemporanea, pelos seus re
pre entantes mais abalisados, reconhece fi es·
terilidade das theoria como influencia educa
dora dos sentimentos na escola, A moral
«não deve estreiar por definições dos prin
cipios abstractos; não 11a d consistir em ca
theçismos, que se decorem; nem convem que
se ostente a deanteira do [Jrogramma, com o
abecedario, a escripta c a orthographia, como
si houvera de prêcedcr a todos os demais co
nhecimentos. Destes, pelo contrario, emana,
compondo a unidade e a harmonia entre todos
os conhecimentos e entre todas as applicações.
Em toda a creação de um prodncto completo,
na ordem industrial ou artistica, ha um passo
para a moral, pela ordem pela disciplina, pela
abnegação devotada a uma idéa flnal, que
necessariamente se contêm no esfórço de
producção. De modo que o ensino moral e so
ciologico se d sprende espon13neamente do
trabalho da oflicina, do e-;:ercicio militar ou
gymnastico, do canto, até, e da musica. Mas é
principalmente no exemplo admiravel da har
monia das sciencias que consiste a sua demons
tração. Ra, positivamente, uma recondita
moralidade no systema metrico e na geogra
pbia.») '(3)

Portanto, é de todas as malel'ias de estudo
q'i!'c dlfVe 1'Csultaj' a acção rnoralisadora (4,);
eIs a fórmula de toda a educação eflieaz.

A e cola, estranba, pelo principio da ecu
laridade, ~o ensino formalista dos cathecismos
religiosos, é peculiarmente apta, pela direcção
scientifica dos eus mathodo e do seu pro
gramma, a dar o ruais largo desenvolvimento
a esta cultura.

(01) Millislere de l'i"sll'u~tioll publique. Cougres Péda!l0
giqua da 18 1. Dauxieme qlleslioll: de l'euseignamelll e de
l'Ullcolioll dans la derlliere classe cle la divisioll él8melltail'e 011
pelite classe, Farh, Inp\'imo, Nalional, iSSo!. Pago 31,2.

(2) .Nolioe 51!>' las t avo ,le la Lig. de l'ElIsei!lu. el de
l'E'c, Mod. IlIslrucliolls gélléral. des ill.stilu/eurs, pago 23.

(3) AD. COSTE. Hygilmc soci~la conlre le pallpél·isma.
Paris, iSS2. Pago 489.

(4) GnilAnD: L'ensaigll. primo Ii Paris ai ,latIS le déparl.
de la Saille, de 1867 ti 1877, Pai_i75.

. (,

Por si mesmo e de per si só, o e pirito de
tolerancia, que a escola leiga encarna em si,
encerra uma origem de virtudes,a que s~ oppõe
a indole particularista da moral ensinada como
dependencia das religiões positiva . «Muito
ha que repito », escrevia, nos ui timos an
no da sua vida, o santo leigo, a quem se re
feria ultimamente a palavra religiosa do sabio
Pasteur; « ha muito repito eu que nós, os
leigos, nós, os sectarios da idéas e instituições
moderna, sobrelevamos em moralidade os
fautores das doutrinas theologicas, que, to
davia, se presumem os sós guardas e penhores
da vida moral das sociedades; e o principal
attestado desta superioridade está precisamente
na tolerancia, que, a despeito deHes, practi
eamos para com elles meSIDQs.» (1.) A intole
rancia é o caracter faLaI de todas as igrejas'
a tolerancia, o ambiente necessario e a con:
dição suprema de toda a sciencia. Respi
rando na atmospbera da sciencia, pois, a
escola leigoa constitue a representação mais
influente dessa moralidade superior, que ó a
tolerancia póde alimentar. Reunindo no seu
gremio os futuro cidadãos de todas as crenças,
e protegendo contra as prevenções recipro
cas a fé de uns e de outros, incute para
sempre na substancia de as almas, na es
seneia dessas naturezas em formação a pri
meira, a mais humana, amai util de Lodas
as qualidades de uma oeiedade civilisada : o
respeito á consciencia alheia, o sentimento da
liberdade de pensar, a fraternidade, a cari
dade, a estima, entre os conflictos de opiniões
que nos agitam,mas não nos devem desirmanar,
nem deprimir uns aos olhos dos outros.

Quaesquer que sejam, em moral, os casos
litiO'iosos, 3S e colas oppostas, as divergenci:ls
de religião a religião, quem contestará a exi 
terreia de um assentimento geral quanto a
cerlo numero de leis e verdades, que formam
a base commum de toda a ordem, de toda a
justiça, de todo o interesse legitimo, de toda
a actividade regular e fecunda entre os ho·
men ? «Esses pontos»), diz o maior orgam
educativo dos Estados Unidos, o Jou'rnal or
Education, de H. Barnard,« ão precisamente
os que a escola não deve deseurár. Quem, per
exemplo, contrariará o pensamento de incul·
car aos menino o amor do dever, a idéa do
trabnlho, da actividade, da frugalidade, do
bom emprego do tempo, da probidade, da
sinceridade absoluta, do selr-control, do acata
mento ao direitos do proximo, da obediencia
devida á lei, da decencia, da morigeraçiio, da
pureza e poltdez de linguagem, da lealdade,
da caridade, do amor da patria ? ») Ora, si a
este respeito estão de accôrdo todas a confis
sões religiosas e todos os systemas pbilo 0
phicos, que dividem entre si o dominio dos
espiritos no seio da civilização, não é obvio
que á escola, sem se filiar a nenhuma seita,
assiste a mais perfeita competencia para se
mear, e cultivar entre a mocidade essas dis
po ições moralisadoras ? De cullo a culto di-

(1) E. L,TTnÉ: De l'élablissemeul de la lroisiéme républiqu.
(Paris,01SS0), pae. 499 •
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versificam o dogmas, e soil todos eHes, em I
grau mni ou menos adeantado, flore cem
n~ções policiadas, prospera, felizes. Sup
primi, porém, a responsabilidade, a justiça, a
honra, todos es es senlimentos universalmente
humanos, que COirlO cabedal commum pairam
acima de todos os dogmas, numa região neutra,
o a vida socinl inevitavelmente se desfará na
corrupçüo c na barbaria. Noio será, 10Jo,
«mais prudente não as ocial' a sorte das cren
ças moraes a syslema algum)) (1), do que
fazer dellas o appendice in eparavel de um
eredo, quando a humanidade não di põe, nem
jamais di pod de meio~, pJ.r~ aS'egu!'ar a um
corpo de artigos religiosos essa universal
acceitação, que só a demencia do fanatismo
podia sonhar?

A cola, organizada segundo as idéas novas,
procura estailelecer a communir:ação mais
continua e profnnda entre a intelligencia, que
abrolha, do i:t euino e a realidade da creação
que o circumda ; e nuo ha nada tão eminente
mente moralizadol' como o <entimento, que só
no seio da natureza podemos beIJe!', que só
pelo commercio habitual com os seus pheno
menos nos é dado consolidar, da subordinação
de todos os fac lOS, grandes e peqnenos, á au:
toridade inalteravel e incorruptivel das leiS
que governam o mundo, O dogma Lheologico,
nas varias confissões em que se ramifica, ao
Dlesmo pas o que, por um lado, com as com
minações de uma eternidade de supplicios,
actua, pelas mais tremendas influencias do
terror, sobre a candura das almas simples e a
sen ibiJielado da imaginações vivas ou iucul
ta , - de outro, com os thesoiros infinitos
de misericordia que concentra nas mãos do
su premo juiz, pelas possibilidades, sempre em
perspecLiva, de uma interveoção irresistivel,
sobrenatural, milagro a, capaz dedispen ai' na
lei, de tocar com inesperados prodigio da
graça divina os mais negros abysmos da per
versidade humana, de fixar predestinaçõe , e
auctorisar ora provanças ingratas, ora 13stron
do'as exccpções de uma indulgencia omnipo
tente, é incapaz do habituar o eornmum das
ê1lmH a essa alta philosopllia do elo ver, que
nos ensina a crer no bem e no maJ, a esperar
o inl'ortunio ou <l. prosperidade como conse
qnoncia naturam;. da nossa obediencia intel
lig-entc á condiçõe!' nece sarias da nossa vida,
quaes a observação e a cxporiencia nol-as
revolam.

'rcmos, por excmplo, entre mãos um dos
livros ele en 'ino ruligioso adoptarios cntre nós,
nas e'cola do governo. Julgae de que ágoa
é a moral que alli o prof ssa, por uma leve
amo tra, que \'0' vamos indicar. Nesse ma
nual as creanca ontre muita nutra cópia ue
ill trucção igtlalmente prestadia, sno conelem
nadas a cstudar pacientemeote, em outros
tantos capitulos,

a CO,nf,'aria do Santissimo Sacramento;
• • • a.qrado Corapão de Jesl!s ;
" » »)» )) de Afana;

(i) E. RlÍNAN : Réponsa ou discoul's de récel'cioll dc .JI.
L. PllSleur (Pari., iS82). pago 41.

a confraria do 1{osat'io ;
) » )) escapulario do lIfonte Cm'-

melo;
» »)» da Immaculada

Conceição;
») »))) ») da PaixcIo ;
Oexercicio da Fia Sacm ;
as i'fldul,qencias Úl~lel'entes ao An.qelu$ ;
(I P1'opa!jaj:Cto da Fc ;
a Scl1lta Infàncicl ;
o Apostolado da Om!;(to ;
a l1fedal/ia Mila.fp·osa ;
o Dinheiro de S. Ped,'o ;
a Cnlz de S. Bento;
a Invenção da Santa C1'UZ ;
a Santa Casa do LOI'eto ;
as apparições de P(I1'ay-le-Monial ;
os fastos de Nossa Senhom d't Salette ;
• • • Nossa Senhora dI! Loul'des ;
a basílica JJatria'l'chal de Santa lIfaria

alaior. ( 1 )
Ora, entre outros meios de moralisação com

que esse livro, epiõcopul e imperialmente pre
conisado, se destina a educar os nossos filhos,
chamamo a atLenção da camara para um
specimen. Trata -se do escapulario do Monte
Carmelo.

Eis o que as no sas autoridades do ensino
mandam narrar ao alumnos das nossas es
colas:

« E' devida :I devoção do Escapulario Car
melitano á piedade de S. Simão Stock, ou
antes á liberalidade de Maria, ciosa de recom
pen 'ar 11 piedade o o amor do seu dedicado
servo. E' esta piedo.a pratica penhor de p,'e
destinação pa7'a aqueltes que a abl'açam, como
o provam estus t;onsoladoras palavras, que
Maria dirigiu a S. Simão Stock, quando lhe
remetteu o sagrado habito: « « Carissimo filho,
recebei o escapulario'da nossa ordem, signal
da minlla confraternidade, privilegio pam vós
e igualmente para todos os irmãos do Car
melo. Todo -(Iquetle qíle mor1'er 1'eve.tido deste
santo escapulm'io, neto a1'de1'á nas penas do
inferno . .. ' « o •• E) ainda certo que a Santis
sima Virg-em, numa apparição que fez ao papa
Joüo XXII, prometteu-t/w livmr das .clwmmas
do PU1'.qatorio os associados do Esc'npulcl1'io,
no sabbado immediato á sua morte... Este
escap!1larío deve se I' 7'ecebido da mào de um
sflce1'dote, que tenlw podeI' para dal-o. Acha,n
do-se já 'Usado o pl'i7nB'i1'0, 1lão 4necess(lrio que
os outros, que se j'ecebel'em depois, sejam bentos.
Deve se1' cla lã parda, ou preta, c os cordões da
mesmn qualidade, ou lJelo menos nào sajCl1n de
seda. Não é lJ1'eciso que os dois pc(laços de lã
sejam estampcldos com imagem alguma,. como
aconteCe com o escaptliCll'io da. Paixeto, ou da
Irnmacu lada Conceipào, •( 2)

Tal é, pois, o ensino que nas nossas escofãs
cil'cuhl sob o nome de moral religiosa: uma

(I) Compendio ,lo clll'SO complelo ele ill.lrl1cção chl'is/ã,
approrado pO/' llIo""enhol' D. Pedl'o Mal'ia de Lacerda, bispo
da S. Sebos/ião do Rio de Juaeiro, E IonOPT. 00 PIlLO CO:XSRLIIO
SUflHnIQn DA lXSTRUCÇXo PUBLICA, PAnA SRn UNSINADO il;AS
RSCOLAS DO GOVERNO I.UPERlAL, POI' MOII.lellh. Cal'los Coulu
riel'. Rio do Janoi,'o, i 77. Pogs. (9~-2!1·6.

(2) Ibid., pags. 205-7.
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ca tn de m01'al, que, depois de affl'outar a
primeira condição de toda a moralidade real,
a sinceridadB, embahindo a imagina ~ão in
fantil com a impo tura de fabu1, s ridiculas
e abominaveis, em qne a idéa do 0111 IIi pote lHe
so presta ao ludibrio das invenc;ões mais in
dignas, acaba por ftlZCl' da felicidade viu
doira, promettiela nos bons pela otema justiça
do céo, um privilegio exploradr> por uma as
sociação d9 devo os imbecis ou !lypo rilas e
inbel'ente ao uso de um Irapo, Bem velles : é
a mais requintada immoralidade, que se acoita
sob a vestes da ql,eral. Reli.'liosa, na accepção
sublime da palnvr"a, nno será Antes ii stiencia,
convencnndo-nos de que o homem pelas ua'
ol)ras é o principal anitice do sen destino? de
fJ ue o bem e o mal se distribuem por UUla
justiça irredoctivel incapaz de excep:ões? de
tJue as difficuldades do dever são mai salu
tares e mais doces do que as satisfações do
egoismo?

Neste sentido é que H. Spencer observou:
< Longe de que a ciencia seja irreligiosa,
como tautos suppõem,- pelo contrario, o des
preso da sciencia é que é irreligioso.» (1)

(i) • Uma huJ!1ildo comparação>, prosoguo osso es
criptol', • Imaglllemos uru autor, a quom todo o <!Ia
saodassemos, louvando-o, o onaltccendG-o om pomposo
e~tl'lo, Imaginomos quo o~ louvoros constantemonto diri
gidos 11 olle insistam na sabodoria, na magnificencia, na
51'andoza das snaS obras, ImaginelUo~ quo aquellos"
quom incessantnmento l!O eu,'o a apologia dossa~ ohras,
Hunc.. lhos vissom mais do (IUO o onvolucro, nunca as
lossom, nunca as procurassom IIILorpretar, Encomios taes,
aos nossos olhos, '1UO "alol' toriam? Que ajuizal'iamo~ da
sua sincoridado? E. comtudo, si 50 pormilto compurar ao
.grando o pequeno, ois como procodo a humaoidado. om
gorai, pal'a com Ounivorso o a sua causa, Ainda peior tOs
llomons, não sÓ pOrpassam pOI' essas coisas quo pl'egoam
maravilhosas, som as ostudal', calDo chegam a exprobrar os
qno so dodicam à observação dll naturoza, accusaudo-os do
so entregarom a um fri volo passatompo, e dospresam os qne
activamonto 50 intorossam por ossas QI'oclamarlas mara\'!
lhas, Ainda ulua vez, poi', o diremos: a irroligiosa não ó
11 scien ia, mas a indifTeronça, que a dosdonha. A devoção
á sciencia ,;, nm tacit.. culto: Ó o roconl,ecimonto tacito do
valor das coisas quo estndamos o, implicitamento, da sua
causa. -ão ó uma homonagom reudida simple monto pela
bocca ; o nma homonagem tribqtada polas' acções; nã? ó

.uma roveroncia exprimida cm palILHas; ó um respello
domonstrado ]leio sacrificio do nosso tompo, do uosso po,,
samonto, do nosso tl'abolho.

• 'Mas nilo ó só dosto modo quo a vel'dadeim scioncia ó
ossoncialmonto roligiosa, E' tambom religiosa, porquo
suscita um profnndo rospoito para com ossas nniformida
des de noção, qno om tndo se patontõam. o uma fo impli
cita nollas, O homem do sciQllcia, pela suas exporiencias
accumulatlas, adquiro uma cronça complota nas ,'elaçõos
immntaveis dos phonomenos, na connoxão invariavol do
causa o ofl'oito, na necessidadodos bons e maus resultados.
Em voz das penas o rocomponsas do quo rosam os. sl'mbolos
o'adicionaos, o quo o vulgo vagamente ospora grangoar,
ou evitaI', a dospeito das suas desobodioncias, o sabio dos
coi 1'0 galardões e castigos quo derivam dn ordonada c lOsti
tnição das coisas, o cortifica-5o do que as onsüquon ias
más da roboldia são inuvita"ei3, Pel'cobo quo a- leis a
quo nos dovamos submoUort são, ao mesmo tomJlo, inoxo
I'Ilveis o bemfazejas, Võ quo. conformando-nos com elias,
o Cnrso das coisas tonde sempre a nma porfoição cresconte,
a lima folicidado suporior. Eutão do cOlltinuo insiste na
ob~ol'vação dossas lois, indjgna-so contra a8 infl'acçÕ03 j c
assim, affirmando os principias otornos das coisas O a no
cossidado do obedocer-lhós, mostl'a-so ossoncialmonto reli
gioso.

, Juntao a estas consideraçõos outro aspocto roligio o da
srioncia : e vom a se,' quo SÓ ello. nos o capa" do propor
cionaI' idea jnsta do quo somos e das nOSSas rolaçõos com os
mystorios do sO', Ao mesJlJo tompo que nos mostra tndo
qaunto so podo s bel', indica-nos os limitos 310m dos qnao>
não podemos saber mais nada, Não ó por a.serções dogmati
cas quo ensina a 'impossibilidado do COlllprehonder a c~nsa

Aquelle em cnjo e pirito calar profunda
mente, pelo conhecimento tlns lei physiolo
gicas, a nece sidade impreterivel da conti
nencia, da temperança, da sobriedade, e.>lá,
é claro, iur;omparavelmente mai- pre o ao
cumprimenlo dos eleveres 'uJOraes des a cale
g-oria, do que o cl'edolo, que fia da eventuali
dnde, sempre alfagada pelos commodos do
vicio, de uma inlerferencia obrehumana,
possivel a cada in tante, a reparação dos es
tragos hahitu<l S de uma existencia desorde
nada. Dabi a idéa, que se encontra levada a
elIl~ito na União Americana, particularmente
no E tados do Oestr, com e pecialidade na
quelle' Ollde prepondern" influencia allemü,
de deduzir scientificnmente da psychologia e
da physiologin o en ino escol:H da moral. (i)

Destruindo nn alma llUmana a idolatria do
arbitrio, ligando 11 renlidade universal:í obe
ran ia absolu.ta lia lei, a cultura scienliOca in
cliua para a subordinação ao dever, p1ll'tl a
altivez no direilo, para a resignllção ao soffri
monto, para a insulJlllissào ás tyrannias, para
a virtndes pacienles e vigoro as que exige a
luta pela vida c que Ó a concepção das suas
necessida es inevilavei no. pôde comnm

.nicnr, «Pelo estudo dos phenomeno. natu-
raes, que vê rigorosnment Sllbmettidos a
regras immutn\rei, a creança " pondera
Paulo Bel't, ~ niIo aprenderá só a re ,!(unrdar
se contra os leITores estultos e as nescias cr 
dulidades, que alies geram: terá,outrosim,
aelq uirido o profundo sentimento e o respeito da
lei, Da lei natural á lei social e,;t sentimento
suBsisti rá. Depois de ter visto cnpricbo ex
pulso da naturezn por inutil ou perigoso,
pouco propenso hão de encontrar o individuo
a reconbt'cel'-lbo noutro dominio rdguma au
loridade e obretudo utilidade alguma. Já não
sentirá. tentacões ele buscar num subiLo mi
lagre a cura -do mal social, do me mo modo
COlO nüo lhe pedirá a reparaçiio do mal pl1y
sico; e o salvadores não o seduzirão mais.

reparando assim um espirit·) bem formado,
prepararemos um cidadão livro_. (2)

Com a intl'oducção, pois, da sciencia na es
cola popular a reforma terá feito o mais emi
nente serviço â cultura do sentimentos
moraes.

ultima das coisas: couduz-nos, sim, a roconhecer clara
meuto essa impossibilidade, iazondo-nos tocar,em todllS as
dirocções,os limitos qno não nos ó dado transpor, Leva-nos
a sontir mais do qno nutra qualqner coisa 3 fraquoza da
intolli~encia humana om presonça do qno domora alóm do
sou alcanco, Do uma attitude' tal voz altiva, om relação às
tradicõos e autoridades humanas, ó humildo ante o voo
impoõetravol quo lhe oncobre o absolnto, A sua altivoz o
a sua humildade são ignalmonto justas, O sabio siucoro
o sob esto nomo não dosign.lI11os o q"o oxclusil'amonto so
occupa om calcular distancias, anall'sar composto', ou
rotular especie'. mas o quo, por entro as "ordades do
ordem iufarior, investiga vordades maIs altas o por von
tlll'a a snprema vordado - o vordadoiro sabio, diromos, o
o uuico homom quo avalia quão acima está, não só do co
nhecimonto humano, mas do toda a humana concopção,
a potoncia univorsal, do quo são manifostaç,õos llnaturoza,
a vida e o ponsamonto,.

IIEnBEnT :';PB:I'CEn: EdtlCal'Oll, c, I.

(i) BOIS 0:1': Rapport de Pililadelpilie, pago 482,

(2) PAOL BEnT: 'Rapport <i la Ciulmbre des depu/és sI/r
la propositio,. Barode4 pag, 52.



- 216 -

(1) Essa bistoriasinha, de quo, na exposição do i876,
8e vendiam edições e edições, aos milharos, eá qual, não
ba menino ameriCano quo não deva muito., oil-a, narrada
por uma ~reança, numa redacção oscolar:

c Wasblngton na'!teu aos 22 do fo"orciro de i.732. Não
?lIClltlU lIunca. Aos soi annos do sua cdado, o pae deu-Lhe
UlUa machadinha. lmlUediatamonto o menino entl'Ou a gol
p~ar qual)to o,ncontra,ra. Afinal foi ensaiaJ:'l nUIDa cere
Jell'a do jardun, novlOha e formosa. No dia seguiu te de
manhã Opac mui encolerisado, pergllDtou quem destruira
a cerojeira. Ningllom pôdo responder-lhe. Chaga Jorgo,
o o pao o interroga-o. O momento era critico. Mas Jorge
exclama: c Não posso mentir: fui ou que o fiz com a mi
nha machadinha .• - c Não imperta, meu filho, dizondo a
verdade, acabas de m'o paga" no coneuplo .•

(2) WrC"-BRSDA!oI: Scllool Economy, pa . 285-6.
(3) BAIN: La sciellcs de l'éducaliO'/I, pago 292-3.(i) 1. GllILLIAOME: La Morale dans l'éc./e.

Para chegar, porém, a resultados serios, melhores impulsos. Como quer que seja, po
nesta parte da mis lio que incumbe á aula de rém, justa, ou infuudado, esta proposição, o
primeiras letlras, não se confie nada aos com- certo erá sempre, estou persuadido, que, para
pendias, ás formulas doutrinaes, á memoria inspirar aos moços o sentimento dos direitos
mec311ica. A lei da cultura moral, como a de do bem, n fórma concreta é a unicl) efficaz.
toda a cultura abrangida no dominio escolar, Uma só feiLara da historia de Washington e a
é a actividade a intuição, a vida. A enun· machadinha (1) contribuirá mai:;, para inspirar
ciações theoricas representam um esforço em a um menino a probidade e a sinceridade, do
pura perda; a (ICli50, o exemplo animado são que a maxima. • A probidade é o melhor dos
tudo. «O dever " já o disse um escriptor de· calculos " repetida cem vezes aos seus ou
peso ne tes as um PIOS, • não emana de tbeo- vido .• (2)
rins; é Ião pouco uma derivação da ethicH, Em vez da moral de cartilha, portanto, a
quanto a digestão o é da physiologia. Verda- moral activa e intuitiva: ai o objectivo da
deira, ou falsa, a theoria exerce apenas um reforma. «A illoralidade >I, na phrase de
papel subalterno. Superin tonde no grangear SI uys, (( é a consequencia do regimen da fa
li acquiescencia do entondimento á vontade, milia o da escola: adquire-se pela observancia
já fixada antes dessa adhesão. O exercicio, de uma di 'ciplilla conforme á ntltureza. » Em
porém, dos deveres, proveniente da acção feita vez de catllecismo, mestres: eis o que para esse
habito, eis só o que importa aos intuitos da fim requeremos.
educação.• (:1.) O caracter, a acção pessoal d0 me lre é o

E' unicamente pela concreti ação elementar eixo, é o segredo irresistivel é a força omnipo
dos factos. portanto, quo o cultivo moral póde tente de toda 3 educação moral. «Todo o homem
penetrar de um modo fruclificativo na edu- que saiba man ter a grdem e a disciplina indis
cação infantil. .Os alumnos., pondera um dos pensavei a um bom ensino intellectual, com
mais consummados pedagogistas americano, certeza deixar,; no espirito dos alumnos im
• hão de aprender a d1sce~nir o bem do mal. pressões de verdadeirn moral, sem que de tal
Como? Numa edade que o comporte, e 'Lu- se preoccupe. E si, de mais a mais, o pre
darãC\ a biblia, as obras lIe ethica e Ilistoria;' ceptor possue tacto ba tante, para fazer amar

,mas na primeira edade só exemplqs especificos pelos alumuos o trabal ho ; si acabar com elles
os poderão illu trar. Todo o dia, na e, cola que acceilem livremente e com llrazer o regi
e na vida social, se su citam questões rela- men que o estudo impõe, de modo fIue, na
tivas á ju tiça ou injustiça de aclo' nossos. essencja, não nutram senão bons sentimentos
Chame o preceptor constantemente os di-cio em relacão aos condiscipulos e ao mestre,
pulos'a resolverem essas questões. Exercite· digno é de qualificar·se excellente pr'oresso/,
lhes a raCLlld~des pelas quaes discriminaI1lOs de 1nol'"Z, embora o não inquiete a lembrança
a legitimidad ou illegitimidade de uma acção de merecer titulo semelhante.» (3) Si, pOTém.
dada. SolicHe-a ; solicite-as na direcção da pelo contrario (digamos com Wickershll.m),
escola; solicite-as ao ouvir as lições reci- • o mestre não fór veridico nas suas palavr?s;
tadas; solicite-as commentando o aconteci- si nno mantem um procedimento exemplar;
mentos que transpiram no mundo j solicite- si não é justo; si as notas, que distribue entre
as na conversação particular com o aI um nos. os discipulos, orrerecem o cunho de parciali
Forme nelles o habito de appellarem paro. a dade j si os prepara mal e de afogadilho para o
sua consciencia como guia das suas acções. exame; si de qualquer modo l €m summa, eiva
E' sob a fórma concreta, por meio de exem- de falsidade a sua obra, - então a ua intluen
pIos, que as questões moraes, por via de re- ci~ é immoraL NelI! orações quotidiana, nem
gra, e devem submetter ao juizo das crcan- lellur3 da biblia neutralisarão esse veneRO
caso Como vehiculo de sa instrucção pre· de immoralidade. A sua escola será um alfo
fêriria eu uma obra de historia a um livro de bre de vicias. Scientemente, ou não, fará
ethica. A uma intelligencia amadurecida nada germinar a immoralidade, desenvol ver todos
póde s r mai grato do que um grande prin- o principios ruins. Mestres taes serão indig
cipio ~xprimido nos mais conci os termos, nos promotores do crime.' Sem o concurso
crystallisado nalgumas palavras. Inel ino-me, do preceptor, pois, todos os caLhecismos de
todavia, li crer que :IS impres 5es derivadas moral são impr oficuos; cbm o auxilio de
de semelhante origem são de uma natureza
antes mental que m0!'il. O sentimento moral
não se com move, senao re pondendo a princi
pios traduzidos, no factos d:l vida, 'm reali
dades tangivei. E' o philan tropo visitando
II cellula dos pre os, o patriota morrendo
pela patrill, a boa sam:lritana accudindo na
e trada á de, tfilidu vietima do snlteadores. o
Salvador, na agonia do pa amento, ol'aúdo
pelos inimigos cuja atrocidade o crucificava;
ão e las e outra scena a03100'3s, o que mai

poderosamente move o no8'5O coração ao seu
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mestres que dignalllente o sejam, superfiuos
serão todos os catbecismos.

Tlldo, ao nosso v r, por consequen ia, de
pende ab olutamente da prcpar;lt:,>?ío do mestre.
E' a sua influencia, a irradiação continua da
sua pessoa e das su~s acções, filie h~ de crear
a atmo.pllera moral da escola, oude se u
cerra a educação inteil'a, Si toda a suu acli
vidade fôr um exemplo vivo de imeireza e
lisura; si souber fazer da SillcüJ'idade a me
dida da moralidade dos alullliloS. para os levar
ti sentirem os caracteres de cada virtude; si
operar nelles a intuição da onuipotencia do
traball1o, do metbodo e da onlell1 ; si Uver a
habilidade de tornar inteJligivel li di~cipliua,

de 1\não formLl!H prohibiçilo, ou preceito,
incomprehensivel :i elassü; . í envolver os
discípulo num regímen impCnC!l':IVel á
dissimulaçilo, á hypocrisia, ao const!'angi
mentu ; si os habituar á pcrsever::mça no pro
posito e á eongruancia nas (ll'çõe~ ; si appellar
con tantemente para a vontade livre, para a
espontaneidade, inspirando, desde os 11lU is
verdes annos, e-se sentimento t1a personali
dalI e, o Selbstgr{ültl dos allemães, o primeiro
i3mpenho na pedagogia ing-Ieza e americana, a
condição inicial e capital de toda a educaçl,o ;
si despertar na üreança o homem, tratando-a
como homem o mais cedo possivel (1); si
se inspirar no profundo pensamento daqar.llo
most.l'o-e cola bTitanico, que djzia onergica
mante: « O meu esforco está em va. ar forro na
alma do alumnos; si lhes consigo formar
o temperamento moral, consUnlmou·sü a
minha obra}) (2); - é o üdueaJol' da iu
fancia, é o verdadeil'o instituidor primario . e
toda a cul tura moral brota rã natu ral men te
deli e , Todos os livrós. todas a' materias. lod,~
as lições, sertio, sob a' sua influencia, lições,
nssumpto , obra' do "mornl. Evitando cnid'l
dosamente as t.rodiç.ões didacticas, in.inuativo
sempre no exemplo e na palavra, assentará
profundamente nos espiritos as bases de uma
vida sã I) justa,

Quo póde neste senti do o pecco eusino dus
manuae ?

Ab olutamente nada.
Não so confunda, porém, COIU essa espec.ie

de livro, seccos, nspero ,auctorilarios, este
reis, o livros de leitura composto. de accôrdo
com as regras que levamo indicadas, A mo
ralidade ba de encarar-se como u ln resultado
da ac~ão, não da pal:lvl'a; dn impres. ão dra
matic[1 da n:1rraliva, nào da arida lettra do
enuuciados.

Numa palavra, a cultura moral, na escola,
não pL~e s~r feitura, nom objeclo ele um'
curso; e nma l'('sultautc geral deste elementos
(pór sua ordem) :

1) o mestre;
2) a vida escolal' ;

(i) < Tho soonor )'OLl LI'~aL him (Lho pupil) as a man, lho
5001101' he will hosin lo ho ouo. > Lockt.

(2) Euo. R,,~nu: Do l""SI,.,wtioll 1'··'m«i,'1' à LOllà os
daJls ses rappo,.ls allOc l'il/at social. Paris, 18:;3. l'as. Xl\'.

28

3) O nsino intcil'o ; mas especialmen(e
a) a cultura scientifica;
ú) a cultllra hi..tOl'ica.
4) os livros de lt.'itura,

. S.ão o~vios o~l~ç~s que vin ulam a educação
c/vlca a edúeaçao, moral, ele que, por nssim
dizer, não é senão uma (11IS faces. Os nmeri
C<tuos (1) I) os allemãe: (2), por outro lado
a"_,ociam-n';J á instl'l1cçiio bi:tOl'it.:a, tle qll~
realmente a culturn eiviea, ua escolll, é um
dos aspectos, um do fi ns, UI11 do:; I'e!>ul tado
preeminentes. Assim fi educação patrioticn
bebendo intimamente na fonte moraes, va~
cn/;ll;ar"~(', peln relarões mais constantes
com a historia, com n geogrnpllin, e, na orO'a~
niza~ão do 11roO'ra[l]l11u, n;lo se póde segl'e~{lr
dr le~ dois estudo .(3) ~

OiJrigatoria hoje na escola americann, na
~ra~c('za, nA sui.sa, lUl belga, na ullem~, na
ltall:lTIa, em toda a parte, digamos assil11, e'ta
espocle de cultura não carece de que a jll~li(j

~uemos aqni. Torei in'tituirlo realmente;l
edUç[I~'nO popular, si a escola não denam"r
no s ·io 1'0 povo n sniJstancia d"s tnldições na
ciouat's? si não commuuical' ao individuo 03
principios da org<.1nizarão social que o en
volve?' si 'wio imprimir no futuro cidadiio
idéa exacta dos elementos que concorrem na
vida or!{anica do municipio, da provincia, do
Estudo? si n50 1IH\ influir o ~enlill1enlo do eu
valor e da sua respon abilidade romo parcella
integrante ].1 entidade nacional?

Perante o bom semo não se poJem conceber
a c&le' respeito duas apiu iões.

§ 12

l~p{'cto geral do p,·oI/1·a?1lma. Sua exequiúili
dade.

Bem :implos, apezal' de toda a StHl 6xtensão
app:\l'en te, (~o conjullcto de le lJrogramma,
que ac"iJ:ITllOS de delinear. Tal ,I conviq'ão
que eslalliOS cerlo se enraizará no espirito
rJaquelle!> flue tiverem n Ilcrse,erança de
,enmpanlJar-no , com a attenção de que ecre
dor o assumpto. A novidade, para entre nós,
de ta concePr:Jo, no ~eu eomplcxo e nas suus
grandes idéas inlegrillltes, constrangen-nos a
um des nvolvimento nimiument3 longo para a
impnl'icncia dos que iO'noram, mas indi pen a
vel ao desem penho consciencioso lIa nossa mis
são.

Singelo, pois, como este plllllO Ü, todas [I

difficuldades que o rodeiam não provêm, so
não elo ingrato desamanho do terreno onde
aramos, do elllpedernimenlo dos preconceitos,
da racionalidade dos metbodos propostos, in
comparavelmente menos commodo' que os
actnaes, pela nece::sidade, que im põem ao
magisterio e á administração do eu ino, do

(I) BUI.s01\: BaNorl de Philadc/pll., pag. 309.

(2) 'I. pag. in. coI. 2", noLa (2), dosLo parocel·.

(.1) EnLI'o os Iirros dignos de illliLa fio nosLo genero,
3ponl.aromos como singuJarmollto noL3\'cis: Jou(lny: Le pa
triotismc à l'école; PAUL DsnT: L'itltSl'/icliollCivi1uO à l'iculc.
PIERDE LAL"{ : La J,,-rmiêrc al1Jlée d'instl'ucliall "1/101'0/0 ,I ai
vi'1ue .
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uma continua llpplicaç1io da intelligencia e da
alma, em vez desse jogo de machinas, que
'on lilue a orgllnização presente da escola bra

i'.i1eira ; quo exprime a direcção pedagogica e
admioi trativ(l da educação populal' neste paiz,

E, senão, relanceae por um instante os olhos
a e se conjuncto, perante o qunI os precon
l;eit03 da rotina v:io provavelmente tocar a
roilate arguindo-nos de o magarmos a e-coln
'oh o pe o do impos~iveJ.

Assegurar á educação pb ysica o seu logar
inalionavel, foi o no o primeiro pensnmento.
« Não amos unicamente allOa ; .omos corpo
lambem, e ai de quem o e-quece na educação
dll creança !» (i) Bem trivial é esta ob erva
c.;ão; mas quantos cogitarão um instante na
'ua importaucia suprema? A nossa escola, o
poder que a rege, e-se, certo que não! Dei
xam estiolar n mocidade nom e tupido regi.
men, fI ue, imbocilitando o espirito, nem ao
Inenos respeita o desenvolvimento da energia
physica e sna exigencilJs imperio n . Os bano
cos da aula primaria viciam o entl.mdimento, e
aniquilam n sanue em flor a nossos filhM.
Depois, em compensação, e que lhes dnremos,
capuz (le compensar a destruição ela vida, que
torna tudo ephemero, cu n incerteza da vida,
qne tndo esterilisa ~ • (2) O catheClsmo, a ta
boada e o svllllbario ~ Ni to se resumem as
primeiras lettras entro nós. Não lia, portanto,
reforma po~sivel, em uma revolução impla
cavei contra este pas ado. E' o que inicinmos,
reconho onda á cultura physica o sou valor,
admillindo a gymnastica no plano escolar, não
como passatempo far.ullaLivo, mas como lição
obriguloria, e, por umn razão pbysiologica das
maill'evidentcs (3), reservando a esses exerci
cio, no horario, o ultimo lognr entre os traba
lhos do dia.
~a coordennção dos e. tudos, firmámos esse

grand principio de simplificação, que a pe·
dagogia moderna deve especialmente ás idéas
do Comla e "pencer: o parallelismo entre o
processo da educação individual e a evolução
da especie. (4) Segundo a progl'es ão nntural,

(i) PnEvosT PallADoL : DII rô[e de [a {amille dons l'edu
ca(OII (Par., 1857), pago ii•.

(2) Ib., pago 1.5.
(3) TlIEOD, H. B.nnAU : DII róle de la {ol11ille dons l'cr!tl

calioll (Par" i857), pag, i86.
(I.) • Groatll' as wo difTor from him iu olhar rospocls, wo

agroowith M. Com lo in lho boliof lhat, rightlS conduclod,
lho oducalion of lho IUdividual must havo a conain cor
respondonco \Vilh lho ovolution of tho raco.

e lO ono can conlomplalo lho facts wo havo cited in il
luslration oflho oarl)' slago ofscionce, wilhoul rocognising
t ho t1ccessily of lho processos lhrough which lhoso .tagos
woro roachod - a necoseil)' which, in rospoclof leading
ll'l11hs, may likowiso bo lracod in ali aftor itagos, This no
cossit)', originating in lho vory natu'·o of tho phoooOlona
lo bo anal)'lod an,1 lbo facollios lo bo omployod, more o,·
lese (1l1l!J applies lo !lle l11illd of lIlO chilrl as to l!lat o{ l!le sal1age.
,Vo sal' moro 01' Joss foll)', bccauso tbo correspondouco is
not spocial, but gonoral 001)'. ,VOI'O lho ellviromllBlI1 tho
samo in both casos, lho corrospondonco would bo comploto.
Bul lhough lho sun'ounding malorial oul of whith sciouco
is lo bo orllouizod, is, in man)' cases, lho sarno lo tho juveni
lo mind and too aboriginal mind, il is nol 50 lhroughoul; as,
for Ipstanco, in tho caso o( chomislr)', lho phor,omona of
which aro accossiblo lO lho ono, bul woro inaecossiblo to
lho olhar. Honco, in proporlion as lho on"imnmonl diITors,
lhoeourso ofovolulion IDusl difTor. Aftor admitting sandl'y
oxceptioos, hoW"ovcr lboro romains a subslanlial paral-

indicada por essa correspondenci~, dispu
zemos a graduação rllcional das materias do
programma: de envolvimento corpol'eo e des
envolvimento do apparelho vocal, canto,
musica, educaçno dos sentidos, desenho, es
criptn, leitura, precedendo' o desenho á es
cripta, e, até onde fór possivel, a e.cripta á
JeilUrn, de que é preliminar (1), não corolla
rio, e' preponderando sem pre a observação
intu.iLivn d:t renlidade concreta ás tbeorias, ás
generalidades, ás austrncções, que compõem
todo o ensino do agora.

A eliminação do catbecismo, consequencia
do caracter secular da escola, nbre, no quadro
do ensino pfJmario, um vasto espaço á ad
missão de novas disciplinas.

Promovida a moral á sua vOl'dadeirn digni
dade de disciplina geral da escola, a exclusão
da mornl didactica, professada hoje com o seu
.équilO inuLiI de corupendios, lbeorias e lições
ele cór, franq ueia, pela extensão que desoc
cupa J10 plano de estudos, campo consideravel
a novas appllcações.

A escriptn apprende-se com extrema sua
vidade, correndo a par do desenho, e especial
mente si este a preceder, A leitura facilita-se
de um modo 'ingularmenle notavel, desde
que se ensine, como é razão, em sequcncia á
escripta.

Dest'arta o de 'enilo não representa nos trn
balhos escolares uma parcella addicional de
tempo consumido e energia despendida. E',
pelo contrario, uma economia real de tempo e
esforço, demonstrado, como está, por uma

, experiencia inconcussa, que o desenho, asso
ciado obrigatoriamente ao programma, ac
celern com singular rapidez o ensino da
escripta, além de influir admiravelmente no
caracter da lettra, promovendo na calligrapbia
resuilados superiores, e contribuir pnra faci
1itar o adeantamentc em todas as materias,
desenvolvendo com a maior efficncin as quali
dndes de observação e execução, instrumentos
fundamentaes de toda a cultura humana.

O mesmo papel de disciplina economica, si
nos permittem a expressão, exerce o estudo
das sciencias dn natureza, que, expandindo
prodig'iosamente na creança as faculdades
perceptivas, alhana o caminho a todos os tra-'
balhos de especulação intelleclual. Desper
tando, e educ,ondo uns poucos de sentimentos
e disposiçõesmeotaes, que os methodos de hoje
ignoram, e abafam, mas que formam a con·
dição necessaria de todo o saber aproveitavel,
a cultura scientifica desprellde as azas que a
natureza deu ao espirita da.i uventuda, a que
os processos vulgares atrophiam nas eternas

lolism; and, if so, il bocomos of groal momonl lo ascorlain
wbat roolly bas boo'l lho procoss of scionlific ovolution.
Tbo ostablishmonl of an orronoous lhoory musl bo disas
lrous in ils oducaliollal rosulls; whilo lho oSlahlishmont
of a lruo 0110 musl ovonluall)' bo forlilo iu school-ro
forms and con soquonl social bonolits.•

HEno. SPENCOII: T!le Genesis o{ SciclIce, IIl,ulmliolls o{
IUlive"sal progl·csS. A sel'ies o{ rliscllssiolls. (Now York, 1.881 )
Pago i93.

(i) JUL, liUILLUO>fE: Quel! san I ler développemellls elles
adaptaliOl1$ dOlll le sysleme Froebel esl sllsceptible? R4pport.
No vol. Oongr. IlIt. rle l'ElISeigll., i.re Secl., pago 1.87.
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andadeiras da rotina, creando ás intelligen
cias nascentes aleijões incuravei .

As lições de geographia, auxiliadas por
todas essas forç.as intimas, que os habitas de
observação acordam, e avivam, encetadas pelo
estudo concreto do meio onde a creança exerce
a sua actividade quotidiana e aformozeadas
pelos trabalhos' de cartographia escolar, longe
de onerarem o alumno, tornam-se para elle um
poderoso centro de fascinação intellectual.

A historia, estudada sem formalismo, sem
pretenções doutrinaes, entrelaçada á geogra
phia, explorada, não como deposito de factos,
mas como instrumente de cultura, amellisa,
em vez de engrossar, a. occupações habituaes
da classe. « Aexpel'iencia demon Ira », attesta
um professor notavel (1), «que, por todn a
parte onde se lêem admittido nas esco]:IS as
lições de historia e geogrnphia, o nivel da
instrueção nos outros assumptos não haixou,
graças certamente ao melftoramento dos me
thodos e:j actividade em que têm redobrado
os mestres de pri meiras lettras. »

A explicação rudimentar dos grandes p11o
nomenos da riqueza, insinuada por enLre as
noções geograpbicas, historica, paLriotica "
sociologicas e moraes que o immenso livro da
intuição patenteia aos olhos da escola, (:ala,
I;em oppressão, no animo do alumnos, e
quiosos do conhecimento da realidade, quc as
tradições vigentes timbram em lbe sonegai',
e em que, pelo contrario, os methodos mo
dernos cifram toda a substancia de uma edu
cação racional.

Qual é, pois, a innovação de que nas po
deriam increpar? A ue pretendermos appro
priar ao dominio das primeiras lettras a escri
pturação mercantil, aliás reservada, 'no pro
jecto, aos mais elevallos graus na escala dos
estudos escolare ? Mas não é senão um
singelo desenvolvimento da nritbmetit:a; c,
ligando no ensino elementar desta sciencia o
ensino elementar dessa applicaçi'ío sua, n~o

faremos senão o que se pratica na llelgiea, na
Allemanha (2), nos ESLados Unidos (;I), na
Suecia (4,), no Canadá, onde o ensino da con
tabilidade se generali a até pelas escolas ru
raes. (5)

Si o fim da educação, nos seus elementos
essenciaes a todos os homens, cé preparVl'- nos
para a vida completa. ; si c o nnico modo
racionnl ele julgar um systema de educação

({) M. BSAULlEU. ApUll BaOUAao: COIl(él'ellee sw' ['ell
seigll. de l'hislo,,'e ,lans ['éeole prillla',·e.

(2) c Nas oscolas do muitas cl3ssos o curso do arilhmoti~a
so:ampliad.'nas:classos mais adoautadas; nostas se oncetarão
calcnlos complicados do lucros o perdas, accroscentando-se
ao estudo das fracções decimaos o das I'aizos quadradas
o cubicas.

« Na applicação pratica dos tas rogras O mostro acima de
tudo 50 oSlOomrà om communicar as noçõos ossonciaos li
vida do commercio; hal'ondo espocial cnidallo om es
colhor, para os alumnos, oxorcicios llorfoitamouto seme
lhantes às transacções conentos do uso pratico nos tra
balhos do contabilidado o do balcão, » The Educalional
Oode o( lhe Prussian Nation, pag. ii.

(3) BUISSON~ Rapport de PlliladelpILie. pago 357 - 6~,

(4) BRAUN: Rapporl otc., pag._274.

(5) rb., pag, 44.7.

está Olll saber até que ponto elle preeuche e se
fim. (I), não acreditamos que o no so plano
exceda o limite da educação indispeo avel á
ma sa popular do paiz.

Objeeções analogas ás que d'aqui estamos a
prever, lem encontrado a reforma em outros
paizes. Nem por i so e deteve,

c Muita pe oas, e entre ellas individuos
mui devotados á instl'Ucção publica., dizia
~aulo Bert, na camara dos repre nLanLes,
advocrando um projeeto semelhanLe, c acha
rão de certo excessivamente con. ideravel esta
enumeraçi.io. AlIegnrão difliculd,ldes ruae',
oriundas nlío menos dos mestres que dos
alumnos. As difficnldades provenientes de
cerlo numero de profes,ores.6 pelo tempo e
por uma preparação melhor nas escolas nor
maes se hão de resolver. Quanto aos discipu ..
los, as dilllcuJdades procedem menos das ma·
tel-ias de ensino propriamente, que dos melltqtlos
em cllja confonniclade as ensitlctrlt.' (2)

Julio Ferry, ministro então do ensino pu
blico, enunciava-se no mesmo sentido pernute
o congresso pcdagogico de 1881.

cHomens do antigo regimen em assumpto
de ensino primaria " observava essa eminente
autoridade; c espantam -se um pouco da em
preza a que nos abalançamos; consideram-na,
até, com certa repulsão. Como t exclamam el
les; por ventura d'antes, com os autiO'os me
lhodos, com o programma reslricLo de le!', es
crever e contar, não so formavam alull1uos
babi Iitados em ler bem, e crever correcta
mente, calcular ás mil maravilhas, contar
e escrever talvez melhor do que (JS de bojo
ao cabo de um ou dois anno ue e:cola ~
Senbores, é poso ivel ; bem póde aCOll tec:;r que
a educação que almejamo distribuir desd
as primeiyas clas os, prejudique um pouco ao
que eu chamei disciplina 1Jl('canica do e~pi

rito. Sim, 6 passivei que, no fim (le um ou
doi: ~nno,;, a lIo:::sa' t:reallcinhas estejam UIlI
tauto menos f:lmilinri.nda,; com a. r]illit:llldll
des da leitura. Sóm Ille entre l'!la~ . as de
outr'or<1 se ~entirá esta di{ferenl':J : ns lJIais /'01'
te~ no mec:lllismo nada percebém do qlle )'em,
emquanto as outras percebem tudo, EI' o cs
piriLo das Dos:as reforma e a respo, Ln á objer.
çõe dos espiritos, sem duYida generoso', LOas
em demasia apprehcnsivos. que 1I0saccu nm de
sobrecarregar excessiv,lmente o: program ma',
Certo os sobrecarregaríamos de um mau
ridículo, si nutríssimos a prctent'iio de pru
ressar um ono'iuo aprofuurlado, didacLico, de
todos esse ns umplO . Nós, porém, só o que
queremos, é COIl \'utel·o cm ohjec o. cle um
eusino i ntuili vo ; e é porque e te emlllO ma n
ted o caracter intuitivo, é 101' i 'Lo que lhe
será dado e praiar· e por eS.e· vario·; domi
nio estranhos ao circulo tradicioual do ensino
priniario. ao pauto de aS umir as feições u
um en ino .ecundario incipiente. • (3)

(J) II, SPEXCKn: Edt«:alioll, C. I,

(21 PAUL BEnT: RappOl'I. pago 57.

(3) Congr" péda!logiqlle des itlsfitllleurs ai imti/lltl'Ícaa
dj. F-r~nce, en 1881. Pago :l08.
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A commissüo directora da Escoln ,rodeIo de
BrllxeJla', respondenLJo li impngnaçõ s da
mes/lln pl'ocedrn in, com algu/Ilas observações
JUl1lino~:IS abre o olllos nus IlHJb cl'gos.

«Na execução do progralllmlt. ( :ia palllvra
SUt1:) « lln um principio, qne sonhorôa lodos os
domais: e ('st:\ cm qucno emino de prirneirlls
lettras incumbe ante~ nppnrelhnr, affeiçonr
inl:linnr (disposer) para a sciencin, do que
fornecer a cieneia. Eviuente é que entre os
resultnuos .e ha de apurar certa quantia ue
scieneia adquirido; mas esta será esseucial
mente ele01ental' ; nisto reside li sua forçll o o
segredo da influencia da c 'cola primaria nos
graus ulteriores uo ensino. Comprehender
exacta, clara, completalD0ute os pontos de par
tida de toda a sciencin, e, a poder de eKerci
cios, familial'isar-se com elles; e01pl'-gal' os
termos tcchnicos com o c1esemb:lI'nco da lin
g'nngem usual; lInbituar o espirito ;\ aLtenção
e ri reflex?ío: laos us hnse., que a escola pri
maria deve assentar pnra o ensino médio e
superior. E' a tarefa mais importnnto e mais
nrdua do en ino.

• Tem o pl't1gramma uma extens1io, qne
ndmira a c "las pes oas, .Tão comprehendem
a Eseola Modelo. Imaginam qne o nos o pro
pOSilO é ensinar, como alhnre:, c10gmntica
(J methodicamente, SantencôDm quo o pro
grnmma é oxaggerado, f,ltigante ,prematuro;
quandn, -pelo contrario, é a E coln Mouolo
quem incl'epa os antigos systemns de eançarem
o ('el'ebro inl'nntil, e s rem estereis, por nflo
adaptarem ns materias á capacidade do menino.
Commeltem o erro de pen ar que a ordem das
deducçües logicn!' do uma scioncia 6 lambem
::I ordem convoniente DO ensino primario. Um
pedag-ol7o intclligente encontra, om todo o
percurso du ciencia, coisas ma is f,lceis d
entender ao aluml10 do que a del1nições e
ab tracçãe (lUC a preeedem. De le modo
con titue uma ordem c. per.ial, de onde elimiua
todns as dilficuldades, e vence todo o dominio
da sciellein, em qno um iustnnto cesse de ser
elementnr. E quecoOl, ontro im, esses criticos
a <1ifl'ercn a entro Ulll ensino reduzido á pala
vra do m stre e 11m ensino onele o mestre dis
põe ele todos os obj 'ct03 materiaes, de que falia,
dc·todo o mecanismos capazes de f,lcilitarem:
lhe ii explicações. Em faltal1ào esses utensilios
nenhum ensino pri1l1a1'io Sf1yí {l'cund'J, E' pelo'
olli~ quo ~ homem recebe todnS:l snns pl'i
m~1 ras n~çoes .. As 1?Cl10sas liçõl!s de ,qJ'ammatíca,
antlnnetwa, /izstona, etc., ta-cs quacs ri costume
imp'll-as â me1/! "irl, íatujcl1'ão muito mais qual·
qucl' cl'eança do fjlle ~ 'rio o pr07/mn1ll'/ drl Escola
Modclo . • (i) .

Perante os me tres de e cola franceze , 0011
gre~'atlos de redor .eln expo ição universal de
1'a.1'18, ~m 1.878, o JDs~eetor gel'a1 elo en ino
pl'lmarlo naquelle palz abunda,ra em rr.Oe·
XÕBS, re'pnssadas ela sua l7rande cxperiencia
pedagoglCil, que encaminbam o espirito á
me ma eonclu·~o.

(I) Noticc.m,'les lI'auai'" de la ['iu. 1< fEl/s, ot /ti.
l'E'to/e ,Vud"c, paga, 45-46

«Sim>, dizia elle, « breves são os dias na
escola primaria! Bem curto é o sen periodo
de e'tlld03 ! tão curto, para :J imrneusa maioria
elos vos os alumuos, que em verdade mara
vilha consegn.irdes fazer tanlo pela eullura do
corilção e das inteJligen(jja , A instmccüo re
Iigiosa, com os seus forçosos transtoroo" ti
leiLura, a cscripta, o calculo, osystema melrico,
a liogu'l franceza, etc., o deseuho, que, nesles
ui ti mos annos, tem logrado a ra ra 1'0 rtuna ]a
estabelecer-se em o nosso programma ordi
na rio, sem que nenllUma lei o impuzesse, ..
Que av ultado divisor para esse tenue divi
dendo de algaD.s ali nos, muilas vezes de alguns
mezes apenas Q'eutre e ses anHos! E bavemos
de accre contar·lllO ai nela, com n geographia,
a historia ]e França, a bistoria de França tal
como a têm comprebendido e definido os pro
g'r:lmmas offieiaeô, nomeadamente os pro
grammas do Sona, que parecem a expressao
del1nitiva da no:'sa instl'ueção primaria I Mas
oneJe quer o legislador que o mestre, nas cir
cumsL3ncia~ em (lue as mais das vezes ,e actH\
coll1lendo, vá descobrir tempo para esta [or01i
davel addição os seus encargo. ?

• Tempo? .. Havemos de sabei' acbal-o'
'creal-o-hemos, como se angmenta um capitai
n poder de econom ia e hoa gestão,

«Que somma de minutos, boras, dias
perdidM, on mal empregados, até boje, nas
llossns escola I... ssas creancinbas entregues
á iuneção depois ele alguns momentos empre
gatlo' na resa, ou na leitura ; ... esse ensino
machinal e rotineiro, que nutes Dl,rasa do que
fnvorece, o de 'envol vi men to das fac~ldades.
Ess(\s livros ma] appropriados, mal e colllidos,
profe.sores mndos, como já se disse, eni/Tma
ticos, fastidiosos, que decuplam o tl'abnlh~ do
menino, sob o pretexto de aligeirarem o do
meslre ... e sa falta de organização peda l7o
gica, que tào dubio, tão cnpricboso, tão ex.
travagante ás vezes, tão pesado sempí,t) torna
o nosso nndar, .. es 'a ausencia do methodo
ou de proces~os racionnes, qL18 duplic3 oca:
mi~ho e o cal!- aç~: ., Ei' o que ainda em
mUitos pontos mutdlsa o nossos mais dedi
cndos esfurço , o que nos empobrece, o que
lias iu!whilita para hOlll'armos os nossos eolU
promis os, pnr;) chegarmos na 110ra estipulnela
ao termo dos nossos programmas, parn nos
de empeuharmos, em summa, dns novas obri·
gações que nos intimou a lei de i867.

« Ah I a lei fez-se mai exigeute, o labol' mais
agro e difficil; o veio alongou· se ; ou antes a
jazicJos mais nmolgaveis succedeu o dureza 'da
rocha. Pois bem: aperfeiçoemos a nossn fel'
rnmentn, L'. sendo mi"te!', inventemos instru
mentos uovos. Vede o quinteiro dos nossos
campos. Rareou, e encareceu acaso a mão
d'obra? Eil·o que modiGen simplesmente o
seu systema; abre mão dos utensis de
outr' ra; recorre aos que a moderna indL1S
tria lhe depnra; e para logo ahi tendes o
vapor silvan o aO pé dos moinhos, e reali
zando 1101g-Ull dia o que d'antes se exeCL1
tava, a muito labutar, clurnute um invel'llo
iuteiro, Sigamo.-Ihe o exemplo. A peda
gogia tambem não é immutnvel. Melhoremos
o' nos o methodos j modiGquemos, i preciso
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fór, os nosso' :mtiquodos pl'C'cessos ; e já não
nos min.iJUa1'á tempo .• (1)

No cong'l'esso intcrnncional do ensino, reu
nido, hu dois annos, m Bruxelln~, ns opiniões
convergiram nesta mesma direcção.
'r .. ' O mal " declarou alli o Sr. nosenfeld,
« não vem dos programmns, senão dos me
thodos; e, si ha moços que lenham perdido a
razão por obra dos seus estudos, a causa deste
infortunío não con-iste na variedade dos
assumptos ensinados. Pelo contral'io, essas ma
terias recipl'ocamente se auxiliam.» (2)

A voz dn pedagogia contemporanca, portan
to, falia eloquentemente por nós. Só a igno
rancia irremedia\'rl da rotina e os interesses
inconfessaveis do obscurantismo nos contra
riarão ; e do toes impugnações preza-se, e· ap
plaude-se a reforma.

A pratica de todos os paizes, cuja imitação
impõe-se aos amigos do progressõ/ demonst.ra
que, em vez de abusarmos, accumlllundo
materias dispensêlveis, varias disciplinns omit
timo.. , pelo contral'io, que, noutras nações,
fazem parte do curriculo e colar.

Na Belgica, por exemplo, já ba sete annos
(em 1875), além dos estudos ordinarios em
todo o curso de primeiras leLlras,
q,.397 escolas en inavam bistoria ;
!J,.5i9, geographia;
i. 097, noções de geometria e aryl imensnra;
2.058, historia natural; ,
:L. ((q,9, noções de direi to constitllciona I ;

99il, noções de hOl·ticultw'a c arboricultura
1. 576, e cl'ipturação mercantil;

27, stenographia,' .
1.768, 'Uma lin.qua viva, além da vel'nacula. (3)

Na Hollanda, em 1878, além dos objectos
que compõem o nos o pl'ogramma, d'çntl'o as
eScolas publicas e particulares,
2 % profe savam agrOlwmia elementa?' ;
q,8 "lu, os elementos d'J idioma inglez;
57 °fo, os do allenuio ;
82 °fo, os elo {rancez. (II)

Na Hllngria HS escolas primarias ensinam
duas línguas vi vas. (5)

Dos Estados Unidos, tomado um d'entre in
numeros outros planos do e turlos primarios,

(!) BROUARO: L~llsoigllemol/t de l'''istol'ie da/~' l'tcol~
primail·o.

(2) Bllllotin dI' OOllgrcs Intcri/aliollal dc fEl/soigne
11lOlIt, n. 7, do 28 do agoslo do 18S0, pag. I•.

• lttlelltioll is Lho a1'rosl ,Jf lho Lransfol'm:üion of onol'gy
for a momonL-Lho lUnllll nanM of ,l parLlcllla .. tel/sioll.
Whon Lho Lonsion is mainLainod al n corlail1 elol'aliOI1,
wiLhollLlioillg o'(cossivo, Lhoro is n sLalo fa\'ollralilo Lo a
radialion of ol1crgy il1 ali dirocLfoDS, 'o LbaL ali lbo rolaLod
idoas aro arousod; allll it is a COllllilioll o{ tilc best !/tclltal ct""C'
10pmcllt to ostablish alld "cop OPC!! a oreat llIall!! cilnlll/els o{
l'adiatioll, by meallS o{ a vat'ieet cl,ltil,alioll anel exercise o{
millel .• lIEN"y. MAullsr.MY: Tito Pltysiology o{ millel, pag3.
308-~.

(3) Rappol·t triellllal stLl' la situatioll elo l'illstrllctioll pri
11111il'e 011 BelgigllO, prvsellté alta: chau/bres Ugislalivos, le 16
jallviCl' 1877, par ~l. DELCOUR, nlillistl'e de l'illtél'icUl'_
1873-1875. Bl"UIOllos, 18i7. Pago XC.

(I.) D. J, 'rEVN PARVIÍ: Organisat. cio l'instr'llct. pl·i/Il.,
séco",l. et"sll]Jvl'icure da/IS le l'oyawnc eles Pays Bas. Lo)'d,
t878. Png. 60.

(5) Rewe IlIte/'ll'ctl<1'h,l~ el~ I EllkiY'IO'hi:ll/. I· 82. '. 5,
pug. 45'..

vemos nns escol~s de S. Luiz, além das male
rias triviaes :
(t"gl'all : rlistl'ict schools) o desenho;
1I1l111.i('a vocal;
a geogr~phia descril1liva e physica ;
a hjstorio, e constituiçiio dos Estados Uuidos ;
as norõe, d !li toria geral;

• plJy ica ;
» !lislOl'ia natural;

(gr~l.! superior; hi,fJh SCIIOOtS) a g,:ogl'apbia
physlCa;
a alg-cbra;
a pl1ysiologia;
a c!limicCt ;
a c!'cI'ipluração mercantil;
a trigonometria;
a !JOLanica ;
a zoologia;
o {mnccz o o allcméio. (1)

As escolas de New-Yol'l abro ngem, além da
gymn,l, tica, desenho, calligrapbia, mn iea,
arjthmetica, tl'abalbos ele agulha, líllgua ver
nacllla e lições de coisas
a goograpbia ;
a historia;
a algebra;
a philosophia natural (2);
a escriptllração mercantil;
o {1'ancez ;
o allel1lcto. ~(3)

O curso.:'das 'escolas publicas ele Buenos
Ayl'cs consta do cguinte:
leitura;
e cript'l ;
estudo da lingua nacional;
al'i1hmeLica;
do-enho linear;
gymnn tica;
mll"ion vocal;
ensino moral e reUgio o;
1ições de coisa ;
noçõos de algebl'a ;
geogl'apl1ia;
noções de cosmographia ;
bistoria nacional;
historia natllral;
nocões de pby:ica c ebimica ;
uoções ue hygiene;
con Lituição nacional e provillGial ;
escripturaçiTo mercHnLiI ;
1raba! !los mannar
agriculLnra;
línglla viva~. (1)

(1) BAnliAnO' s A»,,"I'i~al/ Jou,'iI>ll o{ Educativil. 18&'.
SopLOIDiJ., 15 lho Pug;. 633-4.

(2) Natuml pltilosoplty. c Os ioglozes aWihoel1l IIllla
signi ficação peculiar à oxpl'ossão philosopltia lIatllm'. I' or
osLos L~J'mos onLendom 01103 a physica, a asLrollomia o a
mocallica colosLo, a chrystalJog-raphia, a minoralogia, a
goolo![ia, a chimica e a appliC"ações malhomalic8s quo
al~umas doslas scioncias abraçam .• [L LITTIIÉ: La scien·
cc aI' poil/t de vuc phil>Jsophi]uc. (Paris, 1876), pag. 4'•.

(3) Manual o{ the Boar,l o{ Eãucatioa o{ the cit!! alld
CÓltl/t:ja{ _Vcw-Yol'!'. (NuIV- YOI'k, 18S2), pags. 2í6-87, ,94
-308.

(~) UlrPEAU : L'il/ I,·u.ti"" IJilbliqllc dalls I'AlHér'iquo da
"lId, (I OI'UbJIl[IlO Ar "II!il:BI, pags. 30-í.
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Emiim, no Japão, desde f872, o en in~ de
primeiras lettras abrange:
a escripta;
a leitura;
o estylo epistolar;
a ariLhmetica;
a geographia;
a historia j
a geometria;
a physica;
a chi mica ;
a bistorin natural:
o desenho. (:1.) •

Os que, depois de faclos desta ordem, ainda
recalcitrarem, esses padecem de uma especie
de cegueira, que não é nos o ministerio
curar.

VIII

ORGANJZAQÃO PEDAGOOICA.

Não importa que incorramos na taxa de en
volver na reforma providencias antes regula
mentares que legislativas.

Longe de recoial·a, declaramos, pelo con
trario, que, nalguns pontos, mui intencional
mente procedemos assim.

Em nota igual frequentemente caem as mais
modernas legislações do ensino: a holJandeza,
por exemplo, e a belga. Na Inglnterra, a or
ganização regulamentnr a que o ministerio
entende submeLter a instrucção primaria, de
accôrdo com as leis vig-entes, é formulada
todos os annos em um codigo distincto, o Neto
Code or ~Iinutes of the Education DepaTtment,
que em cada sessão annual se apresenta ao
exame das duas camaras. Approvado pelo poder
lee-islativo, esse corpo de di posições é susce
ptlvel de ser aI terado por ncto do governo;
mas as modificações provenientes desta origem
não entl'am em vigor, senão um mez depois
de depostas na mesa das duas casas da repre
sentalião nacionnl, cujo assenso, ao menos
tacito, é indispensavel li execução das mu
danças de procedencia administrativa. (2)
Deste modo a legislatura britanica evidente·
mente col1abora na regulamentação das insti
tuições de educação popular. 'Ial a gravidade
particular de te genero de interes es e a ne
cessidade especial, que sente o bom senso
anglo-saxonio, de r sguardar a obra dns re
forma parlamentares 'contra a solapa dos re
gulamentos.

Ora, eis preci amente o moveI que actuou
em nós. Na organização do ensino nacional,
medidas ba de caracter propriamente regula
mentar, e de que, entretanto, depende a boa
sorte das melhores idéa . Si a existencia de
governos capaze fosse um facto normal, cor-

(i) LI Japoll à l'E:llpositioll Universelle de 1878. PlIblié
SOIIS la directiOll de la Com'lllissioll bllpérillle Japormise. Deu
:lliélllB parto Paris, i878. Pag. ta.

('i) «Tho Departmcnt as occasion roqlliros, may cancol
01' Jnodify al'tir.los of tho Codo, or lIIay ostablisb nolY arti
cIos, bllt ma)' n01 tako action 1ho"001l lIntil tho SIlIIIO
sball havo lalll ou Lho Tablo of Both HOllsos for at loast
ouo kalondar!mollth,. NelU Gode 01 6th Mal·C/1188.2.
Att. i35.

rente no paiz, estabelecidas as leis geraes; po
deriamos contar que a dedueção dlls suas
consequencias practicas, a ordem dos proces os
de execução se estabelecesse de accôrdo com
as premis as a sentadas. Sendo, porém, as
cirt;umstancias, entre nós, tão outras do que
seria mister parn inspiJ'nr semelhante con·
fiança, é absolutamente imprescindivel, mór
mente quando principias tão grandes e tão
odiosos ao obscurantismo envolve a reorgnni
zação planejada, que opoder!legislativo cerque
de triplices garantias de autoridade e firmeza,
contra as invasãe subrepticias da acção regu
lamentar, contra a inaptidão ou a insinceri·
dade dos governos, as conquistas liberaes na
e phera das coisas do en ino.

So pretendeis uma reforma séri~, cumpre
fundai-a em bronze, aguardar-lhe paciente
men te os J'l'Uctos, deixar entregues á mais
plena expansão os germens que neHa semear
des j o que não conseguireis, si a não acaute
lardes, quanto ser >possa, contra as temerarias
velleidades de mimstros incompetentes.

Promover ante um parlamento a ruina de
uma vnsta reforma laboriosamente fundada, é
empreza para poucos. Minar-lhe os alicerces
a golpes administl'ativos, - si vos não pre
munirdes contra o regulamentos, é obra para
qualquer, que disponha de nma secretaria.

Emprego do tempo. DU?'ação das lições.

Os melhores mestres e os melhores metho·
dos verão total ou parcialmente baldados os
seu esforços, stJ a escola impuzer aos disci
pulos trabalho prolongado além das limites
que a physiologia estabelece.

A fixação, pois, desses limites é uma das
questões de mais importancia real na organi
zaCão do ensino elementar; e aqui está porque
não o quizemos deixar ao arbítrio dos legis
ladores de secretaria.

« Uma das leis mais perfeitamente demons
tradns em physiologia», escreve um hygieuis
ta inglez, «é que o trnbalho, excedondo a me
dida das força do nosso organismo, nenhum
lucro apura (adds 1l0lhing te lhe 1'esult achie
ved). Si a capacidade de uma creança se reduz
a tres horas diarias de applicação, ainda que a
obrigueis a cinco de assiduidade por dia, não
obtereis mais do que produziria em tres. E'
o que a experiencia abundantemente provn.
A economia no emprego da fazenda publica
exige o reconhecimento desta verdnde, que
deve occupar um dos logares preeminentes
(a t01'emost place) nos planos de reforma que
se diz prepararem os nossos conselhos esco
lares. » (i)

São innumeraveis os dndos de observação
que depõem neste sentido. Ainda recentissi
mamen te MI'. ClJadwiclc,o conbecido propugnll
dor do half-time system (2), trouxe a publico

(i) D. F. LINCOLN: School Hyyielle, Na oncyclopcdia do
llygiono: A Treatise 011 HI/uielle aud public /lealrh. Editod by
ALJI""T H. BUCK,AJ. D. toudOll, l.8i9. VoJ.1I, pago 6!7.

(2) Consisto o hal{-li.lte s!/stam, posto om p"atica na Iugla
torra o nos Estados-Unidos, num plano que oslalloloco
escolal da S horal por dia para 01 filhos das classos opora-
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uma experiencia das mais concludentes. Os
adglinistradores de um grande estabelecimeuto
de cerca de seiscentos meninos, divididos por
igu~l entre os dois sexos, observaram que
o trabalho das ral'arig3s er3 industrialm ·nte
superior ao dos rapazes. A cad<1 inspecção
escolar se averiguava, outTosim, existir nellas
mais vida e desenvolvimento industrial. Ora,
essas operarias estudavam nas half-tíme
sclwols, isto é, recebiam na escola dezoito boras
de lição por semana, emquanto a creanças
do outro sexo passavam semanalmente por
trinta e seis horas de aula. Esta experiencia
é completa, e teve uma contra- prova decisiva;
porquanto os meninos, submettidos mais tarde
ao mesmo regimen que as suas companheiras
de profissão, não tardaram em rivalisar com
as9 antigas vencedoras. ('1)

Procuremos, pois, saber como a pedagogia e
a hygiene, noutros paizes, têm caminhado

.para a resolução deste prJblema.
Na Suecia a duração das aulas primarias é

de 5 a 6 horas por dia, com:10 minutos de
intervallo para descanço em cada hora e :15
após o almoço. Em geral a escola dia ria se
divide em do·is periodos: manhã e tarde. A
classe da manhã vae de 8 á :1 hora depois do
meio dia. CompTehende toda a educação
mental. A's 2 horas começam os trabalhos
da tarde: prendas feminis; gynmastica; ma
nejo de armas e exercicios militares. (2)

Na Finlandia o numero de horas varia de!j,
a 6. (3)

Na Austria os alumnos dos quatro graus de
idade inferior (6 a:10 annos) recebem :18 a 2li,
horas de liç1ío pOT semana; os dos quatro
graus superiores (:10 a :14) 2li, a 28 horas. Por
via de regra occupam a manhã as materias
que exigem maior dispendio de energia cere
bral, reservando-se para a tarde as mais ame
nas e as que dizem respeito especialmente á
educação do corpo: canto, gymuastica, de
senho. Sábia disposição, que convem não
perder de vista. (4)

Na escola comnmm, em Hungria, (pllfa os
discipulos de 6 a :12 annos) a duração hebdo
madaria das lições é de 20 a 25 boras, e nas
escolas repetitorias (para as creanças de :12 a
1.5 annos) é de 6 horas diariamente no inverno·
e 2 no verão. (5)

Na Prussia era consuetudinario, ha muito,
o preceito que determinava a cada tempo
de auja o espaço maximo de tres quartos de
hora, estabelecendo entre essas divisões suc-

rias, aos quaos doste modo so roparte o tempo entro os
ostudos escolaros o o trabalho nas fabricas, nas lojas, ou
no sorviço agricola. Na Inglatorra já ha tres annos havia
iOO.OOO individuos snbmoLLidos a esso regimon oducativo.
Segundo o testomunho do DI'. Lincoln. na obra supra
citada (pag. 618), oresultado geral é que os meninos emprega
dos assim pl'ogridem tanto quauto os que {I'equeutal>~ as escolas
de seis 1,()J'as por dia.

(I) Revuescienlifique, 1882. D. 7, pago 224.
(2) BU'PEAU: L'instr. publ. dallS les E't. du Nord, pago 66

-7.- BOAUN: Rapport oto" pag, 273.
(3) BOAUN: Op. cit., pago 326.
(4) BOAuN: Ib., pago 222.

(!S) BOAM : Ib. pago 237.

cessivas 1.5 minutos de liberdade para o alum
no, e prohibindo ao mestre occupar-se duran
te mais de 30 com o mesmo 3simmpto. (1.)
Presentemente, ob:1 lei de 1.5 de outubro de
1872, nas escolas de uma clas e, os nl umn GS
mais moços têm 20 horas de lição semanal
mente e ·os mais adeantados 30; :12, o dis
cipulos do curso mais atrazado; 2(j" os do
segundo e 28 os do primeiro, nas e colas
de tres classes; 22, os da divisão inferior, 28
os da média e 32 os da mais elevada, nas es
colas de quatro ou mais classes. (2)

Na Suissa, como era natural, os alvitres va
riam de cantão a cantão. Assim no de Berne
o numero de horas occupadas com a instruc
ção escolar é de 3 a 4 por dia no verão e li, a 5
no inverno, quanto á primeira série do ensino;
quanto á segunda e á terceira, é de 3, pelo
menos, durante o estio e 5 a 6 na estação fria;
(lei de 8 de março de :1870, 3rt. 5); ao pa so
que,no cantão de Genebra,a lei (1.9 de outubro,
1.872) taxou apenas o limite maximo, que é de
6 horas por dir.. Comtudo, a regra goraI esta
belece uma duração de 25 a 36 horas por se
mana, afora o tempo consagrado á gymnastica
e a varias applicaçõe extraordinarias. (3)
Relev3 deixar consignado que, na Suissa
mesma, os espiritos mais esclarecidos conde
mll3m como excessivo esse regimen, contra o
qual, ha tres annos, se levantava, na União
Americana, um represen taute d;lquell 'outra
republica, denunciando essa exaggeração de
trabalbo como (seria obstaculo> ao adeanta
mento da educação popular. (li,)

Nas grandes cidades americanas, em geral,
o díll escolar é de 5 horlls. distribuidas em
duas sessões: 9 a 1.2 e 2 a 5, com alguma re
ducção ás vezes, quanto aos dois graus infe
riores dll escola. (5) Entretanto, esta regra não
é absol uta. Em S. Luiz a sessão da tarde vae
de :1,30 a 3,45 ; durando, nas hiqh schoo~s, o
trabalho diario 5 1/2 horas (9 li 2,30), apenas
com uma interrupção. (6) Na Florida abran
ge 6 horas o dfa escolar. (7)

Em Buenos Ayres, sob o regulamento geral
de :1870 cadl) classe (salvo os jardins de crean
ças, que funccionam 5 horas por dia e 3 nas
quintas feiras) é obrigada a 32 horas de esco
la por semana (2 na quinta, ou no sabbado,
conforme o sexo!e 6 nos outros ~dias), princi
piando o trabalho dia rio ás tO horas da mll
nhã, com intervallos de 8 a 1.0 minutos de
exercicio a exercício. (8)

li) BA unnOIN : Rapport sltr l'élat actllel de l'enseign. spé
cia~ el de l'enseig". primo ell Belg., ell Aliem. el eu Suisse.
pago 86.

(2) Educa/ional Code o{ lhe PrlLSsia'~ natioll, pag. 6--7.
(3) Oirculars o{ iu{orm. of the Bureal~ o{ Educatiou,

u. 2, i879 (WashingLon), pago i8.
(I') JonN BlTz, consul gorai da confoderação helvotica.

Ibldem.
(5) BorssoN : Rappórt de Philad., pago 7i.

(6) Bal'IUlrd's American JOlwlIQl o{ Educatioll, i880,
pago 633.

(i) Report o{ the OOllllllissioner o{ Educ. {or the year i879,
pago 37.

(8) BlPPEAU: L'instr. publ. dallS I'Am6r. du Sud (Rdp,
Arg,), pag. 38.
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A Liga do Ellsino Belga, na sua Escola Mo
delo, limita a Lres qUIII'to de hora cada liça!),
abrindo no fim de cada uma um recreio de
quinze minutos (I), c, nas Selas imtrIlCçÕí1'
ao' professores, nota: .Sejam absolutamente
livres os recreios lOque repousa, e de aroga,
é a liberdade, é a petulanl'ja mesma, Sontido.
com a s'l.ude das creanl)as dema iudame.nLe
paca tas, , (2)

Ei os factos.
Agor(l, em pr 'sença deJlcs, a qne conclusões

positivas havemos de chegar?
Entre nós, no municipio da càrte, soo'undo

o programma e horario vigentes, o dia escolar
é dividido em dois lempos: um de Ires hOI'(lS,
pela manhã (8 i/2 ás i l i/2 no verào ; 9 ás
i2 no inverno); outro ele duas á tarde (1/2 h,
ás 2 '1/2 no estio; no iuvemo, 1 ás 3 horas),
Este regimen sujeita a crNlllças diariamente
a 2 e 3 horas dt; applicação menlal conse
cntivas,

E' inadmissh'ol,
Duas rnões phy iologicas de inevitavol ne

cessidade impõem:lo horario e colar periodos
breves de trabal ho, repetidas intermissões ele
descanço e recreio:

LO) O tecido cerebral, com o esforço ue ce
rebração, perde na slIb 'tancia, e carece, por
tanto, de repouso, alim de reavigorar as
faculdades, repal'(lndo o' desfalques quo o
estudo lhes inllip;e,

2,°) O orgão do pen amento neGlJS iLa de
tempo, não ó para rellaver as llcn]us sorrl'idas
na sua ma sa, como para a .imilar, e consi
gnar em si as idéas adquiridas.

• O que se occupam com os negocio;; da
in tracção, vivem conlinuumente a esquece!'
que a mente proc.isa de folga, quanta lhe ln le
para registrar de todo ns idéas, e que uma
agglomeraçilo ex.cessiva della' no espirita em
um tempo dado, especialmente si a materia é
nma dessas que o principiante apenas <lcaba
de encutar, ó extremamente fatal a todo o
verdadeiro progresso .•A esta causa., accres
centa o eminenle chimico e pedagogo inglez
a quem devemos eslas palavras, • aLtl'ihl1o eu,
em boa parte, a aversão com que as creal19(IS
pelo comm um encaram o estudo .• (.3)

A que tão dos recreio, pOl'lanlo, e da dura
Çao do trabalho escolar é do mais elevado al
cance pos ivel, quer em relação it hygienr.,
quer no tocante ao aproveitamento real das
cla ses que [lretendemo educaI',

c Dccidamo-nos a multiplical' os recreios.,
dizia, em Françêl, ba dezesete anno" o homem
cuja cscolha p<1ra a direcção da Escola Nor
lllal foi (dit-o Ed, Scherer) o mai impor
tante acto do mini trio J, Sim9n. • Deci
damo-nos a multiplicar O' l'e reios, e cesselllOS
de olhal-os como tempo dis'ipado: alguns ins
tantes de repou o, que refrigerem o corpo e o
espirito, sào outl'O tanto tempo de ItICI'O, D (4)

\i) NolicuSllr les trav, de la Lig, de l'EII", pag, iS.
(2) Ih., pago 29.
(3) G.\LLOWAV: Eelllcutioll sciellti{u: aliei tcclUlical, tHl". ii2.
(4) EnN, DRasor : Queslilhls d'ellseigllelllent, pa!1s. 140, i6G,
• A Oxporioncia prova eluo o lompo diminlJiuo is Iiçãos

para grangoar o ospaço nocossario ao rocroio, importa po~

Porgne, perguntava ell, • pOi'qne não des
continuaremos a c:ctensão de"sas longas aulas,
u ediante hreve recreio.', ql1u reanirn(,ID o
rorpo o o e.'pirito? Eis W1Ut l'efol'ma difjna
de t('1/ tar um IlOmem ele co raçcio .' (1) ,

Neste ponto o coração en antra·se com a
sciencia; e a reforma, de {Jue tão aütivo pro
paganu ista foi o iII ustre pedagogo francez, não
importa sómenLe num acto de vi\~a sympllLhia
pela infancia: é, para com os nosso seme
lhantes, um rigol'Oso ueV6r de humanidade e
um calculo do s5 poliLic.a a bem dos interessos
do paiz.
. Quaes serão, porém, as uases nxas e deter
minadas, sobre as quaes nos pos-amo· resol
ver a um arbítrio (;íentiflc~ll1eUle justificado?
Quae , por outra, o I imite exactos ao exer
cicio contiuuo da atten ão nas cl'ean~as, cau:'
fOl'll1e a sua idade? Entre fIne .terl11os de du
ração certo' se circumscreve a sua capacidade
de applicllção intellectu31 ?

Di/licitem j'em, que'Lão difficil, se exigir a
avaliação rigorosa. elll um numero do minutos
mathematicamente verificave!. das força de
cada idade, no pl'imeiro periodo da vida. Mas
quesltio fllcilmente resoluvel e já re"olvida,
si o que se deseja, ó ap]J?'oximar1llo-nos do
melhor, estipulando um maximo razoavel, ii
vista dos dados conhecidos.

Um dos llOmem que mais energica e pacien
temente se têm ,"ola do ii solu<:ão de'le pro
hlema, empregando nos estudos concernr,n tos
a C,la especlalic1auc a Slla abnegarão, li sua
scieucin e a sua vnsta experiencia pes 'oal,
MI'. Clwdwick, cujo nomo ainda 1\<1 pouco
inVOCaVilIl10S, 1<rbitra n:1 e cala seguinte a
u.ssidllidadü média da atten.iio ininlerrompida
c voJuntaria elo menino:

De D a 7 annos".,.·. i5 minutos
De 7 a <lO» 20»
De iO a i2» 25))
De 12 a 1..6» 30 (2)

~~a Sc.'tOol Ecollomy de Wickcl' ham, livro
que deveríamos vulgllrisar no seio do professo
rado primHio, como o brcviario do me tre-es
cola, o assumpto, examinado com a maior seve
ridadc, leva o autor á confirm(lção do prillc.i IJio
que nos empenhalllOs em deix.ar implantado na
lei. Ooximio educad Ir mantem a sua austereZD
lwbitual de pensamento. Nã9 aconselha com
placencias seuLimentnes. «O estudo arduo e
prolongado », reflecte, «n80 é nocivo it saude,
si se observar a pri1cLica de exercicios regulares,
e curarmos, devidamente da a1ímenla~ão. Ao
revl'z,nelle con iste o unico meio dese obterrm
bons e·ludantes. Os que esperarem seI-o, fre
quentando a escola tres hora por dia, e não
preparando lições fóra da aula, é mais qne pro-

si'ivan,onLo om lucro. O !Jum oxito dollas·não dopondo
lanlo ,la sua du,'ação, ~ualll) da boa disposição do o'pirilo
das croanças, Pal'a a3 manlor 0111 lal o.>lado, são absolu
tamento imprcseindivois os roel'oios. » ALBII : Oombien
d'll91tres les ell{allls e/oivellt-il.i passe,' cllaque jOllr li l'é""le ?
Rappc!;;'t.: No vol. COll91', 1111. de l'Ellse'll'l. Brllx, (lStlO) ,
Pag. ~9a,

(1) j""i<sr BEnsor : Op. cit" pago no.
(2) EnwlN CIIAnwloK : Hal{ time system allel edllcatioll
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(I) o physiologisLa amaricaDO Clarko propõo como mo
dida gorai um lacraia do 10 minuLos por hora. - 'V"aL
woulu Amorican lonchers lhink of ha.viog a "ocoss of
Loo miuuLo' ouL of o,ory hour, during wbich ovcry
child shonld bo obligod Lo go ioio lho opon air? • CLAnll8
~I. D: Tllc building of a braill, pags. 148-9.

(l) WICI<BnSll.U, : Sollool EOOIlOOIY, pags. 103-6.
(2) W,CUIlSUAM: Op, oit., pog. lu3.
(3) Ib., pogs. 219-20,
_ Porsuadido oslou., osc,'ovo ainda osso aucLor, -quo

UIU IIi!Loo do ..oc,'ciu, halJilmooLo dirigido, pódo so lornar
uma oxcollooLo osc 'Ia da mOI'alidado. Alli so podori!
suppril: o quo oscassêa na disciplina da sala oscolar. E'
uma sociodado om llliniaLura; o os brincos, os jogos
podom-so OIlC~llIillhal' do manoira, qno sirvam para formar
alumnos ollorgij"Os, varonis, polidoJ, go: crasos, vorazes o
10aos.• Op. cit" pog. 221.

29

vavel acabarem pOl' uma decepção. A cultura I siologista inglez, que estima em 2fí minutos
não amadurece, nem as lettras .e fecundam, o maximo de attenção po sivel egnidamente
~enão á cu la de aturado e laborio o esforço. até aos 16 annos, - e a do educador amed
Si de exce os de estndo se têem colhido males cano, que eleva esse limite a !J,fí minutos
- e este indubitavelmente é o facto -, mais do de a idade de 7, parec~-nos possivel uma
os lJavemos de attribuir aos COl'pOS debeis e linha média, que, tendo em contemplação as
enfermiços, f[Ue as cre,1Oç~s (razem ii escola, nece, idades physiologit:as do alumno, não
do qne a iufluoncias damninha do trabalho esqueça, por outro lado, as condiçõe, pl'aclil:as
escolal'. Esses males têm sua súde mais' pro- de organisação do trabalho na e cola. Dv uma
xima ao coração da sociedade, e a e cola me- parle, é excr.ssiva para di cipulos de 7 a 9
ramente os manifesta. Tenham o. meniuo de anno', uma liçno continua de tl'es quartos de
sell natural uma constiluição vigorosa' sejam hora. De outra, não se no afigura aceeilavel,
aJTeilos ,10 labo,' ; alimeulem-se da nutrição como quel' Chadwicl, fIue dos ia aos U
que eonvem ; vistam hygienicamentc; dur- anno' a capacillade de atlençiío num menino
mam bem; re pirem ar puro; esquivem todi] cresca apenas na razão de 5 minutos (20 a 2õ),
n sen ualidnde; e 00 fIue nem seis nem dez principalmente i e S3- faeulLIade, no decurso
horas de duro estudo [lar dia l!les cau~ariam de~se periodo, receber exercício appropriado,
damna. Mas, si dos cinco annos em ueante nnma escola bem dil'igida, o muito menos
lhes pel'mittirem frequenlar saráns, saborear acroditnmos qne es a energia, ao pa '0 qne du
vinhos, fumnr charuto', trajar modas, susten- rnnte af]uelle biennio medron numa propor
lar amores com crcançns do sell topo, comer ção corre pondente a 5 minutos, Jogo depois,
ao seu talante, uormir a seu bel prazer, an- em lodo o vigor da adole-cencia, não po a
dar por onde lhes agrade, tudo enlão o que durnnte quatro ou seis anno' suprortar um
de tinardes roalmente a educaI-o" melhor é accl'escimo de applienção superior a antro Õ.
que o arrecadeis; visto que uma compleição Uma creança de 7 a 9 annos não pód , com
arminilda sob semelhnnte re~ra de vidn não eITeito, consecutivamente Oxar a attcnção por
re istirá ~equer a tres horas de trabalho por mais de 30 minutos, O limite de Wiclcershall1,
dia; qualldo, sob costumes taes, não succMa, aqni, é razoave/. E esta mesma dUl'a~ão, r.on·
até, quo a meSUla hurnnna especio de todo se vem notar, presnppõe, não urna o cola cujo
extinga, ou invalide. » (I) ensino appeile conslantemente para o meCá-

Como se eSlá vendo, não poueriam nchar ni mo da memoria, mas UlUa eullur3 fnr.td~da
melllor advogauo, uem razões mais plau iveis nos mothodos intuitivos. Pl'eüxado, porém,
os que julgam poder ampliar ilIimitauamente este requisito, com a applicação inces aute e
{) numero diario de horas de trabalho uLi- intelligente destes processo, cuja propriedade
lisavol numa creança. Entret9.nto, a respeito caracteristica está na forç~, que lhe' é pecu
da escola propriamente elementar, lJ1'illla1'Y liar, de renovarem conslanlenrente a cUl'iosi
felto:Jl ( os americanos re ervam este nome dade, a attenção, a cnpacillade a sinIilatil a tia
ao curso e colar dos 6 aos iO ou U annos) inteiligeneia, já dos 9 annos em dennte o ce
Wicker ham curva-so á neces.idade plJy- rebro póde concentriU'-S , sem fadiga, num
iologica, qne afIuelIas palavra snas, aliás tão assumplo durante tres quarto de !lora. (i)

cheias de profuuda verdadd nalglws topicos, J\ssentadas estas premis:as, deduzimo, d11hi
parece desconhecerem. E' elle proprio fluem as regras que estabelel)l~mos para o hora rio
peremptoriamente ensina: (Na escola pri- escolar, nos tres graus da escola.
mar ia nào se devem encen'al' os disc/lmlos na Em "ez do cariar a dUl'ação total das aulas
sala de aula mais (le trinta a qUaI'enta (] cinco cliarias em duas secções, i lllervalladas pai'
minutos. A extensão do dia e colar póde alar- um e paço de hora~, reduziremo' o dia escolar
gar-se a cinco ou seis horas, comtanto, porém, a uma secção só, dividida em tempos de breve
que muí (1'I'quentemente se alte1'nem os poríodos duração, con recreios Ínlermedio' de uma ex
de estlldo com os de 1'ecreio, J (2) E' ainda elle tensão eJTeetivamente reparadora. O alvitre
lllesmo quom diz: ( Nas escolas primarias, ou de UUla sessão só consulta melhor o interes'es
nas não gl'aduaLlas que receberem discípulos da Iloa distribnição do lrabalho na escola, o
menores de dez anno~, wn terço, si não um ue'canço do mestre .) a commodidade das f:l"
quarto, do dia escolar se deve consagrai' ao milias.
l'ecreio, ao qual Cltmp1'e lambem que iodas as A commissão medica nomeada em i87õ pela
demais escolas dediquem tempo consictel'avel .•(3) repartiç'io do ensino em Philadelphia, para es-

Ora, enLre estas duas opiniões, que nos pa- tudar a hygiene e colar em todos os seus re·
rece as ignalarem dois exlremos, - a do phy- sullauos, opinou ne te seutido: « As dna
. sessões de cada dia poderiam ~er sub, tilnidas

por uma só », conclue elIa. « Desla motlo não
se induziriam as crennças a adquirir o ha
bito, e pecialmente americano, de jantar á
pressa, ao mesmo pas o que lhes franquenria-
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Ctt/·so supe7'io/''-
7 tempos de Mm 315m, ou 5 II 15. 111

fi recreios de 15m ..••• , 90 111 , ou 1',11 30. m

li05111 , OU 6,h 45, m

Começando, pois, ás 8 horas da manhã no
verão e ás 8 1/2 no inverno (nãn ba razão
entre nós, numa capital como esta, e com a
benignidade extrema do nosso inverno, para
principiar mais tarde), o dia escolar findará,
par:J os alumnos de 7 a 9 :Jnnos, a 1 h. eM> m.
da tarde na primeim estação, e ás 2 h. e 1.5
m. na segunda; para os de 9 a H, ás mesm as

mos o meio de I'efocillarem o e pirilo e o cor
po ; condição necessaria ao bom desem'ol\'i
menta da infancia.» (1)

Reparte·se e sa sessão unica em temlJos, que
no curso elementar (7-9· ann03) serão ele
30 minutos, e de M> no curso médio e nos
dois primeiros annos do eul' o soperior (9-li,
1.1-13 annos). Comporão o dia escolar, no
curso elementar, 8 tempos de 30 minutos; no
médio, 6 tempos de 45 minutos, e 7 desta mes
ma extensão no pl'imeiro biennio do superior.

Teremos,:pois:

Curso elementar .-
8 tempo de 30 minutos ..
7 reereios de 15

Curso médio .-
fi tempos de !t5 minutos ..
5 recreios de 15 »

2!t01U ., ou q,1I •
105m., ou 1-" á5m •

31,501 ., ou 511 !iO"'.

270 111
" ou!th 30 111

•

75m., ou !h 15111
•

345111
., ou 511 45 111 •

horas; para o de i 1 a 1.3, ás 2 h. 45 m. e
3 h. 1.5 m.

Assim lerá durado, para os alumnos do i o e
2° graus, 5 h. e á5 m.; para os do 3°,6 h. e
lJ,5 m. De t:J duração, porém, se devem des
fa1car as intercadeneias de recreio, cuja
somma, proporcionalmente á duração do dia
escolar, eslá, para os tre cur os, na razão
seguinte:

1.0)....... 1:3,28
2.°)....... 1:lJ"G
3.°) 1.:!J,,5;

e, proporcionalmente ao tempo de trabalho:
Lo)........ 1.:2,28
2.°)........ 1:3,6
.,.0) ........ 1.:3,5.

Por outra: do tem po dn sessão escolar por
tence ao recreio perto de um terço no eurso
elem('ntar e perto de um quarto nos ou
tros.

Dest'arte parece-nos estarem conciliadas as
varias difficuldad6s do nssumpto :

L Sufficiencia do tempo de estudo;
2. Brevi.dade das lições prop0rcional ás

idades;
3. Inlervallos reanimadores;
4. Unidade da sessão e colar.
Nos dois ultimas anno' do curso superior

(-13-15 de idade) estas regras serão modifica
das, estreitando-se os interval!os de recreio,
ou accrescentando-se mais um tempo de 45
minutos.

Os dois mappas seguintes (O mostram a dis
tribuição do tempo (em horas) pelos diversos
estudos escolares, em varias paizes.

O) DOJsso~: RapJlQ,·/ rle Phila,l., pago 101. (1) DOlssex: RaJ!PQ1'/ rle Vielllle, pags. 131-3.
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Horas de aula por semana
(Segundo a lei ou os regulamentos)

PAIZES

I ESCOLAS I rn ...
I~

...
p:: rn Ã... "'1 c::...

;; '" '" c:: o;;:; o "" PRESCRIPÇúESz g o a~ ~ ~ "" o
:.:: ;:;:; ~ rn "'1 ;:;a DIYERSAS
.., p ... "" ?'" 00 .... D

~ ~ ~
o :n ..-.

p u ~g " § rr.

""
hOI'as horas hOl'as horas

Suecia , , , , ,. ' . :!3 20-3U 30

AlIemanba:

Saxonia .... ,............................. ii,

Hamburgo , .. , , , ,. 26

, ~Escola de uma só classe.
P"ussla ....... /

Escola de lU ni tas classes..

20

22

3J

28

28

:l8

30

32

32

( ..

BOI'liu:
Qualro classos an Los do
meio dia, do duas ho
ras cada uma; duas
classos antes Jo meie
dia, do tres boras cada
uma o quatl'O classos
dopois do moio dia, do
duas horas.

~
Escola do uma só classo ..

Baviera .
Escola do muiLas elas3es..

21 110 invol'no;
i8 no vorão.

20 22 22

Wnrtcmberg ,.,........... 26

Badon , , '., .. ,.,'... lO

28 30-32

26 30

, ~E;eo Ia de uma só r,lasse. . 32
Austl'la '

Escola de muHas classes, lf,-2\. 27-30 23

1
~ 27-28

Suissa:

,Divididas om ii moios
) dias, do tros horas
I cada um.

6

33 33

Do 21, á 30. . ........... l"~ão eúmprehondiuas as
hOI'as do roligião.

26 28 ............ IPara as moniuas, do 26
a 32 horas.

33 33
~ .........

20 2U
............ Roligião Og)'llluasLica.

22

28

21

33 boras cm gorai.

Basilea...........••. ,' .•......... , .....

Xeuchàtol ,' ,' .. ,., .

~[nYerno . , , , " ..

Borno , ·/Vorão , .

Saint· Gal!. , , , ..

Gonobl·a , .

Vauu , ,.. 33

'l'hurgoria , , i8-20 2>-27 27-30 33 ~
Duas clas· ~

SOS UO 2-3 l.O
cada uma.

Glaris .. '., ' , •........ ,. 20 24 27

A!'govia :l5-i8 15-21, i8-2\,

Lucorno................................. 2, 27-28 <O

Sol ouro )1nvorno , ..

/Vol'ão ., ..

• ~YOrão .
ZUl'lch ........

Invol'no .

França•..... " .. , '" .

30

iG

20

~ 21, 211-30 ,

Do 30 a 33

G

6
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PRUSSIA CIDADE BAVIERA CIDADE CIDADE
DE BERLIM DE MUNIClI DE HAMBURGO

GRÃO
DUCADODE- - - - - BADEN

RAMOS DE ENSINO
i872 18i] i8i2 i8i2 i873

-

ESCOLAS , ESCOI.AS ESCOLAS 1869
os UMA SÓ DE MUITAS MENINOS hlENINA3 OE UMA SÓ MENH"03 YE~ThAS MENINOS llEl'lNAS

E. - Classes olomontaro~ CLASSE I CLASSES eLAS R
M.-Classos do r.ul·so módio
S. - Curso supol'ior

t.. I, I, I, 4 j 6 (inverno) 2 2 2 2 3
Roligião ........................... M•. 5 4 I, I, 3 3 2 2 3

S.. 5 I, I, I, I 1,. (verão) ~-4. 3 2 2 3'

r.. il iI li! 42 I" ("" .mo' 9 7 9-8 9-8

1

Loitnnl o lingua matorna ........•• M.. 10 8 to S-to 8 8 7 7
S.. 8 8 8 6 7 (vorão) 8 S 6-5 6-5 5- 6

I 7- 8

t"l ~
i i 2 2 8-iQ

Escripta ........................... til.. I J unta com a loitura. i i 2 2
5.. i i 1 1

r.. 4 I, I, I, 15
('''"'""'

5 I, 5 I, 3
Calculo e sysloma motrico •.•.•.... M.. I, I, I, 1,. 5 4 5 3-1, I,

SOo 5 I, 1,. I, I, (vo"ão) 5-6 I, I, 3-1, 6
- I

~E .. - -

1

- -

1

Historia ........................... M.. 2 - 2 2.. 2 2 2 2 2-3l' I'''''""'
Com as scit)I)cias 3--43 verão) usnaos. 4

t - - - 1-2 i
Geographia •.... o' ....... o' ........ ~l.. 6 2 2 2 2

S.. 6-8 2 .~ 2 2

I
Scionc~as us.!!uos (liçÕú.s do coisas ;~~'.: - - - 5

I
I, 4-2 '1--2

2 2 - 3-t,· 3 2 2dopols noçoos motllOdlcas) ... : .... So' 3 2 - 5-6 ·\-5 3-5 3-4 3--4I 1,-5

.' ~~I"l Reunidas
- - - - I I - - 5--6

Goomotria o ag.JlDonsuraOo.Oo .. _.. .. ao calculo - 2 - - Com o calculo 2 -
S.. 2 2-3 - - 2 -

-
~E .. 4 i 2 2 - - - 2 1 i

Canto ............................. 1\1 .. 2 2 2 2 - 1 4 2 2 2
S.. 2 2 2 2 - 1 I 2-i 2 2

t - - - - - - - 2 2 -De,onho. " .•....••... ' .. , ........ , ~t .. i 2 2 2 - 2 i 2 2 -.. 2 2 2 2 - 1,. 2 2 2 -

t· - 2 - - 1Facnllntil'a ~
- - 2 - -GymnasLicn ........................ .1\ .. 2 2 2 - 2 i 2 2 -

S.. 2 2 2 - 2 2 2 2 -

fL I- - - -
1 ! - - -Agricultura o hortir.ulturn.......... M.. - - - - Com as scioncias lISUaC3. - -. -s.. - - - - - - -

Ioglcz

L' t . 1~1.. - - - - -

I
- - 2 - -IIlgua os "allgoIra................. SOo - - - - - - - I, - -

too - 2 - - l '} - 3-.\. - I, -Trabalhos do agulho .............. 111 .. 2 2 - H 2 - I, - G 3
S .. 2 2 - 8 - 4-8 - 6 I,

I j
a I _.

-
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AUSTRIA HUNGRIA CA'T..\O CIDADE,
DE GE 'ERRA DE BASILEA

CANTXO CANT..\O CA T,\O CANT..\O CANTÃO
- - DE ZUlUCH DE BERNE - DE VAUD DE LUCERNE DE -THURGOVIA

i869 i883 i íl, i870
I - - - - -

AlEN[~OS MBNINAS
ESCOLAS ESCOLAS i86i i8i!. i86S (86) i873

DE lIUITAS DE AfOITAS ArE~JNOS MENINAS
CLASSES- CLASSES

(Maiores de 10 anIlO;
sómente)

Inverno VOI'ão

3 3 2 3 2 - - 3 3 3 3 2
3 2 3 3 3 - - 3 " 2 3 2
3 2 3 3 3 - - 3 I, a 3 2

i2-i4 i2 i5 9 2) 17 i6 i2 !2 lO l.O
8-10 i3 io- 8 6 19 i5 i2 iO iO ii 7

8 iO-H i3 iO- 8 G iS-13 i3- 7 iO 7 G H 7
iO

- 3- 5 2 2 5 3 4 2 - 6 3
2 Com 3- 2 2 I, 2 " 2 6 I, 3- a leitura 3 2 i i 3 2 2 I, 3.
4· - 5 5 I, 5 I, 6 6 - 5 3
4 5 G G 5-1, 5 5 6 G 2 (j "I, 5 G 5 I, 5 G 6 4- 5 6 6 4

Com a 4- 5 . - - - - - - - - -- 2 - - - 2 - - - -gcograJlhia 3 2 - 2 2 3 2 G - -

2 - i - - - - - - - - -
2-3 2 G 2 - f i 2 - 2 - -

2 2 7 2 - 2 2- 3 2 2 2 - -

2 - - - - - - - -
~3 - 2 2 Com n Icitu ra - - - - -

2 5- 6 2 2 i 2 2 - -

- I Com I - - - - - - - -_. - Com o calculo - - - - - - -
2 o calculo i 2- 3 ~ i i i - -

- 2 i -

I
- - - 2 i i - i

- 2 i 2 1 - .- 2 2 2 2 2- 2 i 2 i i i 2 2 3 2 2.
- - - - - - - 2 - - - -
2 3 i 2 - i i 2 - 2 - -
2 3 2 :3 - i I. 2 2 2 - -

- 2 i i 2 - 3 - - -
1-2 2 i i 2 Facultati '"a - 2 - - -

2 :J i-2 I. 2 - 2 - - -

- 4 - - ... -

I
_. - - - - -

- - - - - - - - - - - -
- 4 - - - - - - - - - -

Allcm:lo Francnz
,

- I. - - - I. I. - - - - -
- I, - - - 2 2- 3 - - - - 4

- - - - - - 6 - 5 - - G
- - - - - - 6 - I, - - 8
- - - - - - 6 - " G - 8
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(1) H,PPBAU: L'illslr. p Ibt. dJ"-'i tes E't. dI< Norá, IJag.
i62.

(2) LAVRLEYE: L'ills!,.I<cl. dI< jlCllp., pag. i3".

(3) Repol·t o{ Ihc COllllllissiollCI' o{ Educ. {Ol' lIte year iSi9,
pug. CLXXXJV.

('.) Lei ue 2 de mai o ue 1878, art. i9,
(5) Loi uO" do j unho do i8ia.
(6) Dccrot J do t9 do ou Lu br'o do iSi2.

(i) JOIL' Hrrz: V, CirclI/. o{ IIl{OI'JlI. o{ the Bllrcal< o{
Edllca!., li. 2, 1 i9, pag. 18.

(8) UIPPEAU: L'inslr. pllbl. dal<s lcs li·l. dI< NOl'lt, pago 36.
(9) LEvAssEun: RappJr! Sltl' !'illSl>·. primo c! l'illstmcL

second. à l'exposilion do ViellltC, {lag. 67,

Outro limite que acreditamos conveniente
fixar: o numero mn imo de nlumnos, que,
sem prej uiso da rCfllidade do ensino. se possam
reuuil' em uma classe, ou sob a direcção de
um mestre.

Este mD dos pautas cm que mais têm sido
sacrificadas geralmente as necessidades da es
cola, ora tis con idera\:õe de economia finan
ceira, ora ti fatalidade da iusufficiencia de pes
soal habilitado.

As im em Nornega ('1), na Baviera (2), na
Hungria (3), em Portugal (4,),n'algun canLõe:
helveticos como o do Valais (5) e () de Ge
nebra (6), se eSLendem essas r,1ias aLé ao uu.
mero de cincoenta alumno . Noutros cantões
suissos esse exce.so s eleva li cifrade60, 70,
80 e no de Zurich a 100. Mas este descomme·
dimento iiJju,;tificavel (quem o aLlesta, é o
consul geral desse pai? nos Est3.dos Unidos)
tem trazido graves damnos á funcção .do m~

gisterio popular (lia iJreatlv impa!red thc
labol' S o{ tlw teacher "P to tlte presCllt day)
nllqueJla nnção. (7)

Na Sueoia ns classes são, pela maior parte,
dispostas pura 4,0 a 50 di::ci pulos, qunndo
muito. (8) O conde RudensclJõld, um dos
bemfeitoros immortaes dn educação popular
nesso paiz, não admiltia que cada mestre hou
vesse de instruir mais de 30 a 4.0 alumnos, (9)

Nos Estado Unidos os f:lctos diversificam
de localidade a Iocntidade. Em Bostou o regll
lnmento e.tntue, quanto ás escolas elementnres,
o maximo do ~9 nlumnos por mestre; de 56,
quanto ás de grammatica, assistindo ao munici
pio o direito da acroscentar um adjuncto, logo
que o numero exceda a30; do 36 quanto ás 1I'i.?h
schools i//{jlezfls, o 20 nas hi,qh sC!IO?ls latinas.
Em Nova York é do 50 para as cl,lsses ole
mentarc~; [la1'a as de gramrnatica, 35. Em
PhiJac1i'lphia sobe a 50 nu elas cs iuferiores
da c coln p1'i Illarin; mas não se ad!ll iLLcll1 mais
de 4,0 nas de grammalíca. Em relarfto tis CIII"-
es elemenl.a1'e , esse limite é do f.l,5 em Por

tlanel, '1,0 a 50 em POl.tsville; 'm rolação tis do
grammaLica, é de 1i8 em Chicago, f.l,2 em Co
lumbus, 45 em Richmol1d,37 em La Porto,
42 em Portland, 40 em PoLLsville; em relação
á e'colas ~upeJ'iores, não pa Si1 do 37 nesta
ultima cidade, de 3') cm Cincinlluti, de 3f.l, em

Numero de alllrJIlIOS pOI' classe.
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Richmond, de 33 em La Porte, de 3i em Co·
lUlllbia o Saint Luuis, de 26 em Pittsburgh.
Por via de regra, nas grandos cidades, o nu
mero, nas ela ses elementares, llucl.ua entre os
termos extromos de 40 o 50, não [Jodendo,
llas classes superioros das o.colas de gramma
tica, trnn. por o limite de 30, Em summa, no
anuo de 187/1" a lI1'dia geral, com relação ás
o COl'lS publicas de todas as categorias, era
de 37 alumnos por classe. (1)

Buenos A.yres adopta o max imo de 50 (2),
o qual as conferencias pedagogicas de Paris
em i880 firmaram como o ultimo extremo a
que so póde toeur (3), reconhecendo, e con
ress~\lldo, todavia, que Duma classe de mais de
30 discipulos não é (lado ás forças de um só
professor de.sempenhal-o dos seus deveres
em toda a deseja\'el plenitude de acção para
com todos o alumnos, (11,) O congresso pedago
gico de 1881 em Frauça votou que. o algaris
mo de 40 alumno seja ndoptado comu o ma
xi mo do eJfecLi vo das classes in feriares (pctites
clctsses). (5)

A experiencia demonstl'n que um professor
do primeiras leltras n:io póde seriamente eu
sinal' mais do trinta a trinla e cinco alumn9s.

A economia quo meno prosar, ou suppl:mtar
ostn lei de inevitavel necessidade, reverte em
D1albnrnto do dinheiro publico. Ensinar mal
é ensinar em VlIO, ou en. inar duas vezes,
Na primeira hypotLJese é perdida a despeza;
na Eegundn não rende senão meio frueto, ou
lova a sacl'ificio dobrado.

Desse princi pio buscou acercar-se a lei 1101·
landeza de 17 de agosto de i878 (ora em
vigor), cujo art. 2q, pre5creve :

« O chefe da' escola é auxiliado por um
mestro, p:'lo mcnos, quando o numero de
alul1lnos, quo a frequentam, excede a 30; por
dois, pelo menos, quando é superior a 70 ;
por tros, pelo menos, quando passa de i20;
por quatro, pelo menos, quando é maior
de 170. Si a escola abrange mais de duzentos
alumnos, teni, pelo menos, um mestre por f.l,0;
accroscentando-se-lile um, toda a vez que a
somma total de discipulo" dividida por 4,0,
deixar um eXt:e~so superior a 2f.l" »

Entretanto, osta disposição, que, a respeito
das escolas pouco f,'equentadas, limita o~ en
cargos elo mestre a trinta c menos do triuta
alumnos, altein, em seguida, este ulg-arismo a
quarentn, a mais de quarenta (3 mestres para
1~0 a 170), a cillcoentn mesmo (4 mestres para
20'1), panl dopois baixar novamente a qua
renta, accre cent,ldos eventualn~ente com o
excesso addicional de vinte c quatro, que, si a

(1) BOl3S0N: Rapporl de Pltilade!plt. ,par;. ii, 65\.-5.

(2) llIpPE.\u: L'insh·,lJnbi. dalls ta ReI'. AI'genlinc, pago 38,
A os}atistic:l uemon~t':ava, todavia, quo, em toda a confo-

dOI'açao, o nUlUel'o modlo de atumnos por mostro não ex
codia de 30. Ib., pago 132

(3) COil{ercllcc., pedagoniqllCS de Pal'is el! 1880. Rapíol'ls
et [roces verbaux. (Paris, iSSO.) Pags. iO, 22,28, "i, 50,
63.

(~) Ib., pago 55.

(5) Congrjs PM.'lgO!)iqlle rte 1881. Dellxieme queslion.
Pag.3'2.



escola fôr de duzentos e quaren ta, foz o cillar
aiuda o numero, tornando a eleval·o a qua
renta e quatro discipuJos por mesll'e ..Ora, esta
fluctuação, revelando alias no. I~glslador 3
accentuada preoccupação de aVlslllllar-se .no
limite de trinta, e não ultrnpassar o ele cm
coenta imprimo, pelos desvios de que se re
sente, 'um caracter de nrbitrio mal justificavel
á combinação que eDgenhou.

Para fugir a estas vncillações, cujo alcance
pratico é deploravel, pois estabelecem de es
cola a escola desigualdade indefinida numa
das principae condições pedagogicas do en
sino - n relnção entre o numero de di 'cipul9s
e o de professores --, não vemos outro ~elo

senão a regra singeln que o nosso projecto
institue, iDcumbindo nos regulamen tos~prove

rem de modo que nunca e confie n um mestre
numero de alumnos.superior a trinta e cinco.

Coeclucaçcio dos sexos.

Não vimos discutir aqui esta debatidissima
questão.

EDtretanto, não no é licito evilal-a de
todo.°exempl.o de nações dignas das mais vivas
sympathias tem fasciDado entre nós algnDs es
pi ritos, raros,é verdade, com o espectaeulo do
resultado maravilhoso des 'as escolas onde os
dois sexos se reunem indistinctamlmte no seio
da mesma disciplina. -

A escola mixta floresce brilbantemen te na
Suecia: na Dinamarcn, na Suissa, na Escossia,
onde qunsi todos os in titutos educativos são
communs aos dois sexos, que recebem juntos
o mesmo ensino (i), na Hollanda, na Austria,
onde, salvo nas tres classes superiores das es
colas primarias, que funccionam em salas dis
tinctas, a instrucção, em regra geral, se dis
tribue no mesmo recinto, bem que em btincos
separados, a meninos e meninas (2), no Japão
(3), onde o principio abrange as duas divisões
da aub de primeiras lettras (6 -13 annos), e
na grande republica americana.

Este ultimo é o exemplo dominante, o que
seduz, e arra ta os melhores espiritos.

Nos Estados Uuidos o systema que elles
designam sob o nome de coeducapão dos sexos,
abrnDge a immeDsn maioria da escolas, ur
banas e ruraes ; é quasi universal, posto que
com variadas gradações intermediarias na dis
posição interior da escola mixta, desde o mo
delo de Baltimore, onde, na sala commum,
« os sexos se acl1nm rigorosamente segregados,
até no dessãs cidades do oeste, onde o alumDos.
ainda na escola normal, se encontram, não só
reunidos nas mesmas classes, mas intermêndos
por modo tal, que haja sempre lado a lado um
menino e uma menina .• (4)

(1) H'PPEAU : L'illstnu:/ion )Jllbtiqlte ell AllgteCerre, pago 60.

(2) BRAUN: RaJ1port de f8i8, pago 2H.
(3) Ib., pago 330.

(4) BumoN : RaJ1)lort de Pllilaaelphie, pag. i27.

°rela torio da cOfimissão franceza de ensino
primaria Da exposiç.ão uuiversnl de 1.876
affirma que lodos qnantos, no Estados Unidos,
se lêm occupado com a educação, atte tam,
como resultado invariavel da sua observação
pes50al, que a reunião elo individuo" dos dois
sexos no~ tra baIhos escolares aproveita se1nlJ1'e
a ambos. (i)

E' o que, ha altruns anno ,depunha tambem,
n respeito dos Paizes Baixos, um illu tre so
ciologista contemporaneo. «Todos os prece
ptores que iDteno tr l18i acerca deste ystema,
tão contrario ás illéas correntes em França.,
as evera Laveleye, «responderam-me sempre
que sé lhe descobriam \'nDtagens, e ainda lhe
não tinham achado iuconvenientes.• (2)

A imporlancia de uma experiencia elfectuada
em tão ampla escala dir-se-bia confirmar u
perabundantemente, em toda a sua extensão,
o juizo, que na mais vasta parte da sociedade
americana corre como araste definitivo, de
João Paulo Richter: «O melllor penhor dos
bon- costumes é a edncação commum dos dois
sexos: dois rapazes, numa escol<l, preservam
a doze raparigas, e vice-ver a. Nnda aliança,
porém, de uma escola, oDde só haja raparigas,
e muito menos por aqueIlas que não contive
rem senão ra pazes .•

Todavia, por mnis deslumbrante que seja a
demonstração, muito haveria que examiDar
ainda, aDtes de nos renelermos ao esplendor
com que tem cegado a tantos.

Será il1diITel'enlemente accomrilOdavel a
todas as nacionalidades, a todas as raças, a
todos os estados sociaes essa particularidade
typica da escola americana?

«Não ha nada que meDOS su possa compre
heDder, e aprecinr solitariamente, num paiz
qualquer, do que a escola. Destacada do com
plexo das institnições e dos costumes, que a
lizeram o que veio a ser, a escola é inintel
ligivel: vê-se-Ihe apenas o cadaver. Seria,
pois, soberanamente chimel'ico o idenI' um
typo de escola uDiforme e cosmopolita, ou
pretender julgar por um só codigo os proces
sos e usos escolares de todos os paizes.• (3)

Orn, não ba pe,}uliaridade escolar, que mais
substancialmente se ligue á essencia do orga
nismo nacioDal, nos E tados Unidos, á sun vida
mesma, que constitua uma expansão mais
nntural, mais directn, mnis inevitavel dos seus
costumes, do que a coeduceção dos sexos. Não
é, pois, uma questão propriamente pcdngo
gica a que ora se nos defroDta; é estricla
mente um dos aspectos de uma questiio social,
sobre cujos termos quasi nada podem as theo
rins e as reformas: a questão geral das rela
ções eD tre os dois sexos no seio de um povo
daelo.

Melhor do que noutra qualquer mani
festação se seDte esta affinidade na propria

(I) Ibid., pago 130.
(2) LAVELBYB : L'illst,·tu:tioll dll pettp/e, pag. 253.

. (3) DUISSOll : Op. cit., pag. 11,.0.
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linguatrem dos americanos. Temos ueante dos
01 hos, opor exem pio, uma dis ertuçlio de escola
normal, e cripta por uma alumna-me~tra da
late rvOI mal Schoo~ de Millerwille, Penn~yl

vania, sobre e te que ito : Devem-se admittir
mutllel'e nos coUe.'Jios ]/ • Di cute-.e em todas
as reuniõe e'colares., escrevia a futura edu
cadora, • i moços e mo as se hno do instruir
em comrlllllll. E' a fórma americana de uma
qlleslão que por toela a par'te se reproduz, e
que vnl ias expres.ões n sume, consoante os
tempos e lognres. Si a discutissemos boje
nalgnma cidade do Orientr, ei provnvelmente
a fórma que tomnria: Será licito que ns
mulhere tl'ansit m nas rU:ls sem veu, e se
entem á me a com os maridos, .em que a

moral publica _periclite? Si estive?semo~ em
Pnris, a questao eslabelecer-se-hl(l a sl.m :
Será decente que as moças bem pl'ocel1luas
percorram as ruas sem companhia? Na Pa
I stina diriam: Creou Deus as mnlheres para
officio m:lÍs nobre que o de animaes de carga?
Em Philadelphia perguntamos si convem que
moços e moças se instrunm reunidos nos
JUesmos in lilutos; si as mulheres são capaze
de desenvol ver as lias facultlades inte1
lectuaes do mesmo mol1o que os homens. g'
sempre a mesma questiio, apres('ntada sob
fórmas oI1rerentes .• (1) Sem duvida; Illas
tambem seria impossi\rel accentuar mais evi
denlemente, .ob o verniz cio hwnow' ame
ricano, as distincções que o sellsocommum e 
tabelece de paiz a poiz entre os elementos
dos a questão,

Difficil seria, poi-, contost~r p1au ivelmente
a conclnsão formulada em Hl76 pelo commi
sarios francozes: • O systema da cocdl1cação
dos sexos na America não é um bem, nem um
mal; ó um f~cto, urna necessirlaue, Com re
lação a este paiz, é o unico sYi'tema lltltural,
o nnico rocional; e o é principalmente no
ponto cm que mais nos desagradaria .• (2)

FÓI'a, entretanto, erl'oneo suppõr que nos
proprio E tados· Unidos o coel1ncação ab o·
luta e sobretudo a abs.oluta identidade de duo
eação entre os doi sexos não tenhan encon
trado impugnações graves. Do um Jado, vemos
a prop~:;anda a que noutro logar já no referi
mos (3), agilada em nome da pbysiologia (q),
euntra o ystema que alaega o dominie do re
gimen coeducntivo até á edade em que a' con·
diçõe da dilfel'encia.ão exual impõrm ás duas
m tade do genero humano neces5idatles tão
divel"a., Do aDiro, ouvimo um dos pontifi
ce da expel'inncía pedagogica na União Ame
rica na ú oelebre uperintenden te de Mas a
chussets MI". Philbrick, resumindo os factos,
as liçõ ,os con elhos deduzidos da, expoj·
ções univer a(\s de i873 (Vi nna), i876 (Phila
delphi<l) e l8i8 (Pari), defenl1er esta tb so :
« ,ti !listoria da educação não esteia o principio

(i) F. BUlsso' : Devoi,'s ,I'ccoliers aIllCl·icaills,.pog. 437.

(2) F. BUlsso, : ROPPol'l do Philade1/hie, pago UO.

(3) Vel' )"'0" 74.-7 desle JJOI·ecor.
(4) CLAIIK&: Seo; iiI cdu<:alioll. - Thc blti!àillll ot a braill.

cle que a coeducação dos sexos Sl'jcI o termo final,
a qne se encaminha n civilisação, A verdade é
]J?'ecisamente a inversa. J (I.)

Como quel' que seja, porém, o certo é que,
sob a no sa atnH1sphera social, a coeducação,
(Lnlpliada (I t((IM as edades, tem inconvenien
tes moraes perfeitamento manife los. Entre
os povos que praticam, mais 011 menos com
plelamente, o regimen das escolas mixtas, se
estende uma especie de ambiente commum,
explicado pela origem, pela bistoria, pelas !n
Ouencia~ naturaes que têm foemado alll o
meio social e o caracter nacional. Quem
podurá desconbecer essas feições de familia
entre os E tados do nOl't(', eutre o escandina
vo, o Oamengo, o escos-ez e o yanl ee ~ Entre
tanto, ahi me mo bem salientes suoos contras
tes : ao laclo da E cossia, a Inglatena; a. par
da Austria, onde prevalece. u ?OedllCação,.lI
Hungria, onde o ensino se distribue ao~ dOIS
sexos em s,llas inleiramente sepal'adas. (z)

Os males, porém, que a critica ~by?iol~gica
revela são communs a todas as ClvllIsaçoes e
a toda~ as raca . Já se não páde pôr em duvida
a proposição' de Condorcd: • r\ .renn ião do~
dois sexos nas mesmas escolas e favoravel a
em 11laç30.. (3) Mas essa emulação mesma,
quo actua com ulI1a energia notavel~nente SUo

perior no sexo feminiuo, altera, quasl podemos
diz r invariavelmente, a saude normal do o!'
ganismo na mulher, preparando a extenunyao
crescente das gerações qne se snccedem. Ex
collellte fOl'ca é a da emulação no escola, com·
tanto (lue se e tabeleça eutre indivil1uos do
me. mo sexo. CollocH, porém, frenle a frente
os doi-, em lodas as idades, e abrir entre elles
a rivalidauo no seio da educação escolar, subo
aJetlendo á prova desse violento estimulante
0[111101' proprio, o brio,. a ~en ibili.dade, .tão
Inelindl'oso na moça, Ó Impr~dencl3 e a~tlfi
cio .• O me mo vem a ser, diZ um mediCO e
edncad r americano, .que tentardes adestear
para se mod irem na carrei ra o elepbante e a
craz,el.la .• (l~) Portanto, ainda admittindo que
~1ío pa em de imaginação os argumeJ)t~s de
ordem moral enunci[ldos contra es e reglmen
no seu sentido absoluto, sobejariam, para nos
prevenir contra elle, as objecçõe~ que lhe
oppõe a hygiene do scx o em cnJa 110ma o
preconisa 111 •

Não quel' esta impugna\ão nossa dizer que
de conheçamos na mui bel' algnma das qual.i
dades precLas, para devassar todos os dOl1l1-

(1) • 'fho history f otlucation lioos ~ot sustoio tho .do·
gma Ihat lho coolioClllion ar lhe soxes IS tho normal boa
lity to wlllch cirilisatioa is tondiag. 'fho rOverso IS truo.>
m"c,l/a,'s or inrormation ot lhe BnTcal1 or EducaI. N° 2.
18/9. Pas. 99.

(2) DR. APATIIV: L'e'tscillllelll. pnb!. CII Honlll'Íe. Rc
vuc Intcrn.at. de I'Ellseign. 1882, n. ~,pag. 455.

(3) CO"OORCE1: Rappol·t ct Jn-ojet dc décret Sll' l'o"llanisa
ti VII OClléra!e de I'nst"lclioll /1 bli?ue, Éducaton dcs {etlllllcs.
Na cl)lIocÇão do H'PPE'O : L'instruction publiquc ell Fl'ance
]I endant lo l'crollltiou, pas. 287.

(I.) DR. CHARLES E, WEST, dil'cctor do uma oscola do
mo ças om BrookJio. V. DII. CLARltE: Tilc bllilding ot o
bmill, poS. 125.
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nios do entendimento, fulgurar em todas
-as esphera: do saber humano, e roncorrer
com o tributo de podero as conq ui~ta men
taes para a evolução progre,siva du especie.
Pelo contrario, no projecto de reforma do en
sino uperior, já lhe abrimos sem reserva as
parlas das nos as faculdades. Nos estudos que
temos ~m mno, aproposito dn idéa já con
templada no plano da nossa reforma e depois
formulnda no (í) projecto do Sr. Rn
dolpllo Dantas, é nosso intento demon traI'
a OPcessid;lde urgente de assentar, mediante
a creação do Il'ceu especinl que vamo pro
por, obre as mais solidas e alllplas bases, uma
ill trucçiio I'cundaria que, om relação ao exo
feminino, sntísfe1ça aos mais exigentes, Capaz,
ao nos o ver, dos mesmo, triumpbos inlellee
tuaes que o bomem, a mulher é digna de uma
educa '50 não inferiorá delle, Sól'flente um pe
riodo ha na sua vida, em que niio Ihe é dado
apressar-se tão acreleradamente quanto o ou
tro sexo, sem damnos quasi certos e prejuizos
irr/:'panlveís para o futuro, eu e de seus Jilho.;
ou, quando o seja, será por meio de uma dis
ciplina modificada, de processos que contor
nem a difficuldade, ' em a tiuerer arroslar vio
lentamente, de nmn série, emfim, de.ntteu
ções, l1e cuidados particulares, que excluem
decididamente o en ino nas mesmas classes,
com as me mas obrigações, entre os mesmo
limites de tempo, ob regTns identicas de tra
balho. Ue de o primeiro alvorecer da arloles
cencin até á completa constituição sexunl da
mulher, dos ii ao i8 ou 20 anno ,é physiolo
gícamente um mal de incalculavel alcance e
irremediaveis resultados educaI-a nos mesmos
banco, ob a mesmn organização penagoO'ica,
debaixo do mesmo regímen disciplinar que
o homem.

Um pedagogo de alta fama no seu paiz e na
Europa, E. Laporte, inspector do eo ino pri
maria em 1\1el.nn, que, como membro da com
missão franceza incumbida pelo seu governo
de estudar as institui\.'ões f' colare na exposi
ção unível' ai de Pbiladelphia, teve occasiiio
de tocar pe, -oalmente. e aprofun<13r, na me
lhor situação desejavel para um observador
escrupuloso, a situação do problema nos Es
tado Unidos, manifestou-se, ante o con
gresso internacional do ensino, em i880, por
este modv :

« Em cortns regiões, nomeadamente noS Rs
tados Unido, preconizam este sy tema; e,
comtudo, a rermos certos e~cl'iptores,alli me 
mo o coração principia a fallar tão cedo quanto
noutl'a;; latitudes, Não 01J tante o extl'eroo res
peito, de qne por lá é objecto a mulher, erá
certo que, nos bancos da e cola, es a di, posi
ção dos alumnos maioros de iO anllos não
encerre perigo? Podem asseverar que não e
produza, num e noutro sexo, umn exeitaçiio
moral, de onde ven ham a proceder ccretas
desorden ? As in{m'mações COII fidenciaes qw' co
lhemos em nma nossa misscTo á rlmeJ'ica, auto
,'izam-no,~ a al/h'mar que operi,qo é mais serio do

(i) Ver o 'IO~~O pl'ojeclo de refol'ma do ensino secwlllal'io e
superio.· (i3 do abril do 1882), art. 25, n. VI, sBiunda parte,

30

que {inflem suppor; e si dUf'all.te as aulas a cal
ma paira na P"1/ ionomia dos ali mnos, em mui
tos dt'lles é o]Jl'Ilas ove!t de uma violenta agita
çiro moral e physica.

«U contacto immediato, nos bancos das
e colas pullicas, entre meninos de condiçõe .
educi/çrlO o sexo diver os, nrlo poderá, noutro
'enlido, encerrnr inconvelliellte~, re nl\anles
de cerlas nntipatbia~, orn voJuntarias, oro irre
Oeclitla. ? Elias maniJcstam-se entre creanças
do mo, mo sexo; e no outro caso mnis se accen
tnnriam. Não venham sob o pretexto de uma
emnlação que mereceria um s vera qualifica
tivo. gabar-nos o:; beneficios desse r gilllen
eguali ta, quepóde assentar hOOlbro por hom
bro, nrotovelando- e, o filho grosseiro de uma
filmilin qunlquel' ao pé de uma jovem educatla
por màe instruida, caHa e de grande coraç:10.
Appello para ns meies de tortos os pnizes da
quelleR mesmos onde nece 'sidades de primeiro
e tabelecimento fllndaram, e con al:fraram esse
regimen, e onde umn popula\.'ão dis eminada
não linhA que receiar fóra da e cola rel,lções
continuada~ entre os nlumnos. Demais, nos
propl'ios E.~tados Unidos se "ne ma liÍ fest:mdo
umn rracção, e em IHui tos I'sla beleci mentos,
mórl11ente nas cidnucs de alg-uma importancia,
os rapAzes e reunem a um lado, as rapar;
gas ao outro, rtn escola .• (1)

Esta palavras, deixando entre 'er, pela fi
dedigna revelflç:io que encerrnm, os serias
descontos que tão completAmente encobre
a e tranbos n cductorn apparencin da coe
duração nos E. tado' Unidos, podem nflo li
sonjeaI' errthu iasmos; mas hão de produzir
impres~ão nos animo reflectidos.

E sa, pelo 'menos, sel'ia a linguagem, talver;
universal, da mais esclarecida parte da nossa
sociedade, si nos propLlzes emo a implantar
de um golpe no nos os co tumes o typo ame
ricano dn coedul:a~'ão escolar do sexos. E
contl'a um embaraço tal bem vã seria a re
forma que se atrevesse.

Não o faremos, pai, enão até onde a pru
dencia nol-o dieta; i to é, limitaremos esse
regímen ao jardim de creança e á escola ele
mentar, entre os cinco e os nJve ou dez
annos da edade in fantil.

Circumscripta a sim, n edutação rommum
ao menino e a menina é exempta de inconve
nieutes; não póde tor senno vantagens, e nilo
encontrará nas familias entre nós os_as re·
pugnancias, que em certo limites não nos
parecem lIe de, presar.

Si algnm dia, nmerieanizados os nossos
costume' (com o que, em geral, não leriamos
senão que lucrar), o systema coeducativo
bouver de nbrnçar em todn a SI!HI'1lextensfio a
escola e o Iyceu, teremos, com êsta, dispo-
içõe do projecto, estaheleciclo a preliminar

essoncia I des e fuluro.
Já não será pouco.

(l) E. LAPonn: L'p,nseigncment des filies e:>:ige-t·il u~
regime spécial et Ull pl'ogramme spécial? Rappol't. No f01.
COl/gres Intel'natiOl<. de I'cnse<gll. I3ruxol1os (i880) , l, Te
scctlOU. Pa~s. 69-70,
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Mestres e ln ·slms. Das informações CJue no momento nos foi
po sivel juntar, org~nizárnos o seguinte

Quadro comparativo das proporções entre
os dois sexos no professorado primaria, em
varias paizes. (i)

cn rn
W -.:
r:::: r::::
o o
cn cn

PAIZES cn cn
!":1 "1

o ~ ~z o o
z "" r::::
-.: p., p.,

'" Japão................... ~877 56.658 L275
~ Pru ·sia ...•.. " _....... ~87'. 48.879 3.502
<> Bnviara................ . 1870 n.f,31 890e 1l03S (Grão Ducado) .... 1.729 270
<> Suocia.....•..•...... ' .. . 3.44', ti6l.""" Suissa ................... I8ii-2 5.750 1.724.. Illlllanda......... 1876 n.570 3.051
~ WuI·tom borg...........• ,I 71 3.71n L883
<> Alsacia Lr,rona ... , ... , 1878 2.357 1.810
E British Columbia ........ 31 27
'" Bromon ................. . 8.61i~ 8.657.;;

..-. Bclgica .... .... " ..... " i875 5./,,1,.:) 5.U05

1,30
1,60
8~O

3,4'13
"·.9G5

in.365
;j8.992

:l!.2.503

398
328
5iO

3.060
l.. ·167
~!"'97
51.7:17

10;; .827

~881

~879

~877-8
~878

1877-8
:l880-~

1877
i87n

BlIonos-Ayres (cid~de) .
Australia Moridional. .
Novo Brunswick .
Ontal'io .
Quobec , ..
Inglatel'l'a O Gallos .
França., .•.....•.......
Estados· nidos ..•..• , ..

Na França, o pai'/' por excellencia da vul
g-arisaão das idéas reformadC1ras, essa ten
dencia começa a vingar. • Auguramos bem,
a este respei to, ele uma recente innovaç50»,
dizia Gréard, na sua famosa 111em01'ia perante
a exposi~ão de i878.• Ao sahir da salla de
asylo, ou escola maternal propriamente dita,
o menino mais bem dotado, mais ele uma vez
o verificámos, ente-se como perplexo e tolhido.
O preceptor representa a regra yirilmente. E'
as mais das vezes incapaz de apprehendel' a
utilidade dos temperamentos. Não conhece, e
em geral pouco pendor tem por esLudar os

Pl'o(essOl'{'S Pl'OreSSoras

i87:J 98.Mí2 i33.iq,8
1876 96.HH 126.54,2
i877 98.3H 139.2i4
i878 101.658 112.807 (3)

Seja quul fUI' a opiniuo de adu um acerca
da co 'du 'aç:lo dos. exos, duas verdades l1a
que parecem hoje defini ivumentl1 adqniri~3~,
inalicnarelmenlc accrescenladas ao d01TI1ll1O
los factos de evidencia unil'el'sal: a precx
cel/eneia da mulher como educadora ela ia·
fancia, ii sua cOlOpe~encia privntiva on direcçiio
lIa escola onde ~e reunirem os doi sexos. A
Succia. que divide o en~ino primaria em
tres classes, coeducando os dois sexos na
tercei ra, ou classe prepam!ol'ia (6 - 8 al1no ),
e na segunda (8 - i2), canOa em gernl o
ensino, nes.as dnas classes, a professoras,
« mediel'.L {'xcellellle », diz Uippeau, « e que por
muitos motivos se dev,'ria adoptar lJlW,! todas
as escolas. » (ol)

A lei wnrl mbergueza de 30 de dezembro
de 18i7, ar[. l°, que se inscreve DJS devi?1"{'s
dos pro(essol'{'S prima.l·ios, autorisa, no arl. !;lJ"
a nomeacão de mestres, não só pal'a ns escolas
mix.las, 'como para as classes inferiores do
sexo masculino. A mesma disposição preva·
Ieee, em geral, qunnlo a essas classes e -escolas,
no outros raizes allemães e na Austria. (2)

Em Portugal, D lei de 2 de maio de 1878
determina que ilS escolas mixtas serão diri
gidas por mulheres, e permitte confiar n pes
:oa. deste sexo a escolas do outro ( art. 21) ;
mas quer numas quer noutras Ilão acImitte
:11 umnos maiores de 12 an nos.

Qllanlo aos Eslados Unido~, é eonhecida a
pJ'epolldeJ'~ncia. iml)1en a da mulher, CJue de
dia em dw maiS, naqllelle palZ, vae absor·
vendo em si a flluCÇi.lO do ensino popular.
Eis o quadro drs e movimento no quatriounio
ele i87õ-8:

Ao todo, pois, nesses cinco E lados, 29.876
mestres e 53.283 me, tl'a .

Si consul tarmos a ostatislica especial ele va
rias partes da União, veremo., por exemplo

(I) 11l~PRAu: L'illsl,·. pllb/. dalls I~s E'!. ,/tI NOI'd, paS'. 5ti.

(2) GRünll: L'ells~igll. I"·i"'. à Pal'is ri ,lallS Iv déparl de
I.i &cille, rio 1861 à 18ii, pago 107.- nr.AU~: RappOl!
dei i8,IJag.21:i.

(3) Reporlof I'IC COlllmil'iull of Educ. (01' 1819, p3g.
XXVIII.

(I) I/I" I'ag. nll.

No TIIinois .
No lown .
No Michignn. " ' ..
EI1l NewYol'k .....
No Massachusset .'

Mestres

8.97J
7.573
3.954,
8 .16!~

i.2f2

J1!est'l'as

12.737
i3.579
9.662

22.505
7.537

(~) Nolo·so, nos algarismos concernentos aos Estados
Unidos, qno não so comprnhondom nosso compnto 2!,.:l60
mostres o mestl'as, indiscriminados nas ostatislicas, que
portoocom á Lnisiania, ao Missolll'i, ao Ol'ogon, ao \Vis
cousin, o ~96 quo tocam aos tOl'l'iLorios indianos.

A F"ança depara-nos um facto digno do allonção: o nu
moro lia PI'ofOSgOr03 o adjuntos, quo, om ~8",3, ora de 1,7.30i,
om ~877 sobo "polias :1 51.7:17, croscondo, pois, ~29
annll:1I01onl0, ao passo que o das professoras, quo, no
primeiro dosses dois annos, não passava do 2 .23[', no
segundo chegava a 58.992, avu1lando assim por 3nuo nOI"
ou seto "ozos mais qno no outro sexo.

Repo.-l of lhe COllllllissiollel' of Edlloaliol/, pago XVIlI
XIX, CIC, CIC'" CCIV, CCrI, CCVlI, ccnn, ccx.- M"ONTIIAYE :
L'instl'. pOpll/. ell Ellr. el allx E'I. Unis d'AlIlél'., ,,01. r,
pags. 26, 07, 1l0, ~ ln; vol. 11, pali. 2V" 35.- STcn
PAR"": 0)1'. cil., pago 83.- SAR'"CNTO: f'I(Ol'me sob,'c
el eslado de l!l cdltcacioll comwI CII ta capil'l, pag. 13.
Rcport of lhe Commillcc ofCoIIl/cil on Educatioll (Englanil
allil .uales); TVi/h appe,l(lix. P"escnled to bolh Holtscs of
Pdrliamcl/! by cOlllmand 0r HeI' Majcsly. Loudon, 1882.
Pago xx.-lIfil/islàl'e dc l instr. pltbl. ct des bealtx al·ls.
SfJJli'liqllc dc l'cl/seignemellt primoi,'o. Slalis/iqltc compal'dc ilc
l'cl/seiq.lClllcl/l pI·illlairc. P3ris, MDCCCLXXX. Rapporl Sllr
la slalislÍ)ltc de l'enseigll. pl'im. (1829 - 1817), prC6el/ld paI'
I" GOIll!llissiOll ll~ .<101. de l'cllseign. p"il/to à M. Ic millist.
de l'illSII·. Imbl. PI'ésidcnt, L..vAssl<on. Pag. LXXXIIl.



Caixas econolliicas escolares.

Cabe, si nos não ongnoal1los, a priori dado
desta iLloa, no dominio da Iegi !nçii'o ontre nó,
(2), ao decroto de 19 do nlJril. (Arl. 4,0, § i.'')

(r) Gp,eA"U; Op. ei/., pagJ. lU6-7.
(:1) A fUlldação ,Ias caixas economica' oscOlal'6$ ti ori

I:inarbmonte itléa fl'ancoza. A [>rimeil'a do todas foi osta
h ler.ida rol' M. Dulnc, rl'ore "01' om Mans. aos 1" lle maio
rio 1811. Do i836 a -18'.0 50 illstilllil'am caixas oconomica.
o:;c~lal'..:J5 om AmiollS, tJl'onoblo, Lyão, Paris, Pdril'1ucnx o
\"an:l.B ontl'a chiados do Fr:t.nça. O pl'ÍlnOíl'D r(Jm~-' 01lP'
jugloz datardo í837; cm Gl'oDl1ock. Es:;a_i!~sLitlli!!iIO po':
aotl'Ou om \ erOlla no anno do 18\.1, no Saxo 'VcimOl' no
'\Vul'temborg om 1846, na Pl'ussia o Suiss", cm 1851 na
[Iungria cm :1860, na Dolgica om i830. A Fl'anra donta
presenlomonte iO.'lGI caixas economicas escolares com
'liS.'!:!5 dOIJOsitUlltO 04,.21.6.613 f"uncos (LI . L608:6>~.~200)
dopesllados. •

VOI' : uepal'IInOlll o( lh~ IlIlel'jor, Bm'elw o( E,Lu ~lioll.

FI(I!! ywrs o( (l'oI1<Lo"I "' Belglull, edlleal'oll iII JlI/III'J
U!ir(1 illterllalioll. geollra]l". eOIl,7"055 ai Yeniee iII 188] iL'i:
tiJracy aliá c;'ime in Fl'ance, s,;Í1lJlJt s!win:7 bclUks, ani' Ilt[tt.
""JiOIl 'I! SlIefTleld. ( 'ashinglon, l 81. ) Pago 7.
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acccsso::, tão variot', tão mul!iplo~, clo:sns in- I Para a lovnr a oO'eito, baixou o reg. de 12 de
tclligcnci:ls juvonis. E' a classc que mais ex- janeiro de 1882, firmado por um dos mai
p rieucia requer, o do orclinario cabe ao que illu Ires ostadistas do nosso paiz.
de menos di ·põe. Para aGclimar a creanl;a :í Em que peso, porém, aos entllnsiasLas, não
oscola omprohendemos entregar n profas oras participamos das ua sympathias.
as clnssos elemonLaros do sexo masculino. A Com pezar no~ ufa lamos das esperanças
mulher enthesoira OJlI si o instinclo dn educa- genorosas depo iLndas por tão sinceros amigos
ç1io, Fillw, irmã, esposa, mãe está habiluadn á dn boa cau a da educação popular ues a con
abnegação, ao sacrificio. Sua firmeza impre- cepção, quo excluimos do nosso plano de re
gnada cio ternura capliva o menmo. Sua intel- forma.
ligencia ponetrante o delicada presta-se aos I D'onlro Lodas as iuno vnçõos quo se ron travor
desejos da ing-eoua creatura, sem se lhe es· tem no torreoo das iostitni~ões o colare, não
cravisar; assenhorêa·so, .em esforço, ou por conhecomos nenhuma tão duvidosa na sua
um esforço amoraval de todos os impulsos do phy iOllomia moral, t~IO mal afferida ninda
seu espirito o do seu coração. Opulenta em pela oxperiencia, tão problematica nos frucLos
recu.rsos, engenhosa, inventiva, abe variar os que se lhe auguram, o celebram.
seus meios de actividade. Adivinha o que Ille Que é o que com as cnixas economicas pre-
não en inaram. Nno enfada nunca o peque- tendeis influil' ao menino ~
ilino, porque com elle nunca se enfnda. Ma- U sontimenlo dn economin.
damo do l'I1ainte11011, que &nbia do assumpto, Excellentementc. Bemvinda osta lemlmlllça.
dizia, uma feita: • Qualquer, a podor de bons Nenhuma inlluoncia mais educadora 1I0 quo
conselhos con eguiráoclucnl' uma creançn, elos essa: por ella lho enrniznrcis na alma os ha·
dez aTIno' em dounte; Illa~ oLé e3,a edado biLo do morig-ernção, de independencia, de
não ha agudoza do preceito, que baste; é fil'mczn, do sobriedade, de desproz do IUKO,
mister gonio; e com eslo ombaraço o!.: llOmens de sor'onidade entro as privnções, de ausLerozil
não se sabom haver., (1) nos costumes. Por ella enrijareis o carncler

Enunciadas por nós neste Lom estns iJéas, do pobre pril'a as durezas da sua condição, fi

qUfllltOS ns nfio taxariam do sentimentali mo e do rir.:o para as contingencias do sell futuro.
poesin Valha-lhes pois a nuloridade do Optimo pen-amonto, pois, o vosso. Mas ostaes
maior, do m,lis pratico elo todos os refúrma- bem certos de vos não illudil'lles ~ E' realmente
dores do ensino que a «rança llojo conhece, a economia, a nobre econo oia dos corações
si Ibe não v:ller fi eloCjuenein dos factos quo honrados, o quo essn invenção trará ó indolo
ndduzimos, o que nos eSCUS['1ll do outra qual- dos nossos filhos?
quer ju ti{jca~ão, em apoio elas di 'posições que Primeiro qüo ludo, a economia é um senti-
o projecto ne La parte estabelece. mento intelligonte; e o espirito da modl~l'I1a

Eis o a que ellas e rcduzeUl,Ilo seus pouLos educação não permiLlo aclmittirdes na escola
cDpiLaos: movei algum, que o não seja. Ora peis, esta·

1.) PerLence exclusivamonle á mulher n reis b m segúl'os de que, promovondo entro
direcção dos jardins de creanças e e colas do cronnç:t~ o gosto, o prUl'ido, o nlvoroço do
soxo feminino; juntar dinheiro, ns osLejaes induzindo a pro

2.) Exclusivnmento lhe toca, oU!l'osim, a cederem sob a consciencia roileKiva dos nclos
dirocção das escolas mixtas (7-9 nnnos e que praticam? Acredilaes que lhe conheçam,
9 a U ; que lhes pos"am conhrcer a significa ão, II im-

3.) Para o magisterio das escolas elanwn- portancia, o nlcanco? Pnra lal fórn mistersup
ta~'e~ do soxo masculino (7-9 annos) é per- POI' ne~n iilaile.a noção prnti~a, :l . pe~'cepção
mlttlda n nomenção de pl'ofe.sol';}s. real, Bao tJ1eonca, mas sentida, Intima, do

valor cio dinboiro. Mas semol hanto presnpposlo
seria erroneo.

Não é senão no decurso da vida, pelo h'acto
com os homens e as coisas, polas diillculdndes
do grangcar a snb.istencin, ou lIo <IClldir a ella
com o I' l;ur~os adquiridos, pelas nece, silla
dea quo fi s "ae fazondo aLra\reSSilr o cumpri
monto elos devores dOU1(1sticos e soeiaes, que
começamos a sentil' o preço economico do di
nheiro c a utilidado mor~d da sua nCCUUlula
ção. a pueri ia nunca o obterei~, ontre os
mais bem jwendados talentos, cotro as com
ploil:õos mnis hom dotndas, Qno é o que 10
grnes nLno com o YOSSO alvitre? Apcnn~ cos
tl1mnr o menino a [IíTl'iconr-so lIlall'?'ial111wle
ao dinheiro pelo dinhoil:o, em o senLimento
dos sacril1cios que ello representa, dos benefi
cios de que é su:cer,tiycl, dos inrortunio' dI.'
que nos livra, do papol moralisador que :l • un
privação exerce sobro os que o poupn111 som
avidez, solJ a inspiração de uma virtllosa pr vi
deneia. Nto ó eolão a economia; é o (riste
nmor do oiro, o fJHe semeap.•
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o que s~gl'a ~ economia, é o trabalho. ElIa
não seria rc:p Havei o ~nta, si não lJolJl' se
n ·:ta fonLc. A crBanca não exerce pro
fissiio, não \rence salaria, não percelJe
rondas. A unica origC'l11 logiLimu, p rtauto, rio
peculio que o Illpnino vae apuI'ar nas mãos do
me-trc, ostá na Iilit'ralidade da. pes-oas que o
carcum. A liberalidade dos paes e proLector~s,

diz o decreto. Assim que itles accender no e 
piriLO das creanças a prcoccllpa ão de merecer
o m;:ior numero pO' ivel de presente pecunia
rios, (l facilidade d pedir, e p()(jir dinheiro. E'
aos paes, admiltamos, Ó aos tntore , que es es
pedidos se irão ubmelter. Ma, ainda a im,
será digna de :\Ilimar-se es-a dispo 'ição?
Principiará pelos pae-, fi niio tardará que e
estendu a estranhos. Estimul dó pela rivali
dade com o cOlldiscipulus, come(:ará o menino
a cobU;ar, ou supplicar dinlJeiro, a enLlr re
cre~cer-Ihe o contentamenLo na proporção do
numero de moedas que a mão inhabilmente pa
teroa do progenitores lhe tinir na algibeira.
De L'al'te, em vez de o fazerdes amigo de con
qui tal' a superioridade pelo propt'io lrabalho, o
inclinareis a almejar a fortuna pl'los lances da
benevolencia alheia, o anil1lareis a requestar o
snpel'fluo, o levareis muitas veze a conlamin3r
no inlere se a cariCias filiae . Com o veso,
quo necessariamente estabder.ereis, de aIJi
ciar, ou fe tejnr pre.ente', prillcipinreis a
eivar-lIie o sentimento, que a economia, pejo
conlrario, deveria fortal ceI' da iudependen
cia pr soai. Tocado no amor proprio por essa
infeliz emuladio, o rico experimenLilr::í nns
enLranhas a odiosa soberba da fortulla de s us
paes, o pobre corurá da pobreza honeSla do
~eu bel' o. .

Quer'eis alJazrr o menino li economia?
Louvore vos sejam dados. Mas deixaes o meio
facil, beneOco c natural, para o buscH numa
combinação arlificial, dillidl e occasionada a
perigos. O que a croança natllralmente sente
em si, ao seu alcance, ob o dominio da sua
pes oa, como expressão di recta, como olJjecto
immediato da ua propl'Íedatle, não são quan
tias de dinheiro, que só excepcional e ,pas i1
geiramente lhe podem ir ter á' mãos: ó a sua
roupa, os eus livros, o seu material de tra
ball1o. Eis o campo onde a haveis ue exercitar
na virtude, que vos propoodeti a in tillar no
tempel'amento da infancia. CilOJPO Ímmenso,
de continuos reCUI'"O', de infinitos aspecto,
onde cada momento vos e tá ug-gerilldo as
liçõe mais impressivas, as mai pura inspi
rações de bondade, pureza e honra. E' por
ahi que inoculareis a economia, sem insi
nuardes a cobiça; que, pelo ·onlrnrio. alliar i'
suavem,mte a economia á devoção pelos
no'so s melhante . Sinta n creant'i1 no ve 
tido que Il1e mantem o decoro, que a preserva
da intemperies que lhe acautela 01 saude, no
calçndo que 11113 protege os pés, no chapéo que
Ibe abrigcl a cabeça, no livros que a ell1'ique
c m com o en ino sinla a acção providencial
de eus pae . Dõa-Ihe a inferiorid;lde, o de 
go lO, a humilhação, o de credito de os Lrnzer
~al a 'iado, ou r to, pelo eu desmazelo,
peja ua cle tima de j pl'opria, ou pelo 'eu
hobito destruidol'e. CRls·lhe no aD"Ímo o

evidelll'ia dos ~cri(jcios que imporlaria a re
paração dOti e trng-os do cu desleixo, ou da
SU,l maldade. Amarglle-Ihe a dor de enjoar
o outro pela impressão de. agradavel da ua
pr ença, o corpo de delicto do.' eus maus
coslume~ estampado na sua pe soa e nos seus
in tl'UmenLos de esludo, a vergonha de Rentir
s IJre si os olhos jllsticciros da classe que a
cerca, a necessidl)de de compul-ar e expor aos
olhos dos seus mestt'Ps os restos de um livro
dilacerado, a ingratidão de pag<lr o amor
de sens paes de, presando, e arruinando o
fructo do trabalho e das privações delles.
Veja que e se ve:tuario, em tamanho mer;os
preço havido pelo seu po suido!', cobriria
mais digna e proficuamente o corpo transidQ
e debil de outras creaLurinl1as da mesma
edude, mais desvalidas, mas melhores, que
openlm milagre' de perseverança e invenção,
para disputar ás desLruições do tempo o da
mi. cria os reslo dus andrajos que mal as aco
bertam, e Ilue esses livros,de-aproveitados pelo
estudante qU9 se n~o presa, poderiam ter fe
licitado a innnmeros de3ditoso , a quem cir
CUIII ·tancias dolorosas alfastaram da escola,
mas que a poderiam honl'ar' pelo seu coração
e pelo seu talenlo. O mestre (e não lhe será
dilliciJ, si souber o seu offieio), o mestre que
laes senlimentos de perlar, es c torá desem·
penhado eficazmente a missão, a que se pro
põrm, mas de que são incapazes, as caixas
conomicas escolares. No menino que zelar,

com a consciencia do bem que faz e do mal
quo evita, o seu fato, os seus livros, a sua
I'ernllnenta de trabalho, tereis firmado para
sempre nas mais solidas raizes o amor da eco
numia, ,cm me'cla de egoi. mo.

El!thesoil'l[?, não li economiza1' ; e as vos as
caixils economicas não ensinam senão a enthe-
oirar. Econ'múza1' J sabe1' accwnula-r, e saber

gastar. Hn de peza neces aria ; ha despezas
pre tadia ; ha despeza ,qne importam lucro
positivo; ha despl'zas sagradas.E o vosso b~n

cos escolares não dizem senão que a economia
e 'tá em não desembol 01'. Na alma do menino
existe nm manancial de doçura, que se desen
tranha nas mais generosas sympalhias. Quantas
vezes não o vemos, commovido ao aspecto dos
orrl'imentos da pobreza, entregar-lhe o pão da

bocca, pôr nélS mãos do cego a moeda que
con titue toda a sua riqueza, ou coner ao
bl'élços da mãe, intercedendo por uma esmola
para o desvalido I Eis UIII especLaculo tri vial
em todas as familias. Nenbum de vós certa
mente buscará l:orrigir impulsos desta ordem.
Que pae, ao contrario, e não julgará ventu
1'0:0, fa llitundo-os? Que educador não se
sentirá dispo~lo a animar' esta inclinação an
gelica? Poi' bem: a tendencia dos vossos mon
le economicos na escola é precisament esLan
cnr a fonte divina destas acções. Elia - e
tnuas a deste generQ, Lodas as de ta natureza
- vil'iam desfal 'ar o pecn/io do vosso capita
litita de nove annos, envergonhando-o da ua
fraqueza seutiwenLal, fazendo-o enfiar J.a ua
in 'apaL:idaJl~ ua ge tão dos seus b-ens.

CU1l10 vedes, não no' occupamos até agora
cum cerlos ri. CD de corrupção, a que páde
expor a puericia a idéa fixa de amo~toar nu-
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rerorm~ do en 'ino secundaria, que nesta sessão
YO "ubm Hemos e onde s di põe:

• Qunnd ;1. e< olas primaria. e -tiveJ'pm 01'
gani:adas pelo plano dc~ta lei, dará entrada no
Lyceu ct apP"ovarão ?las luater'ias do segundo
grctudo ensinflcscolar. I (AI'L. 78.)

Seudo, com etreito, de tres graus a consti
tuição' que phlllejamo, da e cola, claro está
o pensamento, que desde o começo a, sentara
mos, de que o terceiro grau do programma es
colar entendt)l'ia, em parto, com estudo em
cuja esphera, entre nó, Ó aos e tabeleci
mentos de en ino secundario é dado peneIrar.

Numa das tres grandes capitae do Oe te
nos Estados Unidos, em S. Luiz, um inque~
rito, a que se procedeu, ha annos, acerca da
proporção em que se combinam, nos bancos
da escola superior (/tigh scllool), as varias
clas 'os do povo, estabeleceu, relativamente ao
periodo qne vae de i8õ9 a i87õ, esto quadro
discriminativo das profissões a que se votavam
o paes dos alumnos :
Neg.ocianles ...... L i39, dentre 5.080 meninos.
Ar linces. •. . . •.. . • 6U2 »
Agente, caixeiros

e empregado do
com mercio ..•. '

Operarias de fabri-
cas .•............

Erupregado, de ad
III inistrações pu-
blicas "

FalJrican te..•. ' .
Lavradores .
!t.lechalllco', jorna-

leiro' .
Bateteiros . , .•... ,
Co tureiras ..
Carreiros .
La"adei ras , .
Não ela jIJcados

( por falta de in-
formações) ..... i.H2 I

Alludindo a este facto, lão admiravelmente
caracleri 'tico da org:mização do ensino po
puhll' na União AmerICana, a commi são de
legada pela França á exposição de i876 dizia:

• Aqui está um paiz, onde se contam muitas
centenas de escolas superiores, publicas e gra
tUitas, por força do mesmo direilo que as
inumas escol:ls. E~tão cncorporadas ás escola
primarias, são ad l1l inistradas pelas mesmas
auctoridades, custeada pelo' me mos subsi
dias destinadas ú mesma população; e, todavia,
longe de se limitarem ao estrictam nle neces-
ario, ao mini mo de cunhecimento requerido

para tl'an por a Call'goria official dos tlDa/·
phalJt>to, essas escola primarias supedores
fundam o que se poderia denominar o alto en
sino popular. N:io são nem escola prou sio
nae',nembastarda' imitaçõe dos collegios
cla sico ,lIem universiuades em miniatura:
S110 e ~ola' Crancamente pOiJulare , mas talha
das pala Jar ao povo o melhor, o mai /Juro,
o mais elevado na educação liberal. Tão abrem
particularmente carreira alguma: conduzem a
tod3', em ex.cepção, uom discrime. Não for
mam ll ...m oengenheiro, nem o architecto, nem
omedico; não preparam nem o industrial, nem
o negociante; mas produzem uma juvButude

De varias pontos, entre nós, a propo ito da
organizaçfJo que demos ao Imperial Lyceu
Pedro Ir e das especialidades technicas em que
dividimos O, seu plano de enslllO, trmos ou
vido inquirir si, a par dessa in tt'Ucljão que
prtlpara para a univer idade, paI'1I a carrei
ras liberaes, para varios ramos da applica ão
scientificn, ou industrial, do trabalho, :l com·
mi ão nno reconhece a neces idade de uma
educnção que eleve todas a clas:es acima do
nin" habitual da e'coJa primnria. e forme, por
a im dizer, a ·instl'ur.çào se,;und01'ia popular;
que. em e devar até á altura dos Iyceus,
aprofunde, n seio de torlas as camada da
nação, certo conhecimento e enciaes, ba e
de toda a cultura humana.

A l'e posta a osta rI uvida já se entremos·
trava, porém, sen ivelmente no projecto de

merario. De proposito evitamús este lado do
a~sumpt?,. para tirardes sentindo a que pento
sao decl IVOS na rondemnariio absoluta da
idéa refutada por nós o. arg-umpntn pl'dago
g-icos. ainda na mais elevada es"hera da ana
Jy e moral. Si quize. pmos porpm, Ja. tincar
os receios a que acabamo de alludir, bas
taria, talvez, invo('ar a experif'nria do profe 
sorllrl0 no municipio' neutro. Cheg-nm á nos a
noticia exemplos de preceptore "lo mai dis
tinctos desta cApital, que renunciaram defini
tivamente á tentAtiva elas caixa economicas
escolares, constrangidos por factos que des
abonam profundamente a influencia dessa
ius ti lui(·ão.

Nf)m se dig-a que a opini1ío adeantada se
pronnncia contra nó . A verdade está em que
a ulilidade das caixas economicas escolares é>
por ora, uma simples h!Jpothpse.

Contra e]]a se Jevantam Juizos dos mais
em inentes. Bastará ciLar o da pedagogia :Jus
triaca. Em competencia profissional nenhuma',
hoje em dia. a excede. Escriptnres la mai~
alta autorielade no assumpto collocmll-na. até,
á frente das nações educarlora . dos grandes
reformadores do ensino ne te seculo.

Pois bem. Eis a opinião do professorado na
Austria: .

« Os mpstres ((ustri'lCos são qllasi unanime
mente (almost ttnanimollsll/) oppostos á cl'eação
de caixas economicas escolal'es. As sI/as ob
jecçõps assentam em fWl(lamellto.~ l)pda.lfolficos.
Niio podmdo .lfanh'lr, dizp""" elles. a cre"nca
não póde economisal·. Em vez de infundir ao
menino a virtude da economia, não vades assim
enramillh·tl-o a obter din/leil'o por meio' con
demllavpis (Ii?! falsP meatls). dominado pelo de
sejo dp rivalisal' com os condiscipdos. E' ((nti·
ppdagoqico,de mais a mrtis, ar'lummtam, embeber
a infallcia em preoccupaçrips tão prematul'as cmno
as de dinheil'o e especulações pecunial·ias.» (1)

Extensão dos estudos escolaras:
a escola superiúr .

(i) IUpol't or tlIe OOlllmissioner of Edur.ali,n, pago OLXXxn.
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intelligcute e viva, aJfeiçoalla para lodos os
estudo, apta a c colher entre as varias profis
sões e '3 paz de pro peral' em cada uma. Este
segllirá para as univ rsid3des; outro adoptará
o cOO1IJlercio; haverá dill'erenças de oficio, mas
não cclncaçàll desegual. Até onde a cgualdade
social fôl" exequivel ne te mundo, é pela hig/t
school que o ha -de ser. » ( 1.)

Ora, separado, como nos achamos, d'a Ame
rica repo blicana pela diversidade das fÓl'mas
politicas, estamos, quanto á egualdade social,
profulldamente irmanados com ella; somos,
no mais alto grau, um paiz essencialmen te
egualislll, uma sociedade intimamente demo
cratica, onde as classes se destacam tenue
mente, por distincções mais ou menos facticias,
ephemeras e superficiaes. E', portanto, com
o mais vivo interesse que, ante o espectaculo
maravilhoso lia hi,qh school americana, somos
levados a estas questões: em que consiste o
seu fim? que caracteres determinam a sua
funcção? cm que limites uma in tituiçno tal
seria acclimavel entre nós?

Responderá por nós quem melhol' do que
nóS o possa fazer: M. Harris, o sabio super
intendente escolar de S. Luiz, cujo nome tão
reiterallas vezes se reproduz sob a nossa
penna, < Niio é», observa a autoridade que ha
pouco citavamos, alludindo á passagem que
vamos transr.rever, <não é só a opinião de um
dos homens mais competentes no assumpto:
é tambem o quadro perfeitamente fiel do que
se póde r.onsidel'ar como o curso de estudos 01'
dinario e médio das /ti,qh schovls actuaes. » (2)
Ora, pois, eis as palavrlls do preclaro peda
gogo :

< Qual deverá ser normalmente., perg-untn
eJle, <o cyclo de estudos de umn s/dgl! chool f

•Mas que vôm a ser os est[lbelecimentos desta
ordem, senão o traço de união entre a educação
primada, n que fnltava a cupola, e a 'educa~ão

secundarin, que carecia de base ~ A sua
runcção pedagoO'ica está determinada, logo,
pela sua funcção social, Sem desamparar' os
estudos da escola pl'imaria, QU'3 recapitula,
completa, e aperfeirun, trauspõe-Ihe, todavia,
ns fronteiras, estende-as até á educação secun
daria, e conduz os seus discipulos aos umbrnes
do coJlegio,

< Para fixa1'll10s ns idéns mediante nlguns
cxemplos,-úgeograpl1ia descriptiva e politica
li Itigh school ncrescen tnrú n geogl'aphia phy
sica e economica; á hi loria da America, n Ilis
toria universal; nos êxcorptos lidos e appreu
didos uos manuaes de leitura ("eaders), um
cu)"o de Jitleratllra ingleza, com o estudo
de aJg-un, grflndes nutares, Shakespeare,
Millon, talv z Spencer, Pope, ou 'iValter
Scott; ás liçõe oraes de hi-toria natural, o
e tudo nprofundado de uma, pelo meno , das
sciencia- que inve.tignm n natureza organica
ou inorganica. Ernquanto ao dois ramos pl'in
cipaes da escol:l prinHlI'i:l, a lingu.a (represen
tada na I itura, n:l escripta, na orthographi:l,

{ J

(I) 1b, ,IHIg, GOS.

(!!) Em O}; ~ R~ppDI'I de PlIil,d pago 'l9G.

na grammatica) e as matlwmaticas (represen
tadns pelo calculo e pela arithmetica elemen
tar), - 3 e cola sUlJerior os reconsidel'arú,
e aprofundal'á o mais po sivel, addicionando
á prillleir,1 os elementos do laLim, á 'egunda
:l algebra, a geometria, a trigonometria.

« Pelo que toca ao grngo, é questão deba
tida. Talvez as nossas universidades de E lado,
que forcejam ligar o. ensino superior ao das
high schools, e estabelecer um systema regular
de promoção da high school para o collegio,
façam a concassào de eliminar do gráo pre
paratol'io o grego, fixando no collegio o eu
ponto de partida; comtanto que nos outros
ramos seja solido e compllillo o estudo do,
latim.

< Poderiamos, consequentemente, reduzir a
cinco ordens de estudos o programma idéal
das Iti!l/t sclwols, não levnnda em conta as
modificações e combinações por que deve
passar, afim de satisfazer ás necessidades di
versas das varias local id:ldes .:

« 1. o ESTUDO DA NA'I'UllEZA lNOUGA 'leA.

A. Leis geraes lia natur za, ou scien()~as
l1Utthematicas (arithmetic~, algelJl'a, geometn3,
trigonometria) .

B. Sctel!cic!s physicas (physic:l e chimiGa).

< 2. o ESTUDO DA NATUREZA ORGANICA,

Geog1'aplúa phy ica, :lstro~omia, botanic:l,
zoologia, physiologia egeologia.

« 3.o ESTUDO DO HOillEM, SOB o AFECTO THEOUICO.

A. Pltitolo/lic! (latim, gl'ego, fl'ancez, alie·
mão) .

U, Phitosophia (psychologia, lugicD, moral),

< q,. o ESTUDO DO ROMR'M, OB o ASPECTO FRAnco,
ou SOQlAL.

Historia gel'al, constituição do paiz.

« ri. O ESTUDO DO 1l0:lrmM san o ASPECTO ESTHETICO'

fIistoria da litteraLura vern:lcula, Shakes
peare, ou ~u..!-ro auctor. Rhetorica (exercicios
de composlçao e declam:lção) desenho historia
d:ls bellas arte ). » (1) ,
,. J\mpli~do a~~illl .u dou2,ioio. da escola supe

1101! ~brangellu pl~porçoes exaggeradas, c in
vad.lr13, na sua 1l?:llOr parte, a competencia do
e~slUo se~uudarlO: Em ultima an,dyse, sob
a!nflUeDCla dest,ls Idéas, ess grau da instrllc
çao .p~pula1' nos Estados Unidos, em vez de
se limitar ao se~ pnpel de escola dc apcrfeiçoa
mento c nrlucaçao geral, nssumiu o caracter de
e .col.a profi siDnal, chega~do a invadir a p1'o
vlnc2:l qos estudos tcChlllCOS de engenharia.

ao sao e;;t~s as naSS:lS intr.nçõe , propondo
vos n f~ndaçao d~ es~ola pI'imaria superior;
mDS unlCamenLe Instituir nella um foco de

(1] R~~ltvrio acerca llas· escolas 1'IlbliNS de S _ Luiz (187'i:i).
pag•. }'''' o sogs. Ap",t BU1SSO~ : RappOl't de Pitiladelpllllags. J08---9.
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eàucacão commum ás necessidades de todas as
carreiÍ'as e situações social's,

Com este fim, começamos por supprimir do
programIJ.1a americ!lno o I~tim, o grego e as
Iinguas vivas de outros pUlzes.

Ao nosso ver, e neste ponto estam~s com.o
autor do mais profundo livro dc phIlosopl1l.a
pedag-ogica dos nossos dia ('1), • por mais
l)leno que seja o nosso accordo em qne o co
nhecimento das linguas modernas encerra seu
valor especial, pela .fa~ilidade, q~e nos pro
porciona, de ler os. ~rlgIlla_es, praticar com Os
estrangeiros, e vIaJar, nao se conclue que.o
devamos comprar á custa rle outros conl1ecl
mentos, cuja importancia é \l'ital », Ora" essa
reducção de conbecimen tos cuja ne~essl,dade
se recQnhece fundamental a proporçoes Infe
riores ao indispensflvel, é precisam~ntc o que
succederá sempre, desde que se queiram com
'prehenelel' nos limites da instrucção COI11t?~m
a todas as classes acquisições como a dos IdIO
mas classicos e a das linguas vivas,-mórmente
si não fàr possivel estender, como se estende
nos Estados-Unidos, o perioelo escolar. a d~ze

annos, divididos pelos tres graus pl'lmarlOs
do ensino.
. Os ramos de applicação intellectual que a

escola sup'rior deve tl'ansmittir,. são aDuelles
que, quer como sabeI', como orlen~çao pa.ra
os nossos 3clos, quer como educaçao ou diS
ciplina mental, reuniren~ a maior s(":r~ma de
valor, « no camcte1' de mews de pl'cpal'açao parCt
a vida completa., (2) E, quan~o aos elementos
que constituem essa preparaçao caba I para a
vida, a classificação de ~pencer parece-nos
inquestionavelmente a mais bem fundada,

Nessa escala de estudos, o primeiro que se
impõe é o da sciencia • que conCflrre par~ a
preservação de nós mesmos, o?stando a rUIll,a
da soude •. (3) RealOlen te, • SI uma saude VI
gorosa e a energia moral que a acompa~haJ?

compõem, em relação a~ homem, ~s p~'lmeI
ros elementos dc feliCIdade, a SClenCla que
tem por objecto a conservaç~o d~ tão grande
bem não cede vantagem a screncla alguma J ;

pelo'que • um curso de pb ysiologia, tão ~0?1
pleto, quanto seja mister para nos lel[a~ a l,u
teJligeneia das verdades geraes desta ~clencra,
e ensinar-nos o tel-a em conta na Vida quo
tidiana, deve fazer parte, cssenci(~lmente, ele
toda educctcão 1'acional.. (11) E' Homenso o
alcance desto proposiçào cardeal; porquanto a
instrucção pbysiologica, a qne e prende .fun
domentalmente o conheci me~to da hyglene,
importa não menos ás funcç.oes paternas na
educação da prole, ?O que .ao .lU,teresse pessoal
de con ervação da vlda no llldlvldno. «Quando
filhos e filbas., diz o itlusLre sn~jo, • se .de
bilitam, e enfermam, os progenlt~res dao a
es e resultado o nome de infortulllo, olhafi!.
no como aspera provação, com que o Provl-

(I) HEnnRRT SPRNcsn: Edllcatioll, c. r.
(2) Ibi(l.
(3) lb.
(I.) lb.

dencia os vem experimentar. O chaos que na
cal)eça lhes reina, tal qual na dos sens ~eme

Ihanle", indul-os a suppor que os elfeILo se
manifestom em cau a, ou por causa sobre
naturaes, Erro. Casos ha, por certo, em que
essas cau as e communicam hereditaria
mcnte; mas as mais da~ vezes etlas residem
no tratamento absurdo, que as creauças rece
bem. Aos paes incumbe, por via de regra, a
responsabilidade de tanto solIrimento, de tanta
fraqueza, de tanto desalento, de tanta miseria.
A elles cabe contr:l. tear, bora por hora, tudo
quanto importa :í exi tencia desses renovos
de seu ser· mas longe disso, por urna le
viandade crllel, não curam de insl·ruir·se nes
sas leis do desenvolvimento vilal, que o seus
mandados e as suas probibições incessante
mente con trariam. Graças á sua rematada
ignorancia das primeira~ leis ph~sio.loJica ,
solaparam de dia em dIa a constltulçao dos
filhos, iníligilldo assim pr~coc~m.ellte a
doença e a morte prematlll'a, .nao so a p~'ol~,
mas á sua descenclencia ulterIOr. J (1) Dahl,
pois, a neces idade inevitavel de in.serir ,a
physiologia no programma da educaçao 1ll~1

vcrsal. Não ha p1l8, não ha chefe de faml/lU,
não ha individuo, não ha classe popular, a que
e te genero de instrucção ll;ão eja ~ão im
prescindivel como o vestuano c o pao quo
tidiano.

Em seauida, vêm as mathematicas, estudo
elementa~meute indispensavelem todas os pl'.o
fissões c na quasi tOlalidade dos acto~ da e~ 
tencia hl1mana, não circulllscriptas a noçoe3
fundllmentaes da ariLhmetica, mas ampliando
se até ú primeira' ,rcgl:as alg~b!ica , :í .geome
tria, á trigonomeLrl3, a medlçao pratica d~s

cxtensões e dos volumes (que a tachym~t:.~a
poz ao alcance de todas as edades e ~ondlçoes

men taes) e á escri pturação mercantIl.
Cabc, logo após, o loga.r á, mecflnjca, a

mais simplcs de todas as SClenC13S abstracto
concretas oquella dc que depende o movi
01ento de' toda a industria fabril, a satisfação,
portanto, de todas as exigencias do. consumo
nas sociedades modernas e, consegnlUtemente,
a educa cão geral de todos os homens de tl'U
balbo,~ dos que o executam, do., que o ~i
riaem e dos que o exploram: do operal'lo,
doO mestre, do industrial.

No grau immediato estão as sciencias cujo
objecto H. Spencer grupou sob o nome de
mecanicct moteculm-, as que tractam da força,
slatica ou dynamicamente considerada, quo
se mani festa nas molcculas dos corpo (2): a
physica e a chimica. Para vos demons.trar a
imprescindibilidade do seu desenvol.!lme~to
na pha, e superior da escola popular, nao re~ls

timos á tentação de transcrever. o e~pressI':o

quadro, que traça o grande .soclOloglsta. bfl
tanico das relaçõe pra cLicas e contllluas
des as' duas sciencia com as precisões c oc
cupações diarias da vida em todas a clas os.

lI) 1 b,

(~) H. SPBSCEI\: Thc Classi(u;atioll 0r Scie,u;cs. No "~1.
Essays: Sciellli(u;, poUtiwl mui spcculatlVc (Lond., i87~),
pag. 20 o sogs.
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c E' " diz elle, c a este grupo de sciencia ,
reunido ao~ grupos pret~edente3, flue dr'vpmo
a rDachina a 'apor, clljo ser 'iro re,di a o
trllbalho d milhõe' lie bral,'o , A lJarte da
ciencias plIy. icas que. e occupa em formular

as leis do cu lar, en inou·no a mnneira de
ecollomi, ar o combustin~l em g-rande numero
de indu tria ; ·omo. e au"'menta o producto
das fornalhas, sub:;tiluindo por ar resfriado
o ar quente; como se ventilam as minas;
como se acautelam as explosões, mecliante o
uso da Il.Impada de segurança; como, eml1m,
por moia do thormoOletro e regula a alJpli
cação de um em conto de pl'oces os. Ontra
secç:io da sciencia, que tem por objecta o es
tudo dos phenomenos da ILU, dá olho ao
velho e ao myope; auxilia, com o micras·
copio, a de. cobrir as mole. tias e as falsifica
çõe , ao mesmo passo que, graças ao pharóes
aperfeiçoados, re 'guarda de naufra~io os na,
vegante!:'. Os descobrimentos em electricidade
e magnetismo têm salvado, mediante a bus
sola, incaleulavel copia de existencias e ri·
que~as; vieram, pela electrotYPÍ<l, cm auxilio
de varias artes; e agora no fornecem no te
legrapho um agente, qne, de fL1turo, regerá
as triln acçõ s commercil.les, e desenvolverá as
relaçõe pai itica , Nos mesmo' pormenores do
viver domestico de,de o forno de cozinha
aperfeiçolldo até ao stereoscopo de uma me a
de sala, os progres o das ciencia. [Jhysicas
vêm cont!'ibuir para o nosso concbe~o e o
nossos gozos. Muito mais numerosas ainda
. ão as ajJpllcnções da chi mica, A lavatleil'1I, o
tintureiro, o fabricnote de tecidos estampados,
todo entregam-se a operaçõe, de que e
saem mais ou menos bem, conforme appli
caln, ou deixam de applicar, as lei chimica .
A chi mica é o guia na fnndição do cubre, elo
estanho, do zinco, do chumbo, da prata, do
ferro. A reflnaçfio do assuc,lt·, o fabrico do gaz,
do sabão, da paivara reduz- e, em parte, a ope
rações chirnicóls ; bem assim R prop<lraç;10 do
vidro, como a da porcelana. Discriminar o
ponto em que, nn materias dest.inad;ls á dis
tillaçâo, se estabelece.a fermeutação alcool ica,
daquelle em que passam á fermentação acida,
é uma grIe, tão de chi mica, ere que depeude,
para as fubricas de cerveja, a pró peridade, ou
a ruina. De facto, hoje em dia, não ha fa
bricas, que nâo dependam, m3is ou mcno , da
chimica. Até a ag-ricultura, no' nossos tem
pos, não se póde furtar a e 5a direcção, i a
quizermos praticar com vanlngem. A ana
lye do estrume e do solo, os descobri
mentos relativo á sua ad,lpta(~ão mutua, o
emprego do sul falo de cal e outra substancias
que fixam o ammoniaco, a util isação dos co
prólithos, a producção de adubo' artificia e ,
são outros tanto beneficio da cbimica, com
os quaes é util estar familiarisado o homem
de lavoura. Ou se tracte de phosphoro,
ou de de infecção de e goto, pbotographia,
ma sa azyma, perfnmes extrahido, de de
trictos, eja do que f r, havcmn de re
conhecer que a chimica iDteres a a toda
as. in~u. tria ; e, attento e~le molivo, esta
SClenCID toca a todos os que, directa ou indi
ctamente, se interessam no futuro das nossas

industrias. » (:I.) Ora, na vida contemporanea,
tal qual a civilisa(,'ão a tem con tituido, tal
qual o dI' em'olvimento da tiencÍ't nol·a
tem.de impor de dia em di;l mai . não ha um
~e tIno illdivid~al,l!ue n:.o se ligue á industria,
as suas operaçol ,ao eu prog-re os, ao!'
seus l'ructo, por um lado mais ou menos
proximo, mais úu meno sensivel, mais ou
menos con tanto.

({ Graduam ·se, aró a physica e a chimica, a
astronomia, .a geologia, a geographia, a biolo·
gia.

Esta, além de interes ar consideravelmente
a arte da conserv3ção individual, c e~tá insepa·
ravelmente unida (Í primeira das industrias, a
producção dos alimeulos. e forma a base
racional de toda a agncullura .• (2)

Outra sciencia em que Hel'bert Spencer indi
gita um dos elemento inseparaveis da od u
cação geral, da educação commuma todosos
indiviLluos, é a socioloyia, cuja admissão, en
tretanto, no progra mma du ensino superior,
aclmi são alVitrada por nós no projecto res
pectivo, suscitou entre algun, cujo espirita
aliás se alimenta na pretenção de ser entre
nós o extremo refugio da sciencia foragida, iR
terr?gaçõe~, reparo, epigrammas. EUlquanto
a no:" porem, com o grande pensador inglez,
contlUuuremos a sustentar que as noções cre
rae e o elemen to essenciaes de social ugia
fazem part~ im~ret~rivel, não só do plano de
estudos um ver5ltano, como do curriculo 01'
dinario dos estabelecimentos de educação
[Jopular. A cultura moral, a cultura civica,
a cultura historica, as noções de !!overno e
estado social ass?ciada á geograph:a~ o factos
c.a~·deaes e as leiS supreola da economia po
IJLlca, totlos e:e generos de ensino e disci
plina, enfeixado na escola prima1'l3 e dila
tados alé um gra II considera vel de exp:msão
na escola superior, proporcionam á instrucção
ociulogica de todas as cla ses um quadro de

observações e demonstrações profundamente
elIicazes.

Soria uma lacuna sensivel o esquecimento
dos trab.ablos de comjJosição e declamação; e o
estudu da Imgua malerna ficaria visivel mente
a4 uem do e 'sendaI á cultura de toda a in teUi
gencia educada, 'i nào o complelasse o coube
cimento dos dados capitaes da litteratura do
idioma vernaculo.

Quauto á hi 'toria das bellas artes com
preLJeuditla no plaL:.o americauo, é ev'idente,
aos nus'o olbus, que u1LraIJaSSa a orblla da
escola.

A esta incumbe apenas o estudo progressivo
do desenbo, do desenho do arte applieada,
cultura indisjJensavel a todos o ajumnos
« ",eja qual rõr a carreira a que e destinem;
pOIS est.. beleco uma relação continua entre o
orgão da visão e o cerebro. contrilJuindo
potentemente para a evolução'das faculdades
mentaes; o que a segura a cada um para sem·

(i) H. SPBNcan : Eàllcation, c. r.
(2) Ib.





lia antiga desiginação do salas de asylo em
escolas Íll(antis (f), deLerminav.a (art. 24,) a
creatjiio (le uma escola desta alasse em todas
a. cummunas de 2.500 alma, cuja população
não fosse exces 'ivamen te diss minada. (2)
- Quanto á Uelgica, dos ,'elalorios minisle·
riaes corre'poadentes a diversos triennios (3)
pudeuios extrabir os dados seguinles.. f , t
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, A lLalia, em 1874, possuia L099 scuolt'
in(antili: U3 para o sexo feminino, 76 para
o outro e 960 mixlas, com 130.806 alnmnos
( 65.727 meninos, 65.079 meninas), sob um
pes oal en i nnnte de 94,2 directorns e 2.627
adj untas. (1) Na expo ição universal de Vienna
mereceram a mai elevada not~ os jardins
infantis de Veneza, Turim e Milão. (2) I

Os jardins de creanças ( Ktndergii/rten.), co
nhecidos desde 1856 Dê) Hollailda" onde foram
estabel\Jcidos log-o em Amsterdam, Haya,
Gueldre e Rotterdam (3), admittidos na ln..
g-laterra desde 1854, (Lontlres, Manchester,
Dublin), recebidos com grande interes e na
Rnssia, especialmente na Finlandia, acolllidos
na Belgica em 1857, revividos na Suissa em
1829, âerramal'3111-Se com acceitação im
mensa e caloro~a pela superfioie da Alleman ha,
onde florescem crescentemente ~ em Berlim,
Hamburgo, Altona, Galha, Sond'erbausen,
Weim,lr, FrankenhauselJ, Erfurt, Meiningeh,
Ei enach, Ohrdruff, Apolda, ALtenburg, Lü
beck, Dte den, I, Gorlitz, Leipzig, Stuttgard,
por toda a parte. , !.

Na Austria esse desenvolviment'O adquiriu
a mais vasta extensão, mercê pri ncipal!Jlente
dos esforços de um governo, invejavelmente
i II ustrado, q ue tem constrangido as com
muna e os conselhos ·e:colares a fundarem
jardins de creanças, onde quer que se faz
sentir essa necessidade, ou fi tl'ansformarem
nesse molde novo as antigas sala de asylo, ou
depositas de oreanças (Kléinkinde1'·Bewallr
austalten ). (4,)

(i) PAU LBEnT: Rapport 5ur la loi de: l'elseig,I~l1lent Da Belgica bastarA citar-vo, entre outras
primaire,:; PI:· 41. cidades, o exemplo de L"iêge, onde a muniéi·

012) Eis algumas disposiçõos capitaos da logislação palidade se submetto a pesados sacrificios em
vigonLo om li'r<l!llç,,: Il

DecT'. de 2 df'agOstv de 1881: ti , ' , " j ~

• L .' As oscolas maLurnaos (salasJ1o asrlo ), (Brux.,.J.865) Pag.CllII.-Rapport tr.sllrlasit. del'inslr
\l.uulicas ou hro5;'sâo insLiLuLo~ do oducaç[õ, onda as cre- primo en Belg.., par M. DRLcoun, ministre de l'i1ll. !lHO-12.
ança do uYJUOS os soxqs "ocouomos cUllla!!osquo roclama (Brux., 1865) Pago CXIV. Rappol·t de 1873-75, par
o sou dosouvoJvrmenL~ pbysico inLollocL\lal o moral, M. DBLcoun,min. da.l'int. ~(Bl'ul., i877). Pago mlXI.

• As croanças podom sOl'admittidJ8, om tendo dois aUDOS
loiLos, e pqrmauoccl' até á idade do soLo. •. (1.) firpPEAu: L'inuruetton publiflle.n lialie.. pag. 129.'

« ArL. i3. Na. oscol3s maLoruaes puulicas osmoninos (2 BJis ON: Rapport sur 1'lnslruJtid~ 'prÍ'lllllirê à Ilei~
so dividil'ãp om.dllas scr.çõos, conformo a aliado o o doson- POSitiOIl universelle de Vielme.n 1873, pags. 1.05-6.
TtTITrrmmt1l,'1llnlltll:tll . .

• AI'L. 2i' A' liçõos não poderão dUI'ar mais do quinzo '(3) Papers on t!te' F,·oeb.l's I~indergdrtell, pago 1,90.
lI:' .rillLo m'uulos ; sorITo sonrpl'o }oLol'moiadas do canLo, (4) Eis as disposições o-sonciaos ào l'ogulilm'onLd- lÍe
e~iir teios ymnaslico&, marclms o evoluções: . 20 do junbo do '1872, acLo do lll'inisL,'ô SLremayr, quo' orgaJ
. ·1·ArL. ~ , Vlp 1II0dico, nomeatIb pelo mail'o, visltar4 nisou,.na AusLI'ia os jardins do cl'e.anças: I -.l, ,j

\lnl:l nz p I' somalla IIs oscola. 1ll1lLoroacs, O ióscrovol'â: • A,rl. i,o O fim do jardim do croauç~s é fortificar, o
:lS su~ OUtl'yacõos num rog-ísLro particular..' complotar, om rolaçã~ ás croanças de mai~lonros annos, a
•• A:r~. 3 . Jj:m Loda a osc la matornal )l~bhca, quo 1'0) , educação ua fami ia, preparai-as para,) .ensino oscolap
caba mais e 50 alumnos; a direclQra li aU11liada por um,\: ulLoriol', molli.anLe oxercicios corporoos bom regulad•• li., a
ub r!irceLtra. I:r ~ 7 oducaç.ã? dos sOIlLidO)i e uma primeira cuLtura- espiriLual

• ~Ih to ~ a oscola maLerna! publica, quo roçoba r1iais appropl'làda li sua odade. .
~o 1'lnLo. tnco alumuos, a dIrectOra é aJudadd' !Tal' uma • Os seus moias são: i O oécllpaçõos proprias pal'e ilos-
a.sistdrttoA ' Wlyolvel' o instincLo do actiYidjldo,. quo lmp~lle o IDO-

A.,o de de agojlo dJ 1881: nino a quorol' croal', o manipular; 2? olorcicios-de mo\'~-
- ~o As esC!JJs meLel'unos \lu:blicas-osLa:rão abor- 10 nto o canLo; 3" oxorcicios do intuição 6 co'oversaçlio
Lqsl' do ~oAo Illqrçp ao i O do nOY~}ll~rA, "dosdo,7.hol'.:f&'da I aCOI'ca do objocLos o imagons!l 4:° nalraLiy~s e·poosr:l.:
1J'/:Ibll[. aUi' 7 d'á uÓ1Lb' l' do'l.° de nóvomul'ô ao i' d6"márço, ~\phas ; 50, omfim, Lrabalhos facolS do nrdlOagom.. ~(
dósdo S d~ I11b.'nJ1ãJ ató 6 da tardo. lU'''. '. I • E' "igorosalllente prohibido todo O ensillo 110 s.nlido da

r, Art 19.,0 Us c;I'Ligo' purmiLt dos são. o"clusiYa~IlLe: escola.
A' 'l'ni'pr~icçâo~ por tampo mui uroro, do trabalho o' • ArL. 2.0 Não se admitlem crcançàs menoros de qua·
17r1.nco{ó ttcommum ; 'tro almas, uem so consoryam alóm dos sois. _
, .... .illirmiII"Jç.ão do bóns pontds. lIi'1 :J ~ • Art. 3.° As nccupaçõos uos mooiuos durarão duas a

« • 1,. E' vouado sobrocal'ro,gar ,do diálogos: ou Iros horas de manhã e duas de Larde.
~?ona , .-al!,o.L~'as Joslinauas a ~olQlpuidades PJlliliC!js :l • .'1.1'1. 1.. 0 Não podo Sal' maior do ~O o nUmoro uo mo-
J\\omol'l~ a crllallças.. ,., ninas confiados á dirocção de uma SÓ pos oa.
I Aclo'ti~'28 deju11!lo de 1882: , ,,,. Arb. 5.0 Os apOsentos sOl'ão óspaçosos ccl'mmodo.,
h.cf A>h, ,110 No'tlhul11u oscola m:nornal publiclÍ-l'ocdbll"a I claros, om sitio absoluLúnonle sã,), com aeoesso laefl aso
ltlais do :150 ui,cipulos, salvo auLol'isação espacial da Iguru, som escadas, LauLo qnllOLo Bel' põssa; o paLoo, o"
aULoridado acadomica,. - - - j ardio1, pl'oporçioll:~rá ás, li y~s fliyersõos uas cl'eanças

espaço' abrigado, su'lIlciWfe oa r\zlvel. ", . , L".
, (3\ ~a,poN t I'e~, I su~ 'lh"it. ile'llfsl)Ií'?'pr.fm. e,i! Bellliq\. .< A,l't: 6.0 Uma cooim'lssão d dama's P~OL ho aS'T1Silll
,a,' ~t, .~LP. V~OiNP&"""· <»<; 1l%illUlfejltã"·I'lli~. {ll6l \C63í. do tempos om Lempos o eSLauelocimeuLo"lC .

/
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Todavia, bem que, de~de iS7! em v'arias
cidades, como S. Luiz e Boston, se com'e o

çassem a annexar'ás escolas publicas es.sás
instituições preparatorias,lÜnd;l. ellas se não
incorp.orara'111 ~erat 6 de(]nitivam~nte á orga:~
nlsaçAO do en~IllO, c.omo parte inlVogranle dQ
systema de ec1ucaçiio 'na~joDal nos E5tados
Unidos. Mas é para este re ult"do que' se
enca 01 in ba a opiniào" glTiada pela e:xperienc?á
dos educa'10rr.., No congre so da AssoGiapão
!)e Educaçi1o..NMio,nal, reunidp, ha.IlOVC anoos
c.:jl;l'ost~ d~ 187;:!), ,(}ffi EIlIli.ra, esse d'~~id~5atl\m
10l obJe<;to d um l,',elqtorlO,de, ~. Dil\k,msop,.
p'1ais tarde eçrolario, da tepa-rtição'.de en, i~ó
publico no Massachuss,etfs. Esse documento
c9nclnia por um voto, que a assembléá adop
tdú, e éstl'ibava em nuo~el:osas a~~!gnatdras
das !l1~s re~pei Lavei~ ,autoridades pléll'ag'o~ica\
da Umao:. Jo.bn Rrau~, de Washil1'gton' Jobp,
~rancock, de' Ci'rlélp:nhti; qr'-:}(' Do'uái, 'de
Newar'kj W. T. FI'nrris,deS. Lü'i'z; Gécf:
W. BaKer, (le Savannah; W. N. Hail/Dano';o'c
Louisville Eis os term'os de~sn mõ fio:"'" ;'

« A secção elementar da a~soc'i'l!ça9 de 'iA,C),:'
fe sores Da'cionaes, reconnecendo Ji'os lfinder-

duas millbel'es generosas; os jardins de cl-'ea "
ças e tenderam-se pelo orien'te ao Idngb lI'
nceano, dejTa~aram -se d'ah i para O'norte, e,
If'vados. peja fmmlgração germanica, pt;fne
tral'am nos grandes centros do oesle. E' ad
miravel a energia, coio qúc'asl:!IÍ1ente'fruoil
ficou naqur.lle sólo feliz. ::lÓ em S. Lniz, por
exemplo, a grande cid'ade do Missouri', os kin
de".l/al'tens, qull, nó anno escolnr' de i87o.LBJ
eram 12, em i877 subiam a 3!i"r o tfipló"j!, ~,
li tiO no principio de 1879, #fi tant1o~'~ s
pontaneamente muitas mne de familia I a iíd
junlas. auxiliares, 01 assislentías, com o filli
dé se· ha,oilitarem a emp'l'egar em casa os pro
cessos ftoebelianos! (i) ,

Em sumIDa, ainda bvdlian:do-o pelas estatfs
licas offi.ciaes do Nalional Burea'U of ell1idált8ii
em Washington; qúe estão ínui longe de ser
comptetas, eis o qua'dro desse T-w(avl:!! 'ptou
gresso ~2): .. C>

j' I -)1

()) A,loi bolga do ~o de julho de 1879 eHatuo:
• Art. Lo A' oscola municipal se annexarão salas de

a.ylo lsaUes d'asyle ou écoles gardienues), em lodas as loca-
lidades onde o governo eQtendor nocessario. (I) Oirculars of inró)·m. of lhe B lt'eau af Educalidl/. n'.

c A.rt 37., far.to do subs~llio a,nnualmente vo~ado pela ::I-i879, pago H.
lcgislatur!, pa~:j!.a)!p,s~r!lcção.. p~im;lria: ,tO)n,por-tio tino os,,\ E' . tal a .amuoncia dess1l;!' voluntarias do kindergarletl
poeiul amOlar. pnnc\palmpnto nas Cidades populnsas e no I\IlSsourl, quo,om i87/, se olovava a ioo o numoro
nos dis~ridos fMiris, aI an·l1exa~llo db" s'â1as do' asyJ'o:is dolla.; demodo quo.o~ jardiqs de Cfo~nças 4apunhnntde
oSC\llaB munieipaes.. '1, 14 o~ 5 oducadoras pal'a.oada 50 alumnôs.- Em ~, Luiz as
'~ ., ~ I" \ .. t .,. HI.· l ~' ramllla~ abastadas cs~ao sUJoHas dosde ontão n 't'fu,à li n·
(-) E~lz.&ltlaTH P. ps.oon, . .'De<lel lo "~~1'Y Barnar~,. I túbu.i&:ro trimes~ral,do i doUar,cada-,u:ma a bOOlJ.1l\ui.8'ueilses

No vol. Pape"'.1I F"ocbel's Kmdergariell, wllh su.qgestloll'li I inoti'tutOB - ~l
"tI .pri"clpIB' alld ...ep.a,ds qfchild's cI.lture. HaNR'v B,(nNAlln I . -
1láit<Jr.., A11/ilIl'#an.."Jf.Mr6·el~'Unio", EiliClon. Barlfo~d, i881'.. ~_ Rtpart of lhe ,Ool>IJlIilSia!ltl', o," .lfdUGllliall ".0'1' t7rc.)#Jar
l"a!. n. . r .J.819. pago, ,Luut .. - , a.:" I' ,I,

beneficio dessa espeoie de institutos, que, já
em 1.876, contavam 3.200 alumnos inscriptos,
numero mllis que eloquente, pArn demonstrar
Ir elévadis~ima éstima em que são bavidos por
toda~ as cla~ses da popula'ção esses estabele·
cimeutoS. (i) .
"(Da Stiissá 'forneCll-vos idéa o éllntuo de Ge
fiebr<j, ond'e os Kindel'giírten medram brjlba"n
temente. pO'sto qu'e sôb a antiga i1enom inação
de escol1Js irr,fantis (écoles en(antines). A lei
organica da instrucçãol popular, nessa provin
êia da' coJifedéração, decrelada eih t9 dé OU
títbro de i872, entregou essaS casas de educa
ç}io á iniciativa das communas, nlas SO'b a su"
pe'rintendel1'cia do 'Estado: Esse acto ostatue:

.. Á'rt'. 17. Em cada com muna se estabere
cerá 'pelo menos uma escola infantil.

l~ A" repartição de inslrucçao publica in
cumb'e npprovat o regulamento dessas' esco

.lds, e fisca,lisar-Ihes o trabalhos.'
• '0' Conselho 'de Esta~o. subvencionará 11

dren' ão e o ptisteio dás ésc01AS ip1'antis. .,
"'c Art.· i 8. As' escolas infantrs são faculta

tivas e gratuitas. Receb m creanças até aos
seis annos d'é edade, e são'diri~ida's por me •
tras e sub.mestras. .1

, ~ Art.. i9. O Estado fixa'rá os vencilÚéntos
d~'S meS1.ràs e sub·mestras. A communa for-
nec'erá o Pogar. >' '
, Esta lei lE!ve a mais :plena execu~ão.

Era opinião expressa'de Frre'bel que a na
cionalidade' amé'ticana é a única, em tod,o o
n'J'undo, com a qua'l está em perfeita harmonia
ii seu methodo ereador, e cl1jàs Instituições
não' 1M o1fere'cel'iam embaraços. (2)

Entr~laBto; não' data, por assIm qizer, d(l
~ulis qll d,oze annas o co.meço da 113turàlisaç~o
da ~déà froebelüina nos Estados Unidos. Ai'J1d~
em 1868 miss Eli,zabeth Pe'aJ1odx; uma das
duas grànd,es jojciadoras e propagadoT'ils '( a
dutl\a é mistÍ'e s Horace Mann., do~ !cinde"
.~'aftenÚ13I~niãll Ameritalia, 'deQ is de estudar
ó 'meU-lodo 'novo nos estalieledmen tos 1'0)1
dª~os pelo prop.rio Frmbel e seus 1l1el.bQres
~i~ iPuJçs,. em l'i,ambúrl5,o, pf~s,da, e, 'l?e.I;'
lim, v'ólt vã à BOston, reseilvip'a, a denun.
liip'r. la1J' o'ut~ .fi prestliRjlidad,e, M'to'd,o,S hs e~
S'aio exi'stp,nte·s.lI-,ó paiz, corr:~ à'i:ido peTo della,
8'mljis 'çdn~fd\~?á'vél de toqQs, e a est~belecer,
ª,ix eS'sa' ',tlustre e:(l.lfcadora l .. a coisa ?í2Bs,*a
~m, ,fIla 'I'ea~id:a~e (t~le reallhmgj.,» Em 1$68
a i810 e ba C\e Oxar., p.9rtanto, a época in'i
clár,'dess\l mOVImento ti~ marlj\rilbosa reJHI
1í;llca d~:Norto. 'Intr.Óduzidú, pdi~, no 'Mâ'ssa'·
éÍIussett's, graças'sobretudo aos esforços des,'las

i ,
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ponto de partida de uma importante ue10rma
na instrucção primaria. » (1)

MI'. Pbilbtick, o mperintendente escolar de
Mil ~aclln:"eLts, atLribue alls jardms infantis a
prOlJriedaue de «. de. pnvolver o gosto al'ti Ueo,
o.flSlJjriLo de inveoçã o gania mecanico. a
pll,ciel1 ia e ri faculuautl de ob ervlJção. li. (21

A e~le I'C. peito o relatorio do cOOlmi sarjO
nacional de in truel,'ão publica na União Ame
ricana encerra uma aJ'ie de informaçõe es
tatisca i que vos {}Qderãtl edificar acerca da
u~i1idade peculiar ao ki.nde1'gul'ten. E' o qua
dro.do resultAdos da educação frmboliana em
195 jaedin de creancas. Delle reuriimos o
extra(ltos seguintes, q'ue acreditamos 'Vos de-
verão interes ar. 1

Ruul/ados (3):
.L Deseu,-olvom-so os (aculdados invonlivas; adquiJ'o,

lO oxaotidão o'pacioncia 110 tr!thalbo; obtom-sl) o mnis
ap\\ 'nelo culli,-o dos sOl1\idos. .
~ Satisf.lção/ conforto o jllStiOil criam urna sã atmos

pbora do bedovbleucia o a/Tecto, fortalocondo o' corpo O O
O~lrlrito nUIU des\)JJvol~'inlonto Ii:l.rmonioso do bons IJabitos,
no. sonl~o"lo de indol1eflrtencia oro ponsabilidado pes
soal, som tIolrínlonlo das qualillades do iudividuo.

- Dosonvolvo as qualida'dos ilb)'sicas, lUorae o iutol
leetuaos, a 8audo e a hollooo, lllrmalldó a baso de uma
ll-oli,da 0l!.ucação. E' maravilhos% J)1olhoramonto em todos
os sontidos.
, - COlDmuldea vigor e graça 'aos alumn'Ós; 'cultiva os

IuWito< do asseio e gonerosidade ; aviva as faeultlados do
porcepção e momoria; acostuma ao dosombaraço o exacção
no exprimir o ponsamonto.

- Assignalado desofl"olvimonto physico e mental.
- }lrop Hã~ suporior para os gra.us mais adoanlados

da ostud,o.
'- Vordadoira cu1tUTa pl1ysica o montai ;, as croanças

antram, em..consequoucia dosto ensino, molhor preparadas
1l.0000a as oscol .
'" - lu fu ndo dostrola o graça aos moninos; cultiva as
IOculdados perceptivas o refioxivàs .
. 1# Oosoo1\olvo os músc:nlos; dosptÍ'nll o ag\l~ as' factil~
dailo~ moo,lj:Ies; propara Q espirito pafa ,uma odJlcação
lu~er)Qr.

'- Fortifica o corpo; dfgraça aos movimentos; de on
volvo as faculdades imalTin'Otivas, percepth'as e in,"ontiva~,
bem como o poJef de obsorvação o couceutração, em grall
assignalado.

- b maIs felizes o satistaetorios; as cceanças medram
visJvelmen~e OlllJforças, manifestam admimrel agi idado' e
pe~ioia, fro.q~onl?S vq~e.$ agu,doza m.allavilbosa o llIuilo pon
saroonto on~1JlOl, dopol~ do algun' mozos do od u.GaçJ~o.

':"'l1oso""olvb grl.Uual o syD10tri 'aníento 'a natnreza
t.od8\J 18dlle~ o olltO o a mão; oxcJta o 'dirige as focal.
d;l.dp1\ d.q porllopoiio QoOll~opção; promOi\'e os, senLlmontos
alTectu:o,os, o roslleito o 0fllrQs attriqutos moraos: ,

...J Molho a condição pb)'sica; alarga o oscopo da
olfsmiv"ção/)(lstimu-Ja o podor imaginaLivQ) elóv;Ji\o tom á'
'l)l,lQ,çoza moral. I l' ' i: ,

- Tondo ~ lornar as croauças OHlOS, sadia~ o di~postas
ao bdrh.- • Jl 1 •

r- DOSOUCfo.M~onto hàl'nlonicô do osplrit o do cbrllo,
inf-\1l.Gando QIAabi.\o do IHlllsac. o fazondo maÍ!! pacientes
no ~ab~ho~ mo~n~. .

- Dosonvoh-imonlo simu)tanoo da caboça, do coraçã6
<1tlda mão. I

-PI'omovo no COI'PO sadi y ,a~tividado j dosllerta a ima
ginação; o ti'l'ula as aculdade••do iniclatüa o invollçãe;
auxilia o tle~onvolvime/t o da razão.

- uporioros tlQS de oulro q1.lalquer mothodo de onsino
il\Caq til.

- Appolla para toda a naturola da creança, actnando
lbe por ogual no entendimeuto, ua sonsibílidado, na acti
vidade phrsica, o contribue Ilara produzir nO sou deson
,-olvimento um oquilibrio inaccessivel por outro qualCJ.uor
.ystoma.

, 1 t~ ,

(i) BUISSON : Rapporl de Philadelph. , pago 220.
{~l I~, p, • !f09. ,'r ., ,

{~l.€~_n par~~rnpho eor~~ )'D\de,~ ~m.·ltind,rga leu.
O'~lltttmu. aquelles QJT1 que fJ.~ inro.rm~çües se re~utem 3. simp,'les

~ilhncat T08 oomo este.: bOM. grandu, e:r:cellenLel, O' "laiB e:z;ce1
_Cu, t.:reeUm.t.. (I, todo. o. r..peito., mag.J\-iJt(lo'~port""'"t", fa'uo
rm"",, .pttma., muoC am'1'oll, ad'm(rantl.

~ ExceUente moia de des,en.volTer com solidez o corpo
o .. mente.

- Excellento desenv~lvill1onto da naturoza 'physica, in
telleetual e moral.

Dosonvolvimento corporoo, mui pronunciado; odu
c;\ção i/ltolIoctual proparatoria para as outras espboras da
o.col ,suporlor i do outro qualquer systoma.

- A sua iuOuoneia lia tdl'lico natureu da creança é
inncgavelmcnle boa; onsina-Iho o imporio sobro si moanlll,j
gora o amor do trabalho; favoneia os habitos do bran·
dUTa o genorosidade.

- Suporioro$ aos de outra qualqnor instituição, como
oducação menlal proparatoria.

- As croanças quo o froquontam, (lro,'oniontos das fa.
mílias mais pobros e dosvalidas, Vlvom mais roalmont~

o vivor da sua edade ( OI'e "Iade~no"e truly chíldr~n), com a
educação que rocobem, o habilitam-so a usar aflropribdalJ
menle os sontidos, até então em extl'emo incultos.

- Habilita os moniuos a governarem as s'uas faculdades
physicas o moutaos. .' .

- Notavelmonto bemfazejos, ostabelecendo um -y;igol'LO
um equilibrio do espiJ-ito impossiveis do .obter ))O\ltrp.llu al.
quol' systoma,' o proparando 'do um modo admir~v01"ó
menino plHa os futuros trabalhos da escola. I

- Anif1la o robustoco os talontos o faculdados,' inspira
o amor do 1raballlO, da rogularidade, dd ordom l o con
sUtno um vOI'dadoiro cultivo dos IDais finos sontim'ontos::'i

- Dosenvolvo todo.s os mombros,do corpo, ostimula a
pousar in~epondontomonto, o cnltiva a nafuroza moral.

- Promovo a sã ovolução do corpo; educa as' faculdadol
inteJioctnaos o moraos. J

- COffiplota e unifol'll\O cnltum do ospiI;ito e do COI'pO j
eduração. na vordadeira accepção da palavra_

- Roforça o corlJo; oduca a vista e a mãô; oxcita o
adnstra o podor do porcepção o concepção; prômovo o
gosto da barmouia, da symet,ia.o do bollo.

- Dosonvolvo o physico ; activa as faculdades POICO
IlUvas; ben'oficia a inteIligencia e o corpo.

- Fortifica os musculos; faz as croanças· observadora I
o rotloxiTas.
. - Dosenvolvimonto bármonico das faculdades physi~as,
Intelloctuaos o moraos. •

- Cria no menino habitos de atton'9ão, imperio sobre
si mosmo, consistencia uo procodimento e respeito ao~
outros ...

- Estimnla a refiexão; acostvma o alba o o espirito a
sonirem li- voutado. fJ
.- Excollonte a tpdos os rospoitos, fortiJiC:lndo, o doson·

volvondo.
- Avigora o corpo, ororcita os soniidos, o desenvolvo do

nm modo' a ural todas as faculdades. .
- Communica vigor ao ospirito o ao corpo.
- Desenvolven1-So barmonicamento os musculos; dis-

pão-so. o monino a uma s)'mpathia para 'com' o homom e 'a
naturoza, quo dosdo eodo o habitua a pensar o obrar
por.sl moslDo. ..• \
''-'- Tendo a produzir um porte' qroGto, graça rios m01:"

mobtos d força mmcnlal'; dosenvo'lve habito!l'êle obsàr
vação o ~t\onça:o ; esperta as faculdades per,cop;ti"as.\ I

- De~on.volV1monto proporcion"ll; a croa".ça adquiro
graça, polidez, do~pmbal'áçó,'agilidàde, refiorão, aoito
de construir o sêdr do sabor. \ ',\ ,)

- ~nspira boas manoiras, ur\Jl'llítlado, habitos do iregu'
lal'idado obodionci~ dornWio sopro si mpsmo,; cu~tLvll> a,'i
faeufdades'imaginalrvas O ibvOl1ti;!as..',,., .. . , I

- A>costllma'lt croança á ordom 'o eiviiji'dado i· tÔl"Oa-a
foliz o intelligonto. , IJ ';1" .

- Dosonvol vimouto do espirito, coração o corpo, tor·
nando o muniuo inlolligento, bonévolo d desouibaraçado.

.." Salutar ao pspirHo e ao corpo. '1/

- Superior a quaosqnor ontl'os syste.mas, cpmo mo\o 40
tornar os moninos robustos o sãus, dosenvolrond'o-Ibe'
ra1lidà o logicamonto as aptidõés iotellectuaes.

- ASJcroauças inteross.,m-so, o rlelllitam-so no trabalbo
o no e tnclo ; promove-so o desenvolvimonto pbysico.

- Ercollento desonvolvimonto da monte e do pnysico.
- Exercita os musculos o nervos; prodnz salntar etreito

no dosenvolvimonto do espirito; oduca nos habitol do
incoridade; tondo a enobrocor os prpposHos e acções da

creança.
- Desperta o adostra o ospiritó; põe em 'actividade aS

forças inventivas; ensina a creançl> a.exprimir eomlfacIe
lidade os ponlamonlos. '

- Satisfactorios; gora habitos do ordem, brandura o
ponderação.

- Deturmina, um dosen,volvimenlQ nat'l:ral dos mU3<:uI08;
desonvolvé por sua ordom natu aI as faculdádes .montaos ;
é emi uentomonte adoquado ás neco sidade~ das creap~a8
nOI'vosas.

- DosonvQ:vimou,1P natural e' fac ii, mental o phraica-
mento. ~,j' . ,. l ' /'

- :Erxeallonta ClolOnvo\nmento physlco o mental.
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- Robustece o corpo; exorcfta os sontidos ; 1lecupa. o

espiriLo ; etc.
~ Os mo.is excollontos ; constituindo a molbor introduc

ção A e~cola.
- Dcsenvo1rimento harmonico. EusJna a combinar o

conhecimonto com a o.cção.
_. 'fon·do a tornar as creanças activas, sadias o con·

tentes; elfsina-as a observarum accul'ada o perspicaz-,
monte; crea-Ihes o habiLo de pens.lrom com indoqenden
da; dA-lhes c .Hoza de expressão; fal-as cortezes e se
,nerosas nas sUaS relações muLuas.

- O iliumnos, creança d'óriLre as mais pobros, são
grandomente beneficiallos mental e moralmento ; commu
nicando-50 muitas vezes do mod) mais porcoptivoJ por
01105 á suas f milias a boa influoncia do systema.

- As creançai adquirem notavol saudo; as suas por
copçõos Lorn~ll1-so mois agndas ; ficam mais bom propa-
radas pora os ~ralls supenores do ostudo. .

- Dosonvolvlii;onto naLural, repi'imindo as mas incli
naçõõs, coostituindo um'<l transição noco>'aria da -hul'sel'!!
para a oscola, fazendo sonsivsl a imaginação á in.fiuenciá
d'l vordade., do bell.o o do bem.
~ Dêsenvolvimonto p.brsico, inlolloctual o moral. .
-Bolnfazejos em relaçao a natureia corporeá, mental e

moral da creunça ; altamente osLimados COIDO preparatorio
aos cnrS0S, l10 InstiLnto.

- F,)rLifica o corpo, infnnde graCa aos movimentos, lIa
bitua a dispor da palavra, agn~'a as iaculdades do po'r
copção o comparação, alimonta osmeradamonto a indolo
moral.

- Dosonvolvimento da triplicb natureza' do menioo.
- Promovo sã acti vidado ao ospirito o ao corpo; doson-

volvo o raciocinio; ~oosibiJisa a imaginação ao illl1uxo
do bom o do bollo ; ovita a oxcossiva tonsão das ~faculda·
dos; assll'gnra aos /l~tudos ulloriol'os lima direcção mais
elovada.

- Cultiva o olho o, o ouvido; torna o monino sonsivol
a ttrdo o quo ti beUn o vordaélúro no universo.

- Fortaleco, o expando summamento as faCUldades phy·
sicas e inlolloctuaos. '

- Constituo uma proparação pocossaria Para todo o
trabalho oscolar o ospecialmónte ossencial como illtroJuc
ç'ão à esphora superior da escola illgleza o da' escola
technina.

- Communica vida o actividade ao systoina ph)'sico ;
dosenvolvo uniformemonle a~ faculdados ponsantos o
sensiti vàs.

- Fortaloce o podor do obsorvação, pondo acroança om
rllla~ões alToctuosas o, intimas com a naturoza, animando
lho as inclinaçõos boas, o dostruindo as más.

- Vigor pbysico, mental o moral.
~ E' /1m sy.toma completo do (}oLtura individual, O

ÍD!ma uma transição amona da vida na família para a
vida na escola.

- Torna as cl'oanças attont"s e doceis; molbora·lhes a
linguagem o"os costnmes. '

- Roousteco li COI'~Q; eallorta a observaç~o o a per
copção; grangela facllidado o exactidão no uso da pa·
lavra; produz oXl'eUentos clTeitos moraes.

- Salutar sub todos os aspectos, ostimulaodo sem debili
Lar, l1es0!lvolvqucl!l, som forçar, o coot~ibuiudo mui consi·
doravelmonto aüm do prodispor o mIJn I,lo para-as phasos
suporioros da osco1a. ! 1 , •

_ Fortiü"a o COl'pO ; promovo graça o agllidado Uns
movimontos; c\ytiva os talento~ ~e observa~ão ; to rua a
croapça roilo:s:iva o indopondonto; excita-lbo o desojo do
~âber. '

- Dosenvolvimento proporcional da triplico naturoza
do monino, conforme as tendoncias naturaes e a capaci-
dado do cada UIl1. ,

- Desenvolvimonto oniformo onatural'das fac'til'tlados,
preenilllenlomentodas\do observar o comparar. "

_ Vigora os musculos; provine os novrosisOloS; acos
tuma a actividado a sêr util; cultiva os JJaüilos de obser
vação e rofloxão ; dispõo á obediencia, à genol'osidado, á
revereucia, à brandura.

T Força de sonhorear as fàculdades do Rorpo e do e~
pirito ; robustoz, agilidadb o graça; exactidão nO omproge.
dos sentidos J gosto o' aptidão de desooha.<,; claroza,
concisão. promptldão uo nso ila 'Iinguàgom, na discrimih-a-
ção aoalytica o syntbetica, J j 1
. - Dosouvolvo o vigore a dostroza o a graça, corporea, a
parieia cm usar da:l maos J a a~udeza DO ub:;,orvar) â pres~
teza aI> oxprossã'o/ o ~osto polo de"euho, o altruismo
(.mselfisil'lesr), a satistaçãu uo bem e' no blliJp.

- AdllJjtra; os' \'Onscnlos o os sent' os; ~Y'ya. as faéu)
dados"percoptivas ;' desonvolvo o talen o de3õmparar, a
memol'ia; educa o monino na obodiuncia o na ordl!m.
'- Bertoü~ds, (lail(icularmonte "uantO- a soa acção sobro

a natur 8& moral, I
- Doseuvolvimento de creanças felizes, sinceras o

forto.s, sãs do, ospirito e corpo, oducadas em ponsar, 'des.
cobrir, o obrar. ,

~lelhor coodição pb)'~ic:l,; forl,alecrmento das aptidõos
porcoptivas e relloxi"as; e,moradd cultivll do cbraçãó.

-- Do;onv"lvimol tu aa,1I0 o h_rmnuico da triplice nato'
reza da eroança. Comblnaçiio do saber com O cxeqULar t

- Croanças sãs e aD'oetuusas, observadoras, aVLdas de
opprondor; IllUita Ílltl'Uigoncia gorai da c6bas; babíto do
oxprimir o pellsamontn COlO fidOlidadôI o dosoIllbaraçoJ

- Os alulllnos adquirom o do/Ujuio illtollis:onl", dos
muscnlos o das faculdado~ montaos; dospol'tam as ! cu1:
dados percoptivas; oxalta· e o do cjo do cOllb clir!

-Salntaros, tiO desenvulvimento qno lInprilnllln :í n.atn-
reza pltrsica; uobili~adore,no da ní',~Vrou nl0l\"l. '"

- Dosenvolyem·,o natural o harmonicamento o corpo o
o ospirito ; adquirO-50 o sabor polo modo mais aprázivol.

- PtiOIO-SO em uso as aptidõos ln"oIltLvAs') a~siglfala.se
a indi vid,nalida~ó da crolutça ; o?Lom-sO a niti(i9:4 o apre·
cisão no f;111ar ; infun·Ucrn·so halilto do docilidadó' ôl 5-
poilo. I' ~ I" J.j .J

- Dosull\lolvfmeulo congruente dà naturota tllda.;'incL"
tamonto ao desojo de sabor;, cnILho da capacidado do
obse,'vação e concontração; sentimontos ÚO bonovoloncia
a habitos do polidoz. I , II

Educa as forças ph~sica8; cultiva h:lbitos do obser
vação; dosonvolvo as ideos tio justo o injusto.
, - Desohvblve tiO coqlo'nlDa sadià actiYidad'o: prov ca
o intorosso pelo estndar ; acel'a as fàculdados'~ol'ceplívas J
onSlna a croança a roflectir o doliborar sobro si.' I

- Manoiras ~racio a~ ed.csembaraçadjls; doseO\'oh~i:
menlo muscUlar; cultivo das faculdados ollsorvativas,
meditativas o dlscriminativas. I ·r

- C1ioanças contontes, sãs o fervorosas no p,'oposito po
saber.

- Constitue II. Hiiisoria bsse'ncjaJ' e tro a nalrser,l) 'd
oSC"Jla; dosonvolvo us orgão~ corporeos ; desdobra d rórta
leco as agtldões inteUectuaes _-alimenta dosvolô1-damen~o

a natureza moral. ,
- Sob a. ua influenei ,mais robustez i saudo nos mó;

ninos ; pari PMSU com o dosollvolvi/nilnlo physieo, u desdn-
volvimento meu tal. ., lO ~ ,\.

- MelhoramonLo da co.mplaição p.hxsica; "cor àmr e
expandom- o as onorgias intlJ!loctuaos. -

- Snporior tlosouvolvimonto pbysfM n montai. r
- ElccUontes como base para todos o~ málJi dias dó!!

vida... . I
- Habitua a croança a ser s)'stenl~tlca, respoitlldorlL

do pfo'iimo, oonfiadal l1ó propl.io osforçó ; o<timúlá as dis
posiçõos invontivas; \toroa o IQonino ~olIregp (lol; ;l911ui-
sição do conbocimeptçs. 'r 1

- Àngm.on\a a força e a :tudo'; cbrlstitbo a pro~aração
mais preéibsa paro toda a odúcação nltorioi:.. '

- Appella simultanoamonto para as forçat intollo
ctuaes o moraes do alumno; familiarIZa-o CO\l1 o~ aspoctos
o as manif" tdções dd bollo o do ulil, quo y corcam; 'Cul.
tiva-Ihe o dosojo do invostigar, b croal' li ilnagom das
coisa quo ohserva. ".

- Dosoovolvimonlo rocipl'oco o }líLrmnnico <lo el\P'irito.
do senlimonto o do corpo, assen,adtto so(jdo~ 'fbutlabíontos
pal'a a oducação .ubsequento, '

- Molbor cnudiçãolphysica 6 norvosa; habitos de,atton.
ção, obsorvação, l';lciocin\Q, socialljlidad,o, benovoJonci~ o
contontllllrollto, preparacão sUJl0rior para os futuros óll-
ludos matliomaticos. (i)'; . • 111, • T

1 jo 'i I,Em prj3sença de Li\6S fructos, é laci com-
prebElnd~r o sentirn"ento que dictpu a ll.!I;la
autoridade escolar alI/ericana esta. ,sepbíl d
propagan!la: « Aq pé de c,a,da ,escola, U1n. 7ci:;~:
der.qa1'len. > (2) l. I" I r

Na Emopa li opiuião dos compet6l;J.tes nao e
diver a -' -'

Um d,os protis ~qnaes de primeira oI1dem
ne te ramo especialmen.te techniQü díl edp,
cação popular, Jwes Gl1illiaume, G\uja,s pabilí
tações superiores,sàq bebíc1~ na fônt~ geq:n,a;
nica, e crev~: « E' .no annos p~~.qede.nle~
aos da escola, que a crean'a mál' coisas
lIpprende: apprende a fallar Ulltâ OU-dllll lín
gua. , a disti.nguir. ~ ce,ubecer o~ qbje~tos qpe

• " l •• I .1 _, "\'

(i) Report olu,;' COlllis~io,ier -of Ed;",.i for'i'J lIeàtl18.79,'
pags. 3!l8-4i~. > .' -

(i) Tao".... H1l1fT811" TAe Killdergtlrt9ll.1in. lIon/l<I1 trtli·
nillg. No Tol,-Papen./IlI Fttebil's Kitrl'tlrriartétl.l'à), 533





(1) W. T. funms: Kindergal'lell in the pub/ie se/wo/
system. ~o TO 1', Papers 011 tlle Froebcl's Kindergarten,
pago. 639-40.
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lida en fadonha e damninha da velha escola de Nem é licito ao kindel·.'1a?·ten racionali ar-lhe
primeira leLtras, constrangendo o menino. os brincos ao ponto de excluir de todo em todo
ainda mai' cedo e, portanto, com effeitos muito' essa actividade perfeitamente espont:mea,
mai perniciosos, aos rotineiros exercicios de agreste, por a sim dizer, do monino, em que·
ler, escrever, e contar. elle deixa plena êxpa são ao caprichos da

FroelJel percebeu qne a intelligencia, como sua phantasia,- sem despojar os brincos in-
o carllcter da creança, é su"cepth'el de uma fantis do seu caracter essen ial, converten
cultura comparativamente mui desenvolvida I do·os de divertimento em cargo. E' certo que
ql1asi desdo as f<iixlls infantis. O ponto estava! no kindel'.r;arten, como na escola, ha de haver
unicamente em dascobrir as leis naturaes pre cripções, que governem. Mas as res
de sa primeira cultura. Aprofundando cuida - tri ções do genuino kindel"!Jarten serão suaves
dosamente o intere sante objecto dos e tudos e ('eHosas, que deixem larga ensan ha á pura
de toda a sua vid~l, Froebel di cerniu, e e~pontaneidade dos brincos da creança. Pres
poude avaliar em toda a extensão das suas creve tarefas, é verdade, mas preservando o
consequencia , os factos cajJitaes da con Li· mais possivel as fórmas de passatempo. Si o
tuição infantil: uma necessidade continua de menino fosse submettido, no kirde?·.qal·ten,.a
movimento, uma sym pathia inexgotavel pela uma rigida responsabilidade pelas obrigações
natureza, um inslincto de observação cu· e tatuidas, já o recreio se transformaria em
rioso e subtilis imo, uma tendencia inven- trabalho. O trabalbo submette-se á tarefa in
civel para a imitação, uma phantasia inflni- timada. Os brincos por si mesmos se impõem.
Lamente inventiva. Foi contemplando os jogos O pensamenl.o de fazer com que, nos exercicios
da iufancia que se 11.Je operou a revelação do da infancia, a esp:mtaneidade vá ao encontro
seu metb.odo. « Um menino a b1'incar li S(~.q?·aclo do preceilo, é o que arreda o kindel',qarten
aos mells olhos., dizia elle. Todo o seu sys- de ser positivamente malefico á creança, em
tema funda-s'e na tl1ecria das distracções in- annos tão verde e melindrosos. No observar
fantis como elemento educador. as appareoeias de brinquedo, mantendo, ao

« A escola., diz um dos mais estrenuos mesmo tempo, na sua substancia, o dominio
agentes da propaganda froebeliana liaS Estados da regra, consiste a novidade e o valor do
Unido', «nimiamente preoccupada com o methodo de instrucção fl'oebelianll. lnsi
facto dominante na sua mis.ão - eliminar a uuam-se com a maior suavidade habitos d
natureza animal, apurando a natureza espi- attenção, energia de vontade, acção coopera
ritual - não podia Dotar a funcção educativa Uva, consideração pnl'n com o proximo, desejo
dos brincos pueris ... Froebel foi o primei o de participar nos resultados communs da es·
que a apreciou em toda a sua plenitude, e, em cola, halJitos mediante os qunes se consegue
eonsequencia, o primeiro que engenbou uma operar na alma do menino essa mudança ne
serie de disciplinas adequadas ás creanças da cessaria do egoismo para a renunciação de· si
mais tenra edade. O antigo regimen da e cola mesmo, sem lhe sacrificar a espontaneidade,
não respeitava o principio da actividade pes- como faria a escola primaria modelada nas
soai. Sacrificava de um modo extremamente antigas normas .• (1) .
desnece sario a actividade, em vez de de eu- Em vez, portanto, de tratar a creançn como
volveI-a, habituando-a á deliberaçã inde- um mecanismo facticio, cujns peç obede
pendente. Dest'arte o que produzia, eram çam ao arbitrio do regimen e colar, o jardim
machinas humanas, regidas pelo preceito e Froebel vê no menino um ente cuja vida im
pela convenção. Apenas lhe escapava uma põe ao educador lei inevitaveis. Aos olhos
ou outra personalidade, privilegiadamente desse methodo a crean\<I é uma planta buma
dotada de intuição das coisas e propen a aos na. Este imile, que actuava no espirito do
babitos de conforlTIução :í lei. Dominadas pelo Mestre, quando, em 1839, baptisou com o seu
imperio do constrangimento legal, essas ma- nome expres ivo os seus jardins de educação,
cbinns humanas facilmente davam cm delin· não é, como pareceria, uma imagem poetica
quentes, ou rebeldes:í legalidade, Jozo que do iniciador. Ha nesse designativo um pensa
não sentiam a pres ão directa dos freiO so- mento rigorosamente pratico, que estabelece
ciaes. Não possuiam assaz individualidade a antitb.ese mais perfeita entre os usos da 1'0
propria. Não tinham assimilado o que eram tina pedagogiga e os meios de acção do 7cin
corupeJlidas a praticar. Não dispunham da del'garten. Como o cultivador, entre as plan
adaptabilidade precisa, para se aj ustarem ~s tas do horto, estuda coa; amor as differen
alterações do meio que as cercava. Ora, nos ças de na LUreza entre o va rio organ i mos ve
seus recreios, a cre:mça exercita, de si para i getaes, adaptando ás exigencias de cada um as
mesma, a sua espontaneidade, mas irraciona- cOItdições do 010 e da temperatura, resguar
velmente, sob fórmas arbitrarins e caprichosas. dando-a de todo o constrangimento que as
Na sua phase positiva, obra tulia o que a ima- force, mas dellotando as exuberancias, remo
ginativa lhe suggere; na pbase negativa, vendo as influencias hostis ao de cnvolvi
elestroe o que fizera e tudo o que tem de seu. menta normal, - a sim o jardineiro de almas,
Por estas operações exerce a profunda 01 igina- o di cipulo de Froebel, tão consciente da sua
lidade que se envolve na sua força de querer: impotencia em supplantar as caracteristicas de
o poder de crear e o de destruir. Nessa capa-
cidade de deliberar está a raiz da suapersona·
Iidade; nella a liberdade tem origem.
Privando a creança dos seus jogos, paraly
sareis o desenvolvimento do seu caracter.

32
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cada individualidade, ou predeterminal-as,
quanto da sua rospon abilidade pelo fructos
definitivos da cultura a que se devota.

A doutrina frOllIJeliana reverencêa na crean
ça. tantomai' qoantomais tenra fór, uma par
celIa da natureza, com elIa uniuCClda, insepa
ravel della. E é por e la aIDnidade intima com
a natureza que o lâlldel'Hal'ten se propõc a
educar o corpo, o espirito, o coração du me
nino. Com esle fim app lia para as disposições
infantis m toda a lia integridade. Pejo exer
cicio das energias plJy icas e pela cullura in
ces anle, variada, intelligente dos sentidos se
estabelece essa communicação intima enlre os
:lfIect s d(l primeira edade e as maravillws do
mundo exterior. c Os 'enlidos », dizia Rous
seau, • são os primeiro vehiculos de todos os
conhecimentos; nntes de npprender a ler, im
porta apprellder a vel',» Os sen lidos con~ ti tliClll,
poi~, no methodo moderno, o ponto de partida
de toda a educação. Entre a nalureza e o meni
no elles traVlJm e. so commercio benevolo, que
a grandeza, a utilidado e a formosura dos phe
nomenos da crea~ão devem Jirmar para .om·
pre nas almas educadas. Nuo é a f~lJar ao
alumno dos factos naturaes fine se de li
na o kindel'gal'tcn ; é n crear entre elle e o
mundo, que o cil'cumda, uma permuta quo
lidi:lua, iucessante le .erviços preciosos. O
que ba elo ostabelecer e apertar esses vinculas,
interessar essas intelligencias nascentes, n50
é a arida anatomia da realidade, c mas a re
laçcio pessoal em que se acha a crennca para
com certos oIJjectos " com os quaes vive, ou
vem a estar m contacto. Despertando e'sa
inLima sympatbia entre o e"pirito e as coisas
que formn01 o circulo do seu horisonte, apro
veitando para e. to fim a' relnções sensiveis
em que elJas se encontram com os incidentes,
os prazeres, as obrigaçõe e as nece- idades
oCCUJ'I'elftes na existencia da creança, a escola
Froebel perfaz o circ.uito completo da edu 'a
ção bumana, pbysica, moral e intellecluaJ
qU3nta cnbe na e!'phera dessa edade -, obe
decendo sempre ao principio capilal de que a
Vase ela eeltlcacào e do ensino nào está no liv1'O,
uem em prodúcto nenhum da pencia humana,
mas na vida mesma, e 1tnicame'11te 11CL vidll ..

E' dirigindo, pois, insen ivelment as diver
sões infautis, que o mothado Fraebel realisn a
sua obra veruadeiramente prodigio a. N) seu
sy tema os brlDcos representam a actividauo
1ivre da reanra; o a espontaneidade de acrão
( self-aclifJity, na expressão americana) é o
primeiro principio do melhodo froebeiiano. As
recreiações pueris não so ci fram no que c1izia
João Paulo: ena primeira poesia da infancia. ;
siio o de al'ogo da ua energill e da sua neces-
idade de acção, E' e. te, portanto, o caminho

natmal ao de euvolvimento das suas faculd:l
des, !\Ia cumpre fazer da creança um arti. ta,
um productor reJlcctjdo, nos limites das suas
forças, desenvo[venr:o-lhe, ao mesmo tempo, a
!lor pecnliar ela sua individualidade; e para este
fim não bastnm os ensnios inconsistente, , ins
tantaneos, dispel"os do il1 tincto infantil. E'
imprescindivel uma educação particulnr, que
amolde inconscientemente á coogruenr.ia, á
harmonia, á regra essa volubilidade indellnida,

em procura sempre de uma applicação, que :.l
occupe, o, atisfllça. Ei o que o descobridor
das verdadeiras leis da edUcação elo homem
conseguiu, systematisalldo nos mimos de F1'oe
bel a primit.iva)ncoherencía d0s brincos pue
ri' .

Esses meios de occupação, diz o maior
uos discípulos de Froebcl, <I baroneza de Ma-.
renho! tz Bülow, «servem, de!>de os primeiros
mezes da vida, para facilitar a percepção das
coisa, A singeloza, a ordem, a ad(lptaç1io dos
objectos apresentaàos ao menino simplificam
a ocepção das impressões da fórma, eor e
som, e, mediante a precisflo, a gradação e a
'counexão que 05 liga, eommnnicam imagens
e percepções distioctns, accommodadas ao
despertar do en tendimento. De 'envolvem os
membros, os sentidos, tod03 os orgãos, de
uma maneira d61ei lavei, habilitando a creança
a exprimir o que lhe está no intimo, a reco
nhecer-se nas suns proprias obras, tal qual
nas obras do artisia ~e lhe revela o sen espi
rito.. (I) c A actividade nos folguedos
puerjs », observa ainda a grnnde. nccessora de
Froebel, c pr, pOI'ciona os elementos da todo o
conhecimento e a capacidadc de executar, esta
belecendO a -im a cO)lerencia e a unidade na
cultura educativa. O saber e o fazer andam
divorciados em nossos dias; pl'aLictl e theoria
apartam-se uma da ontra; o que em relação â.
moralidade e li sciencia constit'ue grave mal,
A escola delre re.;eber o menir.o já appare·
lllado com os requisito fundamentaes para a
acquisição dos conhecimentos: o 1l1urnno
!la de eslar !labililado a ver com os seus olhos,
a ouvir com os sens ouvidos, a observar;
!la de achar-se em disposições receptivas, de
sejoso de conhecer, capaz de distinguir os
objectos circumslanLes, desembaraçado no
exprimir o factos do seu mundo interior sob
fÓl'mas accommodadas aos recursos da sna
edade.' (1)

Eis a obra do hndc1'garten: educar o ins
tiucto de observação, o in tincto de creação,
o in. tineto de execução. A gloria de haver
formulado a lei dI! intuição cabe a Pestúlozzi;
a de ter concchido a lei dn invenção pertence
a FroebeJ. Combinar o applicar estas duas
leis ó o papel dos jardins infanli'. Não sup
prem a familia; auxiliam-n'a, onde a sua
competencia não poderia cbegar; não inva
dem a e cola, nâo lhe imitam nenbum dos
sens preces os, não :dlSOl'Vem parte alguma
do seu programma: amanham allBoas as almas,
predi~põeol o~ espiritos para ella. Os livros
não têm que ver no seu recin to. A sua
mis-iio ecluc,idora effectua- e (\XClllsÍl'nl1lente
por meios alheios a toda a coacção, a todo o
caracler de trabalho forma I, de lição, de
tarefa, de en ino, de obrigarão systemãLica, de
curso dDutrinnl. A gymnasliea, o canto, os
colloquios familiares, o desenbo, os exercicios

(i) nAno~P.ss ~fAnE~1I0LT!. BULOW : Tho child, ils 'laf1lro
and rc1aliolls; an elucido/ion o( Froahel's. Prillc;plas 0r Edll
catios. A ("00 rOlldorill!l o(/ho gel'ma'l hy ~IAl'iLOA J:I, KnIRGE.
Now York, i877. Pag. 87,

(2) lh., pago 80.
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. de entretecer, a modelação rudimentar, o mi
mos dé FroeiJel,fa iu pecção directa do objectos
naturaes, a jardinagem: laes o instrumeutos
dessa cul tura bem fadada. Por ella se des
pert:lm e enraizam os habilo de regularidade,
pontualidade, silencio, docil idade, benavo
lencia .e polidez, se desenvolve a capacidade
inventiva, se habitua 11 aLlenção laboriosa c á
observação critica, se ndestra o espirita, como o
corpo, em conceber, diz r, c fazer com firme
za de proposito, conscioncia do fim e escolba
coberen te dos meios. Nestes resultado" está
a educação inteira do genero humano. Intel
ligencia, sentimento, acção, tudo abrange na
sua orbita magica a escola [<'roebel; e, como
« a influencia do uma primeira educação
racional per. is te atravez dos annos de estudo,
e vem a se tornar sensivel sobretudo cada
vez que o ensino appeJla para o raciocínio a
logica, o bom senso. (1), no jardim de
crcan~'as está indisputavelmente a maior
força educador!\ d.o mundo e a base noees
saria de todo o organismo da educarão ra
cionaI.

A leitU1'a, no jardim de creanças.

o jardim-Ji'roebel <não ensina nem o de-se
nho, nem a escl'ipta, nem o calculo, nem se·
quer a leitura; prepara, porém, maravilhosa
mente para touos esse estudos, a um tem po,
grange:mdo os conhecimentos usuaes, sobre
quo elles se têm ele exercer, c desenvolvendo
as faculdades inlellectuaes, quo servirão para
os ulilisar _» (2)

Entretanto, sendo ind ubitavel que o dese,
nho, nos seus primeiros elementos ( pelo pro
cesso sligmographico), e o cah.mlo concreto
(mediante os dons de FroebeJ) entr~D1 nos
oxercício 1JalJituaes do kindfJl'gal'te71l, deveria
mos inferi!' que, parelhamento, a escripta e a
leitura. amoldadas por alguma adaptação espe·
cial ás exigoncias da primeira edade, tonham
cabimento o cultivo no jardim de creanças 1

N50 hesitamo .em responder negativamente,
Neste sentido poderíamos in vorar as maiores

autoridades.
O superintendente escorar do Mass,lchus

setts, MI', Philbrick, no sou relatorio do
i87g, (3), definindo o espirito e o plano desses
estabelecimento, pronunciava-se como nós:
• A educação dos kindel'gm·tens, destinada ás
creanças de 3 a 7 annos, não admitte o tlSO de li
V,'os, não se pt'opõe a ensinar a leI', n1m a es
c,'ever. As lições são de todo o ponto oraes, ()
têm por alvo principal estimular a actividade
propria ao menino.•

Miss Elizaboth Peabody, a cujos esforços,
reunidos aos de sua irmã, miss Horace Mann,

(I) M'rR. Â. DE PORTUGALL: Le systeme Froebel a-t-il
dOlll/é {ieu à des critiques fondées? Quels sont les dé.eloppe
merl/s elfes adaplations ~o"l il est susceptibte? RapPol·t. No \"01.
Conor. II/t. de l'Enseign .. ire. section, pag.i65.

(2) ~UISSON: Rapport sur I'illstr. pril/l. à I'expos. univ.
de Vtel/ne, pag. 97.

(3) Apud BUlSSltN: Rqppo/'t SI/r I';I/str, primo à l'expoJ.
IIniu. de P/lilad., pago 209.

("o

(viuva do celebre IIoracio Mann), so deve
principalmente a fundaçiio renl dá e cola
Froebol e a comprehen 50 Oel do .en mothodo
no' E tndos Unido, exprime, no eu Guia do
Kinder.'Jarlen, o livro mais mao-istral que
ne ·te genero cuubece a America, exa lamente
o mesmo JU;zo. <Aconselho>, diz ella, <que
so não encete a aJ'l da leitur~, antes que o
menilw chequl! aos sele annos de eda'.Le. si en
trou pu,", ó kindel'.Qarten (lOS tres. EUa 7Je1'
tance propl'irl'1lzrmle ao sP.fju'ldo estadio da edu
cação, depois dos exercicios do k'inder,ljal"
ten.» (i)

Prescindindo, port\m, do apoio de outros
opiniões, baslo-nus recorrer â m.ais elevada
entre as de lodo os interpretes da pbilosophia
pedagogica de Ji'roebel. Heferimo-nos á baro
neza Iarenholtz Bulow. Esta mulher foi ex
pressamente consagra.da pelo proprio Froebel,
em i86:9, c:>mo, de todo os seus discipulos o
que mais proflllldamente se apoderara do seu
espirito e do sen <derrad iro pensamento. (2);
o ella pertence o reconhecimento do genero
humano pela immensa propil~ond3, com que,
em poucos annos, e conquistou, em ftl vor da
educação nnv[I o interesse de todas as nações
da Europa civilisada; aos seus e forças pes
soaes se deve o acolhimento do kinder(Jarten
na França, na Belgica, na HolJanda, na Sui sa,
no Inglaterra, no Russia, Os dois continentes
proclamam-n'a, como « o mais porfeito repre
sentante, o m~ximo e o mais oficaz apos
tolo. (3) da pedagogia do killdel'garten de
cuja cultura os mais eminentes especiali tas
lhe reconbecem <uma concepção ma,is pro
flJ.nda, mais ampla e mais luciãa que a do 111'0
pl'io Froebel. » (4,)

Pois bem: a baronesa Marenholtz .ôülow
repelie eguaJmente o ensino da leitura a
crea neas menores de sete annos. (5)

Entretanto, um mestre justamente consi
derado neste a 'umptos, a in peclora das
escola- iufontis no cantiío de Genebra, ma·
nife tou-se, ante o congre so internacional
de i8S0, em termo que, ]J?'íWt facie, pare
ceriam desloar~das noss~:s conclu ões.

Eis as sua palavras: « Como optima-
mente diz Buisson, no seu relatorio da
exposição de Vienna (6), «« o que absoluta
mente releva condenmur, e proscrever, não
é o ensino da leitura e da e cripta na escola
infantil, ma o papel preponderante e o carac·
ter abstracto que prematuramente se Iigão
a essas lições. » (7).

(I) ELIZABETU P. PE.lBODY: lJuide to tho Kindergartll'
alld Intermediate Clas;, pago 71.

(~) Papers 0'1 the Froebcl"s Kindergnrtcn, pago 8.•
Na Bolgica a escola maternal comprohoudo ° poriodo do

lros a sois anno ,excluindo a leiWra e a escripta. Ib., p. 490.

(3) Paper. on the Froebe! 5 Kindergarte'l, pago 8.•
(4) W. N. I1AILMA!;: Kinder'oarulI cu/lllre i'l the Fa·

mily and Kinderoartm. ~ow York. Pago n.
(5) BAnO~GSS i\IAR"'OLTZ BÜLOW : The chi/d, ii, Nature

and Relations. Pag. H5.
(6) O lopico citado aqui, omconlramol-o á pago 106 do

relalario <lo Bnio.on.

(7) ~pn, A n PORTUG.\LL : Op. cit., pago i66.
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Mas quem acompanhar com uttenç3:o o)
relataria da cAlebre educadora sui sa, ve
rificará que ella se refere á classe ou escola
inte?'media7'ia (classe inte?'midiaire, Vel'miUe
lungsklasse, Uebel'ganqschule, conllectinq-class),
que Froebel considerava como gràu supe
rior elo kinde?'.qal'ten, e conslitue propria
mente a transição eutre o jardim de creaD
ças e o curso primaria. Mm. de Portugal!
declara textualmente que só u e~sa clnsse
incumbe • prepara?' as lições dc leitura, que
o menirlo ha-de ?'ecl'ber n) grau infm'ior da
escola de primeiras let1'as» (1) Ora, essa cl asse
transitaria, que, se~undo alguns, e entre
esses Mma de Portugall, vae dos fi aos 7 annos
(2), e, no enlÍr de'outl'oS, nbl'3nge um pe
riodo de trez, dos 6 ao 9 (3),- dura, na es-
imaLiva de alguns, apenns um biennio, que

raras ,ezes pode começar antes da edade
de 7. (4)

Mas com e tas idéas se harmonisa fa
soavelmente o nosso projecto. A preparação
parn a leitura principia na segunda secção da
classe intermediaria, ( ultimo semestre do ter
ceiro anno do Icindcl'gartcn ), que forma a pas
sagem, o traço de communicação com a escola
elementar.

Plano de cnsino.

A este respeito não vos poderiamos pro
porcionar melhores informações do que sub
mettendo ao vo"so exame o quadro do em
prego do tempo nUI? kindcl'.Qarten de Gotha
• onde. e segue fielmente, e se applic:l cm
toda a sua pureza, sem mescla flue u adullerc,
o methodo Froebel.» (1)

Sem duvida ha, nesse quadro, pontos dig
nos de rep~ro. Nem, o propomos como typo,
ma~ apenas cnmo specimcn, que snggira uma,
ainda que levo, noção das praticas que preLen
demos nacionalisar. T,lmbern não se perca
de vista que a educação religiosa traçada
nesse plano é absolutamente incon{essional e
concreta. Obedece exclusivamente aos prin
cipias da intuição; effectna-se pelo sentimento;
procede pela contempl~ção investigativa das
maravil bas da creação, procurando anles fazer
comprehender e admirar ao menino os elfei
tos observaveis, do que falIando·lhe abstra
ctamente nos mysterios da caU5a invisível do
universo. (2) Não tcm absolutamente ponto ele
contacto ncuhum com o rcgimen ela cal·tll!la ea
disciplina dos cxc?-cicios devotos.

Eis °quadro a que alludimos (3):

DIVISÃO DO DIA

HORAS I
PRIMEIRA CLASSE I SEGUNDA CLASSE I TERCEIRA CLASSE

II( "."INOS OE CINCO ANNOS ) (ME~'r\OS DE ODATno AN!'OS) ( MENINOS OE TIlES .\N"OS)

De 9 ás 9 t/" .... Jogos gymnasticos, preco- Jogos gymnasticos, precc- Jogo gymnastico, procodido I
didos do um cauto reli- didos do canto roligioso. do canto religioso. ,

De 9 1/" ús 9 lf.
glOSO.

CubbS. Superficios. !Colloquios moraos.
:llabbã. Do 9 lf ás tU.... A caixiuha (Frrebel) de archi- Palestra bistorica o hotanica. Jardinagom.

foctura.

IDo tO llí ás :\1... Estudo do c.lculo por moio Calculo por moio dos quadra- Entrelaçar fitas do papel.
dos pogneuos cubos. dinhos.

Do H ás ii lf ... Exoreieio gymnaslieo, so- Exercicio symn~stico, sc- Exol'cicio gymnastieo. so-
g~ido de um canto reli- guido de cante religioso. guido do canto religioso.

IglOSO.

Jogos gymnaslicos. precedidos Jogos g)'mn.slicos,procodidos Jago gymnaslico, pre~edido
If' '",. %

do um canlo roligioso. do canto religioso. do can to roligioso.
Do 1 3/" ás 2 .... Constl"Ucçõos. As laias. Palo tra roligiosa.

Tardo.. De 2 ?s 2 %.... Calculas polo cubo. Coo ycrsações roligi asas. Doseoho do pbaotasia.
Do 2 lf ás 3..... Lihol'dado no iardim. Calculo com os quadradinhos. Jal·dim.
Do 3 ás 3 l!\ ..... Colloquio acerca da botanica Jardinagem. PIcado.

o historia natural.
Do 3 l~ lÍs 4..... Jogosgymnasticos, rematando Jogo gymnaslico, terminando Jogo gymuasico,fiodando em. I

om canlo. Olll canto. canto.

Para penetl'arde , porém, mais raalmente o
I'spirito desse en ino, parece-nos conveniente
levar-vos a as isLirdes uma lição no kindcrgar 
ten. A que vo vamo reproduzir, pa~sa- e
num dos mais notavei kinclergartens do
mundo: o de Steinmets-Strasso, 16, Berlim.
E' sua directora Mmo HenriqueLLa Bl'eymann
Schriid r, sobrinha e di cipula, das mais di
lectas e habei , do proprio Frrebel, collabOl'a
dora da baronesa MarenhoJtz (5), e uma da

(1) n. pag•. 169,170.
(2) Ib., pag. li1.
(3) J. Gua.LII,ulIE: Op. cito pago 42.
(!) W. Col.1UILlIAX: Op. cit., pag,;. :\OS, :\09.
(5) Papers Oll tlle Pt'rebol's Ki'llrlargarlcll, pag. 45i.

mais notaveis educadoras de sas jardineiras
de creanças (permitti-nos a bella expressão
CTermanica), com que a Allemanha tem :Jpos
toli,ado pelo mundo inteiro o evangelbo frre
beliano.

O assumpto é a Izc?"(t cO'Tll.11!wm.
Ei~ como o trata ~ educadora, a Kinclc1"[jiit·

tnenn:
c Connexuo do objecto com a oxisloncia dos menino· e

dosmais onto3 humanos. Essas imprc5sõcs hão-do commu
nicar-se ás creanças modianto o curso dos faclo•.

c Quando as arvoros so despom da sna vostidura vorde
janto, qnando a terra so onvolvo núm alvo manto do novo,

(1) BAUDOUIN: Cp. ci/.., pago 256.
(2) Ib., pago 2>7.
(3) Ib pago ~55.
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quando não se vô uma ndr DOS jardins, então a hera bon
dosa nos delei~a com Ofrescor do son viço. Nilo ostá nolla
deixar ao dosam paro, foia e USDadll, a volha muralha; es
,loDdo os suns longos braços em torno d::s podras 03uoroadas,
e voslo·as numa roupagom de vivo vor'J I'. Do porias a
dentro mesmo DO. afTeiçoamos'á bera; Dom soquer exigo
commodo particular, onde 50 omhoha nos raios tio sol;
apraz,lhe qualquer roeaDto sombrio,ondo se encosto,cresça
pelas par~dos em derrodor dos quadl'os do casa,o circule do
uma moldura do folhas vi razes os rotratos caros ao coracão
da familia.Aos mais pohres d'ontro nds dá o molhor do quo
dispõe; adorna o beirado de um;: aguafurlada com a mosma
boa vODtado, com qno vicojaria Duma janolla 010 Mayfair.
Oxalá qno 05 filhos dos indigontes apl"'ondossom comnosco
a abrir os olhos ás uollozas iuexgolayois quo a Datureza
ospallla ao alcaneo do todos os sous filhos, pam 50 acos·
tumarom a saboroar osses prazoros, tão .implos quão
duradoiros.

Processo empregado para. com as creanças.

< I. Um p:lssoio ao jardim uotanieo, quo acol'la de
estar Da vÍ"iuhança do l.indergarten. Couvidam·so as crean
~as a procurai', o colhor amoslras das plaDtas sompre
yordes, qno dopararem. Oblido o assontimento do jardi
noiro, colhom-so, o I'cunom-se cm c03linhas,quo os alumnos
trazem comsigo, um pouco de buxo, umas \"cl'gonlcas do
abeto, llOra, musgo, etc .

• 11. Com isso ornam os mODinos as snas rospeetivas
classes. Collocam-so anta 01105 vasos com agna, onda so
dispõom as plantas ..~dornam-so os quadros, as paro
dos, etc. (Pratica-se assim uma voz Da di.isão superIor o
duas Da iDferior.)

< IH. Compra·so um vaso de hora dos presado, do qno
por aecaso 50 dou fé. 05 mouiDos observam-lho o ostado,
romovom as toias de araDba, laram á osponja :u folhas,
rODo.am a terra. Escolhe-se DO reciuto logar para ol1e.
(A proposito so discutom as couuiçõos de saudo para as
plaDtas. Sua physionomia.)

< IV. Narra· se Ulll conto, Assumptos: L A macieim
quo, no inverno, tiDha U111 vestido do bora. 2. O vaso uo
bora do prosuuo em casa do jardineiro. Assim 50 vuo tor á
recitação do uma poosia appropriada pllla Killdcr!Jürtnerill,
que as Cl'canças, gradua.lmente, nas duas divisões, v:10 ro
cordaDdo, o roprodu7indo.

< V. Occupaçõos om rolação com ossas :
< COllstrucção: uma parodo com a sua uora o o sou

m~s~?~abaliloem areia: um janlim do plantas som pro vi·
cosas:
• < Dobrar papel: uma r.orbelha, oudo ellas se recolham.

< Pica,lo: a f lha da hera.
< llfarca: idem (cór Datural).
< Modelação: a folha da hera.
< i'\ossás variadas occupaçõos so oxpando a activic!ade

conslruetora da elasso o todos os seus mombros do pel' si.

• p,'eparução d!/s lições.

< Cada assumpto, antos tle lrutauo peranto as creanças,
foi ostudado pela Kindc"!Jürtnerin o suas a,djuntas, apra
zando-so com osso intento orna confoJ'Oncia eada. semana,
om qne se cOl1sidol'<l, o prepara o objocto da lição, com os
seus accor.sori 03.

< Eis o piaDO que 50 soguin com o fim de l'euDil', o pre
dispor informações acerca do uma planta:

< A. St/'ilctura exte"M.
< 1. Tamanho. 2. Folhagem. 3. Partes pl'indpaes.

I•. SubdiYisões da partos e sua posição rolativa.

< B. Estnlctura inte/'lIu e desenvolvimento.
< L Estructura da semento. 2. Sua composição. 3. Es

tação. 4. Tompo de germinação. 5. Processo do germi
nação (collulas, 'estrncluru o conteudo; tecido collular ;
lecido vascular; circulação da soiva; nutl'Íção; absol'pção
pela rai7.; funcçõos das folhas; rasos oxlraordinul'ios ;
Uuidos). ti. Duração do crescimento, desde o germon atô
Ú plauta oomplota. 7. Propagação. 8. Ecludo da planta.

< C. Di'tribuição !Joo!J/·apilicu.
< D. Historica.
< E. Cultivo.

< L Gorul. 2. Enformidades'a quo a plaDta ó sujeita.

< F. Sou logar ?la OCOllomi~ dom'htiea.
< G, Classificarão.

< (Ordens naluraes)

< Na bypotboso do um animal, as informações so dis·
põem do modo seguinte:

< A. Descripção.
< L TamaDho. 2, TogumoDto. 3. Cdr. 4. Descripção

das partes: caboça; corpo; membros,

< B, Appa"etho da vida animal.
< 1. BlovimeDto (anatomia, noção gorai, s)'stoma mus·

cular, gorai). 2. SODsação (s)'stema nonoso, Docão gorai,
orgãos dos sODtidos; oxprossão). •

< O. Appal'elho da vida ol·!Jallica.
< -I. Systoma digostivo (hahitat; nntrição). 2. Circu

lação. 3. Rospiração.

< D. Rep/'odllcção.
• L Tratamonto da pro lo. 2. SustoDtação da prole.

3. Metamorphoses (insoct08).

« E. Notieias diversas.
< I. Distribuição goographica. 2, Edade a que alliD

gomo 3. Reluçõe8 om qu~ ostá o animal pan-com os illtli
vicluo' da mosma OSpOCIO, os do outras especio', ordons ou
classos, a vogotação, o homem. 4, Meios defoDsivos coutra
a. aggrossão.

C t F. H istol"ia.
• G. Domesticação, acclimação.

< H. Clcusi{u:ação.

< i. Individuo. 2. Espeeie. 3. Familia. 4. Ordom.
Õ. Classe. 6. Sub-reino.

< Para ohter Doções goraes completas, cada prefessor
por sua parle reUDO informações espociaos a um ou dois
pontos, as quaes 50 permutam na rounião semaDal. • (I)

Formação do seu p"Ofessol'aclo.

Constitue :l applicação da pedagogia frcebe
liana ao kindergarten uma especialidade dis
tincla no professorado primario? Ou a prepa
ração ger~l) que habilit3 o professor a dirigir
uma escola, adapla-o ipso (acto para edllcador
nos jardin infanlis?

Deixaremos que re-ponda por nós a opinião
dos mestres e a expel'iencia dos paizes mo
delos.

No seu livro aeere,] da educaçiio na Alle
manha, escreve Hippeau, traduzindo a eon
vicçüo geral naquelle paiz :

« 'forja a e (;ola normal, que se destine a
formar preceptoras, ba de ter ao seu alcance,
além de uma escola primaria, uma sala de
a ylo, onde e,las aprendam a conhecer a in
fancin, :J amai-a, a aprecinr-lhe as tendencias
e necessidades. » (2)

Miss Elizabeth Peabody, cuja profiseieneia
excepcional nestes assumptos já nos é familiar,'
escrevia em 1863 :

« VolLando da Europa, encontrei o que sem
pre me parecera a condição indispensavel da
introducção elficaz da M'te de F"oebel na educa
ção publica e particular des a,mericanos;
quero dizer: um.a escola para forma,' o p,'ofes·
sarado dos jardins ele creanças, com um k,:n·
derga1"len annexo. ' (3)

Sele annos depois clizia ainda:
< Oimpre'cindivel preliminar desta nova

disciplina primaria é a existencia de professo-

(I) i\!Iss ~IARY J. LrSCUINSKA: Tlte Kinder,qarteu prin
cipie iII ill{allt-sc1loo/s. No vol. Papors 011 tlle F1'CBbcl's Ki?l-
,1.cl·g., pags. 461-'.. .

(2) B,PPEAU: L'illstl', pllbl. 011 Allema!Jllo, pog, 56.

(3) Guide to l/le Killdergartell, pag. v,
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).

1.3 classe.
Por somaDa:

2 llOras
2
3
2
3
i
i

I

Percorramos agora os factos, nos paizes
mais digilos de nota.

Sugcrere-se-nos logo o autori ado exemplo
do governo austriaco. O decreto de 22 de
junho de i882, baixado pelo ministeJ.:.io impe
nal da instrucçiio publica, regula a formação
di tincta do profes'orarlo que se destina aos
institntos fro belillOos. Para dirigir um jardim
de creal1ças, exige elle, no candidato, a carta
de capacidade obtida numa e cola normal do
paiz, e os conhecimentos peàagogicos especi31.
mente relatilros ú pratica desse methodo de
ensino. Como ramos de instrucção pecaliares
ao curso normal que tem pai' fim preparar para
essa catogoria do magisterio, e no qual a
edade de arllOissllo é fixada em i7 annos, enu·
mera o regulamento: a. A pedagogia e thao
ria dos jardins de creancas.- b. Ex.ercicios
praticas nestes éstabelecimentos.- c. O e~

sino da lingu3 e das noções de coisas usuaes.
- d. O desenho á mão livre.- e. O traba
lho das fórmas (Fo1'1ncnm'beíten).- f. Canto'.
- .q. Gymnastica. Aos kinder.qaJ'tens melhor
orgauizados se aggregam cursos privados,
para a ed ucação de mestras de escolas mater
uaes. Dois llnuos de pratica num estabeleci
mento competente habilitam a 31umna mestra
par3 o exame de capacida.de, que se prodnz pe
rante commissàes mini teriaes, reunidas para
esse fim duas vezes no anno. (l)

A Hungria possue uma escola preparatoria
des a natureza, fnndada peja Sociedade Geral
das Salas de A.sylo. Divididos em dua& classes,
os seus estudos distribuem-se pelo plano se
guinte:

1. Pedagogia '" .
2. Methodos de ensi no .
3. Anatomia e hygiene .
4. Grammatica hungara .
5. Hi tOl'ia natural '" ..
6. Geographia .
7. Historia dos hungaros .
8. Arithmetica _.. 2
9. C:Juto e violino..... .. 3

iO. Desenho...................... 2
H. Gymnastica................... i
12. Prendas de agulha .. ; 4
i3. Protica do ensino nas cla ses iO

2' classe.
Por somana:

i. Pedagogia " 2 horas
2. Methodos de ensino '.' 2
3. Anatomia e hygiene........... 3
4. Grammatica hungara '" 2
5..Physica e chimica economica .. ' 3
6. Historia universal............. 2
7.Cantoeviolino .....•.......... 4
8. Feitura dos artigos necessarios

aos trabalhos do jardim....... 2 •
9. Gymnastica................ ... i

1.0. Exercicio pratico na sala de
asylo o' 20 • (2).

(i) M.>IE. DE POnTaG'\L~: Op. cit., p3g. {67.- FISCOSR:
Op. cit., pags. {31- 2, t50.- DnAD": Rapport, pago 233.

(2) BRAD": Op. cil., pags. 250 - t.

ras competentes. q!le não se podem obter, senão
mediante um en ino especial. Discerni r o que
po sa cOllstiloiL' a um tempo diver ão apra
zivel e applicação proficua para a creaoça,
é questiío que pre uppõe, nos que com ella
entendem, nuo só o conhecimento das leis e
proces os do de envolvimeoto vital, que são
analogo , SJ não idemicos, hn crea~~ão natural
c na an , como tambem :; p,yhologia da in
fancia. Es,as qualid3.des não .sfio intrioseca
mente difticeis; c é mais facil, si o preceptor foi
preparado, manter 11m kindel'.qarten conformo
os principias estrictos de Froebel, do quo di
rigir, segundo a prllxe ordinaria, uma e cola
de prímcirRs lettras; porque, no primeiro caso,
a natureza nos ajuda com todos os seus instin
etos e energias, ao passo que, no segundo, ha
um antagonismo perpetuo e uma pereone lu
cIa com el/a, p ra Ihe conter a rebeldia mais
ou monos chronica e invencivel coutra. esses
processos.» (I)

Esta Cjuostão foi ventilada no congresso in
ternacional de Druxellas; e entre os relata
rias apresontados 6e verificou a mr.is rigorosa
conformidade emquanto a este ponto.

• Os mestres dos jardins de creanças neces
sitam de um ensino normal e-pecial ? Respon
demos, sem be itar, affirmativamente " dizia
o presiden t da As ociação dos Kindcrgal'tens
de Vienna. « Si é indubitavel, hoje em dia,
que, principalmente nu carreira do ensino, ao
lado de c rtos dotes natur3es, é indispensavel
uma educação peculiar, essas mesmas condi
ções prevalecem, num grau identico, em rela
ção ás preceptoras dos jnrdins de creanças .• (2)

Di cutindo o mesmo problema noutro pa·
])el apresentado á assembléa de i880, a inspe
ctora do estabelecimentos desta ordem no
cantão de Genebra externava o mesmo pare
ceI':

< Cumpre que as professoras dos jardins de
creança , tanto quanto as das escolas prima
rias, sejam adstrictas a cursar um ensi no nor
mal, e a passar por exames, que confiram o
diploma de capacidade. Outrosim, importa
que todas ns escolas normaes subministrem
ás JI.indcl'qdrtnerillnen uma instrucção espe
cial, no tocante á theoria e á pratica do syste·
ma Froebel, sem que nem por isto se descure
o estudo da psychologia e pedagogia genles.
Conviria que o en ino normal, até certo ponto,
fo Sfl idcntico em reJaeão aos professores o
profe saras de cada grau, escolar. Depois con
tinuaria a ser um só quanto aos principias,
um ó emquanto ao meLhodo, lUas especiali
sando', e consuante o grau a que se destinasse
o candidato. Uma dessas espl:'cialidades con
si tiria no e tudo theorico e pratico dos jardin
de creança .' (3)

Ba ta, pelo que toca ao sentir dos profi sio
naes.

(I) ELIZAnETD P. PCAnOOy : Necessity of Kindergarten
Cullure iII our syslem or Public I1~llructiol" No vol. Pil.
pars 011 lhe Froabel's Kinderg .• pago 623.

(2) A. S. FiscnEn: Le systeme Froebel a-t-il dOlmé lieu
d dC$ critiquC$ r.0ndeu ? Quels SOllt las dévetoppe'llellls et 1C$ ada·
pl1tions. doul .1 est sU-lorptible ! Rapport. N,) voI. Congrés
III!. de l'E,lS .• pags. i30-i, H·9.

(3) Mmo. A. DR POnTOG.l.LL : Op. ci!., pag•• {Gi-8.

(
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Na Belgica já em i8fiO o ministerio da in
strucção opinava que se instituissem, nas e co
la normaes do sexo feminino, Cllrsos destina
dos a ballilitar o professorado no methodo Froe·
bel. Nos regulilmentcs decretados pelo secrela
rio de Estado dessa pasta (M. Van Humlleflck),
em execução da reforma escolar lle :1.879, se
di põe que as autoridades &iscriminarão os
in titulas que faz m parte da organização na
cional do ensino popular e os que con tituem
meros a ylos para agasalho de cl'eanças des
amparada. Os principaes districtos sã obri
gados a empl'egar pessoas « educadas na tl1eo
ria e pratica do metbouo do i11 ustl'e pedagogo
allem1io» e na organisação c disei pi ina das
escolas maternaes. Sob o pensamellt() de con·
summar uma profunda reforma nesta parte
das instituições docentes, o governo adopta
pl'oviden ias rei taradas, com o.fim de reunir
um llllmel'O su.1Iiciente do preceplores capazes
e dedicados pnra os jJré!ins de creanças. Dois
actos reaes, de 2Le 22 de março ue i880, es
tabeleceram um diploma especial para os aspi
rantes a estas funcções, creando com e se in
tuito curS05 normaes lemporarios,além de um
ensino especial, annexo, como 1l1eSmO fim, á
escolas norm3es regulares, para pre,pararem a
mestras das écoles .'la?·diellllcs muni.cipaes. (:I.)
Nesse auno, em I3ruxellus, AuLuerpla, Bruges,
Chal'leroi, Gand, Liége, Moos, N3mur e Sl.
Jos.eton-Nood, 830 aspiran tes se m3triclllaram
nesta e pecie de curso", e 720 alcançaram o di
ploma de capacidade como educildoras naquelJa I

classe de escolas, depois de já g-raduadas no
curso normal primaria, cuja dur3ç.ão é ele
tres anllOS. (2) Mais um trieunlo de pratica
effectiva habilita as diplomadas no titulo pleno
de ap tidão para directora. das e:;cola~ des. a
categoria. Esse eurso especial ahrange: a.
Froebel e o seu "y.tema.- b. Arte.de narrar;
conver,ação acel'ca de ohjectos re~e5 e ima
!ten ; poesias adequadas.- c. Canto.- d.
Gymnastica elementar e di\'ersões infüntis.
- e. Jardinagem.

Entre todos os IJlanos de con timivão de
jardins de crennças conhecidos até hoje nesse
paiz, ~e asjgoala, como obra pl'ima de clencin
e experiencia pe.tJagogica nes a espeeialidade,
o projecto Buls' (3), em cujas disposições
freql1entemente nos inspiramos na 01'g-3ni·
z3ção do nosso.

Na FraoÇ<1 o direito vigente revela o dD-
minio das mesmas idr' s.

Eis :JS suas disposiçoes principaes:
Lei de 16 de junho ue :1.881 :
« Art. 2. 0 Ninguem poderá exercer as

fuocções de directoru, ou sub-directora de
uma sala ele asylo, publica, ou livre, em pos
suir o certificado de profiscieocia para a di ...
recção elas sal-as de asylo, in tiLl1ido pelo art.
20, § 1.0, do decreto de 21 de março de
1855.~

(I) Bulhtin du ",iuis'i)r~ de l'justruetioll pub!:i1In. Bd.·
giqur. 18S0 • ..l.I·retés. Passo l.CÕ, J.iS.

(9) Papers on Ú'.eFroebtl·s KilldergartclI, pago G.OO.
(3) Ib., pags. 491-f:.

Decreto de 2 de ago to de 1881 :
« Ar1. q,.o Ninguem poderá dirigir uma

escola malernul, sem que seja maior de vinte
e um annos, e t nha obtido o diploma de
aptidão para o magisterio das escolas mater
naes.

~ Ningur.Hl1 poderá dirigir uma escola ma·
tero<11 :lOnexa a um curso normal, i não tiver
vinte e ciuco auuos feitos, e nfio houver pra·
ticado l:Ínco annos na escCll3s malernaes,
publicas ou Hvre..

« Ninrruem pouerá ser sub-àircctora de es
cola matern:lI, antes de completai' de oito
annos, e exhillir o diploma de aptidão para o
rnagi.lerio das escola' maternaes.

« Art. 40. Fica instituida em cada depar
tamento uma commis. ~o de exame, euc~rre

gada de verificar a aptidão dos individuas que
uspiral'em a dirigir escolas maternaes ..

« A commis no celebra uma sessüo ordi
naria por anno.

4: Os membros da commissão de exame são
nomeados, pari! ser"ir dnrante tre. ~Inoos,

pelo conselho deJ)arlamentnl de in. tmcção pu
blica.

« Art. M~. E' permitL1do crear, em cada
acad~Ioia, um cur o normal de escolas mater
naes, analogo ao que existe em Paris sob o
nOlUe de escola P'lpe-Carpcntier.»

Decrelo de 27 de julho de i882:
« Art. Lv A escola Papc-Cerpentier, ue

hoje em deante, destina-se <1 formar uirec
toras e professoras para os cursos n01'1naes de
eooolas maternaes inslituitlos nas VIII'icIS acade·
mias, que}' como estabelecimentos indepl'1ldelÚeS,
quer como annexos á escjla normal de mes
tms.

'l Art. 2. o A escola é graLui ta j os logares
distribuem-se medi:mle concurso.

« :\1'1. 3. 0 (Gonujçõcs de~dmjssão: ~W-30

annos de idadcl; certificado de balJili t3çâo
parn o magi {erio das e'colas matern:1e. ; com
promisso de consagrar·se por dez annos ao
ensino publico.)

« Art. 4.° ( Regula os exames d.c admis
são.)

« Art. G. o Ocurso de estudos é de um anno,
terminan·do por um exame definitivo, a que
serão submettidas ~odas as alnmo.as.

« \rt. 7." O prog-ramma do ensino da es
cola com prebenderá :

« i. o Um cur o de p-ycbologill e moral
applicada {, educação e um curso de bistoria
critic.a das doutrina" pedagogicas versando
particlllarmente obre a educa~ão da pri
meira iufancja ;

</. 2. 0 Cursos a respeito dos varias a umptos
professados nos cursos nOTmaes das escol3s
materna _.

« 3_ o COl.í'ferencias e exercic10s pTa1icos,tanto
na escola me5m~, como nas escolas maternaes
e classes jofanlis ;

« If.O NGlções da Jegi lação e administração
das escolas maternaes e classes infan tis.

Outro decreto da mesma dal·a:
.e Ar!. i. o .A's e coJ.as norm.aes de mestras se

annexarão cUr50S normaes, alim do preparar
directoras de escoias m:ltern'3es.
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« Arl. 2. o As alumnas são admillidas por
meio d concurso. .

« Arl. 3. o O regimen do cnrsos normaes é
o externato. O en. ino é gratuito.

" Art. 4. 0 A dUl'arão do curso é de um
anno escolar. .

(/. Arl. 5. o (Condições de admissão: ;j.S

mesma' qlle para a de alllmnas mestras nns
escola normaes.)

({ Art. 6. 0 As pessoas empregadas no en
sino publico, ou livre, e habilitadas com o
diploma elementar, bem como ns directoras e
sub-directoras de escola publicas maternaes
nctualmente em exercicio, poderão ser admit
tidas a saguir temporariamente esses cur-os.

({ Arl. 7. 0 O programma do ensino dos
cursos normaes comprehende :

( 1..0 Um curso de instmcção geral, que
versará sobre ns materias do curso do pri
meiro anIlo nas escola" normaes de mestras.

(/. 2. 0 Um curso de [;ledagogia: Principias
geraes de educação; e tudo dos melhodos e
processos de ensino particularmente applicn
veis ii educação da primeira infancia,

« 3. 0 Exercicios praticas na escola maternal
anuexa á escola normal.

(/. A t. 9. o Os alumnos, no termo do curso,
passarão pelos exames do diploma de habili
tação para o magisterio das escolas maternaes.'

AInglaterra vi u estabelecer-se,em 187ll,u lll:l
associação, entre cujos membros avultavam
nomes famosos na sciencia, como o de Huxley,
e altos dignital'ios da igreja nacional, com o
proposito de fundar uma escola normal de kin
der92'rtnel',ç em M~nchester. O estabeleci~en~o
dispoe de um bndel'garten modelo, hOJe di
rigido por Miss Anna Snell, alomna de Mid
dendorf, um dos collaboradores de Froebel.
O curso dura um hiennio, terminaudo pela
collação de um grau, depois do exame fiual.
Dois annos mias tarde se instiluiu,eomo annexo
á escola normal primaria de Stockwell, em
Londres, outro curso da mesma natureza, com
o seu 7cindergarten modelo, canSado a outra
discipula de Middendorl', Miss Eleanor Heer
wast, já conhecida pelos seus serviços na di
recção de um instituto annlogo em Dublin

(1) d U 'd . t"'-Nos Estn os- Ul os numerosas lOS hUlçoes
desse genero attestam o profundo senti manto,
domin.lUte na população, da necessidnde a que
ellas vêm "atisfazer.

A Escola Normal do Estado, em Baltimore,
enriqueceu-se, em 1879 com a criação de
uma ela se preparadora de kindergar'tners. Os
seus excellentes re uItados foram unanime
mente reconhecidos' e o profe sol' ~I. A.
NeweJ, superintendente escolar do Estado e
regente desse estabelecimento, preconisa o
methodo Froebel como a base de toda a cultura
da in(ancia e de todo o ensino normal. (2)

A cidade de Nova·York conta, desde 1872,
uma escola normal para a formação de pro
fessores dessa classe (a Normal Tl'ainin,q

(1) Papel's 011 lho F'I'oobel's Killdol'gal'lell, pago 7 •
(2) Pap1rs 011 lho FI'oebel's Killdel·g., pago 536.

Sc!wol (or KinderiJarten Teac/wrs), á qual
serve um lrindel'gal'tcn modelo, dirigido pelo
prof. John Kraus 'e miss Maria Kraus Boelte,
A proposi to da uti Iidade pratica da escola
Froebel annexa a esse instituto normal, diz
um ped:lgogo americano:

({ Sem essa classes modelos seria ditlicil per
ceber um motivo qualquer, que justifieasse a
existencia das escolas normaes. Estas escolas
hão de ser prollssionaes, ou não serão nada;
e não podem ser profissionaes, em sentido
nenhum, em nenhum grau, si não tiverem
meios de exemplificar prillicalllenlll, do melhor
modo, os principias que ensinam .• (1)

Em S. Luiz, ca.pital que possue mais de
cincoenla jardins de creanças (2), não pa a
despercebido esse intere se fundamental do
ensino; e o superintendente da in trucção
publica na cidade, referindo-se aos esforços
que alH se empregam com o fim de nppnrelhar
pe soaI idoneo pnra essas instituições, escre
via, em 1879: « E' parte da nos~a organi ação,
e considera-se como adherente ao no so sys
tema de escolas populares, a preparação de
mulheres, que se habilite{ll nos preciosos es
tudos concernente á educncão inicial da
creauça. Na minha estimativá, as vantagens
que as dusentas educadoms dos /(indergartens
auferem das lições de miss Blow valem CJu~nto

basta para compensar o custo desses estabele
cimentos, (3)

A California di põe de uma escola normal
deste genero, fundada a principio em Oakland
e removida em i879 para Ber1 eley (Pacific
Kindel'garten Normal School), assim como dt:
um curso preparatorio, de analoga natureza,
no kínder.qar'ten dirigido por miss Reed, em
S. Francisco. (g,)

O districto federnl de Columbia tem, na ca
pital da União, o seu Institnto Normnl dos
Kindergartens (Kindergarten NO!'mal Institute),
com dois 7cindergm'tens modelos como, depen
dencias suas. O fim desse estabeleClmen to,
cujo curso é de um anno, consiste em prepa
raI' profundamenle, cadn anno, no melhodo e
systema de Froebel, uma alumna me tra de
cadi.l um dos Estados, enviada pelo respectivo
supel'inteudente escolar, com a obrigação de
frequentar a casa d~rante ~uas estações, ~
primeira consagada a theorla, a segunda a
pratica dos jardins de creanças. (5)

Philadelphia apresenta duas casas dessa
especie: a Centenial Kindergarten Tminin!f
Sc/wol (O?' Teachel's e a Philadelphia Tr'aining
School for Kinderg[tj'tners. (6)

(1) HE:<ny BAnNAnn: Papel's on lhe Froebel's Kil/dergaT'
tel/, pago 552.

(2) n., pago H.
(3) W. T, HAnnls: Kill(lel'g, i" lhe 1mblic schoo! syslCIIl,

No \'01. PapoTs onlhe Froebel's Killderg., pago 6',L
(4) Reporl aí lhe CommissiolleT of Educ. íor 1879,

pass, 17, 360.
(5) lb., pag3, 2í3,367.
(6) lb., pags. 203, 365.
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Além destas, na mesma classe de institui
ções podemos indicar:

Em New-York, a American Kind~'garten
Normal School (1),.

Em Indianopolis (Indiana), a Normal Kin
derga,·ten Training School (2) ;
l!t.Em Boston, a Kinderoqarten Normal Class (3);

Em Détroit (Michigan), a Trainin,q Class
(01' Kindt'"oqartnel's, de Mr.e Mrso Hailman (4);

Na E cola Normal de Oshko h (Wi cousin),
uma Tminin,q Class for Kindergartne"~ e um
KinderiJarten modelo (5) ;

Uma na Escola Normal do Estado de Min
nesota, em Winona (6);

Uma na Escola Normal de Oswego, Oswego
TraininiJ School (7), na cidade de Oswego,
capital do condado deste nome, no Estado de
Nova York.

Taloa lição universal dos factos e dos mes
tres.

E' curvando-se a ella, não menos que aos
dictames da boa razão, ante a qual os mes·
mos motivos que exigem para o professorado
primaria uma educarão profissional, impõem
ao magisterio dos jardins Froebel uma prepa
ração rigorosam13ote technica, - é cedendo
assim á autoridade irresistivel da evidencia
e da observação geral, que aggregamos á Es
cola Normal de mulheres um curso normal
distincto, com o seu kinde'"iJarten modelo, paloa
a formação dos que se votarem ás escolas ma·
ternaes.

Sem esta medida é impossivel fundar se·
riamente em nossa patria a instituição de
Froebel.

Os primeiros professores.

Decretar a inauguração dos jardins de crean
ças é nada, si não dispuzerdes meios effica
zes, para que a sua primeira experiencia se
faça sinceramente.

Diremos mais: antes não resolver coisa ne
nhuma, antes resignarmo-nos á privação, em
qne até hoje vivemos, deste incomparavel in
strumento ~ivili ador, do que entregar a sorte
deste melindroso tentamen a executores inca
pazes.

Do primeiro passo depende tudo.
• ii não deliberarmos realizar o idéa como

cumpre., obs.ervava, ha cerca de dez annos, no
seu paiz, umaocelebre discipula de Froebel (8),
• a não ser esta reforma, fundamental na edu·
cação, iniciada por me tres provectos, g-randis
simo damno se seguirá. Já em diJfel'entcs

(i) lbo, pago 3640

f!l) lb., pagso 56, 361.

(3) lbo, pago 362.

(4) lbo, pago 363.
(1') Papers Oll the Froebel's Killdo, pago 536.

(6) Ibidp.lll.
(7) Ibid.
(8) ELlZABtlTIT P o PBADODV: Pica for Froebel's Kinder.

!JartCll as lhe (isrt !Jrade of primary art educatioll. No vol.
Papers on the Froebel's Kinder!Jarten, pag o 678.

33

pontos do paiz vemos surgir, assumindo (as
vezes innocentemente, graças á ignorancia)
o nome de jardins de creanças, meras escolas
ordinarias, que neces ariamente deslustrarão
o principio de Froebel, o qual ó á força de
uma vida inteira de experiencia poude rema
tar o plano do primeiro periodo da educação
humana. A educação desses pseudo-lcindel',qa,'
tens reduz-se a simples alternações da velha
rotina com alguns passatempos infantis e
certo numero de trabalhos imitativas, cujo
(I'ucto ci(1'a-se em torna?' (rivolas as creanças,
convertei-as em pequenas machinas, Ol~ levai-as
ao abo1Tecimento,. pois o menino adquire
tanto mais depressa e tanto mais forte aver ão
a tudo o que é mecanico, quanto mais exu
berante é nessa edade a abundancia natural
da vida .•

Não basta assoalbar um dístico, reunir uma
classe de creanças de tres a seis annos, dispor
imagens, quadros, plontas, hortos; graduar
uma serie de movimen tos gymnaslicos; reuo ir
todes os brinquedos de Froebel ; prnticnr, mais
ou menos monotonamente, com a esphera, o
cubo, o cylindro, os parallelepipedos, as ta
bainhas, as talas, os anneis ; accumular exer
cicios de modelação, tecelagem, entrelaça
mento, recorte, marca, desenho,- para obser
vardes as leis froebeJianas.

< De certas conce sões ou variantes, impos
tas pelos factos., advertia, ha pouco, uma
autoridade suissa, «não se conclua que uma
sala de asylo se converta em jardim de crean·
ças, tão sómente por se lhe haver accrescen
tado ao programma um pouco de tecelagem ou
de picado. Essas adaptações superfir.iaes não
são nem desejaveis, nem uteis ; o que se quer,
é mais alguma coisa do que o material, mais
do que a appücação manual: é o pen amento
que presidiu á organisação do systema, é o
espiri to de FroebeJ, que anime, e vivifique o
todo. » (1)

Eis o grande perigo, com que nos defronta·
mos, perigo enorme, de que d pende a pros
peridade, ou a ruina de uma id °a eminente
mente salvadora; porquanto, como, ha alguns
annos, se notava na Liga do En irra belga, < a
applivação desazada de certos processos de
li'roebel infallivelmente desacreditará, com o
correr do tell1 po, o methodo que lhe serve de
rotulo e bandeira. Os LUenos sagaze- acaba
rão por discernir que essas puerilidades têm
o mesmo valor moral que a fabula recitada
pela creança ao pospasto, ou a sonata execu
tada ao piano por mãosinhas infantis. Tudo
isto é arti ficio; não é educação. Certa men te
por tal camiobo é pos ivel chegar a resulta
dos maraviihosos, e não só em creanças, se·
não até em animaes. Mas as brilhatur3sinbas
obtidas assim pelo dilettantismo não se hão de
Jançar nem ao aclivo, nem ao passivo do me·
lhodo Froebel; este não póde ser razoavel
mente respon avel, senão quando fôr appli
cada inteira e judiciosamente: » (2)

(i) Mmo. A. DE POnTUGALL: Opo dto, pago i66.

(2) J. GUILLJAUAlE: Op. cito, pago 4i.
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o risco, por consequencia, não póde ser mais
grave. E qual o meio racional de evitai-o 'l

Estfl claro que esse meio con iste em confiar
a fundação de as in tituiçõe entre nó a um
pessoal emerito, de habilitações superiüres.

Ora, onde buscar esse recurso 'l
No pai? 'l
No e trangeiro 'l
No paiz decididamente nfio póde ser.
Senão, dirram·no : a suppormos que exis-

tam, no Brazil, especialistas dignos dessa mis
são, capazes de leval·a cabalmente a cffeito,
onde se educaram elles na pedagogia pratica
deste systema 'l onde se imbuiram no espi1"ito
real da escola Froobel 'l

Nos livros'l Não póde ser senão nos livros;
porquanto, que no conste, ainda nenhum
compatriota nos o e foi entregar, nos puros
viveiros da AlIemanha, a mãe patria e a nutri
dora dos kindcruartetts, na SuL sa, 11a B Igica,
nos Estados-Unidos, á iniciação "aturada,
paciente, severa, que este apostolado requer.
Ninguem, seja qual fór a superemiuencia do
talento, ou a milagro-a intuição do genio,
ninguem se habilil3rá para transplant3r a um
solo novo, inexperimentado, a sen itiva do
methodo froebeliano, sem uma prévia appli
cação de muito'> annos, cm que tenha assimi
lado, na fonte viva da palavra e do exemplo
dos continuadores do grande mestre, a reali
dado elIicaz dos seus principios. Para a for
mação de qualquer profe SOl' ordinario do um
killdet'uat"ten doi" annos de assiduos estudo e
exercicios ininterruptos vem a ser o minimo
que seria licito pedir. Mas isso, ainda a sim,
presuppõe nos directores do estabelecimento,
que o educasse, a mais consummada me tria
nos processos do famoso pedagogo allemão.

Quediremos agora dos iniciadores, daquelles
a quel1l se houver do encarregar a primeira
semente, que tiverem do crear ao mesmo tompo
os primeiros kindergartens e oprimeiro sem ina
rio de futuros mestres para elIes'l Que im
mensa pratica, que dominio ab o!uto dos se
gredos dessa reforma, que prolongado cou
tacto, que familiaridade intima, directa, p s
soaI com os trabalhos da propaganda oduca
dora nos grandes centros, ondo o systema flo
resce ('m toda a sinceridado e energia da sna
primitiva pureza, não lhes havemos de exigir!
Ora, repetimo',não 113 noticia de que existam,
em nossa terra, profi"sionaes desta ordem. Al
guns terão contemplado rapidamente o espe
clacu/o das bellezas desse methodo no ta ou
naquel/a parte da Europa. Mas nenhum ainda
se foi sagrar no seu sacerdocio, mediaute a
laboriosa iniciação que elIe impõe, entre o'
que t m a mi são d guardar, e transmittil'
esse deposito melindroso, que se não IJórle
aventurar nas mãos da inexperiencia, ou da
suporficialidade.

Tudo, portanto, o que entre nós se saiba, e
pratique, a este respeito, dos livros sahiu, e só
dos livros é fmcto.

:Ma «não ha lim'o capaz de educar pam
o magisterio do jardim (le creanças. (1): eis a

(i) Papars alI tha Froabal's Kindargartell, pags. 0, 19.

verdade fundamental nestes assumptos. Si
nos livros bebestes as noções e as di posições,
com que vos abalançaes a encetar a direcção
de um 7cindet'Flarten, toda a vossa experiencia
vo sahirá avessa o errada. Sobre tentati
vas infieis á indole do methodo cuja diviSa
adoptaes fostes superstrllindo novas erronias,
novas impropriedades; e, ao ca;bo, o que
apre entareis, sob o nome do patrono invocado,
é um~ falsa creação vossa, não a imagem do
typo quo vos seduz. Para fugir a tão fatal
uesastre, não valtlm talentos, vocação, nem
sacrificios. Vede a !li toria de EJizabeth Pea
body, a decana, hoje em dia, dos discipu10s
de Froebel. Depois de acompanbar-Ihe de
longe os trabalhos com affectuosa atteução e
aITervorado zelo, depois de seguil-o no ma
'nuaes, nos relatorios, nas revistas, uas com
municações particulares, convenco-se.da im
potencia da sua vontade, da insufficiencia das
suas aptidões superiores, ante o arduo com
mettimento; vae á Europa, ouvi[', vor, exer
citar·se nas escolas onde ainda so sontiam os
vestígios do mostre immortal; e, convencida
de que nunca alé eu tão o entendera, o "eguir-a,
o praticára, volta aos Estados Unido, para
desenganar os seus conterraneos, e publicar o
proprio erro, confessando que transviara o
publiCO nos seus escriptos e na sua iuculcada
escola I?roebel, fazendo neste sentido as mais
solemnes declaarções, denunciando como in
digno do nome o seu kindergarten, e reence
tando então fi experiencia sob os molde absolu
tamente novos que lho acabavam do propor
cionar o seus escrupulosos estudos na AlJe
manhn.(I)

. Desconfiemos, portanto, da escola dos livros,
o procedamos á semelhança da .-\.llIerica; si é
que, comu crestaras razoavais e patriotas sin
ceros,não queremos simplesmente reformar ex
terioridades, « mas reformar bem, aprovei
tando a experiencia albeia. ) (2)

Quando Elizabeth Peabody emprehendeu fi
nacionalisação séria da obra de FI'oebrl na
Dnmo Americana, o seu pensamento imme
diato foi contratar em Lübeck, para o primei
ro CUl'.O normnl de kinderyartner: e o pri
meiro ki/ldei"gat"tcn modelo em Boston, os
serviços de uma allemã, Maria Boolte, hoje
di rectOl"n da NOf"l1lal Traini1tg SCllOOl (01" Kindet"
garten Teachers, de Nova York, que se pre-

,parara num cur'o de tres annos com a viuva
de Froebel, e conquistr.ra no mo' na Inglatorra,
pela distincção com que sobresahira aI/i () seu
merecimrmto de educadora de cre:lllças. (3)

En tre as escolas normaes desta classe, nos
Estados Unido, gosam de snpel ior reputação
a de Nnshua no condado de Hillsboroug,
om Jew-Hampshire, a de Washington e a de
Berkeley, na California : as tres dirigidas por
Iros allemãs: Miss Anna lIeld, 'Miss Susie

(i) ELlzADEm P. PE,IDODY : Gllide to the Killdetgal'lell,
pago 42.

(2) ADoLenE WCRTZ: Las hau/es études pratiques d4l1s las
unlVersités d' Allemagnc ct d' AII/richc H ollgtie. DJ uxiêl1le
rappott. Paris, MDCCCLXXXII. Pago 3.

(3) Papers 011 t!le F roebel's Killdet"gartell, pag. tO'"
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Pollok, ambas graduadas numa escola' espe
cial de Berlim, e 111i s Marwedel. (i)

A uma atlemã, ainda, coube a honra de e La
belecer na grande republica a primeira cla se
normal de jardins de creanças e o primeiro
7cindergal·ten, que mereceram nste nome. Re
ferimo-nos ao inslituto de Miss Matilda K.rie·
ge, em Boston. (2)

Foram tamhem educadoras allemãs as que
introduziram na Inglaterra o' kindel'gartens,

• Tem a prioridade ne t,a gloria Mnu Ronge,
filha de uma notavr.l familia da Germania
SeptentrionaJ, qne se tem assignalado pela
sua protecção entflnsiasticn á obra de Froebel,
Maria K.raus BoelLe, qlW teve de appre.ndel'
especialmente o inglez para esse fim, e a suis
sa franceoa Mm. Portugal!, - em Mancllester
esLa, e as duas primeiras em Londres. (3)

Cremos, pois. que, para demonstrar a ne
cessi.dade impreterível de appeIlar para a nas
cente do verdadeiro espirito frmbeliano, bus
cando nn Europa os primeiros semeadores
desse methodo entre nós, seria superlluo so
brepor mais exemplos.

Fôra preciso fazer aos nosso concidadãos
a imperdoavel injustiça de os suppormos bal
das de ~Qdo osenso commum, para hesitar um
instante em indicar a Aliemanha (ou a Sui sa)
como o paiz de oude havemos de tirar os fun
dadoro dos nossos primeiros jardins publicos
de creanças e do primeiro curso normal para
a formação especial do futuro professorado.

En tre todos 0S estabelecimentos conhecidos,
a que poderiamos recorrer, se distingue na
mai alta aliencia o de Dresde, fundado, em
i872, pela União Froebel, sob a direcção pes
soal da baronl'za Marenholtz Bulow, a mais
autorióada coIlaboradora de Frederico Froebel,
a sua su(;ces ora, a aperfeiçoadora do sell
meLhodo. Esse in tiLuto passa como olJ1'imeiro
do 1n1mdo. (4)

Nào nos corre de percebida nma difficul
dade, que ElI'virá de objecção, talv,~z, contra o
alvitre suggerido no projecto: a de que esses
estranrreiros possuam o nosso idioUla patrio,
E te embaraço, porém, nào impediu que a
eslranaeiros tocas e, nouiros paize., o en
c(lrgo ti naturali arem o killdel'.'lartc/l no seio
de nações, cuja lingua alguns desses intro
ductore tiveram que aprender na occasião e
de P'I"'posito para esse fim,

O obstnculo, porém, de mais a mais, dimi
nuirá consideravelmente, si aftentarmos na
facilidade excepcional com que, geralmente, o
povo nllemão se adapta aos idiomas estr:lUhos
assimiláUdo-os de um modo cabnl, nn sua syn
taxe, nas particularidades da sua elocução, na
sua pl'O odia, nos seus idiolismos e torneio
familiares.

Poderiamos alvitrar a escolha de patricios
nossos, eleitos d'entre o profe orado pri
mario, que se fossem prepara'r, mcdian te assi-

(I) rb., pag. B'·
(2) lh,. pag, U',

(3) Ib., pags. 3', S', 5~3.

(4) lh., pags, 9 " 423.

duos estudo, no cursos normaes da AUe·
manha, e viessem depois applical,' entre nós
o [moto da sua observação, Dois mOlivo,
porém, fizeram -nos dar de mão a este arbi
trio. Primeiro, elle requereria um espaço não
infel'ior a cinco annos, um ou doi para o
e. tudo completo do allemão, tres ou quatro
para a educação perfeita desses candidatos nos
segredos variados e melindrosos do methodo
Froebel. Depois (e esta é a razão preponde
rante, a decisiva ), parn tomar sobre os hom
bros a missão de introduzir, num paiz intei·
ramente ai heio a elle, um sy tema como o de
Fraebel, não basta o tirocinio que representa
um diploma e algum tempo de cnr o numa
escola nurmal, por melhor que -ta seja: é
indispensavel um merecimento fóra do com
mum, préviamente accentuado por serviços
notorios na obra do kinde/'.Qa/'ten, e uma ex
periencia superior Ildquirida na creação ou
direcção de instituições da mesma ordem.

Não esqueçamos o annêxim axonio: What
is well be.qu/l, is halfdone, Bem começado,
meio acabado, diriamos nós. Poderiamos ac
crentar : mal encetado, meio perdido.

Eis o sentimento a que obedecemos.

Gratuidade.

Nas escolas normaes primarias a gratuidade
do ensino que e distribue, tem para o E tado
uma compensação formal: o compromisso, as
sumido pelo aspirante, de se dedicar, durante
um lapso de tempo determinado, ao serviço do
ensiuo nas escolas nacionaes.

No curso especial de habilitação para o
magisterio dos jardins infantis, porém, r.ssa re
serva não deve ser ab oluta. Froebel entendia
que, assim como uma parte essencial da vo
caçRo da 7cinderga/'tne)'in consiste na posse
desse tacto, desse sentimento peculiar, desses
recur os -affectuosos e irresistiveis da êdllcação
domestica, que ·constituem o segredo omni
potente das mães, o ~lutterlicltkeit da lingua
gerrnanica,- assim n'5o está completa a indi
vidualidade miltel'Ua, si a mãe, até certo pontD,
não fór,no mesmo tempo,uma kindel'gartne,'in.

O curso normal dos jardins dr. creanças não
é só uma escola para professoras; é um semi
nario de mães. O ideal seria que es e tiro
cinio fizesse parte da educação de todas as
mulheres.

Sob estn inspiração, o projecto autorisa o
governo a fundilr curso desse geue(o, an
nexos aos kmderilarten ex.istente, par'n a
educação, no methodo froebeliano, das moças
que a pretenderem, estando n~s condiçãe
legaes, (i)

(i) < T110 11asis of Iho ~lissoori Kiodorgal'ten systom
is tbat cf Fronbol ... IL is a parI of Lho sl'clom, as appliod
01' adjoinod lo j1nulie schools lo odneato rooog ,,"omoo iu
the traioiog of yonng ehildron Ul' Lbis molhod, and iL is
rogardod as dosirablo Lhal ,'olonleors should /'oiu tho
assisl.nL forco, serving as leaehers in apronliees Jip aod
rocei vinil mneh bonefiL 11r Lbe knowlodgo aLLainod, evou
Lbongh 1L mar nol bo lhe inte"L ofsoeb yonog ladies lo
pursue t o "oeatiou of toachor in Lhe foluro. > Reporj of
the Con.missioner of Educatioll for 1879, pags. {37-S,
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A esta disposição, sob o dominio do mesmo
pensamento naturalmente se associa a que
manda annéxar cada jardim de creanças. a
uma escola primaria superior ~o ~exo femI
nino e obriga as alumnas de pnmelras leltras,
que ~ frequentarem, a praticar, no jàrdim de
creanças annexo, a educação frrebeliana. .

Estas medid3s são de um incoffimensuravel
alc3nce social.

x

FORMAÇÃO DO PROFESSORADO : ESCOLAS NORMA.ES.

« ~[uito importa o methodo de ensino», diz um
conhecido pedagogo ing~ez;« mas de mUIto
mais importancia é a qualIdade do mest1'e.» (1)
Por mais racional, com e[eiLo, que seja um
methodo, por mais eficazes que sejam as su~s

propriedades educ3dora ,não podem const~
tuir nAm um complexo de formulas alO"ebn
C3S, que se resolvam em soluções precisas e
infalliveis para cada difficuldade, nem. um
apparelho, que abedeça fatalmente a cert~s
combinações mechanicas de força e mOVI
mento. O methodo, em pedagogia, não é
senão o systema, indicado pela ~atureza, de
cultivar a vida physica, mor31, lutelJactual,
no periodo inicial e deci~ivo dg se~ desenvol
vimento humano; e a VIda nao pode ser ~n

caminhada senão pela vida. Neste sentido,
pois, não é menor o preço do mestre que o do
methodo, porque, sem o mestre o methodo
seria apenas uma concepção ideal; porque o
melhodo é inseparavel do mestre; porque
o mestre é o methodo animado, o methodo
em acção, o methodo vivo. O melhodo é !1m
conjuncto de lei naturaes, que ao mestre lll
cumbe a missão de por em jogo, do mesmo
modo como a dynamica é a scienci.a das rela
ções entre a' forças e o movimenlo, que os me
chamsmôs inlelligenlemente combinados re
alisam na harmonia, mais ou menos enge
nhosa d3s suas peças, N'llm caso á machina,
no o~tro 30 educador cabe traduzir em si

S&3S forças, utilisar essas leis. Em ultima
analyse, pois, quanto aos resultados, qual o
factor mais consideravel: o preceptor, ou o
methodo, o mechanismo, ou a energia p:recha
nic3 que o anima? Semelhante questao, que
certamente não pretenderia equiparar o ele
mento humano do mestre 30 elemento mate
rial da machina, nunca se poderia solver ]Jela
alternativ3. O mech~ni mo proporciona á
força a suas condições de acção; mas sem a
força a immobilidade seri~ o destino eterno ~o

mais enO"flnhoso mecanIsmo. A excelJencla
deste reside na sua apropriação perfeita ás
exigencills da lei que o determina, da mesma
sorte como a superioridade do educador con
siste na adaptação rigorosa do seu espirita aos
principias do metaodo que o guia. O mestre,
o verdadeiro mestre, é uma como encarnação

(I) M. WILSON (hojo diroctor da 03cola ClifLoo, om ln·
glatorra). Apul. Luuuoel(: Addresses politil:. aml educatioll.,
pag. 64.

pessoal do metaodo: dependem mutuamente
um do outro; e seria mais ou menos igual, de
parte a parte, a reciprocidade, si ao.s r~qui

sitos intellectuaes que o mothodo Impoe, e
dirige, não a~crecessem, no typo_ do edu
cador, as qualIdades moraes, que nno entram
no systema do methodo, m3S a que os fructos
deste, em grande p3rte, estão subordiJ:~ados.

Por iSlo escreveu um celebre methodlsador
e organisador em m3teria de ensino (I.) que
« de resultados melhores é capaz, com um mau
methodo, a indole affectuosa, dedicada e sym
pathica do professor, do Çlue o me~hor_ do~

methodos, si o professor e m~u.) E ,.n~o so
a assimilação completa do genlO, permlttl-nos
a expressão, do genio do melhodo, como a
formllção desses dote~ moraes e .do s.enso
educativo sexto sentido, por aSSIm dIzer,
peculiar ávocação do professoradQ,- é .iss0.o
que torna a preparação do educador prrmaflo
Ião difficil, quanto fundamental, n'uma re
forma sincer3.

Os factos em todos os tempos, depõem em
abono destà verdade. «A historia do en iDO
demonstra que, onde quer que se tem t.ratado
de introduzir novos systemas ped,agogIcos, o
primeiro cuidado foi sempre formar professo
res capazes de execut~l-os .• (2) A imllort3ncia
capital que, como VIstes, ligamos a escolaa
severa do methodo, está indicando, .portantg,
a seriedade com que encaramos a educaçao
dos mes tres . .

Sem grande esforço a in telligencia .maIS
arredia destes assumptos comprehendera que
• o mestre faz a escola (it is the teache1' tltat
makes the schO?l). Osystema escolar que falhar
neste ponto, falha de todo em todo. Antes ~m
bom professor, sem concurso de accessor!os
que o auxiliem, do que um profes~or medJO
cre, incompetente, ajudado pelo mais comp\p,~o

mat.eria.l, de que ariqueza possa fazer acqulsI
ção. Um professor consummado, sem outr:o
tecto que a ramaria de um ~arvalho, n.em m~ls
livros que as suas folhas, e capaz de lU.s[rUl~,
e educar. Um professor des~ducado e I~ha.bI!
não f3rá nada, aind3 no meIO de uma. blbho
teca e coadj uvado por um laboratorJO com
pleto.» (3) Este .as.serto de que o mes.tre faz a
escola, « por trrv131 q~e pareç~,' diZ ~ com
missaria nacional da lllstrucçao publICa nos
Estados Unidos, • tamanho valor r:eal ~ncerr~,
que em toda a investigação relatIva a qualr
dad~ das e colas entre nós, o primeiro alvo das
nos as pesquizas é o caracter do professorado,
(af the teaching force) .• (4)

Exprimindo a opinião geral dos Estados
Unidos, cODtinúa Jlir, Eaton:

• A antiga persuasão de que toda a gente

(i) W. S"'TU: Art Educatioll, pago 48.
(2) DR. 01'1'0 WILL!rA~: Les ét.udes prepa"alories à l'ell

seignelllellt ell Al/elllagne et ell ÂutrlChe. Na Reulle Internat,
de l'Ellseigll., 1881, vol. I, pago 359.

(3) Dn J. M. GnBOOny, cm um trabalho ácorca do. e~
sino normal no Michioan, qno merocou uma edlçao
intogral no Report of the

O
COnllllissioll. of Educatlo'l for the

yea>' 1879, pago LIXX.

(4) Report of the Coul1llissioll. of Edtle. fo>' 1879, pag, IX!.



(I) Ib" pago LXIV.

(7) Ib., pago LXVII.

(2) BUSSON, Rapport de Phil" pag, 6il.,
(3) Ci1'culars of IIl{. of the Eureal' o{ Ed., pago !l8.
(4) GnJÍAllo: L'ell.!eigll. p,-imaire à PaI' is et da,1.! le départ.

de la Seine, do i867 - 77. Pag. 6L

(5) GUIZOT: .Mcmoil'es 1'0'''' sel'vir à l'hfstoil'e de mOIl
temps. Tomo III, pag, 74,75.
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está habilitada a ensinar, especialmente a inca-I quizermos que as idéas S8 tornem factos reaes
paz de outro qualquer oJIicio, e bem assim a e vivos, o de que carecemos, é formar homens,
noção, já um tanto mais adeantada, de que a e animal-os ao serviço deli as. »São verdades,
disposição moral (cal'acter) é o unico elemento estas em cuja adaptação ao assumpto escusaria
constitutivQ da vocação do professor,não domi- insistir. Mas o que convém accentuar, é a força
nam mais entre as nossas cidades. Da concep- que, nà especialidade a que ora as applicamos,
ção, que presentemente se adopta, das aptidões lhes accresce, ante as necessidades dos mo
para o magisterio, nno se exclue, eslá claro, o dernos processos de ensino.
requisito fundamen tal da moralidade; quer- Quando o typo do educador da infancia era
se, porém, que á excellencia das qualidades !linda esse que Carlyle debuxou com tintas
moraes e das tendencias nativas se associe o tão vivas quão reaes : uma machina de moer
concurso do saber, de uma intelligencia dis- ve1'bos, sem a chamma da combustão intima da
ciplinada e da pratica experimental do ensi - alma, sem essas energias mysteriosas da 'vida
no. (i) Em todas as occupações do homem, que communicam o espirito com o espirito, e
nas profissões doutas, em qualquor ramo do accendem o pensamento ao fogo do pensa
trabalho, no commercio, na industria, na agri- mento; quando não se queria que a cabeça
cultura, a experiencia b umana só aos espiritos do mestre·escola contivesse mais que uma p01~ca
preparados affiança exilo feliz, Oprincipio em cinza de gmmmatica,' quando toda a sciencia
que se funda a escola normal é meramente da psychologia pedagof(ica se reduzia á noção
uma applicação desta idéa á obra do ensino.» de que a intelligencia da creança consiste ex-

Deste modo se comprova a exactidão, com clusi\"amente na memoria, e o látego appli
que os commissarios francezes em i876, defi· cado ao tegumento muscular do alumno cons·
nindo os caracteres da escola americana, asse- titue o seu systema natural de cultura (i),
veravam: « A preparação dos mestres acha·se o ensino profissional da sciencia da escola podia
reconhecida por toda a parte como condição ser um luxo, e as escolas normaes uma superfi
essencial de toda a boa educação popular. »(2) cialidade. Hoje, porém, com o systema intel
As cifras estatisticas, que ao deante adduzire· ligente que busca nas leis da natureza, no
mos,virão demonstrap a vasta contribuição.com curso espontaneo da nossa evolução mental
que as conquistas praticas da pedagogia ame- os segred.os da arte de ensinar, a excellencia

. ricana concorrem para apoiar o voto em que M. dos metltod6s virá pl'ecisamente a Ser a causa
Philbrick,11a tres annos, P!lrante a National da esteTilidade da instrucção, si nãJ assegu·
Education .Association, nos Estados Unidos, mrdes a competencia technica dos especialistas, a
traduzia o sentimento universal neste assum- quem confia1'des a escola; do mesmo modo corno,
pto: « As autoridades em materia de educação em meIos inhabeis, a perfei ela do instrumento
consideram incapaz todo o systema de ensino não opéra senão defeituosos ,-esultados. (2)
publico, que não estabeleça um numero de
escolas normaes sufficiente pam a instrucção
de todos os mestres empregados . • (3) Eis o alvo (i) < fiow ean an inanimato, moehanieat Gornnd.
que miramos aesde o começo, no longo t1'a- gl'lndor, tho liko ofwhom will, in a snhsoquont eonturl',
balho desta organização, bo manufacturou at Nüronhorg out ofwood and loathor,

E t b I Ih th d fostor tho growth of anl' thing; mueh moro of Mind, whieh
<S a e ecer os me ores me o os, prover yrows, not liko a vogotahlo (bl' having its roots littorod

do mais completo material classico a todas.as with otl'mologieal eompost), but liko a Spirit, b)' ID)'stO
escolas, rodear o magi. terio das mais altas rious eontaet ofSpirit; Thought kindling itsolf at tho firo
vantag-ells sociaes. tudo sorá improficuo e vão, of living Thought? How shall ho givo kindliug in whoso" own inward lDan thoro is no livo coai, hut ali is burot-
si não organizarmos a educação do mestre. out to a doad grammatieal cindor? Tho Hintorschlag
Niio ha muito que o mais efficaz de todos os Profossors know sl'nta>: onougb; and of human sonl thus
reformadore do en ino em França dizia, n'um mueb: that it had a faeuH)' eallod momory, and eoulJ bo

O actod-on throuo"h lho muscular inloo"umonts b)' applianeo
livro destinado á leitura do mundo (4,): « S of bi1'eh-rods,
principios mais excellentes niio valem a ma- < Alas" so, it is ovorywbo1'o, 50 w~1 it ovor ~o; tiII tho
neifa como os apI)licamos .• E' na essencia HodDJalllS,d1S~hargod, 01' rodueed to hodboarlng; and ':ln, _ ' . ' , Arellltect JS hlrod, and on all hands fiUl' oncouragod; tllt
a mesma !Jçao de bom senso escnpta por um eommunitios aud individuais discovor, Jlot without SUl"
estadista do mesmo pai'z, a .quem não foi alheio priso, thal fashiooing tho sou!s of a s:onorl1ti~n bl' ~now·
O estudo das questões de educaião popular. I~dgo can rank on a lovol w1tb blowlIlg tholl' bodle,s to, piocos by gUllpowdor; that wlth Gonorals and FlOld·
« De pouco valem as melhore,s lei ,as melhor~s marshals for kil ling, thero should bo world-hononrod
instituições, os melllores livros», discorna Dignitarios, an~ W01'0 it possiblo truo Gotl-,ordainod
elle (5) «emq uanto os homens a quem tocar Pl'lOsts, for toaebing. Bul as .l'ot, thoug~ l.ho Soldior woars, _ oponly, and ovon parados, hls butchorIng-tool, nowboro,
O encargo de pol-os por obra, nao cooperem rar as I havo tl'avolled, did tho Sehoolmastor mako show
com certo concurso de paixão e de fé. Quando of bis instrueting-tool; ual' woro ho to walk abroad wilh

bireh girt on tbigb, as if no thorofrom oxpoelud honoo.r,
would thoro not, among tho idlor elass, porhaps a ecrtain
10Tity bo o"eitod ? »

CARLYLE: Sartor Resartus,
(2) < Tho sueeess of evnrv applianeo doponds mainJl' upon

tho intolligoneowith whicb it is usod. It is a trilo romark
that haviog tho ehoicost tool, an unskUlful artlsan witt
boteb lús work; aná bad teachers will {ait evell with the best
methods, Indeed the goodlless of the method becollles ill sue"
cases a cause of {ailuI'e; as to continue lhe simile, the per·
fecti," of the toot becomes i'l Ulldisciplined hands a source of
imperfection in results. A símplo, uoehaoging, almost mo·
ehanieal rontino of tuitioo, may bo earriod out by tho
commonost inlotleels, with sneh small bonofieial orroels as
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Mais 35 escolas preparatorias (Praparan
densclltllen) de alumnos mes.tres, com 127.6
discipulos em 1875". (1)

Würtemberg:
Annos: Escolas: Alumnos': •Professores:'

1871......... 3 158 27
1876.. 4 300

Mais '1 escolas normaes particulares, das
quaes 5 para mestres e 2 para mestras. (2)

Alsacia-Lorena:

1873 ~. 3 87 ii
i881........... 9 657

Esta elevação de 3 a 9 escolas normaes foi
obra de um só acto do governo allemão. (3)

Os demais estados ollemães possuíam, em
1873, 28 escolas normaes, com 1814, alumnos
e 26tJ, professores. (4,)

Ao todo, no imperio allemão, o numero de
escolas normaes é, hoje, de 180 com ~O. 000
olumaos.

Austria:

319

Alumuos:

-i. 988

Escolas: Alufinos: Professoros:Annos:

Annos: Escolas:

1871............. 62
1877............. 65
1882........ •..•. 67 ii.723

Desses estabelecimentos, no primeiro anno,
M. perlenciam ao sexo masculino e 2i 00
outro: no segundo 51 eram de bomens e 14
de mulheres. (5)

Belgica:
Annos: Escolas e secções nOJ:maos: Alumnos:

184,4,--4,7..... ~

184,9--50..... 21
1867. .... .... 29
1875......... 38Baviera:

184,3 ......... 4i 8.M6
1852 ......... 48 2.313
1.858......... t5 3.037
1.864,., .... '" 62 3.610.
1867 ......... 66 4.04,5
1873 ......... 90 4,.822 465 (2)
1882 ......... 109 9.892 (3)

Saxonia (reino):
Annos: Escolas: Ciassos: Alumnos: Profossoros:

1872 ....... 14, i .59:'1 100
1878....... 18 114 2.600 269 (4,) .

Dest'arle, sob o influxo das idéas contempo
rane.as, a carreira do mestre veio a tornar-se,
éntre. todas as carreiras I iheraes, a mais emi
nente o a mais melindrosa. Logo, as escolas
normaes primarias, que constituem. o uuico
moia de imprimir no ensino o caracter do uma
profis ão reKular ebom definida. (1), são o pri·
meiro de todos o objectos de uma lei organica
das instituições docente (porque des a origem
derivará, pura ou viciada, toda a educaçfto
popular) e o que de mais cuidados depende;
porque, entre todas as creações moraes da
inteJligencia humana, não encontrareis outro
producto de tão exqui iLa delicadeza como o
typo do ver ladeiro preceptor da inrancia.

Para apreciardes, num relance de olhos, o
quadro da importancia que lhe aUribue hoje
em dia o mundo civilisado, reunimos aqui, da
fontes mais autbenticas, informações que não
vos seria facil colligir, e confl'ontar de mo
mento.

Eis a estatistica das escolas nurmaes em
todos os paizes de onde ella é conhecida.

Allemanha.
Prullsia:

Annos: ESCOlas Normaos: Alnmnos: Profossoros:

it is capahlo of producing; but a comploto systom - n
sysLom as hOLorogonoous in iLs appliancos as tho-mind iu
iis facultios-" syslom proposing spocial moans for each
spocjal cnd elcmanel for Its riKht cmploymont powcrs
stlch as fow toacher. po~soss. Tho mistross of n dome
sohool cnn bcar spolling lossons; anel any hodgo.
sohoolmaslOl' can dl'ill boys in tho mulLiplicaLion Lablo.
BuL to toach spollilJ' righLly by using Lho powors of
Lho leltors i nstcnd of thoir namos. 01' to instrucL in
numerical combinnLions by oxperimol1Lal synLbosis, a mo
díClllll of undol'standillg is noodful; nnlllo pllrsuo a Iiko
rational COUTSO Ihl'oughonL lho ontire rnngo of studios,
asks nn amonnL of judgcment, of invonLion, of intellcctllal
sympaLhy, of analyLicol facl1lty, which '1'0 will norcr soo
npplied Lo it, lulltlo the tutodal oflice is !leia iII suc!l small
csloern. :t

ITROORRT SPRNCEO: Eaueation: illtel/ectllal, fIIoral, and
phl/";,;al, c. lT.

({) WICKBOSIlAll: SclIGol Economy, pag. 336
(2) i\loNTnAYB: Op. cit., vol. I, pogs. 24-5.- HIPPsAu:

L·insLr. p. on AlIom., pags. W!.-7.

(3) JOnN EAToN: Oompal'atiue Stotistics o{ elemontal'y,
seconda,'y, aI/a superior education in sizty pl"i1Uapal coulItrie.s.
Preparod by the UlIited S/ales Bureal~ o{ Education {roln
t!le llIost l'ocellt oflicial reports alld other allthenti~ sources.
i882.

(4) MONTI1AU: Op. cit. rol. I, pago 90.-Report o{tho
Oom. o{ Ed. {or 1879, pago CXCI-FBLKrN: Techllical
Education in a Gerlllall TOtUlI, pago 28.

~

Auuos:

'1873 .
1875 .

Escolas:

ii
18

Alumnos:

816
875

Profossoros: •

103
Dinama1'ca :
5 escolas normaes, com 233 discipulos,

em 1878. (7)
Escossia:
SubmeUidas ao regimen da inspecç1ío legal,

6 escolas normaes, em 1875, com 817 aI um
nos. (8)

Em i882, 7 escolas normaes, com 892 dis
cipulos.

Finlandia:

Em 1877 tres escolas normaes (com 34,8
alumno): 1 para homens; 1 para mulheres;
outl'a cindida em duas divisões, coda uma
para um dos dois sexos. Nesse anno, os Esta-

(1) RIPPEAO: Allem., pago i08.- MO~TIlA.YB: Op. cit.,
pago 67.

(2) H"PEAO, pago i08.-MoNTUAYB, png. Ui.
(3) B,PPEAO: Atlem., pago i07.- Report of lhe OOm.o{

Ed, {or 1879, pag. CXCI
(~) HIPPEAO: Allem., pags. i08- UO.

(5) MONTIIAYB: Op. cit .• vol. I, pago 406.- Raport of
the COlll. o{ Ed., pago CLXXXV.

(6) BnAUN: Rapport de 1.878, pag. 860.
(7) Report o{ lhe 00111. o{ Ed. {or 1879, pag. CLxx,'CVI.

(8) MONTUAVB: Op. cit., vol. I, pago 34L
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Alumnos: AJumnas: TotaJ: Professores:
L072 H9 Ll91 llO6
L5:lO i7i Ui81 295
L 6~7 4,[0 2.097 5i7
L905 71,6 2.065 486
2.391 988 3.379 559 (4)
2.753 U33 3.99i 636 (5)

(i) IÕ., pag o 326.
(2) Statistiglle comparée de I'ElISeigllomelll primaj,·o

(1.829-1.877). Rapport présellté par la cOl1lm~ion de st&
tistiglle de fellSeigllemellt primaire!, M 0.l~ minislro de l'illslru
etiol~ pubtiglle el des beall!J) arts (Presldent, LEV.lSSEUR).
PaTls, ~ruCCCLXXX. Pag3. "XC1-XCVIl.

(3) STEYN PARVÉOOp. cit., pago 96-8.
(4) BRAUN: Op. cit., pago ~1,5.

(5) Raport of tlte Com. of Ed. fOl'i8i9, pago CLUH.

dos do paiz votaram os r.ecursos pTecisos para
a creação de outro estabelecimento desta or
dem em Sordavala. (1)

Fmnça.
Eis os dados da ulLima est:ltislica omcial:
Escola normaes de mestres:

Ânnos: Escolas: Profossores AJumno: Graduados:
o adjunctos:

(i) HIl'PEAU: L'ills{n/ct. ell Allgleten'o, pag. 43.

(2) Repo,·t af llte Commiftee o( COlllll:il 0'1 Ellllcalioll
(Englulld alld wales). i88i -82. Lond, i882. Pag. 500.

(3) MQNTIIAYE: Op. cit., vaI. ii, pagso i52-3.

(I,) HIPPE.lu: L'illsll·. dalls les El. dlt ord, pags. i74-5.
(5) BflA,uN: Op. cil., pago 304.
(6) Ib., pag. 280.
li) MONTnAYE: Op. cit., pags. 352-3.
(8) Cir<ulars o( In(or".. o( the Bureau of Edllc. II. -2,

i879, pago i8.

(9) H/PP"AU: L'instr. duns la R6p. Argenlilla, pago 85.

lnglatel·ra.
O governo inglez, que se occupa mui seria

mente com a sorte destas instituições, paga·
lhes cem libras esterlinas p'Or alumno que
prepararem, depois de dois anno de curso
e de submettido ao exames que a admini 
tl'ação determina. (1)

Em i88i existiam na Inglaterra e pn iz de
Galles, sujeitas á inspecção oJIicial, 17 escolas
normaes (training .,se/wols) para homen , com
L::lfl,8 a]umllos, e 23 para mnlberes, com
1. 704 ai umnas. Ao todo 400 estabelecimentos,
com 3.0::;2 discipulos (2).

Italia.
Em :1872, entre e'colas normaes e magis

Lrob, B5, com 6.130 alumnos. (3)
Gl·ecia.
Duas escolas normaés, das quaes uma flln

dada em 18640, dissolvida em i873, reorgani
sada em 1878. Alumnos: :1.99.

Hespanha.
A lei da instrucção publica, art. BO, manda

crear uma em cada capital de provincia c uma
em Madrid.

Em i882: 76 escolas normaes, com 8.4,80
estudautes.

NOl·uega.
Em i876. 6 escolas nOI'maes, uma em cada

diocese. (40)
Presentemeute 14, com 409 aspirantes ao

profes orado.
RlIssia.
Em janeiro de 1877 havia noticia de 8 e co

las normae , estando resolvida a fundação de
mais uma, em Ol'emburgo. (5)

Hoje, 55, com 3.545 alumnos.
Suecia.
ii escolas normaes, da" qnaes 7 para mu

lheres. (fi) Alumnos: 1. 078.
Suissa.
23, em 1872 (7) ; 27, em i878, das quaes 20

public.1s. (8)
Actualmente, 27, com 1.4022 alumnos.
Republica Argentina.
A lei de i3 d~ outubro de i875 auc orisou

o governo a in tituir uma em cada provincia
da Cou federação. (9)

Hoje po_sue 10 e cola normae, com 528
alumnos me tres.

860

i27
216 (2)

77
131

334
MO
691.

i832 4,7
i833 62 i .94.4
i837 74 '470 2.406
1840 76 » 2. 63lJ,
i847 3. i47
f850 72 2 .850
i863 76 417 3. i39 943
f876-7 78 831 6.893 :I.. i 0:1.

Os departamentos que ainda não possuiam
escolas uormaes para o sexo mascul ino, eram:
Cotes-du-Nord, Oise, Pas de Calais, que aliás
tinha um curso normal, o Charenta, que se
reunira ao Vienne, o Lot ao Tarn-e-Garonna,
o Lot-e-Garonna á Gironde, o Morbihan ao
Loire inferior, a Alta Saboia á Saboia. Varios,
d'entre esses deliberaram, em i877 fundar
escolas normlles. Hojo todo os departamentos
se acham dotados dessa instituição.

Escolas normaes de mestras:
1843 6
1847 lO
f850 iO
1863 ii
1876-7 i7
i878 35

Hollanda.
Em 1857 existia apenas, entre vnrias escolas

.normnes livres, uma só em Hnrlem, ma lltida
pelo E!itado, que, Cousin descreveu no seu
conheCido livro ácerca da instrucção nesse
paiz. Em 1861 e se numero 'ubia a 3, com
a creação de mais duas em Groningue e Boi
-le·Duc. Em i876, a reitel adas installcias
da segunda camara dos Estados Gemes (eis um
senado digno de imitadores), deliberou o go
verno duplicar o numero de ses institutos.
Com emmo, em i877, dois se abriram em
Middelburg e Déventer ; devendo estar func
cionando hoje, em Nimegue, o terceiI'o"que
se consagra ao sexo masculino. (3)

Hlm.q?'ia.
Ánnos: Escola~:

i567 40
i870 1,7
i872 60
1871, 58
1876 63
i877 65
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Canadá.
i3 escolas normaes, em i878, distribuidas

assim : 3 em Quebec (64,2 alumnos), ~ em
Ontario (236 alumnos), i no Novo Brunswick
(136 alumnos), i em Nova E cossia, 6 na ilha
do Principe Eduardo com 150 discipulos. (i)

Estados· Unidos.

Annos: Escolas: Alumnos: Professores:

1.870 53 10.028 178
1871. 65 1.0.922 M5
1.872 98 H.778 773
1873 ti3 16.620 887
1874, 1.24, 24,.4,05 966
1875 137 29.:105 L03i
i876 :151 33.921. i .0.65
1.877 il>2 37.082 1..1.89
1878 156 39.699 L227
1879 207 lJ,0.029 1. lJ,22 (2)
:1882 220

A esta cumpre accrescenlar a estatistica das
escolas normaes especialmente destinadas á
população de côr. Para este fim havia, em
1.879, mais lJ,2 escolas normaes, com 6.i71. dis
cipulos. (lJ,)

Japão.

Em 1.877 possuia este paiz-noventa e seis es
colas normaes, com 766 professeres, 2lJ, pro
fessoras 7.222 alumnos e 727 alumnas. (3)

Emquanto aos outros paizes eis as infor·
mações colhidas nos ultimos documentos ofli
ciaes:

Paizcs : Escolas: Alumnos:

Argelia .............. 3 iDO
Bombaim (Presiden-

9 ;):12cia de) ............
Burmah Brilanico .... 3
Cabo da Boa E pe-

rança .......... ' ... i 180
Chili ............ ' ' ... 1 BO
Luxemburgo......... 2 5lJ,
Portugal.. ........... :lO 500
Rnmania ............. 5 lJ,00
Servia ............... 2 90 (5)

No meio desta eloquente universalidade,
que pa pel representa o Estado, no Brazil ?

O de uma verdadeira excepção.
Todo o seu esforço (não nos referimos ás in

sti tuições provincilles, que do Estado nenhum
auxillio recebem) todo o seu esforço de pro·
ducção resume-se no estahelcimento que func·

o ciona em a capital do Imperio, sob o nome de
Escola Normal Primaria.

Ainéla uão houve instituição que menos cor
respondesse ao nome adoptado.

O) BnAnr::: op. cit., pago 4t3. - Repor! of lhe Coo,. of
Ed. for iS/9, pags. CCVI, CCVIl.

(2) Reporl of lhe COnl. of Educ. for ib79, pago LXIX,

(3) Ib, pago XLtlI.

(I.) Ib, pago CCIV.

(5) Compal'olive slatislias, cte.

Ch3mem-n'a de colIegio, lyceu, atheneu, es
cola livre, em summa - do que quizerem. Mas
escola para formar prófessores, não; é o que
absolutamente pode ser.

Falta-lhe de todo o caracter technico,.a rea
lidade profissional, a acção pedagogica. Nem
a livra desta pécha a existencia dâ cadeira,que
possue, de pedagogia e melhodologia. A peda
gogia já não é urna especialidade privativa da
educação para o magisterio elementar. Entra
hoje,a té,no programma de universidades, E' o
que se dá na França,na Italia,na Grã Bretanha;
é o que encontrareis na Allemanba onde, no
ultimo semestre do anno passado, se profess'a
râm, Das universidades, cerca de 50 cursos
de pedagogia (f); é o qüe deparareis nos Es
tados-Unidos, onde, ainda recentemente, se
acaba de inaugurar o ensino da pedagogia e
didactica na universidade, de Harvard, na
de Jonh Hopkins, nas do Wiscousin, Iowa,
Michigan e Missouri. (2) O que associa pecu
liarmente a pedagogia as Escolas Normaes, é a
expressão practica, o curso rigorosamente ex
perimentai das suas lições. Tão 'certo é isto
que da França,apezar das oitenta e tantas esco
las normaes que o Imperio lhe deixou, Paulo
Bert poude aflirmar, nos primeiros annos da
republica, que no seio dos seus compatriotas a
pedagogiaera coisa pouco mais ou menos des
conhecida. (f) Ora, essa physionomia de ap
plícação estricta, severa, incessante é precisa
mente o que de todo o ponto fal1ece á nossa
intitulada Escola Normal.

EnsinaI' a ensinar, educar no rnethodo de
educar: eis o que con titue a essencia e o fim
deste genero de estabelecimentos. Ora, tudo é
possivel que se aprenda, e á maravilha, na
Escola Normal da côrte; mas a ensinar, mas
a educar, é que não, é que absolutamente não.

Nem podia deixar de ser·assim,sob o regimen
absurdo que se implantou com a disposição
que manda funccionar á tarde e á noite todas
aulas das eseolas normaes. (Decreto de i9 de
abril art. 9, § 6.) Esta idéa é de uma infelici
dade inexcedível. AnnuIla radicalmente a
missão propria das e.colas normaes, seja qual
fór á excellencia do seu programma, a profis
ciencia do seu pessoal, a abunclancia e adapta
ção dos seus instrumentos materiaes de ensino.
QUI;) pensamento in$pira'ria esta innovação
sin~ular? Não podia ser senão o de fran
quear o accesso da instrucção para o magisterio
áquelles cujo dia lhes não pertence, que o têm
completamente votado a occupações diversas,
cuja necessidade imperio a os domina, e lhes
consome o melhor do seu tempo. Esses irão
levar aos bancos da escola normal um corpo
mais ou menos exl13usto e um espirito aridifi
cado pela servil labutação dos trabnlllos diur·

(i) PROF. G. STANLEY HALL: ChaÍl's of Pedagogy i'lI Ollr
higher insliluliolls of Larllillg. No '"01. CÍI'culars of I,,(or
maliollof lhe Bllreall o( Educalio'l. N. 2-1882. (Was
hington, i882.) Pags. 3~-7.

(2) Rep. o{llle Com",. of Educ. for 1819 pago LXn.

(3) Discours parlC'lltelltaires, i872-SL Pag.9.



- 265-

nos. As ullimas horas do dia, as horas do can
sara, d:l distracção e do omno, parn os que
l.1Liraute as melhores lidar:lm no affun de cargos
laboriosos e fntig:mtes, são, pois, as unicas que
os nossos regulumetos destinam á forma:;3"o do
mestre! Deste modo nã se condemnará o pro
fe. sarado primaria á sorte que, por outros mo
tivos, h:l trinta o dois annos, Thiors lhe re
ceiava em França: de converter-se ~o r fugio
universal c dos aventureiros, dos naufragas de
todns ns profissões, quu, mallograLlos em tudo.
(1), venham homisiar peHe a ultima esperança
da sua irremediavel incapacidade?

Niio ; o ensino normal não admilte partilha
no ospirito e no tempo dos seus oducandos.. O
alumno'1nestre ha de pertence,' fxclusiva. indi
visivelmente á escola 1w1'mal, consi.tJnu)·-llw sem
"eserva toda a· sua intelli.tJenciu, toda a sua
actividade, Godos os seus dias.

Não so conhece um só paiz no mundo, onde
~\ escola normal seja nocturua. E' invenção
nossa esta deturpação das escolas uormaes, in
capaz da defesa.

Accrescentae n estn disposiyão, que por si só
lJastaria para perverter a indole do estalJele
cimento:

a.) O preceito que manda observar nns es
colas normaes a lilJ~rdade de frequencia e de
exames ( decreto de 19 de abril, 3rt. 9° § 5°);

b. ) O que divide n di'ciplinns ensinadas em
séries (decreto de 19 de abril, art, 9° § 3° ;
reg. n, 768q, de Gde março de 1880, nrt. 2°
decreto n. 8025 de 16 de março de 1881, nrt. 7"),
em vez de annos ;

c.) O que estatue para os cargos de prores
sores e sob titutos, nesses estabelecimentos, a
nomeação por concurso, (decreto, art. 9", § 8°;
reg. de i8HO, arts. 50 -86; reg. de 188i,
arts.81-98;)

d. )A situação, emam, dn escola n'oma casa
inadequada, emprestimo de um estabeleci
mento <1e naturezn heterogenea ; .

E podereis concluir conno co que de escola
normal a nO..sa nilo póde ter, e não tem mais
do que o distico e as pretenções.

Para coracterisar a extravnganeia da orga
ni'a ão actual, bastaria esta reflexão: criam
uma cadeira oe ngricultura, e mandam-n'a
ensinar de noite; faliam em escolas annexas.
e preceituam que os aulas do curso normal
funcciouem á noite, como si á noite fosse pos
sivel obter escolas primarias, onde os alum
nos-me tres praticassem.

Mas a cre:ição de uma verdadeira oscola
normnl, com todas as condições especificas da
indole peculiar a semelhante instituição, é,
ninguem o conLestar:i, n clausula funda
mental de toda a reforma do ensino .• A arte
didacLica, como outra qualquer arte, quer ser
estudado na sua theorin e na sua pratica; estas
neTo podem seI' bem ensinadas,selião n'uma escola
normal. Guizot, lord Brougham e Horacio
Mann, esses dedicados e eloquentes advogados
da educação popular, confessaram, e demons-

(I) Talsos. Dis<Ollrs sur l'inslr. pub!. (i8 do jan. i850.)
DIscollrs p~rlemcnl.aires de M. Thiers, vol. VIII, pago 413.

34

traram vivamente esta vordade. E' capital,
portanto, a importanci' de uma escola normal,
appropriadamente dirigida .• (I) Assim falIa
vam, ha um quarto de eculo, os mai habeis
educadores americanos. Hoje, quando tão im
menso terreuo Lêem conquistado essas idéns, e
de dia em dia augmenta a vergonba do con
tr<lSLe em que nos achamos, a e te re. peito, com
os povos civilisados, que outra linguagem
poderiamos ter ?

Dando, portanto, como vencida a preliminar,
procedamos no exame das condições da reforma
que vimos propor.

Neste intuito, o nosso primeiro sentido
será fix.:n' o programma do ensino normal,
pl'ogramma cuja especillcação resulta imme
diatameutc da natureza do objecto que essas
instituições tem por al\'o,

Pl'ogramma das escolas n01'lnaes.

Convencidos, corno estamos, de que a expe
riencill fei ta no seio das nações mais iiiustra
das vale mais do que os lances de invenção dos
que n;:o consul tam a sabedoria enthesoirada
pelo tempo, e de qoe a unica philosopbia
séria é a que se bebe na lição dos factos, pan
taremos, ainda aqJi, o nosso 1rnbalho peja.
nornl<1S COh1 que até agora nos temos cOllror
m2do, pondo note os vossos 01 hos a situação
do assumpt0 nos p:lÍzes civilizados.

Eis, nos diversos Estados, o programma das
escolas normaes:

PnusslA.

L Podagogia (Pall/agogik\.
2. Roligião. ti)
3. Al1emão (DcuiStk. Sc!lreibell).
I•. Historia.
5. Arit~metica (Rcclmen).
6. Goomotria (Ralllllle!l>'e).
7. Sciencias oaturacs (_Va!I,,·beSt!l,·eibunBj.
8. P~l'sica o chimica.
9. Geogl'aphia.

!O. Dosonho (Zeiclmen).
ii. Calligl·aphia.
i2. Gymnastica (TU1'llcn).
1.3. Latim (facultativo).
H. Francoz ( • )
H. Ingloz (, )

AUSTeu.

Escola; de homens:

i' Religião.
2. Educação O podagogia.
3. Gram matica, rodacção O liLLoratura.
I•. Calculo, algobra o goomotria.
5. Scioncias natul'aos (Nalltrgescllillta, Natul'l~!ll·C).

6. Scioncias physicas.
7. Geogra'ptlia o historia.
8. Lois ~onstituoíona.s (Vaterlaelldisc!la VitrfILSSIlllBsle!lre).
9. Agricultlll'a, ospecialmonto adoquada ao paiz.

ia. Calligraphia.
iI. Daseu~o a mão livro (Frllillandzeichocll).
i2. Violino. CanLo (VioUiflspiel. Gcsallg).
i3. Gymnastica ••

(i) .-tp~d DDlSSON: Rapport de P!lilad. pag. 568.

(2) Os paizes ondo, nas oscolas normaos officiaos, não
oxisto onsiuo religioso,são a França, a Hollanda, fi Bolgica,
a ILalia o os Estados-Unidos. Na Inglatorra ello não ligura
na SllltabllS dos oxames do Estadn para a carta do profossor
l'\a escola normal do Küssnac~t (3nricb), lia aponas um
curso facuUati~o do !listaria da roligião.
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Euolas de mutlle"es:

i. Roligião.
2. Educação o podagogia.
3. Grammalica, rod..eção e Iitlorll.lura.
4. Mathomatita.
5. Scioucias naturaos.
6. Sciencias [l1'1sicas.
7. Goographia o historia.
B. Economia domestica.
9. Li nguas estrangoiras.

iD. Calligrapbia.
H. Desonho.
i2. Cauto.
i3. Grmnastica.
i4. Proudas fominis (Wcibticlw Handarbeitull!J')

lIU1lGnu.

Materias obl'i!JotOI'ias

l.. Roligião o:mural.
2. Podagogia.
3. Mothodologia.
3. Goographia o historia nacional o goraI.
4. Lingua matorna, Iingua bungara o lingua nllomã.
5. Physica, nas suas applicações á agricultura o á in·

duslria.
6. Ãgricultura, horticultura o arhoricultura: thooria o

pratica.
7. Diroito constitucional.
S. Ma thomalicas.
9. Canlo o musica.

iO. Calligraphia.
H. Desonho.
i2. G)"rnnaslica.
i3. Exorcicios praticos na oscola do applicação.

L Roligião.
2. Podagogia,oducação o onsino; olomontos do psycho·

Jogta; lagica.
i 3. Historia ~ocal, particlllarmonle a da AlJomanha.

1," Geographla mathematica, physica o politica.
5. Lingua allomã: grammatica, lilloratura o exorcieios

do rodacção.
6. M:albomnticas: arithmotica, algobra, cal.culos pra·

cticos, goomotria, storoomotria.
7. Physica: hisloria natural; onsioo asricoJa praclico,

hOI·ticult,ura, arboricultura o apicultura.
S. Musica: canto, piano, orgam, violino, instrumontos

do harmonia.
9. CallilP·aphia.

iD. Dosonho Iinoar o dosonho.
H. Gymnaslica.

Esse o prog-ramma das escolasnoTmaes de
homens, publicas e particulares.

Nas de mulheres reduz·se ao seguinte
i. Roligião.
2. Podag gin..
3. Lirgua allemã.
I•. Calculo.
5. Trabalbo, profissionaos.
6. Exorcicios de ostylo.
7. Calligraphia.
8. Dosenho.
9. Canto.

iO. Piano (coros).
iJ. Trabalhos mannaes.

SAXE,CODURGO-GGTHA.

Os aspirantes a normalistas pa sam por um
exame de admissão, depois de terem preen
chido o curso completo de uma escola pro
fissional de segunda classe (Realsch"l~le), ou de
uma escola civil uperior, dispensando-se
apena ~ lingua ingleza, em vez da CJlUal se
exige [I mu,ica. O' conhecimenlOs ndquiridos
nes~e cur,o prepara torio são, em parte, com
pletndos e, em parte, consolidados meiliante
:1<:fapt,lçõC ao cn ino que, para o magisterio
das escol<ls populares, se 11a de profess~r nas

escolas normaes, cujo programma especial
mente profissional comprehende :

L A podagogia o sua Iiistoria.
2. A. anthropologia o a physiolo!ria.
3. A historia Jitteraria.
4. A mllsica.

SunelA.

i. Roligião.
2.' Língua snoca.
3. Arit.hmetica o geomotria.
4. ffisloria o geographia.
5. Historia nutn ra1.
6. Pedagogia o molhodologia.
7. Calligraphia.
8. Ooso.ubo.
!lo Musica instrumental o canto.

iD. GYlllnaslica e éxercicios.
H. Borticultura o arhoricultura.,

HOLLANnA.

L Escripta.
2. ATitbmodca.
3. Eosino das formas goomdtricns. .
I•. Lingua hollaodoza; leitul"a, gymnastlca, ostyIo o lit-

toratul'a
5. Goographia.
6. Historia natural.
'7. Historia unhorsal.
S. Elemoutos das scioncias physicas o oaturaos.
9. Canto o musica. .

10. Podagogia.
H. GYlll na tica.
12. Desooho.
13. Mathematicas.
i4. Lingua f,·ancoza.
i5. Lingua allomã.
16. Ilorlicullw·a.
'0. Anatomia, plJysiologia e hygieno.

BnLGle."

L Poilagogia o lllothodolegia: theol"la e prJlica.
2. Educação. . .
3. Liugua mator.na: grammatlca, osty10 O leltul·a.
5. Escripta.
.6. Malhomalicas.
7. Uma Lingoa accessoria.
S. GoograplJia. .
9. Historia. .

iD. Noçõos das leis organicas do paiz; direito commo"clal
o economia social.

H. Seionciaa natal'aos, hygione.
i2. Ag.J"Íeullura c arlJoricultura.
i3. Escl'Ípturação mercantil.
H. Dosenho.
i5. Mnsica.
1.6. G,ymnaslica.

Para as muIberes é excluído o estudo das
noções de direito commercial e econom.ia so
cial bem como o de agricultura e arbOrIcultu
ra, 'llccresccnLando-se o de economia domes
tica e as prendas de agullla.

FaANçA..

L Instrucção moral.o eivica.
2. Leitura.
3. Escripta.
'4. Lingua francoza o olomontos da sua littoratura•.
5. Historia gorai, e llarticularmonto a da França ate aos

nossos dias.
6. Geograpltia, com ospocialidado a do França.
7. CalCUlO, systcma motrico, arHhmelica applicada ás

operaçõos pTD.ticas, noçõos do calculo algohl"lco e es·
crip~uração monautil.

8. Goometria, agrimensura o nivolamonto (para os
alumnos mos1oros).

9. Elomentos de scÍ!llncins llhysieas o suas pt:incipaos ap
pl~caeões.

tO. Elementos do scioneias naturaes, com as suas prin.
cipaos applicações.

H. Agricultura (para os alumnos mestres); econemia do·
nlusticll (para as alumnas mostras); horticultura.

U .. Do,onhu. .
U. Canto. .
i4. Gymnaslica, o, para os alumnos, exercicios militaTes.
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i5. Trabalhos JTl~nnaes (para os 0.1 tlIIllJ os); trabalhos de
agnlha (para as alnmuas).

i6. Pedagogia.
i7. Inglez ou allemão (facuILaLivamenle).

INGLATEnRA.

Bem que o Estado não mantenha escolas nor
maes suas, as escolas normaes particulares
(trainin,q colleges) estão subordinadas quanto
ao seu programma, ao plano de estudos (Syl
labus) publicado annualmente pelo Education

HO ME NS.

io ""1'10.
Materias obrig%ri:ts.

Leitnra e recilação de memoria.
Escripta, por traslado o diclada.
Podagogi a o direcção da classo (school management).

Methodos goraes de ensine. Apontamenlos de lições.
Escriptnração des registros escolares.

Grammatica e composição.
Geographia malhematica e physica (elemenlos). Des

eripção verbal e desenho dos 1nappas das quatro partos do
~undo, de cada nm dos paizes da Europa (mais partiCllla
rlsadamente da Grã.Bretanha) e das colonias iuglezas.

Noções de historia ingleza.
Arithmetica, cal cuJo mental, algebra e medição de sn

perficies plauas: tbeoria e pratica.
Goometria; os dois iOs livros de Enclides.
Mnsica 'Vocal.

20 ANNO.

ilIatcrias obrigatorias.
Loitura, com attenção especial ás qualidades expres

sivas da recitação.
Escripta. Provas mais soveras.
J'edagogia. Ensinar a uma classe em presença dos eia

minadores. Ps)'cbologia do ospil'ilo das cl'eanças nas snas
relações com o ensino.

Gl'ammatiea e composição. Paraphrases do Macbe/h de
Shakespeare e dos Ellsaios de Bacon. Questão de lingua
gem, eslylo e crilica do texto escolhido para o thema para
phl'astrico. Escrever de um assumpto dado em prosa cor-
rente. I

Geogl'aphia physica, politica e commercial do imperio
hl'itanico. Desenho de mappos correspondente.

Hisloria : estudo muito por menor de 11m periodo dado.
Historia pal'l.icularisada de i7i5 á ascensão da rainha
Victoria.

Arilhmetica, algebra e medição. Questões mais diiliceis
e problemas.

Geometria. Os primeiros &.livres de Euclidos e as pri-
meiras l6 proposições do VI.

Elementos de economia politica (cconomy).
Musica vocal, até rudimentes de harmonia.
Desonho (oxamo especial em época dotorminada).

Disciplinas {acultativas.
(Special snbjects).

t. Latim.
2. Grogo.
3. Francoz.
4. AlIemão.

(Duas língnas no maximo por anno.)
1. Mathomaticas.
2. Mechanica theorica.
3. Mechanica applicada.
4. Som, luz o calor.
5. Magnetismo o electricidado.
6. Chimica inorganica, inclusive chimica pratica.
7. Physiologia animal.
8. Botanica elemontar.
9. Physiographia.

W. Princ.ipios de agricllltura. "
(Não mais de duas materias cada anno.)

Department como norma para os exames de
capacidade (examination (or certificates), o
quae:, pelos seus resultados, determinam a
distribuição das subvenções do thesouro (par
liamentary grane).

Os candidatos podem submetter-se a ell:ame
no fim do primeiro, QU do segundo anno de
estudos.

Eis as materias de exame, segundo o Syllabus
publicado para dezembro deste anno (1882):

MULHERES.
io AN'O.

M aterias obriga/orias.
Idem.
Idom.
Idem.
Mais: melhodo do onsino o pratica das escolas infantis.

Apontamentos acorca de Iiçõos do coisas.
Idom.
Idom.

Idem.
Arilhmotica e calcnlo montaI.

Economia domestica: vestnario, alimentação, lavagem
do roupa (laulldry).

Talhar e cozer (sewing and cutting ou/).
Musica vocal.
Dosenho.

20 "NlIO.

M alerias obrig%l'ias .
Idem.

Idem.
Idem.

Idom.

Idem.

Historia militar, constitucional o liltoraria da Ingla.
torra sob os Tudors ( i48;; - l60z), on de i7l.5 á asconsão
da rainha Victoria.

Jnros simples o compostos, dosconto, rogra do compa
nhia, seguro.

Economia domestica. Cozinha. Dospezas domesticas e
emprogo do dinheiro. Regras de hygiene pratica.

Prendas de agulha. (l)
Idem.
lmem.

Disciplinas {J.Cultativas.
( Special sllbj ects).

L Latim.

2. Francez.
3. Allemão.

(Nllnca mais de uma Iingna por anno.)
As mesmas dez especialidades sciontiucas que para os

homens.

(Não mais de uma por aono). (2)

(i) Acerca do ensino das prondas de agnlha e seu pro.
gramma ver: M!lB. P. W. CocuBars: PcM.gogie des travoux
à l'aiguille. Paris, i882.

(2) Repor/ of the CO~lmittee of.Couneil 00 Educa/ion (En
glalld and 1rales) ; wlth appelld.x. 1881-82. Presentcd to
bo/h HOllSes of Parliament by command o{ Her Majcsty.
Lond.,1882. Pags. 479 - 490. .
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ESTADOS UNIDOS.

O programma qne reproduzimos é o da e
cola normal de Bridgewater, <que pódo servir
de typo entre as da Nova Inglaterra .• (1)

O curso divide-se em dois: elementar e
supplemenlar, subdivididos em 4 classes, de
nominadas: Juni07', Ex-Ju-::iO?', Sub-Seniol' e
Senior Class •

Eis u programma do cW'so ele1nentar.

:l. Religião.
~. Pedagogia.
.... Grego.
li. Histol"ia.
:l. Arithmetica.
6. Geometria.
7. Physica e mochanica.
8. HisLoJia natural.

l
n. Chimica.

iO. Noçõos praticas de agricultura o arboricuHui·~.
ii. Calligraphia.
·12. Desonho.I1.3. ~lusica vocal e instrumontal.
1.4. 1Jygiono.

. I de i878, eis o qundro do ensino normal neste
paiz:

urbnna

Segundo o acto legislativo deU de janeiro

!ULIA.

!. Lingua o liltoratura italiana (lettel"cl.
2. Historia nacional o noçõos do historia geral.
3. Geogra!Jhia.
I,. Arithmclica; oscript'lração morcantil, geometria. Ins-

trucção cil'ica (diritti e doveri).
5. E1omentos do sciencias physicas.
6. )101'01.
7. Religião.
8. Podag gia thoorica o exerci cios praticos.
!J. Canto.

iO. Desonho gcometrico o do ornato.
H. Trabalhos fomiuos (UIvori dOlllleschi).

RusslA.

4.. noligilio.
2 Idioma rllsso.
:1. lIlathelllaticas.
4. Historia.

Goographia.
6. Sciencias natnraos.
7. Pedagogia o didacliea.
Il. r.aJligraphia.
~. Desonhe.

tO. Gymnastica.

Os exercicio didacticos na e"col8
abrnngcm de,..; horas semannlmente.

GRECIA

JUXlen CLASS (iO semestl'e)

Geometria.

BX-JUNlOn CLASS (20 sBMBsTnB).

AI"Ílillllctica.

4

Algebl"S.

Notação. Calculo nUJ11erico. Uso e calculas das equa-
ções simples e quadradas (ia e 2? grau ).......... G

Lições por
semana

Cur~o olomontar. Arilhmetica escripta. Prinei pios e
notação dos numoros, suas combinações o relações. I,

Lições por
semana:

Definiçõos. Divisões da goometl'Ía. l'J'opriedados ore
laçõos das linhas, angules, "nporficies e volumes.
Domon tração das proposiçãos concornontos ás li
nhas, angnlos, tl'iangulos, quadrilateros. Razões e
proporções. Rolaçõos das fignJ'as rectilineas, cir-
cnlos•............... ;. . .. 5

Physiologia c hygiellc.

Estructura do cerpo humano; seus llitrerentos syslemas
do funcções; suas condições do sauue ..•..........

Ohimica.

Phraj.ca applicaua á chimica e chimicà inorganica.
Mauipulaçõos no laboratorio por tndos os alumnos. I.

Geooraphia.

Fórma da torra. Distribnição da luz e do calor. Di
visão da superficio da terra. O mar, a lltmosphera,

- a vida nos continentes. Estudo de cada conlinente. 5

I, G1'anllllalica.

Defiuiçõos; as palavras na proposição. União das pro-
posiçõos nas phrasos .............................. 4

{,

Mille1·atooia.

(No outomno)

Omesmo programmll que na classe antecedente .•...• 2
2

Zoolooia.

(Na primavera)

O mesll1? Jlrogramma quo na classo precedente ....... 2
2 Composlçao.......... '" ............................ i
1.

27 Total ............................... 25Total. .

M lI.sica vocal.

Leitura om todas as classes. Metbodos de·ensino. Pllll-
tica do canto em cõro .

Estudo dos rniner~e3 o rochas pai' specimcns; suas
qualiuades, snll di trihuioão, seus liSOS; tondo cada
alumno cm mão o spocimon .

Zoologia.

(Na lJlimavora)

Curso olemontar o classificação do roiuo animal. Es
tudo, meuiunlo specimens. da estructura, costumes
e utilidado dos nnimllOs .

Coml'Osiçlio ..

Desellho.

Desenho á mão liHo. de memoria e clictndo. Desenho
de ohjectos. Desonbo geometrico. Porspeclira .....

Mineralogia.

(No cutomno)

(i) Bülssor;: Rappcrt de Pltilaáelpilie, [-ag. 528.
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Liçõos por

semaDa:
Liçõ~s por

somana:

Escript.woção,nel·calltR.

Permula do \"alores. Titulos 00 commorcio, conlas;
qualro fórmas, abrangendo parLidas simples o do·
bradas , ..

Cultura vocal e teitura ..
I, Leis escolares de Massacllllssctt.••... ..•......... , .•.•...

Geologia.

sUll-sExron CLAS (30 SE.lIESTnE).

Arititlllelica.

Apl~li~ação dos numeroso Papois do commercio. Me-
drçao _ .

Physira.

A matoria O suas propriodades. Força o movimonto.
Grayitação. Principios rolalivos às machinas. Ma-
china a Yapor. TolcgraptlO .

Rhetorwa.

Dofinição. Principios da descripção: percepção, me
muria, imaginação, sonsibilidade. As emoções o
sua expressão. As palaYI as: sentido lilleral o figu
rado. Emprego das palanas. ESlylo e suas quali-
dados. Composição .

Litteratllra ihgleza.

4

4

SExlon CLASS (40 sE".sTnE)

Astronomia.

Phenom~nos dos corpos colesle~; sua. fórma, grandeza
o lllonmont03. Causas e cO'eaos destes....•.......

Principio, de governo civil.

Gorerno dos Estados anlos da sua indopendoncb. A
constituição do Massachnssets. A dos Eslados-
Unidos .

I,

!,

2
4
'1

Bol!1.nwa.

Estudo historico tia língua ingloza. Poosias : BoI- (No oulomuo)
ladas alltigas e moderuilS. I dyllios (lo Rei. O Pamizo
Perdido. A aldêa desamparada. Prosa: Ensaios do O mosmo progralllllla quo na classe autecodente...... 2
Bacon, Addison, Lamb, MaÇ,;lulay. Em summa, cs
caracloros do ponsamonto Oa dicção, com a bio-
graphia dos autores o loilura das suas obras....... 4

Desenito.

Dosenvolvimento dos assulllptos da juuiol' class........ 4
Cttltu,·!I. t'ocal e leltnra. ... . .. .. . . •••. .... . .. .... . .. . . 4 (:'ia pl'imavera)

Geologia.

(No ontomno)

Estruclura e historia da crosla lerrestre............. 2

Botauica

o mesmo programma que na classe auterior........... 2

(~a primavora)

Curso olomentar: ostudo da planla, tendo cada disci-
pulo om mão o spocimon .

Curso socundado: ostudo da planta elll presonça do

cd:;;gsiç~~~I.~s.~.:....::.:.... '::::..::::.-:::::::.-:.-:::::::
9
i

EdllCOçàO

Estudo do bomem como corpo e espirito. Os lliO'eronles
systomas do funcções e as condições do sando. Ps)'·
chologia: faculdades inlollectuaos. A razão: appre
hensira, rOJ,lrosonlalil'a, relleüya. Os sonlimontos:
oppolites, Instlnctos, desejos, alTeiçõos. A rontado
o a naturoza moral. Principios de educação. Arto
do eesino. Prol;ramma uo estudos. Organização,
gorerno ua escola . 8

Total. 27

Cun~o SOPPLEMCNTAR (dois aunos):

AlIemão, ou francez: tl'aduzir, fallar, oscrovor e onsiuar.
Latim: 101', traduzir, o eosinar.
Grego (facultativo): com lDesmo fim.
Noçõos mais dosonvolvidas do algobra, goomotria, t:igo

UOlllctl'Ía. e 3grimonsu ra.
Physiea. Chimica, COIl1 manipulações. Botanica, eom de

senbo.
Historia anliga o moderna. Lilloralul'a inglezo.

JUSIOn CLASS.

Liçõos
por termo:

Geometl'ia " ,. . . .. . iOO
Chimica elomonl.ar o plJy'iCll....... .. .....•.......• 100
Phy iologia........................................ 100
Liugua inglozo..................................... 100

EX-JUrilOn. CLASS.

ToLal. : 2i

Educaçao, com discussões proparadas sobre varios as
sumptos; historia da e~ucação; ensaios âccrca tias
quesliios quo lho d izom rospeito.

A par da escola de Dridgewatel', não será
inntil, para cunfronto, expor-vos o program
fi;) da e cola normal de h'ovidence, lJO RhorJe
IsIand. Abrange quatro termos, distribuídos
em oois anuas; cada termo, de :::0 semana~.

MIODLE CLAss.

Licõos
POI' termo:

Arithmetica........................................ tOO

~:fr~~;~~:·. '.::'-::::::.:::::::: ::: ::::::::::::::::::: ~~
Littoratura ingleza..... iOO
Geogral;hia physica .. 311
Hisloria........................................... 70

SEXIOR I:LASS.

Arilhmetiea (principios) .
Dosonho .
Bolanica, polas plaulas .

~~~l:~;ghi~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Leitura .
Gr2.mmatica .

50
50
50
90

100
100
iOO

Astronomia.......... .. 100
P~ysic~ .. : :.................... i20

01I1nora.oglll o geologIa.. •
Scioncia o arlo do on ino:

Ps~·ch<!logia " ~
S 10nCla moral.................................. {50
Programma escolar ..
Governo da oscola .

Exordcios goraes: orllJographia, gymoaslica, musiea e
oscripta.
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M. Pheps, < um dos educadores mais como' Nacional dos P1'ofessores um plano de estudos
peten tes dos Estados-Unidos,. e entãd di- normaes, q.ue não menos digno se nos affigura
rector da notavel e cola normal ,de Wj~o~a Ide lraducçào nestas paginas. . I

(Minnesota), sub1l1etLeu, em 1.870. a lis'Soctapao Ell-o:
Lo J.NNO.-Lo TnR>lO.

Língua inglcza.

As par los da oração o suas propriodados. AnalIso
grammaLical o logica das proposições.

Arilhmelica elelllell'ar.

(Comprelmndo'odo o calculo monLal).

Operaçõos o raciocinios aLé ao calculo das médias por
iDO. CalcuJo montaI. Procnssos para calcnlar rapida.
munLo.

Escripta c desenho.
Theoria e pratica da calligraphia (pennmanskip). De

sonho a olho.

Geographia.
EsLndo complnLo dos EsLados-Unidos e da Europa. De

senho de mappas.

Bolanica.
(Como meio de culLivar a faculdade de observação.

8 semanas).

Morphlflogia das folhas, hasLes, raizes. ULilidade de
uma classificação.

Physi%gia.
(i2 sornanas).

Esboço goraI do assumpLo. ProcoiLos do hygiono.

T heol'ia e pratica do ellSino.
Observação o critica dos exorcícios da aula. Lições

:lcoroa do primeiro onsino do loitura e calculo.

Educação physica cvocal.
Exercicios cal1isLhenicos. NoLação mnsical o leitura pela

clavo do dó. K<ocução do um canto coral simplos.

Illstrucção moral.
Costnmes o manoiras. Formação de bons habitos.

20 ANNQ.- {O TERMO.

Geogrâphia.

Phonomonos do ocoano e da atmosphera. Astronomia
torrostre.

Lingua ing/eza.
Exorcicios vocaos: leitura, recitação.

A/gebra.
(tO somanas)

ALé á equações do 20 grau.

PlIysica.
(20 somanas)

Historia dos Estados Unidos.
Sciencia do governo.

Ollimica.

(tO semanas)

NornonclnLura. Estudo doa corpos simplos. ErpeIiencias
no laboraLorio.

Educação pllysicr. o vocal.

Exorcicios callisthenicos. Canto coral.

Theol'ia c pratica do cnsillo.

Pratica ec rltica das lições por objectos (liçlíes de coisas).
Organização e mothodos das classes adeantadas.

Lo ANXO.- 2.o nRIlO.

Lingua ing/eLa.

(Cooclusão) .

Analyso grammaLical o logica. Composição de improTiso.
Breves ensaIOs e theses.

Arithmetica e/9mcntar.

(Concl usão).

Razões e proporções. Raizes. Regra da liga. Syslema do
medidas. Oporações de c"lculo mental. Methodos de cal·
culo rapido no commercio.

Desell/w.
Perspecliva. Desonho de objoctos simples.

Botanica.
(8 a tO sernaoas).

Continnação da aoalyse o classificação das plantas.

Gooffrg.phia.
Asia completa. HevisLa geral da geographia do mnndo.

Oonslrltcção do mappas. Melhodos lle traça/-os rapidalllCllto.

Geometria.
Factos gooDletricos: lin'has, figuras. Deduzir d'ahi as

defioições.

,TILeoria e pratica lia ensino.
Liçõos o critica dos mothodos em relação á !ingua, ás

fórmas o o logar.

Escripturação morcanti/.
Tliooria o pratica das partidas dobradas, conforme a

praxe do commercio.

Educação physica e'vocal.
Leitura e canlo do lodos as gammas, pelas diversas

classes. Exercicies escriptos. TI·ansposição. Canto coral.

jlo ANNO.-2o TERMO.

Cltimica.

( Continuação.)

Corpos simples o compostos. Leitura das fórmulas. Ma·
nipulações no laboratorio.

Goa/agia.
Principias geraos. Classificação dos speciJDons.

Geometria.
(Os quaLro li vros.)

Domonstrações doduzidas dos factos o dos principios.

Pltysiologia.
Resumo o complomentos.

fi,ol'ia opratial do ensi!lo.
Organisação de Tlma escola. Disciplina o dirocção della.

Leis escolares. Historia da educação. .

Phi/osophia da educação,

OOlllprellondwdo a Isycllologia.

Systema norvoso. Os sentidos. Sensação, procepçãos
obsorvação, memoria, razão, imaginação, eLe. Principio,
e methodos de desonvolTimento dessas facnldades.
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No Wisconsin é de 4,0 semanas o curso es
.colar, dividido etn tres termos, correspon-

dentes ao outomno,inverno e primavera.Ferias
no estio.

Aqui tendes o programma:

CURSO ELEMENT..\..R

PRIMEIRO ANNO SEGUNDO ANNO

TeRMO TEnHO TERMO TERMO T~nMO TeRMO
DO OUTONO DO I:;VERNO DA PRIMAVERA DO OUTONO DO IS'~Bn.so DA. PRUIA. VERA.

- - - - - -
(16 semanas) ( 12 sema1Jas) (12 semanas) ( 16 semanas) (12 semanas) ( 12 semanas )

.
Al'ithmutica.

I
Algobra elemen- Conclnsão da ari- Geometria. Algebl'a superior. Elocução.

tal'. thmolica.

Grammntica. Grammatica. Historia dos Es- Govoruo ciril e Rhcloriea, ou la- Rhelori ca, ou la-
todos-Unidos. historia natu- tim. timo

raI.

&eograpbia. Goog,raphia phy- Physiologia. Pbysica. Historia geral. Botanica.
si.ca o physiolo·
gla.

Leitnra. Orihoopin o ana· Desenho. Dosenho e escJ'Íp· Theoria o pratica Rocapitulação.
Iyse das pala- iuração mel' - da escola.
'·rus. cantil.

,I Exercícios gel'aes: musica vocal, oscripta o gymnastica.

CURSO ADEJANTADO

TERCEIRO ANNO QUARTO A::'\NO

TERMO TERMO T2RMO TERlfQ TeRMO TERMO
DO OUTONO DO INVERNO DA pnlMAven.... DO OUTONO DO LNVERJ'W DA PRIMA "1m...\.

- - - - - -
(16 semanas) ( 12 sema1Jas) (12 semanas) (:l6 semallas) ( 1>2 s.mallas) ( 12 semanas)

AIg.obra supo· Rhotorica. Goomotria. Psychologia. Geometria osphe- Economia poli·
nor. rica o lrigono· lica.

lDetria.

Latim. LaLim. Latim. Latim. Latim. LaLim.

Chimica. AsLronomia. Zoologia. Goologia. Moral. Podago.sia.

Dusenho. Dosenhe. LiLtoratura in- Pratica na escola . PraLics D:a. esco· Recapitulação.
gleza. modelo. la modelo.

Exet'~~íos gera~s : - Musica vocal, gpnnaslica e leitura.
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Agora indicaremos o traços typicos do
pl'o~ranJma nas e 'colas normaes das cidndes.

Na de i'lIilwaukec o alumno, já graduado na
hi,qh-sclLOol, escola superior, é admittiào 30
n01'mal department, cujo Cllrso é de um anno.

E os seus ramos são:

L llistoria da odoeação.
2. Psychologia (mental seience).
a. Moral.

4. Govorno da escola.
5. Desenbo.
6. Composição eseripta.
7. Prin~ipios das lições de COusas.

Em Nova-York o curso é de 11 annos, repar
tidos c3da um em dois termos, ou secções
(tmns). (i)

Eis o programm3, que exlr3himos direcla
I mente da fonte olliciat.

pnU1BIRO THRMQ.

Latim.

Prillei!Jia latina, parte I. Gr:unmnUca latina.

Franccz.

PRDIEIRO AN:-IO.

SEGU~OO ·rEn'lO.

Lotim.

Principia latina, parto Ir. Grammatica latina.

Fran.ccz.

Curso progrossivo o practico. Parto 1. Vorbos. Auxiliares.
lleHuluos. l'hrasos USuaos o proverbies. Traducção. Loi
tura. Exercieios do conversação.

Ou

AI/emão.

Elemontos do grammatica allomã, espocialmonto conjn
gação o declinação. Exorcieios do loitura o oscripta.

rng/ez.

Synthoso e aoalyse do orações iuglezas. Exorcicios opis
talares.

Historia.

Esboço da bistoria dos anl.igos imporias. fIistoria da
Grecia.

Mathelllal icas,

Algobra: equaçõos simples.

GeomeU·ia.

Lirro I e as primeiras dozo proposiçõoJ do livro II.

Desellho.

Hocapitulação, modianto O desonho á mão iiVI'O, das
figuras l(oometricas. Elomontos al·cbitoctonicos. Ornamon
tação historica.

,'lfusica.

E1omontos da mnsica. Notas; pausas; grans do diapasão.
Clavos. Notas 001 líplo, baixo, contl':llto (alto), tonal' o
sopI·ano. Signaes do oxprossão. Compasso.

Curso progrossivo e praclico. Continuação da pnrtG 1.
Conclusão dos vorbos rogularos. Il'l'ogulal'GS da ia e 2a
conjugação. Phrases usuaos o ]Jl'oloquios. TraducçSo.
Loitura. Convorsação.

Ou

Allemão.

ConLinuacão. Encota-so a convnl'sação modianto phrases
facois. •

rnglez.

Et)'mologia: raizes latinas o gregas. Synonimos inglozos.

Historia.

Historia do Roma.

MatlUJntathi~as.

Algobra: raizos.

Geometria.

Livro II (conclnsão). Lirros III o IV.

Desel!llo.

Notas. Principias do desonho linoar. Dosenho. Ana
Jyso botanica. Dosenho decorativo do sU(Jorficios planas.
Desonbo do perspectil'a o desonhn geomotrico, au:riliad~.
Dosonho do traços :\ mão Iirro, ropresontando as tros dl
monsõos.

MI'5iea.

Rolação dos sons musicaos. ESCalas.

SEGUNDO TEr.:U:O.

Latim.

Sallustio. Grammatil'a latinn.

Francez.

Onrso Jlrogrossivo opracUco, parto H. VOl'bos Í1'rogn~
laros da 3a O 4. conjugação. l'hrasos familiaros o hrovos
citaçõos soloctas. Loltura. Conl'orsação.

Ou

Allemão.

vraOlmatica al1omã; ,"orsõos do inglez para o allomão.
LOItura o traducçilo db excerptos do lll'osa o poosia llllomã.
Conversa 001 al1oOlão ácorca do assumptos praticas.

SEGo~no TonMo.

Latim.

Virgilio: iEmeida, livro 1. Grammatica o prosodia.

Fralleez

Corso progrossivo o practico. Continuação da II parto.
Continnação, conclusão Orocapitulação dos vorbos. Pbrasos
familiares o broves oxcorptos. Leitura. Colloquios.

Ou

Allelllào.

Grammatica allomã. Loitora. Vorsão. Conversação
ácorca da googl'aphia da Al1oOlanha.

(1) BOIsso~ : Rapport de PÍliladalphia, pags. 53!.-563



Inglez.

ComposiçãO.

Malhematicas.

Algebra: raizos quadradas.
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Inglez.

Rhotoricn.

.Mat/lemalicas.

Goometria: Livro V. Elemontos do goometria solida o
secçõos conicas.

Physica.

ConstilniçãJ da matoria. Mecbanica.

Botanica.

Anatomia das plantas: folhas, raizos, hastes, flores, com
diagrammas e exorcicios na pedra.

Physioldpia.

Das plantas: Elemontos chimicos. Tecidos. Ristoria da
ovoluÇiio da planta. U"so do microscopio.

Histol"Ía

Liçõos quo liguom a historia antiga (romana) á da Eu
ropa modorna. Noções da histol'ia ingloza até á ascensão
'de Jo rge 1, com o esboço da historia franceza contem-
poranaa. '

Desenho.

(Com o nnxilio da instrumentos.) Perspoctiva linear.
Geometria plana. (Deseuho de conternos.) Solidos geo
metricos e objectos simplos fundadosnelles. Apontamentos'
Elementos architedouicos. Ornamentação.

Musica:

Physica.

Rofrac ção. Lentes. Instrumentos opticos.

Botanica.

Continuação da an atomia vegelal.

Physiologia.

Anatomia e physiolollia dos nnimaos, com as suas appli
caçõos practiCi1s á byglone (começe).

Historia.

Noções da bistoria ingleza até á actualidade, acompa
nhadas de um esboço da historia franceza coeva, ineln
sive especialmente e curso geral da revoluçãe f"anceza o
o primeiro imperio.

Descnho.

Projecção. Perspectiva. Analyse vegetal. Centornos de
modelos solidas. Objectos naturaes o artoractos. Desenho
para uso das fabricas.

Musica.

IntervaJlos dos tons (in/crvals). Exercicios de ler o Harmonia (começo). Accordos da escala maior. Exor-
oscrever musica. f cicio de lor o escrevor musica.

TERCEffiO ANNO.

PRIMEIRO TEn~o.

Lati"l.

Virgílio: iEneida, livro III o VI. Grammatica o prosodia.

F,·a,ICcz.

Grammatica francoz?, theorica e pratica. Instrucções e
exorcicios opistolares. Vorsão. Fabulas de La Fontaine.
Littoratura francoza. Idado módia. Renascença. Seculo
XVII.

Ou:

AI/emão.

Recapitulação da grammaLica. Loitura o traducção do
trocbos mais dlfficeis. Conversação acorea da historia da
Allemanha.

Inglez.

Litteratnra ingloza e escriptores desde Chaucer a Milton
(inclusive).

Historia.

Historia dos Estados-Unidos (recapitulação).

Mathomaticas.

Arithmetica suporior (recapitulação).

Astl·ollomia.

Astronomia doscripliva.

Botanica.

Analyse e classificação das plantas.

Physiologi4 .

Anatomia e physiologia animaes (continuação).

35

SEGtlNDO rEIIMO.

Latim.

Cicero. GrammaUca o prosodia.

Francez.

Grammatica franceza (coDtinnação), Exercicios Dpisto
laros. Versão. La Fontaine. Liltoratura: seculo XVU o
XVIII. Excerptos.

Ou:

Allemão.

Grammatica etc., cerne no termo anterior (coutiuuação).
Historia da lilleratlll'a allemã.

•
Inglez.

Litteratura iDgleza: escriptores desde Miltou até ao fim
do reinado de Allna.

Elocução.

Physica.

Electricidade. Calor. Chimica dos elementos atmos
p~ericos.

Botanica.

Aualyse e classificação das plantas (continuaçãe.)

Physiologia.

Anatomia e physiologia animaes (continuação). (A pro
posito de cada to pico se estudará o sell valor educaLlvo e
o seu alcance hygienico cm relação á =la). ClasSificação
dos aJlImaes.
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Metilodos do ensino.

Desenho.

Porspectiva. Sombl'aM o ronexão. Desenho por modelos
solidos e objectos; rcproducç50 á luz o á sombra.

Musica.

Harmonia (contiuuação). Accordol na escala om tom
monor. Continuação dos accordes. Mothodos do onsinar a
musica nas escolas primarias.

Pratiea na oscola do applicação.

111etllodos de ensino.

Desen/lo.

Desenho por modolos solidos mais comploxos, de bustos
o do natural. Simplcs contornos, á luz o á sombra. De
sonho applicado a objoctos uteis.

Musica.

Harmonia (continuação). Transformação do accordos.
Exorcicios do Icr o oscrcyor musica. Mothodos para a es
cola (continuação).

Pratica na escola do applicação.

QUARTO ANNQ.

POnlEIRO TEOMO.

Lalim.

SEGUNDO ]'EO~IO.

Drtim.

lioraeio: exeorptos das Odos, sat)'ras, opistolas. Arto
.PooLica,

Tacito (Agricola) .

Frallcez.

Gl'ammaLiea (conclusão). Exorcicios opistolarcs do com
posição. Vorsão. LitLol'atura do soculo XIX. Explicação
do loxtos apropriados.

Ou:

Allemão.

Historia da sua títteratura. Vorsões de allemãe para o
inslez e vice-llersa. Composiçõos, especialmento do cartas.

Illg1éZ.

Lilleratura. Escriptoros inslozes do reinado do Anna até
Burns (inclusivo).

EloClLção.

Pltysica.

IrradJação e anal)'sc do ospectro.

Geologia.

Caractores dos mincraes, com applicação ao ensino de
coisas. Geolosia d)'namica.

Moral.

Como baso da direcção da oscola.

Psychologia e theOI'ia rIo ellSillo.

Desenho.
~

Um curso do dosonho elomental'. Figuras goolllotl'icas.
Porspoctiva o Snas applicaçõos. Thcoria o praLica do sou
onsiuo.

Musim.

Harmonia (conclusão). Accordcs do nona n suas in
vorsões. Lo,' o oscrovol' mnsica. Continuação do ostudo
dos motbodos o pratica na classo.

Qll.Qtro hora.\ semanalmente lia escola de applicação (ll'ai- I
ing llepal'tment.)

Depoi deste programma, que,-salvo quanto
ao latim o ás duas linguas vivas ( francez e
allemão ), cujo concurso para os e tudos nor
maes parece-nos que se deve abranger entre
as condições preliminare á admjs ão,- salvo,
ainda, quanto ao desenvolvimento dado ao
latim, cujas proporções, em relação ás no
ce sidades do magisterio' elementar, affigu
ram-so· no exaggerada, quer o.consideremos
como prepnraturio, quer como parte integrante
do curriculo magistral,- depois deste pro-

La Fontaino, com rolação ospocial ao estudo dos idio
mas o pratica do onsino. Cal'Las o composições. Vorsão.
Lilloratura (conclusão). Noçõos do historia da podagogia
franceza.

Ou:

Allemào.

Historia da Iilteratuh allomã, como acima (conti·
nuação) .

Inglez.

Litteratura: oscriptoros inglozos o americanos do se
culo XIX.

Elocufão.

Pllysica.

Força.

Geo,ql'aphia physica.

Applicação da geologia, botanica o geologia ao ensino
da goographia ph)'sica.

Moral.

CO)JlO no tormo antocedonto.

Psychologia e theoria do ensino.

Desen/&o

Liçõcs norJ1);<os'do doscnho á mão line Da pedra. Deso
nho a sepia. Folhagem o ornato historico.

Musica

Ilarmooia (continuação). Accordes dc sotima o suas
invorsões. Lor o escrover musica. Mothodo de ensinal·a
ás classes mais adoantadas. Pratica do onsino na classo.

Qu,atro horas por semana'l4 escola de appticação. (i)

gramma, que, com estas restricções, nos pa
rece exemplar, poderiamoscerrar aqui, no to
cante aos Estados Unidos, esta collecção de
documentos pedagogicos.

Não o faremos, entretanto, sem transcrever
o programma dn Normal Sclwol de São Luiz,
a que se referiu a commissão franceza na
exposição de 1.876. Na opinião della, de todos

(i) Mallllal of the Board of Educatioll of the cityalld COllllty
of NelU-Yor/•. 1882. (Now-York, 1.882). Pags. 205-2i5.
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os programmas americanos conhecidos até
então, esse é a obra prima, revelando sen ivel·
mente as idéas methodiC<Js o o tino pratico do
superintendente W. T. Harri (1), cujo nome
frequentes vezes se repete nas paginas do
nosso trabalho. (Cumpre notar que () pro-

gramma, ba pouco transcripto, de ~ew York,
é de i882, e portanto, posterior n es e.) Na
escol;] normal cujo quadro de estudos vamos
reproduzir, o curso abrange dois annos e
meio. Exige·se como requisito preliminar a
graduação na escola s!I]Jel·iol'.

~a CLASSE

I
3a CLASSE (JUNIOO). 2' CLáSSE ("LDD'). i" CLASSE (SBNIOO).

(20 semanas) (20 semanas) (20 semanas) (10 semanas)

Exercicios do ensino

I Exerci rios do onsino.
Leitura. Loitura.

Physiologia.
AIgebra. Algebra,

Historia geral.
LaUm.Latim. Latim. Latim.

Escripta.
Goographia pbysica

Escripta.
Goograpbh'\ pbysica. Geograpbia poliUca.

Geometria.
Pbysica.

Arithmetica. AriLhmolica.
Constituição

dos Estados Unidos.
LilLoralura ingleza.

Tbuoria O al·te de ensinn. Thooria o al'lo do onsino.
Historia da educação.

Rovisão da gram matica.
Curso do loitura.

Zoolo~ia. Zoologia.
Composição. Composição.ComposIção. Composição.

Dosenho. Doscnho. De enho. Dnsonho.
Callto. Canto. Canto. Canto,

OrthograplJia. Ol·tbogl·aphia. Orlbographia. Ortbograpbia.
A'rilhmolica mental. Arithmotica meu tal Al'iLhmetica menlal. .-\.rIlhmetica montaI.

Callistbonia. CalJistbonia. Callislhonia. Callislbonia,

t

Sfrgundo OS dados offi.ciaes de '1880, o curso
das escolas normnes de S. Luiz comprehende
os assumptos seguintes, ensinados sob o as
pecto eslrictmnentc profissional da sua appli

,cação ao ensino elementar:
!. AriLbmetica.
2. Geograpbia.
3. Grammalica ingloza.
I•. Latim.
5. LeiLura o elocução.
6. Composição.
7. Anatomia bumana.
8. Pbysiologia.
9. Con;tltuição.

10. Historia.
U. Algcbl'a.
i2. Geomelria.
i3. Physica, geologia, minoralogia.
H. Psycbologia o moral.
15. Caíligraphia.
16. LíLloralura ingleza.
17. Tbooria o arte do onsinar:
i8. Dosenho.
i9. Musica vocal.

Este curso, porém, é precedido pelo da Iti,gh
school, cuja duração é de (j, annos, que se
distribue assim:
L Ârilbmotica.
2. Goo~raphia pbysiea.
a. Algobra.
~. Analyso ingloza.
5. Latim.
6. Goomolria.
7. Grego.

(i) BUISSON: Rapport de Plliladelphie, pago 565-0.

8. Pbysiologia.
9. Goographia auliga.

tO. Astrooomia.
H. Historia universal.
ill. Litteratura inllloza.
13. Constituição dos Estados- Unidos.
!4. Exel'cieios rhetoricos.
i5. l'hysica, goologia, mineralogia.
i6, Cbllllica.
17. Escripturação mercan til.
i8. Trigonometria.
i9, BoLan'ica.
20. Zoolo~ia.
21. BislorIa da arle.
22. Allomão.
23. Francoz.
24. PôyclJologia e moral.
2.5. De;enho.
26. Musica ,·ocal. ({)

Por ultimo, como mais uma informação utiJ,
trasladaremos, das fontes olliciaes americanas
de i879, o programm3 de uma das escolas
normaes do Estado em Vermont, um dos da
Nova Inglaterra.

(i) HBXOY BAR~ARD'S American JOlll'nal of Educalioll,
vol. V, 1880, pag. 69~.

V6l', ainda, :icerea de varios lOpicos relaUvos a osta
parlo do uosso lrabaUJO:

J3nAU1<: Rapporl de 1878, pag·. 230,280, 304.-MoNTBAYB:
Op. c'l., 10m. l, pags. 105, (06, i59,360,H7.-PBcABT:
Deux "lOis de missioll ell Italie, uag. 223.-STJ<YN PARVS':
Op. ctt., pago 97.- RapporllrieJl11a1 sur la silualioll de l'illS
tructio'l pl'imaire e... Belg., présellté aUIl: Cltamb,'os Légis!. e,.
1877. i873-1875. BrllleUes, i877. Pag xxlll.-Rcporl of
lhe Commi/tee of Council 011 Educalioll (Ellgland alld ~rales).

1881-82. Preseolcd to both Houses of Parliam81lt by co,n
mand of Her Majesty. Pago 532.
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As materia que se prescrevem na escola

de Randolph (Vermont), distribuidas por um
curso de doi annos, são:
L Systoma matrico.
t. Formas geomotricas.
3. Grammatica.
4. Desonho á miio livro.
S. Loitura.
.6. Estudo adoantado da physiologia.
7. Mineralogia.
8. Escrip'uraçiio mercantil per partidas dobradas.
9. toouoml' politica,

iO. Mothodos do ensino.
H. Cal igraphia.
i\l. Rhetorica.
43. Distada gOl'aI.
H.. 'I'heeria e pl'Octica do ensino.
iS, Philesophia moral.
i6. Chi mica.
17. Estudo desenvolvido da botauica.

A mór parle dos assumplos comprehendidos
neste ensino é aGenas expansão, mais ou
!nenos ampla, dos conhecimentos adquiridos
no grau superior da e cola primaria.

O resullado da providencia que reforçou
ãeste modo os estudos nas escolas normaes
tem sido, a severam as auctoridades escolares
do Vermonl, uma frequencia mais regular dos
alumnos, uma classificação melhor e, ao mes
mo lempo, uma preparação superior do pro
fessorado. (1.)

CA.NJ.D.l.
L Pedagogia.
2. Legislaçã.o do~eusino.

3. Geograpllla.
4. Historia gel'al antiga o modorna.
S, Historia do Canadá.
6. Ph)'si,ca. .
7. ChllOlc!l,parllcularmoute nas suas appllcações ás artes

o agricultura.
8. Historia natul'aI.
9. LitLeratura ingleza.

t.0. DJlsenho.
H. lIfusica vocal.

Seria ob oJutamente fõra de proposito a
analyse desses planos de estudos, mais ou
menos larg'os conforme as circumstancias
de cada ]Jaiz. O que de todos elJes, porém,
resulta, é que todos olham como essencial
abranger no CUlTiculo das esc01as normaes,
não só os conhecimentos necessarios para
formar o' e pirilo do .professor, dando-lhe uma
cultura elevada, como especialmente os que
têm por fim di ciplinar, no alumno-mestre, as
qu'l}lidades educadoras.

Ointuito da escola normal,.iá o dissemos,está
em habilitar para a pralicil real da educação. O
progrnmLna da escola normal, portanto, ha de
ser modelado pelo programma da escola pri
maria. NaquelJa vae o aspirante ao magi$terio
elemento r I'eceber a prepar'acão necessaria
para communicar aos seus fu'turos lllumnos
as inf]uencias inteJlectuaes e moraes indi
cadas no plano de eSludos da primeira edade.
De dois generos, pois, têm de ser as materias
do curso normal:

i. ° Os e tudos e app!icações especiaes ten
dente a educar o alumno-mestre na sciencia
e arte de educar;

2.° As di ciplina e applicações que consti·
tuem o programma da e cola primaria, com o
desenvolvimento appropriado a preparar a in-

(i) Repori o( lhe Com111iss'o1l81' o( Edt«:atioll (01' 1879,
11&'. ~8.

..

teIligencia dos que as têm de eusi nar á infan
cia, e a maneira, peculiar a cada um desses
assumptos, de converteI-os em nutrição assi
milavel ás creanças e uti! á cLlltura iniciill das
gerações novas.

As:im, tadas as materias que, no programma
q'3 ref0rma, entram na orbita da escola po
pular, ipso facto concorrem no circuilO da
escola normal. Sob o dominio desta regra,
pois, enfeixa o programma normal:

L°) A ]jogua malerna, a que se accrescenta
a sua liLteratura.

2.°) Arithmetica, algebra elementar e es
cripturação mercan lil.

3. 0) Geomelria, com elementos de agrimen
sura e levantamento de planos; tnchymelria;
leitura das cartas de estado maior do paiz.

4,,0) Mecbanica e ~stronomiil.

5.°) Physica e chimica.
6.°) Historia natural. Noções de minera

10gia e geologia.
7.°) Pbysiologia humana. Hygiene. Hygie

ne escolar,
8.°) Geographia. Cartographia. Execução de

relevos geograpbicos, Gosmographia.
9.°) Historia.
1.0,0) Instrucção moral e civica. liociologia,

abrangendo as noções fundamentaes de direito
patrio e economia politicil.

iO.o) Pedagogia e methodos.
H.o) Methodo FroebeJ.
12,°) CaJligra phia.
13.°) De anho geometrico, de ornato eiu-

duslrial. '
i4"O) Musica vocill e instrumental,
15.") Uso dos pl'incipaes instrumentos nos

officios mannaes (para os homens).
i6. 0 ) Prendas de agulha (para as mulheres) ;
i7. ) Gymnaslica. .

, Os fundamentos de admissão de cada um
destes assumptos e o caracter rigorosamente
pratico do seu ensino, assim como a direcção
pedagogica a que se devem subordinar, achaÍll
se largamente expostos na vasta demonstração
que fizemos em apoio do plano de estudos es
colar firmado no projecto.

E' singular, é imperdoavel (dizemol-o com
pezar) que o decreto de i9 de abril omi ttisse o
desenho de arte, cingindo-se ao esteril desenho
linear que até boje se costuma ensinar entre
nós, Não hesitamos em dizer que seria uma
instituição mutilada num dos seu.; orgã'os
vitaes a escola normal sem o desenho de arte
applicada, qual n'outra parte o descrevemos.

Do caracler e direcção do curso de desenho,
para vos indicar a nossa concepção, traç;lremos
os lineamentos seguinles:

i ° aD no: Estudo das fórmas. Desen ho das:
fórmas geomelricas no plano. Desenho dictado.

2° anno : Combinações de ornato geomelrico
e ornato yegetaI. En. ino das fórmas ge.ome
tricas no espaço, conforme as leis da per
spectiva. Corpos stereometricos e suas combi.
nações com o modelo de madeira.

30 anno : Desen bo de formas ornamentaes
no plano por modelos mono e polychroma
ticos. Elementos do desenho dr. figura, prin
cipiando pela cabeça. Desenho de memoria;
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exercido sobre os problemas do anno ante
rior.

4° anno : Desenho de combinação com todos
os elemento já estudado. Exerch:ios na
pedra. Apreciação dos methodos usados no
ensino do desenbo elementar.

A importancia que ligamos ao no so plano de
estudos, é capital, conforme adeante vos de·
mon trará o quauro da distribuição do tempo,
tal como a concebemos, nas escolas normaes.

O cur 'o de historia natural, denominação
que empregllmos e pecialmente ~o .mesf!1o
sentiqo em que a moderna expre ao blolo.?la,
deve ser desenvolvido segund.o as condições
impostas boje pela sciencia a esse genero de
estudo . Queremos di7.er : na de ser pratico e
experimental. Ha do eITectuar· e, na brtanica,
mediante o exame directo dos specimens ve·
getae~, na anatomia e phy iulogia animal
pelas di secçõe. e vi visecções . A não ser assi m,
melnur eria eliminar esses estudos. Não ha
meio, como diz Huxley, « de estudar conve
nien temente a zoologia, sem demonstrar, e,
portanto, em dis ecar. De outro modo 7ún/luem
póde adquil,it, solido conbecill1ento da organi
zação do animaes.. (1) Mestre entre os
mestres, o iIlu tre sabia e pedagoO"o inglez
falia, ne te a. umpto, com toda a autoridade
da sciencia e da experiencia. E ta idéa repro
duz-se·lbe ob a penna com a in istencia mai
expre iva. Na sua Anatomia dos inve7'tebrados
diz elle, ainda : ~ Para o estudante o essencial
li conhecer os factos d.a morphologia; tendo
sempre em mente que as generalisações não
passam de formulas vãs, si a experiencia
pessoal do individuo não infundir realidade e
substnncia aos termos do enunciados em que
essa generalisaçõe se traduzirem. Adis ecção
de um só representante !le cada uma das
principaes divi:iões dos iovertebrados com
municará ao discipulo noções mai reaes da
anatomia comparativa desses entes do que a
maior som ma de leitura neste ou noutro qual
quer livro .• (2)

O laboratorio e o micro copio são, portanto,
absol utamente imprescindiveis neste ensino
(como no da chimica, no da pbysiologia
humana, no da bygiene): são da essencia
delle. Nu seu livro de biologia elementar
escripto em collaboração com H. N. Martin,
Huxley formuJa um guia admiravel para a
IUstrucção pratica nesta sciencia. Esse opu. 
culo é a expre~são viva do metbodo seguido
pelo grande professor de biologia no curso
que dessa disciplina profe sa na Kcola Nor·
mal de Sciencia do Museu South Ken ington,
escola cuja decania exerce.

«Este livro », ob.erva elle, «tem por
objecto servir como guia de laboratorio aos que
estiverem dispo~Lo a seguir o caminho dos
estudos praticos. Fiz selecção de certo numero
de planta ~ animaes commuIl;s e (ace.is de
obter, reunlndo,os de modo que exempltfic3s
sem as modific:lções capitaes de e tructura en·

(i) HOXLEY. 011 the Study of Zoology. No vol. Lay ser
mOllS, pago H3.

(2) TnOMAS B. BOXLn : A Manual ofthe All4tomy of In·
yertebrated Animais. Now- York, 1878. l'ag. 4--5.

contradas no mundo animal e vegelal. De cada
uma faz-se uma breve descripção, acompa
nbada de in. tracções minuciosa, que espe
ramos habili'arão o estudante a conhecer pes-
oalmente, de sciencia propria (of his own

7cnowled.1e )!. os fact?s principaes mencionado
nade c':lpçao do aDlmal ou da planta. O ter
mo u adas em biolo)gia serão representado
desL'arte, por imagens claras e precisas da~
coi as, a que se elles referem, obtendo,se UUla
concepção ampla e, todavia, não vilO"a dos
pnenomenos da vida, e estabelecendo-se bases
firmes, sobre as quaes as entem os estudos es
peciaes. i) (1)

. Pelo que t0C!! á physiologia e á hygiene, é
alDeia nos escflpto desse pbysiologista que
encontramos ~ padrão mai appropriado, no
eu desenvolvlUJento e no seu methodo ao

ensino elemen tar,. corno cumpre que seja' nas
e colas norm?e '. ~o compendio de Hux ley e
Youman , «lDdlgltado, pelo veredicto geral
dos homens de sciencia e de eminentes edu
cadore , conlo o mais precioso e 1idedigno
dige to, entre todos os que se conbecem do
fa.ctos e priu~ipios el.ementares da phy~iolo
gla • (2), e ta magDlficamente deline~do o
plano da instrucção pbysiologica e bygienica
indispensavel aos distribuidores da educação
popular.

Completará esse curso o ensino dos elemeu
tos de bygiene escolar. Elle constitue. no
dominio da bygiene geral, uma especialidade
disLincta.

Quanto ao en ino, que o decreto de 1.9 de
abril indicou, em relação á escola primaria
sob a rubrica de .pratica manual de oflicios:
não aspiram a tanto os votos do projecto. Re~
duzimol-o ao meneio dos in trumentos de
primeira necessidade nas industrias funda.
mentaes. (3)

Dtl7'açãO do CUl'SO.

O decreto de 1.9 de abril não taxou limites
de tempo ao curso normal. Preferiu dividil-o
em séries de exames, que o reg. de 6 de
março de i880 fixou em sei (art. 20), e o de
1881 (art. 7°) em oito, distribuidas pelos dois
cursos (sciencias e lettras ; arte ).

E' o mesmo erro, sob cujo infiuxo estendeu
ás escolas normaes a intitulada liberdade de
frequencia, que tão de graçada cópia tem
dado de i, e que, no parecer relativo ao en
sinosecundario e uperior, condemnámos com
o exemplo contrario de topos os paizes.

Liberdade de frequencia e annallação do en
sino pratico, da instrucção pro{essional, são
termos eq uiva!cnte . Ora, o en ino pratico, o
en ino pela realidade experimental é a alma
e a razüo de ser das escola normaes.

(i) T. H. HOYLRY; B. N. MARTIN: Â eourse of Elcmen
tary )nstructioll inPral:licalBiology. Newedition. Lond.,
i882. Pago TIl.

(2) Trr. H. H(J)[LET and W. J.\y YOOMANS: The ele
1llellts of Physi%gy alld Hygierw. Revised editio'l. Now
YOTk, i880. Pago 4.

(3) PAOL nRRT: Rapport sur /a /oi de ,J'ensci.9nement
primaire (Par., iSSO), pago 54.- Cireu/ars of informa
nonof theBureauofEdllCation, N. 2, i8i9, pago 45.

.-
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A mesma determinante, pois, que nos leva
a impor a assiduidade aos alumnos mestres,
dieta-nos n rejeição do alvitre que deixa, pelas
series de exame, ao arbitrio do e tudante o
encurta menta do periodo de preparação para o
magisterio elementar.

E' pos ivel que o moço de qualidades intel
lectune' vivas e brilbantes não careça, para
adquirir a tbeoria das materias que se profes
sam na escola normal, da assi tencia perse
verante ás Iiçõe do professor. Não menos pas
siveI é que essa mesmas disposições o habi
litem ao salto de, n'um periodo comparativa
mente muilo mnis breve do que o ordinario,
completar o estudo da discipliuas que con
stituem o programma desses estnbelecimentos.
Em nmbas as hypotheses, porém,se esquece um
elemento, :jue é o qapital na questão v3rlente:
a cultura da vocnção e a acquisição dos predi
cados praticos da carreira do educador. Estes
dois resultados só no regaço da escola normal
se podem obter, e não se podem obter senão
em um prnzo que permitta-ao alumno·mestre
a elaboração dos do tos essenciaes ao exercicio
da sua pro(Js, ão futura,- ao corpo docente da
escola o e tudo paciente da indiyidualidade do
futuro professor, a verificaçüo e o desenvolvi
mento da sua capacidade,

Si se lractasse apenas de adquirir conhe
cimentos, um .Pico de Mirandola, ou um Pas·
cal, poderia con eguir em ~eis mezes o que o
commum das intelligencias não alcança em
menos de nnnos. Mas não é este o objecto car
deal da escolas normaes. O que ellas preten
dem sobretudo, é formar a compleição mornl
e o tino profissional do mestre. «De todas as
verdades trazidas a lume pelos relatorios dos
inspectores », dizia, no meiado deste seculo, em
Inglaterra,o bispo de Gloeesler, «a mais impor
tante e tá em que o mestre·escola necessita de
urna educeção prévia, e não lhe basta con
duzir mecanicamente a auln; ha de ter es
tudado o temperamento moral e o à'pirito dos
meninos, e provado, meMaute a acção sobre
elles exercida, a posse desse tacto que sÓ a
experiencia vingará grangear;» (i) Orn, a
acquisiçiio de tnes vantngens está, evidente
mente, subordinada á tenacidade na assislen
cia aos trabalhos do estabelecimento normal e
a um minimo de tempo, cujos limites cum
pre no pedagogo estudar e á legi 'lação es
tatuir.

Neste assumpto não conhecemos âivergencia
entro os profis ionalis.

Verdade eja que as legislações dissidem,
quanto ao tempo, de um modo considerave!.

Nn Saxouia os estudos normaes se alongam
a seis annos, prnzo a que tambem se esten
dem na Hollanda para a rrraduação dos mes
tres cm chefe. Para os outros, neste paiz, é
de quatro annos o cur o, tal qual na Hnng-ria,
na Au tria (Cisleitbania), em Zurich, em Vaud
(curso de homens), em Berne (curso de mu-

(I) Apud E~G, R.~ED: L'instl't«:tío1l pl'imaire à Londres,
pago 27.

Ibere'), em Lucerne e Lauzanne, na Belgica,
na Finlandia, no Wi cousin (Estados Unidos),
na celebre escola de Bridgewater (Mllssnchus
sett ). E' triennal na Prnssia, em Hamburgo,
no Saxe Gotha, no Anllalt Dessau Crethen, no
Wurtemberg, nos cantões ~uissos de Saint
Gnll e Berne (escola de homens), na Suecia,
França, Italia e Grecia, Limita-se a um bien
nio na Baviera e no curso do sexo feminiuo
em Vaud, Dura dois annos e meio na escola
normal de mulberes de S. Luiz (Missouri).
Reduz-se a um em Toronto (Canadá),e nal
gumas escolas normaes da União Americana,
onde o seu numero varia desse extremo ao de
quatro annos.

Em relaçüo aos paizes onde' o cnrso de ce
abaixo de tres annos, convém notar que- noS
Estados-Unidos e no Canadá, essa redncção pre
suppõe a preparação preliminar da escola
superior (high-school), na qual se abrnnge
não só o mais alto grau da instrucção pri
maria, corno tambem, em largas proporções,
a instrucção secundaria, - e, na Baviera, lhe
é preliminar um triennio de estudos prepnra
torios uo externato. (1)

Não se estabelecendo, pois, entre nós os se
minarios de preparação especial para os estu
dos normaes, nem podendo ser tão amplo,
quanto nos E tados Unidos, @ curso da escola
primaria superior,- o espaço de um quatrien
nio representa n durnção necessaria do tiroci
nio para o professorado elementar.

Dos quntro mappas seguintes, o segundQ,
na parte em que allude a documentos olliciaes
anteriores a i873, pertence ao relatorio de
Buisson acerca da exposição de Vienna. (2)

Os outro ires (I, III, IV) são trabalbo orga
nizado exclusiv,lmente por nós.

Têm todos quatro por fim mostrar a dis
tribuição do tempo e a importancia compa
rativa dos varios estudos, no curso normal,
em quasi todos os ]Jaizes conhecidos. (3)

(i) FR, DITTE s: Iíistoil'e de t'instnletion et de t'.ducatioll,
pag. 282.

(2) Pags, 3:12-:15, .

(3) Eis as footos ameia os, du oodo onos se oxtrabom:
Mappa n. I: pru,ssia, "Iano do ostodos do :15 do ou

tubr I do :1872; Saxollia (reioo), l'egulamento das escolas
OOI'maos, de 29 de jaooiro do :1877 ; Austria, • ostatuto 01'
ganico" p:ómulg~do pol,9 ministo~io ,da iostl'ucç~o pu
blica om 26 do maIO do !8/4 (OrgalllsalloJls Slatul (UI' Le
Me,' und LehreJ"ÍIIllen all iiffcnttiehell Volkschute!, i1l CEste,·
reieh); Hol/anda. resolução real do i3 do m:l1O do i88!;
IIatia, d.creto roal de i3 de sotembro do iSSO.

i\lappa n. II!: Bavier.a, reg. de 29 do setembro do :1866;
Saxe-Gotha, relatorio allllual da escola nlll'mal de mestres,
!876-77; Ber1le, programma da escola normal cantonal
allomã,6 de novembro de :l8ú.:l; Vaud, pl'~gra~lma do CUI'SO
das escolas nOl'maes do cantão, i4 do )".n01r~ de i880;
Bet,qiea, proposta da admillist,'ação ao. mllJlster/o om :1880 ;
Hollaneta, rosolução real do 13 do malO do !882.

Mappa n. IV : Documentos citados, roouos 9~anto a
ZUl'ieh, cujo progl'umma, .oa oscola lIormal mUlllclpal,da
cidado, a quo nos roferimos, é o de:l9 o 26 de feverolro
de -1876, bom COIllO 110 tocante a Berne. ondo o plano de
ostudos, que extractamos, vigonte até i88!, deve ostar pro-
sontemonte ,'enovado. .

Ver lIfilli.~tel'e de t'imtrlletíoll publique ct des bea"x arls,
Les uotes "ol·mates primaires à t'átranger. Reeueit de dge,,
",cuts eoneerll4l1t t'ol'gallisatio1l de t'enseignelllcut et tes pro·
gl'al11mes d'eludes. Pal'is, Imprim. nation" :l88io Pags.H-!.2.



I) Numero de horas de lição por semana, nos varios ramos do programma normal.
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i Podoljogia ............. : .......... 2 - - - - 2 - 3 3 - 3 - I, 2 3 :1 I, 9 2 2 9 2 9
2 noJi~Ii(o .......................... I, I, 2 2 I, I, 2 i \3 I, I "2' 2 I, i •... I, 3
3 Escnpto .............. : .•. ; ....... 2 2 "2' .. ~. 2 i
4 Lingua maLoroa .................. 5 3 1,. I, 5 6 3 4 I, 5 3 5 3 3 I, 3 2 4 6 fí
5 Fl'aneoz .......•...••... ' ..••.. " . i I. 1. 1

211
6 Allomão .... '" ................... .... ..... .... 2 ...... .... .... .... 2 . ..... .... .... .... 2 ...... .... .... i 2 t\:l. ... ....1
7 Latim ............................ .... 7 .... .... .... .... 7 .... .... .... .... I, .... .... ...... .... I, .... .... .... 2 ...... c.o
8 LiLtoratul'a nacional. ............. 4 ~ .... .... .... .... 1" • I. }f .... .... .... .... .... ~ }f
9 LiLLo'·atu'·u ....................... .... .... .... .... 2 ).f .... "3.' .... .... I" ~~ .... .... ....

to Arithmotica ........•.........•... 3 .... .... 2 I, ~ .... .... .... 2 I, I. . ... .... 2 2 .... .... 2
H Goomotria .........•............. 2 .... I. ·t···· - 2 .... i ...... 2 - .... - ...... ~ .... -
12 ArithmoLic:J. o geomoLria .......... .... I, .... .... I, .... .... li .... 4 "2' :::: "2'

I, .. .. ··1 3
13 MaLholllaLicns .................... 5 3 4 3 3 3
II, lIisterla.......................... 2 2 2........ .. 2 \3 2 2...... .. .. 2 2 2 2..... . ... . i 2 2.... i 2 2
015 IIistoria nacional... ... . .......... .... .... .... \3 .............. .... .... 2 ...... .... .... .... .... I. ...... .... .... .... I. .......... I.
,16 UisLorill universal................ .... .... .... 2 ...... .... .... .... .••. 2, .. . ... .... .... ..•. .... 2 .......... I.... .... 2 .......... 3
ii llistoria o goog,·aphia. ........... .... .... .... .... 3}f ..... ... .... .... .... 3 .... .... .... .... I, . I I
l8 Goograllhía......... ............. 2 2 2' 2 ...... 2 2 2 2 I...... i i 2 2 1... . . .. i . 2 I. 21. 2 -
t!) :>cioucias natu"aos ............. ,. .... 2 :1 .. ,. ...... 3. . .. 2 2.. .. ...... 3.... 3 2..... ... .. 3 3 i. .. . I. 2 ... '. I 2
20 Seieueias physicas o nuturnes..... .... .... .... 2 ................. .... 2 ..•... .... .... .... .... :1 ........ , .1.... .... 2 .......... 1 2
2'l Physica o chimica................ 4.... 2 .... - .... I, .... 2 .... 2}f .... 2 .... 3 .... 5 ........ 2
22 Anatomia, pllysiologia o hygiol:o. .... .... .... - ...... .... .... .... .... - ...... .... .... .... .... i .......... .... .... 2

~t M~~f~I,:W:;~U'::::::::::::::::::::: :::: :::: .~..~. :::::: :::: :::: :::: .~. '':'':' :::::: :::: :::: :::: .. ~. ·f
25 Exoreícios pmLicos............... .... .... .... .... - .................... I. ~ ................. ,.. I.}f" D.~""... .... ........... ......... , , , ., ",.,'" , , • , '" ",., , •~
27 Gym na.tlca ............... ,...... 2 3 2 2 i 6 2 3 2 2 I. 6 i 3 I 2 2 6 3 i 2 6 2 \3 2
28 Canto o musica. ................. 7 5 I, 3 \3}1i 2 ti I, I, 3 I. 2 7 4 3 I, I. 2 i 3 4 \3 - 4 -
29 Calli",·aphill...................... 2 2 1.... 3 .... I. 2 - .... 2 .... - i - .... - .... 3 - - .... 3...... 3
30 Mol'llY ..................... ;...... ........ .... .... I. • ... .... .... .... • .... 2 . ... .... .... .... .... 2

--- -- -- --- ---- - -- -- --- -- -- - -- -- --- -- -- ---- - ----
ToLal........ '" 37 36 28 27 29}~ 26 35 35 29 26 29}1i 27 22 33 30 30 30 28 35 27 28 1.8 35 31. 32



II) Mappa da distribuicão das horas pelas .varIas
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ESCOLAS NORMAES

Escola Dormal de Fr'iedrichstadt. 1
(Dresde). Para o sexo masculino .• Plano lle estn·

dos de 1.872.

.

Escola normal do Annaberg (Sa· l
"onia). Para o sexo masculino, •.. Relatorio do

fim do 1.87:!.

Escola Normal de Hamburgo. (Sexo
masculino) Programma del

março de )
i873 1

m
n
I

5 ....
4 8-9

4 3
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3 .•..
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I!
2
I

Escola normal (allemã) de mestres, ~
em Praga Programma de

i873........
I
II
III

2 ....
2
I!

"2'
3

5
4
4

2
2
2

2
:2
I!

3
2
I!

2
3
3

2 ....
2
6

Escela normal (allemã) de mestras
em Praga Programma da~

i873 ........ /

Escoía normal de Kiissnacht. (Zu· ~
rich.) Sexo masculino.... , ....•• Progl'amma do

iSSO........

I
II
IlJ

I
II
III
IV

2 ....
2
i

2 • o ••

I!

2
3

2
5
4
4

5
5
5
5

2
2
2

3
3
3
2

2
2
i

2
2
2
3

3 2
2 3
2 3

4 ....
{,.
6
6

2
2
2

2
2

......
2

Escola normal de 1Ifariabarg, perto p
de Rohrachach, Saint Gall. (Sexo rogramma dol

. ) 2a do maio
l
'

~~as.cullno. do 1.878

I
II

IJ1

2 .•.•
2
2

3
5 3

6
5
5

3
2
2

2
2
2

I!
2
2

2 ......
2 I!
2 2

Escola normal do cantão de Lucerne. Programma do ~
1.873 ........ ~

I
II
III
IV

2 ....
2
2
3 9 9

4
4
4
5

5
5
3
3

3
3
3
i

2
I!
2
3

O
O
3
2

2
2
2
i

Escola normal de mestres om Lau· ~
san no '" : .. Programma do

1.868........

I
II
lU
IV

3 ....
~

3
3

I.
3 ...
l,

8 4 .
7 5 ..
7 5 .
7 4-5

2
2
2
2

j

I.
I.
I

3
3
5
2
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disciplinas escolas de
. .

nas normaes varras palzes.

OBRIGATORIAS
r:n
-<c::
~U)

---------.-..._----_.-~ ......_._.-_.__ ._...._...._...- ..__ ..........__.._.._------_....-..-..-_ .........._.-._------_...----_..------------_._._-- ~."

z>
Ô =: -<-

;3 :: TOTAL DE nORAS. c:: E-<
'" ~ E-< <=: ;:: :;
1;;

~ '" ~ mE-<
o '" ~...,::: 0 .< < :::>... -o ;; o ., -< 0 0 mo:=1S " ;;: :g ;3 '" '" '" ~~

::~
..; " ~::a '" '" :::>r=.::

~ '" ~ 0 .. '" " . '" .
'"

0 ... "' o Ó < "'o
o~ <0 "'~

'" -< ~

~
::: <l "

lO<
<~ ~00 o '" o 07.:

... '< Z '" ~
:;; z 2

z z
~Q

-<=:

'" :;; "' .. "' .. ...,Et:. 8 z
'" :: ,. < ;:

'" ;:; '" " '" ;>- o '" .< '"

2 9 2 3 "- 2 ...... 29-3l
2 5) 2 4- t 2 ......

E'""'-l
31-33

2 i 2 2 2 i 2 ...... cios do 33-33 Alguns oslu·
:1 i 2 2 2 t 2 ...... arbori. 34--35 dam latim.
2 i 2 5) 2 i 3 ...... cultlll'a 35

.2 2 2 2 i 3 ...... 32

2 2 I. i i 2 31.
2 2 4 "- i 2 34
i 2 I, 2 i 2 33
i 2 I. 2 i 2 37

2 I, 2 i 2 37
i I, 2 i 2 37

Fraucoz Flautao IDgloz

3 3 i 2 2 t 2 2 36
2 3 i i t 2 2 36
i 2 i i t 2 2 36

2 2 2 2 2 2 2
4 i 2 2 2 2 2
2 ........ ........ 2 2 2 2 "'2" 2 2
2 ........ ........ 2 2 2 2 2 2 2 2

l"rancoz

4- 3 2 3 5 5 2 1,3
4- t 2 3 5 5 2 2 4-i
4- t 2 3 5 5 2 2 1,0
5 i 2 3 5 ti 2 2 1.0

Tcboquo Stcnographia

2 2 2 2 2 2 2
2 2 t 2 2 2 2 2
2 2 2 2 \I 2 ····2· .. ........ i

Francoz Tcboquo

2 2 2 !' 2 2 i 2 33 2
2 2 i 2 2 2 i 2 33 2
2 2 O 2 2 2 t l- O 2

3 li 3 2 2 2 .... ~
1,5

3 5 3 I, 2 2 .... 4-5
3 4- 2 4· i 2 4-5
3 4- 2 4 i 2 45

Couta·
Francoz b j I j.

dado.
\I 3 2 2 5 2 2 2 3 40
2 2 2 2 5 3 2 2 2 1,,2
\I ·i 2 4 3 1 3 2 47

francoz

2 4 2 2 32
2 4 2 2 22
2 l, 2 33
S i 2 34

AlIomão

2 4- 3 4- 2 ...... .. 2-5 ...... 40-41
2 I, 3 4 2 ........ 2-5 . ..... 4l-4-2
3 4- 2 2 2 ........ 2-3 ...... 40-42
4 4 2 2 3 3 4t-.\.4
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III) Distribuicão do tempo nas escolas nOl"maes d_e mestres de
varios paizes, conforme os programmas em vigor.

io ANNO (OU CLASSE) ~o ANNO (OU CLASSE) 30 ANi\O
(OU CLASSE)

1,° ANNO
(OU CLASSE)

RAMOS DE ENSINO

"~
~ ~

~I~

2

2

2
1
2

:::: ,
2

2 ..

2
2 ....

2 2 2

3 ..

2 ..

2 ........
4

2.0 ..
2.. . ..

.. 3 ......
1,-

.' .

.. 5 3 2 4~5 3
2 .
2 2 -I i. ..
~ 2 2 i 2 2
-13 ...... 2 2 ..
,1.. .. ..

1. ....
.. 2 .... ,.

~ 3 2 ..
-I ..

.. L......... -I ..
7 7 1,. (h) 3 8 4 (11)3

.. .. ~ 2
3 .

2 ., , .
5 fi 5...... 2

(e) 3 ....

i ....
'2. o ••

3 ....
3 ... " 2 ....

II- ...••...
4 ....

/,
O '3 'j, :::: ..

(d)3 ..

2 -I
.. ,' 3 2 ..

2 ~ ...... (i) 1 _
2 2:l 1 i .
333 i 2 ..

2 2.... 2 .
2 " .•..

2 ..

.... '2

':3 :::: ':3
.. (i) ·1 ..

-I 2 '1
222

2 ..
.... 2

3 3 1 3 .. 1.... 3232 ..

::::1:: .t::::: :::: :::: ~ ::::
I, 71 9 5 (1<) ~ I, (a) I, 7 8 5 (h) ~ 2
'''4:: _.. ';j ~ ....

:: ::I' i,
2 2 ..

i 2 2 2
2 3 31 2
2.... 2, 3

2 .. .}:

1.. . ... I,
.... I .. 1

3\ ...... 5

2 :::: I:: .I~I:::: ::
.. .... 1 .. .... -I ..
3~ .. o 22 1.2 .

2...... 2.... 1 ....
2 * •••• •• 2.... 1. .•.•

~ "'2 '2 .~I ~ .~ . §.~.~ ...~ ... ~ .2 .: .....~ __ .~
. ..... 2 1 G .... .... 2............ i ..

3 313.. i.. 2 ~ 3.... 2 3 3 ..
i 2,,, ... ~...... 1 2.. 1
1 .. . !........ 2 ..

.. i 2 i 2 11 ..
'. (b) ~ 21 2 3 2 2 2 2 2){) 2 ~ (e) 2 2 2 (9) ~ 2 3 1 2

;O 3!: 1:3;37 ~ I 2n 3í 3G 43 3s ""33 21 2i 4õ i;i (k) 2i 20 39·/,0 2ti 23

RoligHio................... 3
~lol·al ..
InstTucção cívica .
Liu~ua matcrna............ I,
Calculo .... , ..•...........
Arit!lIDolica .
AritllmoLica o algobl·a .
MHlImetica o matbomaticas. 3
lieomotria , .
Googr~pbia .
I1lstol'la .
Hi>toriu natural. ., ..•......
Sciouci"s ph)'sicas .
Pbysica ..
Scioncias physicas o 11a-

turao .
Podagogia 0.0.' 'o •••••••

Pedagogia o mothodologia ..
Noçõos do diroito consti·

tnciooal, cOlllmcrcial o
oconomia. sOcJal .

Agricultura ..
Hot'LiOllltlll'a o arboricultura.
Scioueias naluraos, hygieno.

1l0ÇÕOS do agricultura o
horticultura .

Francoz .
ALlem[o ..
Sogullda lingua obrigatol ia .
Escl'ipta .
Escripta o osctiptuJ'ação

mercantil. .••.•......•...
CaLligraphia ,
Leituras rocommoudadas ..•
Trabalhos lI1aDuaCi', ..•.. :.
Desouho................... ~

Thoori" musical .......•....
~'llIsica................ fi
CanIO .
Piano , ...........•....... "

I'gão o •••••••••• o •••••••• ,

Violino ..
Gymullstica , '"

(a\ Mais: cOI'Lo HumorO do hOI'as do pracLica na escola annexa. '
(b) (e} No semostl'o do i n"OI no. No \'orão a 30 classo tom 4 hnras do gymnastica por som:.na, o a 1" 3 horas.
ld) (e Nosro nUlnOI'O so compNholluO o Lompo do.Linado hobdomadal'iamonto, aos oxorcicios didactlcos.
(f) (O I:ln, oULr05'm, duas 'ozes flor somana (duas moias hOlas), oxorcícios gymllasLicos dtu'anlo o l'ccroio.

1
') Comprohondonclo loiLura o oscl'Íl'La.
i) Elomon~ar (Varro 1001').
i) Hollanda. U programlDn o o borado são communs :is osco]as ncrmacs dos dois soxos.
k) Não so comprchondom l'os10 numoro as horas do 11l'Ilctica na escola tIo applicaç[o.
u trla.-Ora IllcullaLivo, OI'U obrigntocio o cstndo do uma IIl1gua oSLranhn . .J!'acullal.lvos o olgão o o piano.

Bolgica. FacultaLi,'o o csLudo do uma segunda IlOgua ostrnngoinl.
O ol1sioo dos trabalhos manuaos na omcina ofiocLull-so durante os rocroies.



IV) Distribuicão do' tempo nas escolas normaes de mestras em varios
paizes, conforme os programmas em vigor.

io ANNO (OU CLASSE) 20 A~NO (OU CLASSE) 3° ANl'\O
(OU CLASSE)

I.ij ANNO
(OU CLASSE)

5°
ANNO

RAMOS DE ENSINO o
:::

~
.:! '" "" :5 '" '" '" '" '" .:: '" '" '" '"g ~ ~ '" g is ü o 'é '" S.

~ o '" '" ü o ~
.~ 'a.;: 'é .., .;;: ::: ';:;'

~ 'ê.o o ::: .~ o
'" :; ;< c; ~ ...

1'%
;; :::

Õ
~

Õ
~ >< ~ ..

'" '" o ::: '" '" " ::: " ::: o '" <> c; ::: '"rJJ I"l N ~ ;> <::l <: rJJ ~ <::l ;> I"l <: rJJ N '" cq <: 'fJ N I"l ~ < rJJ

=
3 2 ··1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 i 2 3 i :l

.. ,...... i i i i
5

'~I ~
8 5 1,. 4 5 5 7 10 5 I. 5 7 4 4 3 4 5 4 4 3

3 2 ...... .. 3
.. 2 2 2 ....... .. i

3 3 o ••••••• '''3 4 3 3 3 2 .. .. ·..2 2 2 'ó ..
1.

1
...... .. '2 .. .. 4· ti .. .. i

2 3 2
3 ::c::: 2 2 3 .....:i 3 2 3 '3 ...... 2 2 2 ···....2·3 J....~ .. 3 3 .. 2 . ..... .. 5 3 i

.... 2 3
'2 .. '2 2 :I i

2 i 4 9 2 i 2 2 2 2 i 2
'2 i 2 i i 4 i 2

2 2 ::1. ....~ 2 2 2 2 2 2 2 2 i 2 ~ 3 2 2 2 3 2 2 ..
2 ...... i '3 4

4 3 4 ...... I. 3 4 " 3 .. I. .. .... '4," ..
I 4 4 4

fi

J
1 7 3 i 3 4 .. 3 5 '5 I. . ..... 9 5

3 .. fi S 3
...... .. 1(c) 2 3 3 5 2, 3.. ...... ..

2 :: ::::'2 ::::::
2 ......

.' i
2 ....
1

2i ..

~1~1:~1~~:~:::::::::::::::::::
Lingoa materoa .
Calculo ..
Goometria .
AriLhmeLica e goomeLl'ia •.....
MaLhematicas .... , ..... " ....
Sciencias ·physicas ...•.......
HisLoria natural. .
Sciencias physicas o natnrao;.
Scioncias natnraos, .hygieno
o noçõos do oconomla do-
mostica : .
~OOgraphia .
J 'sLorlO .
Hisloria nacional. ..
Franccz .
2) Jingna obrigatoria .
Podagogia ..
Mothndologia o exorcicio..
praticos .

Pod:1gogia o meLJ.lOdologia ...•
Pratica escola'· .
AriLllmeLi.ca o escriptnração
morcunLll. ' ...•

Escripta " . " ' .
Escriptl1 e oscripturação mor-
canlil ..

Callig,·aphia ~ .. ". (a) 2
Economil1 domosLica.......... ..,...... i
Noções das lois organicas..... i 1
Leituras recommendadas..... . 2 .. ' i i .. i ..
Desenho 2 ':l :~1"'''2 2 2 2 2 2 3 3 2 2'2 2 '2 '3 i 2 2 i 3 2 't .. ·· ..2·
~~~(~a ::::..:::.:::::::::: .~ "'2 2 3 2 2 2 2 '2

1

1'2 .... ··3 21"'~ 2 2'2 a i 2 2 2 3 i;l 2
Piano....... .. .. . 2 i lf .. .. .. .. '2 1 lf .. . .. .. .. i i...... .. i i ..

~~~~~~~·ci~~g·~I~·;:::: ::::: '2 ~:: ..... i; ió '''4 '2 '2 ;:: .....i; ·ó "'4 '2 '2 .~ 'ó .... ·3 '2 '2:: fi .. • ..3 '2 ··2·
G)'mnasticu ~ _2 ~ _--.: ~ 2 (d) ~ ~ j~ _-.: ~ 2 ('I) --= --=I~ ~ ~ (d) ~ --= ..: ..: -.: (d) -= _--=-

Sommas 30 34 29i I.~ ~f 39 32 27 30 35

1

33 45 lf 371 33 28 32 33 47 27 (e) 23 32 33 50 27 (e) 26 3i

(a) Para os alumnos do <lo anno um curso de calligrallhia, quo durá algumas somauas.

i
b) Cada columna roll1tiva a Borno corresllonde a l somosL,·o. O curso const~ do 2 annos, 001 r, semostres.
c) NesLo numorO 50 comprohendo o tompo dodicado aos oxorcicios didactivos hobdomadariamonto.
d) Ha, entrosim, duas vozos ao menos Ilor semana, o,ercicios gymnasticos no rocreio (2 meias horas.)

(e) Afora as horas do pructica na escola do applicação.
São facultativos:
Na Saxonia: francoz, 3 horas por semana, todos os annos; piano o harmonia, i hora por somanil cada anno; stonographia,

2 horas nos dois Ill'imoiros anoos.
Em Znrich: a historia da l'oli.l!'ião, 2 horas por somana nos dois ultimos annos; Ofrancez o Olatim, 2 hobdomadaria~, nos tres

primeiros anuos; o piano 2 horas nos dois primeiros annos O <l hora nos dois ultimos; nma cla se snpplomontar de dO'enho do uma hora
por semana, nos dois ultimas annos.

Na Belgica: uma segunda liogua osLrangeira, onsinada fóra das horas ordinarias de anla. O rocipiondario approvado noBa oblom na
sna carLa menção oSlleciaJ.

Na Anstriu: o ostndo do uma língoa (francez, italiano, on iDglez), assim como o piano Do violino. Sondo possivel, á gymnastica 50

accroscoDLará a Datação.

PAC. 283.
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10 anno: 20 anno : 30 anno : 40 anuo:

1
1
2 3 a 3
3 3 3 3
1 1 1 l,

28 28 28 28

r.laro está que não poderiamos ter o pensa
mento de fixar num acto legi~lativo a reparo
tição de tempo nas e colas normaes. Todavia,
uão só para demonstrar a adaptabilidade do
progra mma ao espaço de quatro annos, como
para exprimir a nos a concepção acerca do
valor proporcional das disciplinas admittidas
no plano de e tudos, traçamos o quadro se
guinte:

AssiIJl, eliminando a quinta feira, que será
consagrada exclu ivamente aos exercicios pra
ticas na escola annexa, teremos, nos cinco
dias uteis remanescentes, cinco horas e trinta
e cinco minutos de lição diariamente.

Mas, como neste computo entram seis horas
no primeiro anno, esete nos outros, con agra
das hcbdomadariamente ao desenho, á gymnas
tica e ao canto, exercicios de natureza recre
\ativ~, e que tendem a amenisar os outros, ou
a reconstituir, .mediante a actividade pbysica,
as perdns occaSlOnadas pela cerebração no estu
dO,-deduzirta (} parc~lla correspondente a cada
dia, teremos, para as lições que exigem e pe
cialmonte esforço mentnl, quatro horas e dez
minutos no primeiro nnno, quatro horas no
segundo, e quatro horas e meia no terceiro.

E te numero de horas de lição diaria dei
xa aos alu::n no -mestres o tem po . indispen:
snvel para 03 trabalhos practicos na e.cola
annexa.
. Perante o quadro que acnbamos de trnçar, a
lmportan ia das varias secções geraes do plano
de estudo gradua·se a sim:

Claro está que a cultura pedagogica se elfe
tuará não só mediante a lição especial theo·
rica e practica, do methodos, como pelo cara
cter pedagogico de toda a cultura ministrada
nas escolas normaes, physica, arlistica, litte
raria e scientifica. Queremos dizer, a theoria
e a practica da gymnasticn, do canto, da mu
sica, da lingua vernacula, da Jilteratura, da
bistoria, da 1110ral, da constituição juridica do
paiz, das sciencias abstractas e concretas, o
alumno-mestre recebel-as-ha de modo que o
habilite a possui!-as, e ensinai-as methodica e
efficazmente.

Esta feição pedagogica do ensino em todos
os seus ramos, nas escolas normaes, é funda
mental.

Os exerbcios praticas, no pl1mo que traça
m_os, encontram a mais elevada consideração.
Dao começo desde o semestre inicial do pri
meiro anno, durante o qual os alumnos pre
s~n.cearão os trabalhos da.escola annexa, prin
CIpiando no segundo trImestre a compartir
nelles, auxiliando-os. Do segundo anno em
deante se lhes commetteni, por uma graduação
progressiva, a direcção das varias classes par
o que serão distribuidos em turmas. '

Condições de admissão.

P·reperatorios.- Nalguns paizes, como tive
mos ensejo de mostrar, entra no prorrramma
normal o eSludo do latim (obrigatorio°.llos Es
tado que o allmitlem, meuos Zuricb) e o das
linguas estrangeiras (francez,inglez, allemão),
em geral l'acu]tativú, mas ordinariamente fre
quentndo pelos alurl1nos-mestres.

Ante :l regra, porém, que estalJelecemos, de
fazer do ensino, ne ses estabelecimentos um
tirocínio rigorosamenle profissional estas
di ciplinas deviam desapparecer d~ pro
gramma de taes escolas.

Entretanto, ~o nosso \rer, quer o latim;
q_uer o c0.nhecJU~ent~ de uma l'ingua viva
sao essen.gwes, nao so ao professor, como :'t
preparaçao deIle, <lOS estudos do alumnn mes
tre: o latim (nos seus elementos: i O e 2°
a!ln~ do Imperinl Lyceu Pedro II), corno dis
clpllDU mental e elemento imprescindivel
para o estudo seria da ling-ua m:llernn' uma
lingua viva (póde ser, indifferentem~ute, o
francez, o inglcz, ou o allemão: qualquer das
tres preenche o mesmo fim (le educação o uti
lidade), como disci plina inlellectual e como
iostrumento de acqui içito de conhecimentos
iudispensaveis, qli.e se não encontram ainda

'lo aono: 20 anDO: 30 a.nuo: 1..° anno:
Cultura scienlifica.. l,2 h. 10 h. l,2 h'. l,3 h.

littor a r i a
(liugua na-
cional o su"
litleralura ;
bistoria) .... 5 6 5 5
physica (gy-
mnaslica o
c~nto) ..... 4 4 4· 4
ar tis I i c a
(desenho) ... 2 3 3 3
moral e ci-
vica ........ l,
pedagogi c a
( podagogia
-methodos) 3 4 4

4

3

2
2

2

2
2

33I,
Portuguez e littera

tura nacional. ••
Arithmetica; sytoma

matrico: algebm
elementar; escr;
pturação m oT 
cantil .... , .....

Geometria; agrimen
snra' levanta·
menta de plaeos

)Iecanica e astrono-
mia .

Pbysica e cbimica ..
Sciencias biologicas.

oções do mine·
ralogia o geolo-
gia............ 3

Physiologia humana.
Ilygiene. Hygie

.ne escolar ......
Geograpb ia. Carto

graphia. Cosmo-
gl'apbia...... ... 3

Hisloria............ 2
Pedagogia. Melho-

dos........ 3
Methodo Frmbel. .
Iustrucção moral e

r.ivica. Elemen-
tos do sociologia,
comprobendondo
noções do di rei to
palrio o econo-
mia 1I0Iitlca ..

Calligl'aphin .
De enbo .
Gymnastira .
Musica e canto ..
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na litterntura dos paizes que faliam o nosso
idioma, I)

D'abl u estabelecermo como preparatorios
para a inscripção no curso normal:

a) O cur o da escola primaria superior.
b) O conbecimento de uma das tres linguas,

francez, inglez, ou allemão.
c) O latim, limitado ao 1° e 2° anno do Impe

rial Lyceu Pedro II.
A habilitação nas duas linguas verificar-se-

ha pelos meios estabelecidos para a matricula
~o ensino superior. A instrucção nas materias
que constituem o curso da escola primaria do
terceiro grau, pela exbibição do certificado
de estudos pri marios, ou exame perante a
escola norinal onde o caudidato ~e pretenda
inscrever,

Edade.- 'fadas as legislações de escolas nor
maes limitam um minimo fl Cjunsi todas um
rnaximo ii edade para a admissão ao curso
des es in titutos. O mini mo, em geral, não

_desce abaixo de dezeseis, o ba paizes onde
sobe a dezesete: o maximo não nos occone
que exceda om p:Jrte nenhuma a vinte e quatro
annos: é a taxa das leis prussiana',

E evidentemente um individuo qu,e iniciasse
o seu llrociuio de alumno-mostre dépois des"a
quadra da vida, cheo'ando ao termo dos
seus estudos depois dos vinte e sete annos,
não só começaria tarde a sua carreira para ato
tingir ao desenvolvimento desejavel, como
teria levado á escola norolal. e levilria depois
aos trabalbos da sua profissão pl'edispo ições
de espirito, de caracter, de babito, difliceis ou
impossivei de amolaar ás necessidades do
magisterio de oducador de creanças.

No projecto ii admissão é permittida entr'c
dezcseis e vinte c um anrws.

Compromisso.- Ofim da escola normal, qual
a concebemos, e planejamos, consiste exclusi
vamente em formar' pl'o{ess01'cs publicos.

A consequencia desta premissa - con 'e
Cjl1encia que têm deduzido todos os paizes
onde as escolas normaes publicas l'epreseutam
esse intuitO-i] França, a Belgica, a Allemanba,
a Austria, a ltalia, n Rl1ssia, a Republi~a Ar
gentina (1)- é a instituiçfio de um compronJÍs
so prévio, em que o candidato se responsabilise
a consagrar os seus serviços d professor, du·
rante certo numero de annos, ás escolas do
Estado.

Não póde haver compensnção mais estl'l
ctffIDente justa. Nem é admissivol que os sa
crificios empregados pelo erario em estabele
cer, c sustentar um seminario completo de
mestres parn as suas escolas, se distl'niam, pre
parando individuos, que, ao sahir dn e~cola

normal, repudiem a protissão,ou n vão exercer
em proveito da industria particular.

Não 6 que, neste ullimo caso, o interesse
publico não viesse, em ultima analyse, a lu
crnr com esse concurso. A instl'Ucção popu
11lr, distribuída por um professor competente,
seja num estabelecimento publico, seja num

(I) HIPPEAU: L'inal', Mas la Républ. A.rgentino, pag.85,

in tituto privado, é sempre um serviço ao
paiz.

Mas, emquanto a estreitezn dos meios pe
cuniarios reduzir a pouco o nnmero do es
colas nprmaes publicas, essa restl'icção é de
manifesta necessidade.

Nunwro de alumnos.

As va tas proporções em que o ensino expe
rimental deve occupar a e.coln, a neces idade
do estudo continuo do (;aracter e as exigencias
do cultivo esmerndo da vo ação do nlumno
mestre não permittiam deixar iiI imitados os
qundros de admis ão.

Assim o têm entendido os paizes mais ex.
perimentados. A Austria, por exemplo, oir
cumscreve a '.0 o numero de cnndidatos admis
sivei ; a Russia, a 75, a Prussin, a iOO.

Entr os dois extremos parece-nos que,
npproximaudo-nos do meio termo, estipulamos
em 80 a medida illnis rasoav I. Calculando,
com eJ'feito, a eliminação pelos exames o as va
rias outras Cflusas de sl1ppres ão na lista dos
inseri pIOS, durante os quat?'o annos do curso, em
sessenta individuas, leremos de resto dusentos
e sessenta; o de certo não é passiveI que uma
escola normal pI'epare simultaneamente, de um
fnodo seria, numero superior de alumnos,
distribuidos pelo :.}uatriennio do curso.

Inte?'llato, ou externato?

Não nos consente a e cassez do tempo, nem
julgamos de utilidade ventilar aqui a questão
geral. Vi~os apenas iudicar o nosso voto na
especie.

Em relação ao sexo feminino, a tlivergencia,
nostenssumpto, é quasi nulla, A'não serem a
Fl'anç:J e a Belgica,- o proprio paizes onde
mais inveterado está o inlemato como regimen
das escolas normaes (basta nomenr os Estado
allemães) adoptam para o:sexo feminino o regi
men opposto,

Na !Lalia, por exemplo, • a questão do inter
nato applicado ás e colas normnes., lemos
nnma pilg-ina dtl Hippeau .e dá occnsião a sen
tenças diJ'ferentes. !lias, si ,:Is opiniões variam
quanto aos mestres, não succede o mesmo <i
respeilo das mestras, em relação á quaes o
externato e a vida commum oJTerecem serias
Villltagens '. (i)

Assim, no tocante ao sexo masculino, o sys
tema do internato domina em França, na Bel
gicn, na Prussia, na Baviera, na Saxonia, no
WLll'tembel'g, emBaden, n~ Austri ,na Suissa.
Em Gotba prevnlece uma especie de cornbi
naçflo nJi'Xta. Na Hollanda no Sle wig Hol 
tain, om Hamburgo, em Berlim, em Küs nacht,
nos Estados Unidos (salvo alguns exemplos
exccpcionl1es de' internatos C01n'lJ!1tns aos dois
sexos) (2), é o externato que vigora.

Em relação, porém, ao caso especial em que
nos achamos, a flue tiío desnpparece quasi de.
todo; porquanto, como ncabaes de ver, ainda

(I) H,PPlUu: L'inst1'. publ. 011 Italia, pag. 159,
(2) BUlSSON: Rappol't de Pltiladelph" pag. 1.38,
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enlre ns nações que adoptam o internato, como
a AlIemanhn, o externato é frequentcrnente
8braçado para as escolas nOl'mae das !=irandes
cidades, e as mesmas 3utoridades que consa
gram todas as SU3S preferencias ao r~gimcn

do internato, confes am muita vezes, quanto
aos grandes contras populosos, a superiol'i
dadtl do externato.

«Por via de regra J, diz o inspector do mu·
seu pedagogico de Pari".« os aI umnos ia'
escolns normae saem do elO das popularoo'
ruraes medianamente 3bn tad3s, onde os co:
tumes fio em geral honrados. mas ru licos.
Ds 31umnos-mestre~, especialmente, entram
com umnlinguagem incorrecta e maneiras desa
sada, . Tem o internato por objel:to polir essas
nat nrezas um tauto nspcras, pl'eservnndo-as,
ao mesmo tempo, dos perigos que oO'ereceria
em l'el3çiío a alIas a vida livre, num meio
totalmente diveI". o daqueJle onde se educa
ram. O relJi1nen d'J internato p21'ece, conseguin
temente 1il!cpssal'i?, afim de appàretlial" os mes
h-es da; escolas mmt's. Mas nas ciclades impor
tantes muitns vezes é mister' fIue o pessoal haja
recebido uma culLurn intellectual mais com
pleta, fórmns e linguagem mais esmel'adas, e
fIue os aI umnos se vão buscar nas escolas
urbanas. Então a e.cola normal é um cxtel-
nato, cujos cur-os npresentam um Caracter de
todo cm todo [Jrofis~ionnl. J (1)

Não temo hesitação, pois, em nos [ll'onun
ciar pelo externàto, quanto aos cursos nor
ma s do municipio neutro.

'omos, da opinião, exprimida por Sluys
perante o congresso internacional. do ensino
em 1880, entendendo que o externato constitue
« melhor escola da vida.· (2) Acrerlitamos que
• a. vantngens proporciontluas pelo extorua lo
á educação não '8'0 pnra de.prezar,; QU~, sob
muitos nspectos, em nada cedem Mi do mter
unto j qlle, a outros respeito, Ibe são mui su
periore principalmente no facto de que, pela
propria natureza das coisa, n educação, no
externato, póde ser mais livre. mais naturnl,
meno contrafeita, e, com alguma vigilnncia,
olfereee um vasto 4Ilmpo, onde o afumno pMe
mover-se lil'remente. e formar em liberdade,
em vexames, o seu caracter; coisa das de

mais vnlia para o profe Sal'. J (3)
Todavia, pnra accommodar o regimen do

estabelecimento:í necessidades da npplieação
pratica e do culti\ro profissional, o projecto
obrirra o :lIumno-rnestre á estnda na escola
desde as 8 horas da manhã ás Dda tard ,salvo
um intervallo de hora e meia para a refeição,
que se lbe fornecerá, a expensas do ~stado em
tempo e aposento convenientes.

(i) nEnOEU: Quel lÚJit étre le rJgi7lle des écoIes norma/es?
RaPPOI·t. No vai. Oongr. Internal. de l'Enseign. Br",);.,
18 O. Rapport. prélim. Prelll. secl. Pago 85.

(~) Bulleti.. dn Oongres Intel"latioMI cle l'Enseignemenl,
D.6, pago 2.

(3) Â. MOENS: Quel doit &re le "égillle des éeo:es normales'
Rapporl. No vlll. Oongr. Internat. de l'En.!eigll. Rapports.
pré/. prel/l. sécl. Pag. 82.

XI

DO MUSEU PEOAGOGICO NACIO AL.

Em relação a este assumpto, eis tudo quanto
resa o decreto de 19 de auril :

« Art. 8. o O governo poderá:
« 10. Fundar ou auxiliar bibliothecas e mu

seus pedagogicos·, nos lagares onde houver
escolas normaes. •

E' pouco, é nimiamente pouco, em materia
de alcance tão vasto e de nel:essidnde tão real,
não só para o desenvolvimento, como para a
seriedade pratica do ensino.

Esquecida entre as autorizações que 135se
acto reclama para o governo, esta faculdade
dormiri'l na lettra morta da lei, até que algum
accidente feliz nos suscitasse o pbenomeno
de um ministro do imperio bastante eminente
para compl'ohender que n educação populnr é
o interesse mnis grave da sua l)astu.

Pelo que toca á vo-sa com missão, nem nos
parece licilo contentarmo-nos com a simples
di posição permissiva do decreto, nem, por
emquanto, levarmos, como eIle, neste as
sumpto, a nossa aspiração até á plur3lidade.
QueremoCser menos ambiciosos, ma mais ef
ficazes. Pretendemos, não museus, ma um só
museu pedagogico, elfectivamente diguo de
tal nome, comtanto que o Poder Execntivo
seja, nào autorizado, mas obrigJdo a fundai-o,
e não numa época indeterminada, mas em
sequencia immediatn á decretação da reforma.

E' uma in tiluição esta que tende a genera
lisar- e, por todos o paizo:; onde o ensino se
acl1a cal locado na altura do apreço que lhe
toca,e a firmar a posição que Ihe pertence como
membro essencial ao organismo da instrucção
publica, em latIa a parte onde as funcções desta
se exerçam regularmenk.

A Hungria possu, em Buda-Pesth, um
museu do material escolar dos variG pai
zes. (1.)

.Na HolIauda, .ob os auspicias e mediante a
cooperação pecuniaria do g-overno e da admi
nistraçiio municipal de Amsterdam,a Associação
dos Professores Primarias e a A'sociação dos
Proressores do ensino médio instituiram, em
dezembro de 1.877, um museu pedao-ogico
permanente. Recente como é, esse estabeleci
mento já encerrn uma excellente collecção de
modelo~, livros escolares, mappas, instru
mentos e toda a outra especie de material para
o diJferentes ramos de instrucção, 'adoptatlos
quer nos Paizes Baixos rI uer entre as demais
nações. (2)

A Belgica inaugurou em 1880 (24 de agosto)
o MLI.çeu Escolar elo Estado em Bruxellas, crea
ção magnifica, de primeira ordem, que, em boa
parte, elegemo" por molde na organização do
nosso. Dando conta desse facto, o Schoolmaster,
periodico de Loudres, reclamava para n Ingla
terra, onde aliás, até certo ponto, o Kensington

(l) nnAUN: Rapport de 1S78, pago 2~6.

(!'!) STEYN PAU vÉ : Organisation de l'illStl"Uctiol1 en H 01-
lande, pago UI. .
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friuseum desem penha esto papel (1), uma
inslituic:ão allaloga na belg~. A Fra7l7c{urtel'
Zeitun.'1 dizia: « O' in,tiLutos ueste gen 1'0
merecem, no mais alto ponto, a attenção dos
pedagogos f. principalme1lte dos .Qove1'1l0s. )

A Kõlniscl!e Zeilun:7 exprimia-o e :lssim :
Nada mais interess:JDle do qUf> uma vi ita a

este museu; sentem·se desejos de voltar
:i infau cia, para frerl uenta r <1 escola bel,ra.
Os milhares de conhecimentos que difficU
mente adquirimos no correr da cxi teDeia,
grangeia-os o alumno a brincar, e simples
mente vendo: elemento' de anatomia hu·
l.Oana, principias de phriologia, noçõe~

das plantas e das princip:les raças humanas,
especies mais rnotaveis de pedras, mineraes,
system:l 1I10netllrifl, difrHen~as en tre as
varias qualidades de tecidos, desde o tapete
de Smyrua . té á granadina. 'fudo isto é do
tão diminuto cu to, e vale taDt 1 ! Dest'arte o
alumno mais indulonte e versatil ó levado
necessariamente u desenvolver-se. O l1iscipulo
que rectlbeu um:1 instruc ào prilUaria organi
zada :Issim, telJl ante si, desde a escola, mil
occasiõe: de encetar UllJ c:lminho, de que a
jnve.lltuàe dos out1'OS paizes llenhuma idé:J
[Mmn, e est<'\ preparndo panl aproveitar com

)ntelligeucia a vida e suas v'llltagens .• Emí
lio Kúllor, cm um artigo d<ldo 3 lume no
'SChweizl:l'ischer Schularchiv, pronuncia V:1-se
com fi lIH.:sma inlpressão enthusiastira: • A
Belgica instituiu de um lance umn exposi~~ito

escolar, que desde já seguramente Gg-ura entre
as mais Deltas deste .'Iene I o, qua na .En/"opa se
contam, e prll' ceno não t;lrdara em me
dral'. J:tJ Clqai essa exposição é quasi exclasi
·vomente obra do .fJovuno, que "8conhecel~ ~ '!ltt
lidade de mn 1n~tseu I'scular, 11ão 'J"fcuando ante
os sac/"ificios precisos para o clJnttituil' vIJrda·
dâ1'O O1'"l~ame·nto ela Bet.?ic'~ activa e liberal. •

O govel'J1o francez, por acto de i;1 de Jiwio
do i!l79, instit~liu juncto ao ministerio da
in tmcção publica um museu ped:Jgogico e
um3 bilJliotheca central do eusino primario,

Em summa, nn Europa existem bojo n5"o
menos de deze.eis mascus pedagogicos em
Vienna, Bnda-P sth, S.. PHtursburgo, Ams
terdam, Botterdam, Uru~dla', Paris, Berlim,
Roma, Palol'mo, Munich, Dresdc, Zül'iclJ,
Berne, !lIoscow.

O Canallá ostenta, na provincia de Ontario,
um museu de educnção, que l"érlU3 ({ uma pre
ciosa partu do ~cu systema do instrucção pu
blica.. (2) E:sc estubelecimento encerra,
numa 3mpla collecção, todo °material escolar,
modelos de instrumentos de a"Ticultura e
outras industrias, specimens de historia na·
tural do paiz, reprou UCt;' o das obras de esta·
tuaria, gravura e escul pfura dos gnll1des mes
taes antigos e modernos, exemplares e modelos

(I) A collocção do ~r.strucção pulJlica quo eonsliLu~
um dos ramos do KonslOgLon J\lusollm, eomp"elJendla, Ja
cm iBi5, uma rounião de mais do 2U.ooO volumes do obra;
do odueação o milharos do modelos e exemplares eonGor·
oentes ao eusino, Guja lisLa forma um livro do 8iO pa
ginas improssas 001 L)'PO mlUuo o sorrado.

(~) Rrport o{ tho Oommissi01ler o{ Educat"io/I for 1819, pago
ccv!.

destinados a propagar :l educação pela arte,
pela sciencin, pela litteratura. (1)

Nos Estndos Unidos, como se s<lbe, o prin·
cipio dominante entrega aos tnteresses lOGRes a
sorto da edncaç"'io popular. Elllretanto, já a
wai alia de tod:;s as auctJriun s do en ino,
o chefe do National BlLreal~ ar Educalion em
Washingtou, consigna em um dos seus ultimos
relatorios, como condição fuudamental do
movimento de t:oncentra!(iío que alli principia
a manife tar-.e nesta esphera, a fundação, por
lei feileral, de um museu pedagogico na ca
pita� da l'epulJlic.:a. C:l)

Dois annos aulr::s (i877) a National Educa·
tion Associution (Depal"tment of SlIpej·i1lten·
dence) , em uma das ua ses~ões (12 de de
zembro), adoptava esla l'esolul;ào:

« E' nosso voto que, como meio de promo
ver os iutere~sos do ensino populnr no paiz,
ineumbe no Cougresso o de,rer de adoptar me
didas tendentes ao estabelecimento, manuten
ção e admini Lração de um museu pedago;;:ico
na'ional, ligado ::\ Libliotheca d1repartiç:io
nacional de insLrucriío publica; e exprimimos
a no sa ardente esperança de que fiO estnbe
lo\:er os recursos para o cu teio e desenvolvi
mento do serviço ueslfl repartiçiin, o poder
legislativo não deix.ar~ de consid rar e-te
ass umpto." (;l)

P3ril a refdisação de se dlJJideralmn o go·
verno da União rl,meriGana, jú n e~se tempo,
di punha de vastos .elementos•.Iiles como: a
bibliothe,:a ped:1goglca do NatlOnal Bureau,
collecçTIo de livro.:\ rara e talvcz unica no sen
genero; a immeusa reunião de objectos c
documento escolares ex:hibido na expo ição
universal de Pbilnúelpl1ia, nbr:lUgendo as car
tas, Olappus, e diagrammas oslalisticos expies
samente preparados pal'u a grande solemnidarle
interuaeional, e que pl'oporcionam a idé~ mais
clara e ampla da eslati. tica do ensino, publieo
e particular, nos E.stados Unidos; os m_ouelos,
publicações, moveiS, npparelho e mais per
tences do material clas'ico, systematisados na
mesma occasião; os planos de escolas, colle
rrios univel'sidade, que con tituiam uma das
feiçÕes mais curiosas da exposição. americana;
aprecio n 'ollecçuo IltlllJOustratlva do pro·
gresso do ensino lias torritorios indianos; a
eumpleta e intel'ess[lnte exposição e,:col:1r do
governo japonez, doada _pOI' ast,: 30 da .repu
blita; parte da collecçao esc?la~' _extllbllda
púlo C:Jnau::\ ; llumeros;,,; e Y3110 IS 1111a' con
tribuições da Auslria, da Allemaoba e da
Suissa.

(I) Ibidonl.-BnAo~: RJJpport ao 1878, p~g. 402.

(2) < I rccolII~lo/ld t.~at pl"ooi;iOIl bo "!ade (01' the ol·qalliza.
lioll orali educallOllat muswm '" COlluOCt.01l w.th tl.~ ofliu alld
ror lhe ox,hange o{ edllcati~n:l "Pp!/a/lCes wilh othor COUII
tries .• Repo/·t o{ lho OOmllllS.lOllCr o{ Edutat. fOrlhe ycar
1. i9. Pag. ccxx'c

(31 ircul-Lrs o{ informa/ioll o{ lhe BurC4l1. a{ Bducation,
O. 2-1870, pal(o 16J.

\'or mais: Cir:ullrs o{ i"IJrm. o{ the Buroau o{ E.fl""!l.
N. iJ.- 1881.. Procecdillgs o{ lhe D~parIJlle"t of Suparm·
telldeMo ar lhe N alioual Edllcation Association aI its "'cctin9
aI Ncw Yor", February 8-10, 1881. (\Va.hillllL., l. 81..)
Papel' by HOII. Jou, E.\TON oll,lfuseu7JIs [/lllstralive of Ed,,
calioll. Pags. 56-li6.
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A Ru sia apresenta, em S. Peter burgo, tres
mu eu pedagogico : um e pecialmonte dedi·
cada á e cola de in trucção primaria supe
rior (escolas urbana), aggregado li escola
normal daquella cidade; outro, sob a superin
tendencia da diroctoria da e colas do primei
ra lettrll da provincia de que ella é capital,
de tinado ás cola superiores; o terceiro,
que, fundado em 186ft, com o fim particular
de rvir ao estabelecimento de in trucção
g ral do ministerio da gucrra, o ampliado
gradualmente desde i870, atisfaz perfeita
mente sob todas a face, a ua mis 50.
Con i te e ta em : « reunir todas as informa·
ções po ivei acerca da producção elo ma
terial de ensino na Russia e fóra della, ex
pondo constantemente uma coJlecção, tão
completa quanto passiveI, dc modelos de toda
a procedoncia, concornentes ao ensino e li edu
cação, afim de faciliLar aos estabelecimentos
consagrado a este serviço a e colha do mate
rial mai conveniente ás suas necessidades
particulare; submetter os modelos, que
pos uir a exames e ensaios e peciae , que de
terminem o u valor relativo e a melhor ap
plicação de que sejam u ceptivei ,li beneficio
do en ino . fomentar a producção local e ba
rata do material technico; njudar a propa
O'ação de conhecimentos e peciae, mediante
a collecções de que di põe». (1) Em 1866
as ua cellecções occupavam apenas o espaço
de 18 metros Quadrado, que, cm 1870, su
biam a 157 t/2, e em i878 a 320 metros de
pavimento, 639 de parede, e 532 em armarias.
I a ultima des as data (2), para esmarcarmos
a ext n ão das suas collecções, basta refle
ctir em que ó do pintW'as em vidro esse in
stituto, em i880, possuía ft,.500, grupada
y tematicnmente egundo as sciencias, para as

demonstrnçõe ,na conferencias scientificas,
por meio de apparelbos projectores. (3) A sua
bibliotl1eca peda~ogica abrangia, ha quatro
lJUDO ,i2.000 VOlumes. (4)

O Japão mesmo não é estranho ao senti
mento de ta neces idade, em cujo sentido
ain1a não demo um pas o, nó , cuja vaidade
tão terilmente e pre a da nossa filiação
directa á civil i ação occidentaI. Ra muitos
IJUno que esse Estado possue o seu museu de
in trucção publica, llillplamente organizado,
contendo, em abundantL íma cópia de nxem·
pIares, tudo o que diz respeito ao ensino, sob
ns suas diversa applicações e [órmas. (5) A
ua fundação data de i87l, e o numero dos

specimen colleccionados já se elevava, em
i877, a 33.754. (6)

Poderiamo admittir que, ainda neste ponto,
o imperio americano se conforme á sua po
sição de inferior ao imperio asiatico? .

(1) Buas : Gp. eH., pago 3i8.
(~) Ib., p. 319.

. (3) Congrés bllcl'natÍDruzl de l'cnseignemcnt. Rapporl. pre·
11m.; premo secl., pago 53,

(~) Buas: Gp. cit., pago 3i9.
(5) Le Japoll ~ns l'~pasili,?n uniu. de Paris ell 1878,

pag. l~.-BRAU_~. Gp. cII., pa". 33~.

(6) Reporl of lhe Cammissioll. of Educ. for 1879,
pago CC1T.

E' a esta questão que o poder legislativo
tem de responder.

Pelo que no pertence, a nossa convicção
está formada.

• fio e quecemo" os museus escolares, cujo
programma se ncha magistralmente delineado
no relatorio do presidente do museu pedago
gico de S. Peter burgo ao Congresso Interna
cional de Bruxellas em 1880 (1), trabalho que
oh teve, no debate, a ndhesão unanime da secção
re pectiva. (2) egundo o projec.to que vos
submettemo, fica encarregado ao governo
prover a que cada um dos districtos escolares
~a capital possua um desses estabelecimentos,
as iro como promover,e auxiliar a sua fundação
nas provincias.

Eis, pOl'tanto,a disposição graduad:l, eguudo
a qual so hão' de realizar em toda a sua pleni
tude' graças a esses 0 tabolecimentos, os be
neficias do onsino e da propaganda educadora
pela demonstração visual:

a) As collecções escolares, em parte forne
cid[ls pela administração, em parte organi
zadas por collaboração do mestre com os
alnmnos. (3)

b) O museus escolares, que, instituídos
em cada districto, reunirão em si todo o ma
terial de ensino intuitivo que exceder os re
cursos naturae de cada escola individual
mente considerada.

c) O Museu Pedagogico Nacional, que
abrange a instrucção em todos os graus, e
promove os seus interesses sob todos os aspe
ctos.

A funcções deste são multiplas :
" i. o Apresentar, por specimens concretos, do·

cumento authenticos e meio figurativos, a
bistoria do progresso do ensino no paiz ;

2. o Demonstrar, por meios analogos, a sua
si tuação actual;

3. 0 Reunir, em coUecções completa, todos
os instrumentos do material tecbnico do
ensino;

4,", o Olferecer ao exame do professorado os
typos e modelos mais aproveitaveis de mobilia
escolar; .

[), o Juntar, numa exposição permanente, as
amostras de todas as invenções e aperfeiçoa
mentos, ,produzidos pela industria nacional
e estrangeira,. no tocante [10 material clas-
sico; .

6," Constituir, mediante exemplificações gra
phicas, planos, amostras, conferencia e inv.es-

(I) Cammcnl doiucnt Urc organisés les musécs scolaircs,
considcres COm11le des depôls spéciaux oU les ,nstrucleurs se
rcndent auec leurs éleucs, ct dans Ics qllcls ils trouvellt des
cll s qll'OIl 1W pcut réunir dans chague écoZe? Rapport de
M. lo genéral \V. nH KOKnowsKI. No vol. Congro I1!lcl'llat.
dc l'Enseignem., i'. sect., pags. 47-55.

(2) Rapport Général. Bullctin du Congrês I1l1ernotiallal
de Z'E'ISeig'lClIlcnL Supplémelll au 11. 8, pago 4 .

(3) c Quo j'établissemont d'un musée scolairo soit
rendu obligatoiro dans toutos los écolos do Franco, d'AI
gérie ot des colouios; quo co rouséo, forme spéciaJomont
d'objots usuols, soil composé el e'lIrclenu dc préférence par
lemailre.auecleconcoursdeséleues..ColIgres Pédagogi
qne de i881. Deuxiemc qllcslion. Résolulions adoptécs par
le Congres. Pago 3~3.

./
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Concursos. Nomeações.

DO MAGIS1'ERlO PRlMARIO.

(i) V. pag•. {58 deste parecer, i8·1!i de parecer acerca
da là{orma do Ensino Primal"Í9 e Snperior. •

(i) iII. 1:U1LLB!lAnD, maire do Hano, em 15 de
abril do i ii, no seu rolal,orio em apoio do projecto
qno olovava o orçamonto oscolar dn municipalidado.

(2) Btúletin ,/u COl/gres Interl/ational (te l'l':f1siJlglle
7110111, 27 ng. I!'SO, ,o. ? pag, 5.

37

tigações especiaes ao seu laboratorio, uma I
escoln completa de hyg-iene escolar;

7." Estabelecer systematicamente, r.om as
provincias e com os paizes eSLrangeiros, a l
permutação dos objelltos, documenLps, iufor
mações e serviço', que interessem o ensino
publico em todos os seus graus; A camara já conhece a nossa opinião acerca

8. 0 Proporcionar ao'~ interessados nn causa dos concursos. (i)
da educação nacional a mais completa biblio- I E' singular, porém, é c:lracteristico da
theca pedagogica ; situação mental e moral do nosso paiz o que

9. 0 Crear, IDant'lr, e uesen'i"olver por todo a este respeito e vae passando. ,_
os modos a c,;tntistica do ensino no paiz; Defe,odendo o, nosso pla.o0 de r~OrI!Dnls?çao
collig-iJ' e coordenar todos os dndos possiveis ~o en,'lO.o ~uperlor, provamos a lOemcac~a, a
acerca do mesmo assumpLo no e, Lraogeiro; lofluemla l!:!l~orêll dos concurso , repelllO~o
publicar annualmeote, em edições populares, asna adml.·sao, e~ nom~ da expeflenc~a
o fructo doste duplo trabalbo. accumulada nos palzes CUjo. exemrl~ mais

A simples eoumeração destas necessidades, pesa neste,;; assumptos. Apontamos entao:
cada uma das quaes avulta em primeira A Allem,anba;
plaina entre as urgencias vitaes da educaçào A Austrla;
no seio tie qm povo civilisado, é mais tio que A Fra~ça ;
suffil:iente para justific31' a impre,;cindihi- A lIall~;
lidade da institui\,ão, que a reforma vos A Russlil.
propõe. I Era de suppor que este concurso imponente

A timi'dez ininLelliO"ente uos jO'norantes das mais altas aULOridades merecesse ao menos
a malevolencia me,qui~ha dos retftrdatarios: uma,pa'a.v ra de refie\ãu aos que houv'1ss~m
o acanhamento scientiClt;o dos economiiltas da de dls<.;ullr o as~umpl~, e quo os adversarias
escola que nào percebe a relação l'undamental do nosso parecer se d1lln"s '~m de mostl'~r,
entre a educ:lç,IO e a riqupza entl'e 3S finança conteslaulio-no; sequer por si~ples negal;ao,
e a escola, nào nos faltarão com o cançado e o ~re~u'ppostu, em que eslnLJava o nos~o

,inepto ;lrgumpnto da eSl;;lssez da nossa fil- ~:JclO~lnJO, de que,os fr~cto~ da ob~el:vaçao
zenda, ua condição minguada e crescentemente I~tell!genle e das IOVe:iLIA'açoe~ ~rofisslOnaes
precaria do erario nacional. Mas de onde, nao sao de todo o ponto despreslvels <lOS olbos
senão dos sacrificios actuaes que vos aconse- dos reformadores brazllell:o~. .
lhalllo, havereis as f,lturas melhora, cujo Po r en tre 0, côro d,e, repetlçoes imponderadas
cuidado vos preoccupa? qu~ pntre nos_glorificam o cO~('J1r,o como o

, , _ maiO de selec\,ao por exc.?llenc13 do professo-
Sem I~rg~ e Iarg~lsslmo des~mbolso nao ha rado superior, a nossa humilde voz é uma das

reor~~~lsa.ca~: poss,,:el ~o ,e~sIno. Sem a r~- raris iOlas que têm dpstoado, reagindo contra
fu~diçao Ilbe.'al das I~stltulçoes doce~t~s.' nab o gro seiro precollceito; e, que nos con. te,
eXlste,na orblta ,da acçao hum,a,na,posslbIlI;dade era essa a primeira demonstração completa
real c1,a prospeflda(,Jc fiu<lncella. Queill !1d~ se que se fazia, no paiz, das consequenoias lasti
possuir da eVldenc~a deste dogma, ,nao InSista mosas de semelhante io ti tuição.
em enganar o. I?al~ com o Pi'?PO ,I~O f,doo de Nada, porém, nos valeu, ou melhor, nada
reformas. que e tuo JOcap~z de 1 eall~iJr, quanto valeu aos interesses do ensino: ,nem o caracter
de C~1\l p,rehendfll". ~ mais mal fazl'J3 de ,todas olficial da commis:ão legislati I'a' que levantara
as ~~I eCJe~ da avareza é a que negace13 ao o I{rito de rebate contra a costumeira dam
enSlllO os Inst.rumentos de progres o;, porque, ninba, inveterada DêlS no.. a tradições; nem
para no. servirmos da furmula enuucl,atla pe!o a importando ilJtl'inseca da quest:iu.
reP:?,!'enta~~ d~ uu; ce~tro eo~merc13l, ~llJO O debate ladeou-a, ovitou,a. emndeceu de
espll !to ~ltllJLarlO nao pode entl:1r~m ~m Ida, todo a respeito deIla, como si nada se dissera,
«,u clmhl,tro ('rnp~'e,qado na mst!"1Lcçao nao,l·lJlld,p. COOlO si nada se ouvira, como se nem sequer,
c/,nco ou se S pOI cento, mas Cl12CO ou seis mil em materia de tuo vasto alcance, o con~cien
P01' CIJI/to '. (I) CIOSO trabalbo que denunciara e e velbo acha-

Exiguos nu~Ieos de população como os can- que da nossa in;trncção universilari:J, tivesse
tões suissos - o de Zurich, por ex.emplo (2) merecido aos participante' na djscus~ão parla
- podem ufanar-se dos seus museus pedago- mental' a honra da mais superficial leitura.
gicos. Será po ivl'.l que as instituições que Uma di posição orçam~ntaria cozeu ao plano
nos isolam no continento americano, se hon- 'das faculdades de medicina um retalho de
rem com o contr:lsto em qne no coIloca a reforma, inspirada por certo em generosas
ausenciá ab 01uta ~a minima tent:,liva no sen- intençõe, filas que tiuba o arare in('onve
tido de nma creaçao desta natureza? nieote de representar apenas a mutilação de

um plano superior, retardando a obra da
reorganização geral, Ião urgeote nes, a e.phera
do en "jno,e qup.,em mais de um.ponto,incorre
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em erros deploraveis (O; e, para pl'Over ás
novas cóldelra., ahi se deixou Ocar o desmora
lisarla in-trumen to dos concursos, que sem
duvida nenhuma as inquinará, na origem,
de vicios fataes.

Poi: bem: o a umplo deste capitulo vem
proporcionar-nos ensejo de clamarmos outra
vez 'ontra e. te perillo, preconi ado em .alva
terio pelos qu não querem 3profund,I/' a
hisloria do :.busos, Ijue esteiam em nosso
paiz e sa instituiçao m3Ifaz,·ja. .

l'tili ando-no', pois, da opportunldade,
additaremo hoje o rol do Estados que con
demn,lm o concurso com mais sele exemplos
memornveis:

A Relg'ica;
A Hollanda;
A InO'lalerra;
A SlIe.cia ;
A Norueg-a;
A Dinamarca;
Os Eslado' -Unidos,
Na Belgic3 não se reconhece, nas unive~

sidades, esse meio de verificação da capacI
dade profission31 ; e ainda ha ~eis aonos, .os
profes. ores RlJubaix e Rommel3ere, assim
como o rl'itor Soup:lrt (de Gand), alvitrando
cerla medida tendHnte a esr.larecer a e.colha
ministerial, roue3ndo-a de condições mais
plau iveis de acerto, insi 'liam • uos de
feitos do concurso, que 3lém das di(fieuld3des
inherentes á form3ção de um jury capAZ, deixa
liema~iad3 en illlCh3 aos lances do accaso e ás
fasci oações provenientes do bril~antismo da
palavra,. (2)

ElOq uan to á Hollanda,tr3nscreveremos para
aqui a letlra textnal da lei de 28 de ahril de
i876, art.· 5i, que rege actualmente o as
sumplo :

• O, professores são nomeados e exonerados
pelo rei,

• Para cada uma das cadpiras que vaguem~

os curadores. ubmetlerão ~o ministro do inte
rior umn lLla d candidatos motivada .•

Da In~!'latprra citar,vo -hemos o regimen
das nniver idades, de onde é totalmente
exl'1l1ido o concur o. Na de Oxford, por
exem pIo, Ir('s ão 03 modos de nllmeação para
o mau isterio, l1doptl1dlls pelos fundadores e
praticados até hoje: ora a e colha se confia
a um corpo uoiversitario, ora a dignitarios
alheios á univer idar1e, ora á corôa. De:tes
tre meios. o ultimo é o que se proclama u
perior 3Itribuindo-se, em geral, a este pro
cesso a melhore g'arant'as para as capaci
dades rel'onhecirlas. (3)

U systema admitlido na universirlade de
Harvard, uma ,da mais anligas e celebres doc

(i) T.1i a modificação que transformou a clinica simples
mente medita tias moleslias de creanças em clínica medica
e cirurgica; di<posição iniu'tificavel, que tirará em grande
parto a sua seriedade ao ensino dessa cadeira.

(2\ E''''LB FLoonBN : ÉtUM sur I'enseignemelltsupérieur eu
Belgi?lle. No vol. Société pour l'Étude des qU/1.!lion, d'E",
seigllcment supériellr. Études de 1878. Pags. 3.6-.7

(3) MAUIIICB VILLBTAno : Las ulIiversités anglaises. No 'fol,
supra-oilado, pags. 529·3.

paiz, dar-vos-ha idéa de como, tambem nos
E,lados Unidos, a opillião dos competeutes fa
vorece a nOSRa. AIIi a nomeação para todas as
runcçõe docentes pertence.sem fórma alguma
dt: concurso, á propl'ia corporação docente,ljue,
.ob a re.erva 3pena da ratificação do Buard
nf OvP/'seers, exerce i1/ imilada men te n ua
liherdade absoluta de e'sCll\ha. Os re~ulLndos

. ãa a entr'ada, no corpo en. inante da univer
sidade, em proporçõps avultadamente lIumero
!'tas, das nolabilid"des mais salientes em cada
ramo de estudos e a sllbordinação de lodas as
considerações ao interesse superior do en-
ino. (I)
O~ tres pnizes scandinavos iO'uaJmente des

conhecem de toclo em todo a pratica dos con·
cursos nas universidades.

Assim: I
Allemanha,
Franca,
Belqiêa,
floL/emda,
1/1gla terra,
SUl'c'a,
Noruega,
Dinamarca,
ltalia,
RI/ssi'/" ,
Estados Unidos,
tlldos esses põlizes são 3ccordes na sentença
de reprovação mais form,,1 contra o con
eurso como Cl'ilerio discriminativo na escolha
do professorado superior.

Qne arrimo, pois, re~lará aos que, com tanta
indifferença ante a prIJlestaçÃo universal dos
.ruclo..;, ptlrSisterll na ati hesão ao concurso?

O exemplo da Chinn ~
A nos:a experiencia ?
Esta, porém, é de uma triste historia, que

perdurará na memoria de todas, e de não
poucos ha de doer na consciencia .

Aqui, como em toda a parte, o concurso,
long-e de ser um freio liberal contra o arbitrio
tio governo, é o com modo abrigo ii cuja som·
br;1 o gl)vel'no acolhe, e sazona os seu' ahu os;
longe de constituir um pre ervativo de pureza
e sincerid3de, tende a actuar como incen
tivo ás clandestini<lildes odiosas do patronato;
longe de joeirill' os mediocres1e os oullos,
al'I'eda frequenlemente as cllpacidades su
periores; longe de põr em relevo as qualida
des solidHs e uteis do merecimento scientifico,
da inveslignção laboriosa, do ensino profis
cif'nte, não deixa luzir, as mais das vezes, se
não os dotes snperficiaes de espiritos faceis,
petulalltes e disertos, mas sem profunueza,
nem fccundirlade real.

Escutae a linguagem de Michel Bréal,a gran
de autoridade cuja competencia excepcional
impõe-se ,lO respeito de todo o mundo, • o guia
nwi' competente, o homem, d'entre tod03 os
franreze~, que melhr)r conhece tiS in tituil;ões
pedagog-ic:ls do' paizes estr3n~eiros, e me
lhor comprehendeu as necessidades da .ins-

(i) JACQUINOT: L"llliversité Harvard. Na Rev',e lIlterna-
tiollale de l'Enseigncme!lt, i88i, tom. II, pago 320. .
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trucção publ ica no seu paiz •. (1) Ba onze
annu~, no seu famoso livro, cla,sico desde o
momento da publicação, dizia elld: I Como
se nomearão os nosso prures ores catbedra
ticos? Não quizeramos que fosse por CJn
curso. O COllcur~o, logo ao estabelecer· e
num paiz, é possivel que dê bons resul·
tados; fadado éslá, porém, este modo de
escolba a perder, com o'llndar do tempo, a mÓI'
parte das suas vantagens, e tornai' de dia em
dia mais sensiveis o seus in('onvenientes, A
perspectiva do côncur o 'tenJe a formar ora
dare, cuja compdencia a(f, ta os verdadeiros
sabia'. A nec!:' 'sldade de adestraçiio para essa
ju<tas desvia dos trabalbos scientificos, ás
vezes para a vida intr.ira.·U concur~o, cujo
re llllndos são, de cerlo modo, pallJaveis, forra
os juizl;ls á respon,abilidade perante a opinião.
Avantoja o candidato que desenvolve idPas
admittidas, sempre mais faceis de exprim'r,
ao que produz idéas novas. Colloca os pro·
fessores na collisão dilficil de e pronuncia·
rem algumas veles em polem icas, oude se
ªcha empenhada a ua propria opinião. O in·
dividuo qne r.onquistou o seu logar em con·
curso, é natnralmente induzido n crer qu.e
de direito e~se logar lhe pertence, e nadn mai
lhe cUlllpre fazer, para justificar o voto dos
seu. collega . > (2)

Não temos, portanto, enão motivos de per·
sistir na tb,'se que de começo propugnnvamos,
certos, como estamo, de que nlio S3 arredava
da verdade uma linba um dos mais notaveis
representantes dos e tudos superiores em
França, qnando, ba nlguns anno~, exclamava,
indigUêldo, na tribuna da Assembléa Nacional:

( A prop Isito de concurs~s, pl'rmitti q'le me
insmja contm essa pratica chineza, se assim
posso d '1Iomi~lal· a·, que convrrtt'ria a França
nmn outl'" impe1'io do 111 io, e. sob a mascara de
um fulso llb"ralismo, privaria a sciencia f,'an
ceza dn sup"rioridadr qU'lsi wl,ica que lhe resta.
11 sua intci ,tiva c· eadol'a » (3).

Ora, cun tra os concursos como pedra de
toque da aptidão pruti~ ional para o magiste·
rio el~mentar, militam,- por uln lado, na sua
maior pane, o~ argumentos iIlvocados con tra a
applicnção dessa falsa medida de capacidade
ao LIIHgi 'terio superior,- por outro, objeclrões
especiae da mais dellisiva rorça, estribada no
caral'ler peculiarissilllo da missão do educadur
de cr,·a nças.

Nüo é a aCl'juisição de certa e determinada
somma de conhecimentos primarios, o que
constitue o mestre de primeiras lettras : e ao
concurso só e"sa condição, quando muito,
seria palpavaL O que fórma esseocialmente
o in, tituidor primaria, é - a vocação - e - a
edacação (não a instl'Ucção só), a educação pt!
dago.qica do espirita do pt'ofessor -. Ora, estes

(I) Palavras do 'M:. Boaussiro, prosidonto da Associofão
llo Ensillo Seculldario, V. RevI<e Illrerllal. de I'E'lSeigll.,
1882, vol. I, pago 405.

(2) M,clI. BRlÍAL : Q.elqlLes mots SlLr t'illStmetiOll publque
Cll Frall"e, pa~s. 384-5.

(3) PAUL BsaT: Discours pralemeutaire.;, 1872-!SSJ.
pag. 10.

re~ultados escapam, c escapam de todo a se·
mAlh"ute prov<l. N;io ba ta ai) ClIlldid 110 tra
zer (dig-amos a phrase e,c"lar) trner na ponta
da lingua, e expor com desl~mbôlrnço todos os
ramus dI) saber que compõem o Iwognlmma
das e<colas normae , e, n'ulna prova praetiCa
de algnmas horas, dirigir, mais ou meno: ha
bilmenle, Ull111 clas \1, para merecer [I confiança
do' IImigo da educação populal', e firmlJr os
eu ered i 10~ de professor.

Tão e lá, com e/Tllilo, o primeiro dos fin in
tellectuaes da escola em encher de noçõe a ca·
beça do alumno mas em formar-lhe u .en o
perceptivo e apreciativo da~ coisas reae., ades·
tl',11-0 no exercicio independente eguru das
faculdades que cun. li luem e se dote, en inal·o
a ob.Sf'rval', a pensar', a rac ocinar. E 't'l parte
do en ino, base esub·tallcia de toda a educação
mental, que os :dlemnes dtlsig-nam o,b a mais
expr'es:iva qualificação l.echnica (An, C'tll1wg,
a propriedade dl1 ver, perCrlbar, atinar por i
mesmo), ,. que encerra em i, na Allemanha,
o fundameuto de toda a instrucção (1), é o
mai~ importante de quantos objecto S\J cum
prebendem na esphel'a da e cola .• O jdízo >,
dL~ o pre3idente da commi: ão direct,lra da
~ cola M"delo da Lig-a do Ensino, em Bruxel
la , na sua~ in tru çõe- gerae aos profe 'ai es
de e instituto, (ojuizo é ii f;lculdade me 'Ira do
homem ~ Pa1"U o cultivar, deve contribuir a cul
tm"a de tódas as outras. Todo o I·e..dmen intel
lectual da escola tl1m por fim desl'nvotver o bom
senso. Não percam de vi~ta o me-tres e te
principio. A cnnmissãn não l'Ies apl'l'ciará o
ensino pela qllantLdude de coisas qlU! os
atu:nmos pal'ecereln saber. mas pela rectidão de
iuizo, de que derem pr·,Jvas. » (~) Se, pois, a
disciplina mental« é o mais allo intuito da
edl'caçãu» ; se ( só um espirito bem di cipli·
nadu poderá di_ciplinar a outros.» (3); claro
e·tá que a verilicil'ão da capacidade do mes
tre'escola não pódtl 3er obje0to senão de um
trabalho de apreciação extre,namente lento e
intimo, da observaçãu diutuma do seu proce·
dimenlo e do seu ti 110 ; para o que ó manifesta
a impotencia de uma solemniLlatle ost~nLosa,

passageira, cheia de mentidos prestigi@s, COLOO
o coucur,o,

Mas ainda não é tudo. Além dessas apti'dões
de espirito, em que conSl>te a prepílração mJfi
tal du professor, ba inclinações do coração,
propriedades da alma, qualidades morae.;, em
summil, de que depende a bondade e a eflica
cia de todo o ensino. E ;1 ympatbia intelle
ctual, entre o elltendilllenlo do Illt'slre rl o do
alumno, qlle n habilidade jJrãctica em manejar
o methodos e tabelece, será in uficiente,
estará nimiamente longe de clJegar a resul·
tados !'ati 'factoriJs, e a não envolver nm
profundo sentimento de humnnidilde, que o
alJeiçõe intensam'1nte a todos os discipu
los, não de curando os mais fracos, para se

(II H. M. 'FeuIN: Tuhllical Educatioll in a 8axOll
T,wll. Lond. 1.881. Pag.23.

(2\ Notice sur tes tratlauo: de la Ligue lIe l'Enseign. tt
de l'E'c. Modéle, pago 25.

(3) WICKEIlSUUl : School EcononlY, pago 313.
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entregar á ufania de de velar, nos mais bem
prendnrlos, os ta]l'ntos prorn ptos e uri Iba ntes;
se o mestre não fÓI' eothu.iasla da sua pro
fis, ão, de modo que a não exerça como tarefa
servil, impo:ta por necessidades maleriae,
sem compen '1lções superiores; se niio possuir,
emfiln, o dom de inocular na indole dos
alumnos o amor da verdade, do bello e do
bem, De certo já não podel'íamos boje dizer
do carg-o de i'I'UreSSOl' elementar, corno LUlhero
no seu tempo: • Dura e afanosa profissão, que
ga ta um hOlnem em dez aonos.' (1) Mas,
por mais vi,nlag-ens com que lhe melhore'~os

a conrlição, a natureza dos deveres que Ibe In
cumbem, exige extremos de raciencia, rle gene
rosidad,', de compleição nlfectuusa. Do ('011

junclo de todos e spS predic:ldos moraes e intel
ieClUaes resulta a vocação, requisilo sem o
qual amai' bem siluada e g~arueci~a e c~la
será sempre um logar odiOSO a lnfancla,
não lbe podendo cl,mmunicar impres,õe,
melhores que ;IS de Oliveiro Goldsmilb,
quando, de Trillity Colle.rle, onde, em nossos
di/JS, uma bella esta lua lhe commemora as
obras immorlaes, de3aClJnselhava o irmão de
malrÍl'ular o filho no~ eursos daquplle estabe
leclmpnto, em palavras onde se reflecte a re
pUl!nilucia do seu alevantado espirito ao re
gimen /fue o comprimia: « Se o menino pos
sue ambiç '10, paixões vigorosas, e é dt-licada
mente sensivel o dignidade, não o mandeis CrU)
Ora mo el'o obvia a impossibd)dade absoluta,
invencivel de discernir, pelas provas el be
meras de Ulll concur,o, o complexo de hnbitns,
de in 'Iincto , de /Iptidões intimas, de sentidos
esppcia!mente pI'ofissiollaes .II ue se junetam nesla
resullanle complexll, melindrosa e rara: a
vocaçào? Não será mnni fe to que as nomeações
por concurso, sl'jam quaps forem as excellen
cias do jury aquilatador, hão defallar constan
temente o verdade, preterindo o merilo real,
atLriiouindo a superioridarle a app3rencias
mentidas, e, portanto, conspirando, pelo mlli
effic:lZ dA todos os modos, para a esterilidade
da escola'?

Só o não confessará, quem não quizer abrir
os olhos, e ver,

• Esse ti' i ste expediente dos COllCtIl'SOS, tantas
veus desmor tisado., para nllS servirll-tOs das
justa, expe ões do dr. Souza l3andeira Filbo.
num relalorio 3presentndo ao mlllisterio do
imperio,que o r. Conselbero Hodolpllo Oantas,
quando nliuistro des a pas111, nos teve a bon
dade de com III un icar, esse tl'iste e desmoraZisado
expediente, a commis ão peremptoria e ab 0
lutilmente o rejl'ita.

A nova organi,:lçãl1, austeramente profissio
nal, da, e cola normaes, a vigilnncia de uma
inspecção (qual a reforma a inaugura) que
renJmlJIIle inspecl'ione; o xercicjo elfeclivo
do mng-i terio, ob urna assid ua f1scalisação,
desd a e:cola an nexa; a severidllde dos ex.ames
de gl'aduilçiio, habililaçi.io e accesso - succe
dem, l'Oru uma superiorirlade infinitamente
incomparavel, á reprovada instituiçi.io dos

(i) ~hcu. BnÊAI.: Qtl!lq, mo!s SIloS l'illSII'. publique,
pag, H3,

concursos, e, dentro em pou,co tempo, dOlarão
os estabelecimentos do Estado de nm pessoal:
capaz de satisfazer ás nece sidades do ensino
primario em todos os stus graus.

Nomeaçoes ,- Accessos .- Incentivos.

As disposições, que, no plano da rrforma,
presidclU á carreira dl1 meslre, desde o exame
do grau, na escola normal, que confere o tilulo
de arljunto, até ao e.xame d~ habilitação, que
confere \J diploma de profe SOl', inspira-se no
àireito prussi<lnll, que, a esle respeito, se nos
affigura o melllor dos modelos.

Eis, quanto <1 esle ponto, as idéas principaes
da legislação do ensino nesse paiz:

a) O alulnno, que liver percol'I'ido lodo ~ curricuJo
da escola normal (seminal'), passará por um exame
lermiual. Sendo bem succe,lido, roceberá um certificado,
que lhe altl'Íbue, provisoriamente, o ju; de exerceI' as
fu ncções de moslt' "

b) A esto Clamo se rodom admiLtir candidalos a ossas
funcções, que não hajam porcorrido o cursO ,ta ~scola

1I0rmal, comtanto quo tellham vinte annos de Idade,
pelo mell s, o justifiquelll, mediante prova ca~a~, a mo
ralidaJo da sua vhla, assim como a sua apttdao pby-
ica. para o cxoreicio da Ilr"fissão a quo. ~spil'am. .
c) Na prova pratica do exame dofinltll'o, o candIdato

mostrará as suas habililaçõos para ensinar, dirigindo uma
lir.ão ácorca de um dos ramos ol'diaarios do pl'ogramma
escolar. Dois dias anles do examo se lho notificará o
lopico, sobre quo ba de vorsar a li~ão ; sondo o candidato
obrigado a .l"val', o aprosoutar, copiosas nolas do esludo
cm que a lll'er proparado. . '

d) Dois annos, no minima, o no maximo CincO, depOIS
desse primeil'o exame, corro a lodo o mestre, incnlObido
do uma oscoia popular, o d.,'er de apresenlar-se de no..o
a uma escola normal do distoicto da sua proviocia, sub
moltend .-so a outro oxamo, de quo depondo o certiricado
de capacidado para a nomeação definilira de pro
fessor, (i)

. E' patente !l razão de ser desle regimen.
Não basta a escola normal para averiguar, e

firmal' a vocação, Para que essa verificação
sf'ja complela, a experiencia tem ênsinHdo os
povos, como a AlIemanlla, cnjas qualidades
pedagogicas são ma is accentuadas, a procurar
em a segurança numa série de precauções ul
teri.ores,

Pl'el'.a uções tão razoaveis não n'as podiamos
despr~zar .

Numa carreira de perspectivas modestas
corno o professorado, onde o trllbalbo não en·
co~tl'a os incitamentos da ambição, é impre
scindivel rodear o funecionario de todos os
preservativos con lra a inercia, O syslema dó
1fIIDante entre nós não alba pura esle inleresse
capital do ensino. O me ·tre prima rio nada
encontra,queo soliciteo continuidade na appli
caçüo,a não ser a even lualidade lransitoria dos
concur os, o mel boI' instrumento de prepon
derancia e a mais com moda fórma de ines
I onsabilidade que já se inventaram, e poderia
mos perfil bar, para a superficialidade e a
afilhadagem.

Contra l'sse pendor para a indolrncia, que a
obscuridade do cargo e a estreileza do bori
zonle tendem a alimentar no magisterio das
primeiras IcLLras, e, ao mesmo tempo, como
medida complemenlar para a afieriçiio com-

(i) The edlU;aliollal Code o{ L!le Pl'llSSiall Na iOIl ÍlI ils
p~'lJSCnl rO,.n~, pags. 22.. 23, 2'".. 25.
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•pleta das disposições profissionaes no candi-

dato, o projecto estalielllce o exame de habi
litação, a que incumbe aos graduados na
escola normal o delrel' de submeLterem-se
dois a cinco annos depois. de obtida.a cr.rta.

Menos de dois annos seriam espaço insulJj
ciente para o fim a Que se mira; mais de
cinco denotariam;] incapacidade do candidato
retal'dio.

Assim o alumno-mestre graduado aos 19 ou
20 anoos, dos 21. até 24., no maximo, conquis
tará o titulo definitivo de profes.ol', se o
exnme de habilitação confirma!" o juizo profe
rido pela escoln normal no exame do grau.

O exame de habilitação, como tudo quanto
diz re~peito a preparação do professorado
elementar, P- rigorosamente profissional. Per
tence, portanto, ei;ualmente a escola normal,
de cnjo seio sillJirá o seu jury.

Nem por isso, porém, cunviria d'abi em
deante entregar o professor a ferrugem da
preguiça e da indilferença.

Restflva estiplilar as condições do acce~so, e
estas poderiam abrir- nos caminho a uma serie
de estimulas que lbe nutrissem, durante a
parte decisiva da sua carreira, uma incessante
actividade profissional, um ardor constante
no es~udo.

Em consequencia, exclui mos do regimen
das promoções a antiguidade absoluta e o
arbítrio discricionario do paLieI'.

Este eria a entbrolli~açiio da injustiça.
Aquella, a padroeira habitual das mediocri

dades.
Reslava o merecimento, periodicamente

aquilatado numa successão de verifica(ões,
em que a capacidade do candidato IJassa.se,
de época em época, por' novas e sérias provas
de verificação.

Este o alvitre preferido.
COlO o titulo adquirido mediante o exame

de habilitação, passa o candidato de adjunto
a prore~sor, e titulado e~tá para a regencia de
uma eSlJola, ou classe, do i o grau.

As rrovas de capacidade e desenvolvimente,
porém,nno deviam parar aqui; devem acompa
nhar o mestre em toda a sua carreira, deter
minando a sua elevação gradual, em digni
dade e vantagens, nos quadros do professorado.

Com este fim o projecto, segundo idéas
em grande parte bebid~s numa notnvel pro
posta du pre~idente ela Liga do Ensino Belga,
M. Tempels (I), autoridade das mais supere
minentes de Europa n ,stes as, umptos, divide
o professorado em cinco classes.

A quinta (a ultima, a inferior), compõe-se de
todos os é1pprovados no exame de habilitaçào
para o titulo de professor. Anle dessa d:plo .•la
o candid,ILo póde leccionar como adjl1ncto uma
classe elementar, mas não reger UlnU escola.

A quarta classe abrange os habilitados pal'a
a dil'ecrão déls escolas ou classes do 2° grau
(médias). Abre en trada para ella um novo

(i) COllgres Inlcrnalional rle l'Enseig", 1880. Rapporls
prélil1l. 1.re seet. Passo U3-:l7.

exame, ao qual dão direi to tres annos de
sE:rviço na cia 'se anterior.

A cada uma das tres oull'a classes fran
queia ingre-.o um exame, dividido, como o
da 4," classe, em duas partes: uma profissional;
outra scientitica.

Dil p,lrte scientifica são objeclo respectiya-
mente as materias seguintrs :

4,'" classe: Geomet1'ia, astronomia, ]Jhysica.
3" Chimica, 1Ilmeralogia, geologia.
2" Physiolo,qia U'timai e ve.qetal.
i" Histu1'ia e geog1'U1Jhia ge1'al.
De exame n eXil me, nessa escala, /lIledei:a

sem pre o e paço de um triennio, para os
futuros profes Ol'es, e um biennio para Oil
actuaes, que já contarem mais de tres annos
de servico.

A dupia rilCO desses exames-semi-peda
gogico', semi-scientificos- exige a mesma
dualidade na composição do jUI'Y, qlJe, conse
guintemente, snhirá em parte da escol3 normal,
em pllrte do seio do magisterio secunda rio,
ou superior, e d'entre os espel'ialisla' dados
ao eswdo das Ulaterias sobre qne houverem
de verSar as prQvas respectivas.

O pensamMto que nos serviu do norLe, neste
pontll, é o que se contém nestas palavras
do illnstre mestl'e entre todos os me,tres
belgas, cujo nome b3 pouco invocámos:

« O aug-mento do subsidio por aniiguidad
não constitue estimulante; o aug-mento em con
sideração de um diplom3 obtido na juvent·ude
não aillança o trab31ho ulterior. O augmento
mediante .imples propostas de inspectores
abre de par em par as portas ao arbitrio,
nào correspendendo ao fim, que consiste em
provocar a adquirir conhecimentos que fal
lecem ao profe Sal'. Dois elementos são, por
tanto, essenciaes : o tempo e a prova con
stante de estudo. • (1)

Talo desideratum que a nossa combinação
realisa precisamente, - de um 1;.do, pelos
prazos que e. tabelece,-do outro, pelo caracter
dos exames que rematam cada um desses perio
dos, e cuja influeneia • assegul'ará o dp.sen
vlilvimellto permanente da cultura seient.itica,
encetada na escola normal. • (2)

Com que força contaremos, porém, para
que e sa esclt!a de accessos, COtT! todos os
onus que fi graduam, e lbe dificultam a as
censão, chegue a er appetecida pelo pro
fessor ?

Com que vantagens alimentara ella as a.
pirações dessa. nobre cla e?

A estas duvidas responde a mais simples
das combirações.

Os mestrt's adjuntos (diplomados na e cola
normal, que ainda não tiverem o titulo de
pl'ofe <ar) perceberão os mesmos vencimentos
de hoje.

Os professores da 5" clas~e (respectivamente,
nilS escolas urbanas e sub -urban:Js) terão os
mesmos vencimentos que os actuaes profes-

(1) Ib., llag. II;;.
(2) Ibidenl.
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lares do 10 grau, mais, annualmente, 505000
de ar Jcnndo.

05 d~ 4,', o me. mos vencimentos, mais o
accresclmo d'l iOOi$flO , que ao presente os
profes ore,; do 20 gra u.

A cada uma da Ires outras classes cor·
re ponderá ur're" ivamente a vantagem ad
dicional de 1006000,

Dest'arta o alumno-me:tre, que aos vinte e
um nnno' pa sal' pelo exalllo de habilitação,
o obtiver a carta de pro ressaI', se r 'velar me
recimento real e amor d:l su~ prof] são, pas
sando, no termo de cada trienuio, pelo exame
de aCCfUO, á edada de trinta e seis terá su
bido a profe:~or de lU cla se, com 2: 7008000
de vencimento e o direito de ser inscripLO,
d'ahi a Ires annos, intlependentell1eote do
exame especi;il, na lista dos candidatus ao
cargo de iuspector escolar.

Nlio nos parece qua, presentemente, e
possa fner mais pela illu~tr8ção profissional
e nobiliLa\·ão social ql'ssa ordem de ser·
vidores do Estado - os mais uteis de todos,
de de que a sua educ8<;ão e a 'pgurança do
seu futuro curresponderem, ainda flue mn
de 't,lmente, como prupomos, á imporl<lOcia do
$eu papé!.

Não ha en ino passiveI, se a insuiliciencia
do estipendlO condemlla o profes ar ás humi
lhações da d pendcucia, ao amargor de dolo
rosas IJrivações, c A natul'eza dos talentos que
se podem de 'envolver, e que se requerem na
educal;ão., dizia, ba trlOl~ annos, na In~

glaterra, um esclarecido e pirito, • é da 0,1'
dem llIalS elevada; ma o miseravel salario,
com que se retribue o eusino, arreda-os in
evitavelmente des-a applil:açào .• (1)

XIII

ADMINISTRAÇÃO. - INSPECÇÃO,

Directoria geral.

A estreiteza do tem po, que urge comnosro,
não no permille, neste [Issumplo, mais que
indic:H' os trac-us geraes do nosso plano.

Orgnnisado o ensino como o quer a refor
ma, a npcessidade imprelerivel da creação de
uma directOl'ia, no ministerio do imperio,
consagrada privativamente ao serviço da edu
cação naoional,já uão é asserto que se eouleste.
As amplas proporções que e"se serviço adfJui
rirá, o' mUltiplicados e variadi simo encal'gos
que, com e~ta renovaç!io do nosso systema de
instruo '!ia publica, vêm pe ar sobre a autori·
dade administrativa, nlio consentem que a
intelligenoia e o zelo do" re!'ponsaveis por este
vasto ralllo do governo e IJOS am dividir pllr
outros a sumptos, occupar-se com outrs'
estudo,

Já o deixámos demon trado :i toda li eviden
cia no cap. H de 'te trabalho (2), deduzindo as

(i) Mn. Cl/ARLES BADDAGE: Lelter to the Sociel1/ of
Al'tS 011 II/dmtrial Illstructioll. Apl/d GALLOWAY: Educa
tioll, pag, 26l.

(!) Passo 25-36 doslo paroeor,

•
razões que nos diclam, para um futuro mais
011 menos proxi~lo (4 Uil ndo não seja pari! já,
como nos parecltl), a neces 'Idade da institui
ção de um utinisteriu da instl'Ucção publica.

A inaul!ur~ção d,e uma directoria eSlJecial,
na pas!iI do. J[np('rl,o, com ~Jm director geral
d~l Ill~trucçao publica. espeCJe de sub·~ecreta
rio de estado, á semelhallça (alé certo ponto)
do V/ce- President of the Commitre of Council
on Ed catio'6 na Inglaterra, é ii pedra anU'uJar
dessa futura medida, o

A importanoia dl'sse carl!O exige altilS apti
dõps, vasTa superioridade in lellectual, devo ão
assignaJada á Cau a do ensino :.- qualidades
estas que o rollocam na !inlla immedi;lta á
eminellcia millisleri;d, e imprimem·lhe o ca
raotl'r de funccioilario da lllais elevada oon
fiau a nos c~nselllos do gaLJinetf\, po lo não
eLlvolva rela~oes proprial1len~e poliLica~ nem
compromissos de }Ji1rtido. • '

Inspectores gemes.

Com a extensão que da referma vae receber
a miss;lo, já onerosa r. mal paga, da.inspecto
ria geral. o resultado será, pelo mpnos, qua
druplJrarem os seus dever'es, ainda que oon
slderel'llOS apenas cada qual de per si o
ensino primaria e o ensino secundaria.

e .ommarmos, porém, o dois onus a po-
ição de suprrintender nessas duas c/plleras

turna-se, p'/I'a quem t"lIha a competenria c a
consciellc a que o cargo l'equer, alJsolutilmente
insustentavel. .

D pois, a direcção· immpdiata dessas duas
escala, diversa~ da educilção nacional consti·
tue dua, eSlJecialidtlrles distintas, cada umil das
'juaes encerra em si materia sufliciellte para
alJ orver uma individualidade de dotes não
vulgares,

D',"lj a divisão, que propomos, da inspecto
ria g:eral do ensino primaria,

E' o que se faz, em paizes que nos devem
servir de modelo.

Nem nos pal'pce que 1)OS8a pensar rle outro
modo quem seja capaz de pf\znr as difliroulda
d s do assuml'to, e encare como objecto sellio
a instrucç:lo do povo.

,Si é r:eal e esclare~~do o nosso aJ?1or da pa
tr~a, nao ha occaslao ('m que maIs de rigor
seja a franqueza da verdade, necessariamente
a pera neste" caso, A querermo-nos con
tenlar com HS appal'l"ncias, que oberanamonte
reinam até hoje, e corrumlJem tudo, no ensino
publioo ta!vez mais do que n'outra qnalqueL'
ordl~m de JOtel'esses, mantenhalllos a unitlade
actu,,' da inspectoria, Diremos mais: não
baverá grande mal, dilferença mui ~ensivel

em supprilllil-a: o~ neg-or.;ios que gere,do modo
como a sua organi~ação a habilita a fazel-o,
a secretaria dI) imperio me ma podel-os-bia
expedir directamonte ..Ma , se deveras de8e
j~e a, instrucção. nos dois primeiros graus,
n"callsada, estudada, encaminbada de perto
sQIIdada intimamente por um exallle de todo ~
dia, ob~ervada e dirigida com a vigilancia
inquebranlavel, com a inflexivel severi·
dade, com o zelo paciente, miudo, inces8an-
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te, que demandam as suas nece sidades, não
podeis, evidentemente, reduzir as duas inspec~

ções a um inspector cemmum.

Inspectores escolat'es de distticto.

Sem a in pe.cl;ão local, porém, a inspecção
geral seria rematada burla. E a inspecção local
será nere ,ariamente uma flcçiio absoluta, uma
notori,l irrisão, como hoje em dia é (e ninguem
o ilInoril), ell1quanto não reconhecerdes este
dois pri nci pios cardeaes :

i .o A insp cção lOl;al lza de ser ret l"ibuida ;
2. o Es.·a insp"cçào demanda condições de ca

paoirladl' profissio,tal.
Rp'!Wnel·ação.-Não ba in pecção local sem

salarlO .
Por uma raz1ío superlativamente obvia:
A inspecção local não exÍ:-;te, n:'lo póde exis

tir !'enlmcnle, se o inspeclor se não dedicar
exclusivampnte IIOS deveres desse cargo. Pela
IDes II Ifl razilo por que subsidiaes o in pector
geral, for\a é, pois, recompensardes os eus
agente. no trabalho quotidiano da inspecçiio.
Do mp,mo modo que o inspector geral nào póde
repartir 11 atLenção por outros elllpregos, Lam
bem o seu rt'presentante local (cada um na
sua espllera) não póde, sem que a inspecção
desapJ1;lre~:I, distrallir noutras uccupações o
seu cuidado.

Amuas as incompatibilidades são absolutas
e radicaes.

A le.~islaç1ío da escolas prim(lrias do E tailo
entre nó não e,tiprndia a fisc;,Jisação local
do ensino. Como quem a considerasse pour.o
mais ou menos um acce. sorio no organismo
da educ(lção popular I Tal qual o ar bi
tecto que d"spendl'sse tudo na superstructura
apparêltosa e bl'ilhanle de um edifil'io, con
sidera ndo como questão secunuaria o aI icerce,
porque é mode tu e obscuro. Construrções
laes seriam fatalmente risiveis cbimeras.

Si niio quizerdes remumerar o insp~ctl)r

local, não quereis inspecção. Si não tiverdes
inspecçlio, não tereis en ,ino; a ser c rto, como
dizia,l1a tres anno , o cbefe da Repartieão Na
cional ele instrucção p.ublica nos E,tarlo
Unidos (i), que, de todos os e.Jernentos dos
quaes drpende a ed ucação popular num Estado,
a inSlJef'ç:"lO é imompal'avell\lcnte o principal.

D'ahi este faclo invariavel : todos os Estados
que sinceramente querem escolas, pagam o
inspectores locaes.

Si, portanto, não quizesseis retribuir o'
inspf\ctorrs locaes, só vos restaria um nlvitre
leal: abolir a in -pecção; por outra: eliminar
o ensino publico.

Mas, e annnis a assnlarial-os, cumpre que o
salario seja effectivamenLe remunerador. Aliás,
como s mpre acontece. e forço,alnellte, em
casos tae~, ha de succedrr, a incompatibilidade
será ubrepLiclamente illuditla, o funcciona
rio procurará clandestinamente noutras appli-

(i) Report of the Oalll!llíssianer af Edllj)atioll for 1879
pa~. XlIII.

caçoos outros meios de ub istencia, e a in·
specção, relaxada, corrompida, communicar
ao rnsino a sua impotencia e a sua in01orali
dade.

Eis as rc-flexões a que obedecemos, quando,
dividindo o municipio neutro ell1 qUiitro dis·
trictos de inspecção escolar, requisito impre
cindivel para que a amplidão excessiva da
sua juri dicção terri.torif,l lJão a obrigue a
faltar, e a mentir, as. ignamos a cada inspec
tor os VenClll1entos de 5:000~ annuaes.

Será dema ia9 Não o cremos,' emquanto
nos não dt'monstra rem que a vida, nas con
di\ões de decencia, tranquillidl1de e estudo
c senciaes a um funcciunario des a (}fdem
seja possivel, nesta cidade, com um rendimcntó
diêlrio inferior á cifra de treze mil réis.

E baveria alguem, que, em boa fé, ousasse
sustentai-o 9

Aptidões tl'chnicas.-Para consti tuir um bom
in pector local de e~colns, não ba~ta querer
sel-u, po sui r as qualldaues morae ordin:lrias,
dispor de um juizo &ão e de uma illtuicão
clara das eoi:t1s, conhecer, emflm, o que gelos
livros se aprende.

Sem certos titulos particulares de compe
tencia intellectual, sem um cabedal de conhe·
dOlentos e. pecia.s, o inspector terá olho, e
nilo verá, auvidos, e não perceberá, nn exame
de um estabelecimento de ensino, as feições
mais caraclerbtica: do merito ou do derran
camento da educação; nãu discernirá entre
o progresso real, austero nos seus ml'ios, sourio
nas sua pretenções, e o verniz de apparen·
cias babilmente polidas; não distintruirá entre.
a charlataria audaz e a upcrioridade dis
creta; Ilã, discriminará a multid;io innumera,
vel de peccauill1os, de omissões, de exce SOS,
de degenerecencias que se insinuam, IJccul
LOS a vista profilllas, no ensino da prjtlJeir~

eclade.
D'ahi a verificação de capacidade proli sio

nal, a que submetlemos o cargo de inspector.
E(f~ctu;ido periodicamente um exame geral
elos candidatos a essas func\ões, o Governo
te~á sempre ao seu alcnnce, para a evenlua
lidarle de uma vaga, um registro de individ llOS
baLJilit'ldu", o qual, juncto ao dos profes.;ores
de 1." classe, que nella cont,lrem pelo menos
tre,: annos de serviço, fórma a lista geral
rios elegi veis para os logares de inspector de
di lrichJ.

E~ta ultima disposição, que reputamos de
considel'avel importallcia, ra. ga ao ma!!iSlerio
elementar novas perspctivas de fUluro, ao
mesmo tempo que, até cerlo ponto, converte
a inspecção numa especie de desdouramento
do prores,:orado. A mlldureza das qualidades
pl'atil~as adquiridas no seu seio e dos dotes
uplJl'iol'es revel;idos no exercicio das suas

fune 'ões, aproveitam- e dest'arte, associan·
do-'e á inspecção looal, na fiscali~açiio directa
e apreciação quotidianll do ensino popular.

Sob garantia taes, não só se corta ao go
verno todo o arbitrio suscefltivel de abuso,
como se as. eg-ura á inspecção toda a profis
cJencla essencial á sua seriedade. .
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To<1ns as legislações illustradas proredem
anaJogamente, não só na Europa, ~nde, enLre
outros, indigitarewos com especwlldade o
exemplo dil França e o da Pr.?s~ia,.con:o n.o
conlinente americano. DesLe nao sena dlUieI!
indicar-vos mais de um facLo em nosso
apoio.

Deutre outros, permiLLi lembrar-vos: o
exemplo do Novo Brun wick, onde, para.o
empreITo de inspector, é neclJssario, romo Pfl
n.eira condi~ão, o diploma de profess~r do ~o
gráu (lJt'atnmar school) e, como condlçno prelI
minar do xercicio, a I'requencia do cur o nor
mal duranLe uma sessão; o exemplo da pro
vincia de Ootario, onde se requer p:lra e~ e
fim exame e cerLificado especial (1); o exemplo
da Pennsylvania (d'entre todo' os E 'lados da
União, o que prima pelo seu systema de, su
perinLendeocia e inspecção 101:al do cnslOo),
onde es.il's' cargos presuppõem no titular
varias graduações e diplom<ls de capacidade
pedagogica. (2)

Não no pal'eca que a reforma se possa apa
drinholr sob melbores autoridades, - quando
l1le não baste a da evidencia e a do bom senso.

XIV

CO~lSEL1W SUPERIOR DE li\' TRUCÇÃO NACIONAL.
CONSELHOS DInEC-rORES.

Da organisação que damos li estas insLi
tuições pouco diremo .

Ao conselho director do ensiuo primario e
ao conselho director do ensino secundario,
corpos, cada um dos quaes representa di
recta e priva ti va men te UUla dessa duas
espberas di.! in trucção, era clara e urgente,
na renovação, que emprehendpmos, da edu
cação nacional, a necessidade de :Ic~rescenta I:
uma autúridade superi,.r, que reunl~se om SI
<I competencia o a amplidão sufficientes l para
asseg-uI'ar, na solução das grnndes gu :-tões,
a todo os principios, a todos os direitos,
li toda as conveniencins da ordem mais ele
vada um sulfragio esclarecido e digno das
idéas do nosso tempo.

'rão profunda é a necessidade de semelhante
in titniçií . C}lle, nos EsLados Unido", zelo, os
em Lantu (''(tremo,ColDo são, pelas il11lllnnidades
Jocaes, a idlia da re~çiio de um conselho na
cional de in~t1"llc\ião pub,ica entron a ser, ha
pouco mais L1ú um allno, ()bj~ctl) dos e_tudos
e delibcrnçõc,; da Nalional Education ASSIJ

ciatio:l, que pela sUllIma compeLencia dos seus
membro, em cujo gremio e rennem os mais
notav~i pedugogos da Unii\n Amerie:ma, e pejo
seu canlCler semi-oillciul, <tUenlas as suas rela
çõescom a repartição nacional do ensino, rupre
sentil,lIilqnolle paiz, a muis altn auctoridade
nestes assumptos. (3)

(i) DnAu,,; Rappo.·l, pag, 403.
(:!) RO,_orl oflile COllllllissóOller Of Edue, (o,' 1.879, pago

%'0'·.

(3) O'relllars ~f ll1fol·m.of lhe Bureall or Educ. n. 2-1880
P"oeeeaillas of lhe D~parlmellt or Superilllilllellce or lhe Na
MOllal EducaI Associalioll, aI ils ",cetina aI ,Vashinaioll, D.
C. Feb'·lla.'y 1.8-20, JS O. lWashin~IOIl, :1880) Pago j,-i~

D'abi O Conselho Suporior do Instrucção
Nacional.

A feição que lhe imprimimos, decorre D~tu

ralmente das retrras e1l1 que. com a paSSiveI
congruencia, ço~to que sem ve!leidades sys~e

maticas, sem esse culto servll da sYlIletrlll,
sem esse «estufJido f<lDa tismo da logica » (1),
que tantas vezes n:10 é mais do queo sacrificlO
dn razão, procuramos firmar a nossa r~fol'!I'a:

Essa pbysionllmill peculiar da nova mstltUl
ção consiste preponderantemente em tres
c;lracteres :

a) O primeiro é o seu caracter profissio
nal.

~'risaremos, neste ponto, o nosso pensa
mento com as palavras de Paulo 8ert 11a. a.l
g-uns annos: «TI,da a gente percebe., diZia
elle, «Cjue, para fallar de guerra, de finanças,
de marinbn, carecemos de conhecimen~os es
peciap-" necessitamos pertencer ao officlo; ao
passo que, permitLi-me a comparaçno, a res
peito de ins(rucção publica succede como
com a medicina e a politil'a : não ha quem
lhe n;io dê reg""as, quem se não julgue com
peLente e babililado, para autoriz"damente
emiLlir juizo•. (2) Eis o motivo por que, no
pia no du no-so projeeto, como no ~a emeIl;da
legistativa defendida entào pelo sablo physIO
logista francez, a composiçuo do Conselho Su
perior', em vez de constituir um conjllncto de
elementos ecleeticélmente escolhidos d'entre 'os
varios corpos administrativos, as varins profis-
õe ,a varias classes sociaes, os varios postos

do Estado, d' entre bomens, p~is, «<tne n~o

passaram a vida nu estudo das C}ues:oes, nao
vivem no problema, nào se acham profunda
mente imbuidos no sentimento das rerormas, e,
ainda quando o possuam, frequentes vezes se
veriam embarilçados oll1quanto á maneira de
l'ealisal-as» (3), - ;Ipreseut'.l es.trielament~ a
imagem e a synLhese da espeCIalidade cUJos
negocios tem de reger. .

Fazer sahir, com um escrupulo qua I abso
lutamente ex.clusivo, do _eio do eusino o Con
elho Superior, este o primeiro Lraço da con-

cepção Cl ue adoptamos. ,
b) () segun,jo consisto na preponjerancla

sen ivel, qne, no seio dessa corpora~ao, asse
gura mo' ao elemento scientifico em relaoão
ao elemenLo liLterario. .

Os Ijue tiverem honrado com a sua nttencão
e te nos,o parecer e o que, nesta essão mes
ma, vo~ submeltemos ácerca da reorganização
do ensino secundario c superiOl', pstnr?io intei
rados cabalmente dos motivos que uos inspi
ram est:! <1elib 'ração.

Se os livessemos de snbstnnciar, para quem
não se hon ver <1 ig-nado acompanhar seguida
men te li deducção dos fundamentos do nosso
voto, não os poderiamos compendiar numa
formula mais densa, mais precisa, mais com-

(i) OOILON BAnIlOT: llléllloiJ'cs poslltllllles. 23 ód. Vol.
III, pago HI.

(2) PAnL BRnT: Dis~olln parlelllentail·cs. i872-J88L Pa.
ris, i8~2. Pago 8.

(3) Ib., pago 9.
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tra -mar. A lei do :I.o de junho de :1.878 insti
tuira, no paiz, uma Caixa pal'a a construcçào
de escolas, cuja funcção era distribuir, em cin
co anilas.. por entre os departamentos e as com
munas, para a edificação ou o melhoramen lo de
edificios escolares e acqui ição de mobilia
ela sica, 1,20 milhões de francos (cerca de qua
renta c oito mil conto ). A lei de 3 de julbo
de 1880, ampliando, e modificando a anterior
transformon essa instituição na Caixa dos Iy
ceus, colle.qios e escolas primarias, estabeleci
mento incumbido de enpregal', eo~ seis annos,
a datar de i880, no servi o que a sua designa
ção está indicando, 1,52.000.000 fr. (cerca de
sessenta mil contos). Emfim, a lei de 2 de agos
to de 1881 accresceutou a esses creditas a som
ma 'e 1.20 milhões (cerca de quarenta e oito
n ii contos). Boa parte dessas despezas foi ab
sorvidn na erecção de ediricios escolares.

Na Suissa, onde as escolas urbanas são ver
dadeiros palacios e as dos campos os ITlunu~
montas mais importantes da aldeia, cidade
do 4.000 () 5.(}OO habitnnles, como Zoillngen,
ou Aarau, consagram milbões á construc
ção das SI1<.1S escolas. (1)

A Hol1anda, nos dezenove annos que de
correm de 1858 a 1,876 despendeu com a fei
tura de novos edificios escolares :1.7.01.6.303
florins, e com o alargamento e reparação dos
antigos 5.776,388; ao todo: 22.016.303 (2), ou
cerca de dezoito mil contos:

Na Noruega a commissão escolar, durante o
quinquennio de :1.866 a 1870, levantou ~OO ca
sas de escola. Cbristiania inaugurou em 1.871
um edificio escolar, que só por si recebe :1..300
alumnos. (3)

A lei italiana de i8-2q, ue julbo de 1.878
(fJ,) autorisa a caixa de depositos e empresti
mos, pelo espaço de seis annos, a omprestar
aos municípios o dinbeiro neces ario para a
111 ui ti plicação dos predios escolaTes, mediante
amortisação n'um periodo maximo de 30 an
nos, e sob um juro quc poderá baixar a 2 %.

Na Republica Argentina o superintendente da
educação cornmum na capital, apontando os pro
gressos heroicos da America e os da França,
cuja assembléa legislativa, de uma só vez, de
cretou a construcção de escolas para 20.000
creauças, recl,lmava, no relataria do anno pas
sado, a edificação de cem predios, para a in
stl'Ucçào primaria .de 50.000 a!umnos, corres
pondenles a uma população de 250.000 almas;
insistindo na ibconveniencia do principio des
centralista,qne deixnl'a esse interesse nacional
á mercê d:J espulltuneidade local, e exigindo
contra as munimpalidades inertes e retarda
tarias a applicação da lei coercitiva. (5)

xv
CONSTRUCQÃ9 DE CAS.\.S ESCOLARES.

li) NAnJOUX: Ls ceoles Fubliques ell Su·isse, pag. VI,
VIl-2,3.

(2) STB\"N PAn,'.: Dp. eit., pago UI-H3

(i) lb., pago 27-S. (3) HU'PBAU: L'iuS/r pubL, daI" les E'tats du Nord, pago
i60.

(2) GnlÍAno: L'ens. primo a Par. et dans le depart. de la
Sollle, de 1867- 77,pag. 142. (~) Legge eOlltinellte disposiaioni per agevolal'c ai eOll~lllulli

. la eosll-/lzione deglí edi(lCi 7.er L'islruziolle obligaloria.
1Sr.} ~~;1l~3 of 171{orn~. o{ lhe BllreOU of Edlle., D. 2- (5) SI~perilltendellte General de Edmaeiou, Iu{orJ,le sobre

, o· • el estado de La Edue. OOII~Il11 ell la capital. 1881. Pags. 59,
(4) BUISSON: RapPort de Philad., pag.171. I 61, 69.

38

Uma das demonstrações mais eloquentes de
que a questão que tende a ser a maior do nos
so tempo, é a da instrucção popular, está nos
sacrificios enormes, a que se têm submettido
as nações civilisadas, para a construcção de ca
sas escolares.

Já em varios topicos deste parecer nos deti
vemos neste assumpto, referindo-nos aos Es
tados-Unidos, á Inglaterra, Ú Suecia, á
França.

Paris de per si só, com o departamento
de que é cabeça, despendeu no decennio de
:1.867-1877, em orçamentos extraordinarios,
com a construcção e o melboramenlo das es
colas fI'. 58. 398 926. (2)

Em fevereiro de 1,879 fi União Americana
recebia com applausos,' na assemblén da So
ciedade Nacional de Educação, a noticia de
que a gr:lnde republica eUfopda ia metter mãos
jmmediatamellte li edificação de 17.000, ú com
pra ou appropriação de 3.000 o á reparação
ou reconstl'Ucção de 5.000 casas escalare,. (3)
Era um espectaculo digno da grande conft:de·
raçãJ republicana, em muitos de cujos estados
os predios escolares se levantam ás centenas
annualmen te-no Iowa, por exemplo, entre
:1.871 e 1,875, se construiram 2.660 (~) - o des
se progresso grandioso, inaudito, das novas
instituições livres no seio da irmã de ui-

pleta do que a do cei ebre investigador euro·
peu, que acabamos de invocar:

« Quando requeremos que o ensino da scien
cia receba mais amplo desenvolvimento, não
é pelo facto de ser a sciencia a grande pro
vedora das l'iquezas do Estado; não é pelo
de ter levado n industria a progres os m~ra

vilhosos; é porque desvanece cs preconceitos,
espanca os phanta mas, anniquila as supersti
ções, expeli e da natnreza o capricho, fazendo
succeder-Ihe a immutabilidade da lei. Não é
porque seja a soberana conquistadom da natu
'reza, mas porque é a minha das sociedades mo
del'lws e a libertadom do pensamento I/Uma
no.' (1,)

c) A terceira peculiaridade que assignalará
o Con elho Superior, é a secnlaridade da sua
composição.

Consequencia fatalmente inevilavel da lai
calidade do ensino, tão exuberantemente jus
tjl1calla por nós em ambos o' pal'eceres, e ta
idéa escusa novos commentarios nesL'outra
estricta ap~licação sua.

Suppressos do ensino os privilegios reli
gio"os, nada tem que ver com as questões
que lhes interessam a direcção do ensino.
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oJapão, cujo zelo pelos interesses do ensi
no (não nos fará corar a antithese'1) grangeou
lhe immediatamente, an te a SUtl magnifica exhi
bição e colar na exposição uoivenal de Pari,
um lagar ele primeira ordem entre os p,lizes
de"otndos á eduoação popular (i), não se as
signala menos nesta particularidade. Os 221100
edifícios de e cola, que possuia ha quatro
annos, eram, na sua grande maioria, inteira·
mente novos, e construidos ad /toe. (2)

ão será ba Lanle para nos persuadir de
que, se não somos um paiz selvagem, careee
mos tambem de mover-nos nes a direcção?

As solicitações instantes dos tres ullimos
ministros do imperio, os conselheiros Homem
de Mello, Manoel Dantas e Rodolpho Dantas no
sentido de substituirmos lJor proprios na
cionaes, novos e adequado ,as miseraveis ca as
de alugur;I, do que hoje nos servimos, não ,ão
nenhuma novidade: datam do tempo de
Eusebio de Queiroz.

Tudo em vão I
Mas, a per istirmos no s(at'l! quo, mais

congruente e serio fôra darmos de mão a estes
p'regões de reforma, que, nesse caso,. não pas
sariam de meras e ridículas velleidades.

A casa onde funccionar a escola ha de ser
feita expre samente para o erviço escolar: eis
a presoripção universal da sciencia e da expe
rieneia ~m todos os paizes. Assim o querem as
leis mais imperiOSas da pedagogia o da hygie
ne. Esses aleijães em materia de construcção
'escolar, que alugamos por tão immerecido
preço, e onde abafamos a infancia, acabando
por tornaI-a surda, myope, vesga e contra
feita (3), quando ti nãoescrophulisam e enph
{tisicam, são uma vergonha para a pretendide
civilisação do paiz. (4)

(!) nnAU", Rapport de 1878, p. 337.
(2) Ih., p. 336.
(3) SAnM.ENTo: IlIforme, p. 69.
(4) Os govornos osclarecid03, hojo, longo de procoderem

como enlro nós, deixando ú incompoloncia .~os conslruclo
ros ordinarios, 01lJÚ imaginação, mnis ou menos inventiva}
mais ou monos arlislíca, mas desallumiada do osludos es
pociaos, dos architoclos commnns, a odificação dos pro~ios

escolar~s, - rilconboco constauLomoulo nos trabalhos ~tJsso

gonoro uma espocia1i~ade mm, ~imcil, subordinaua a
conhec:monlos lechnicos qno jogam, do um lado, a caua
momenlo, com as variadissimas quostõos do b)'gioco da os
cola, do OULro com os maü pralicos problomas da alIo do
conslrucção, adaplada ás condiçõos s~ngularos do onsino
popular.

Qnom percorror os lrabalhos proliminares do Congresso
inlernecillnal do ensino om i 80, verá o apNço quo aos pro
motores dossos ostudos morocou o ox.me das applicaçõos
hygionicas á odificação das casas o alares. Os rolatodos
do Emilio Trólal, Javal, Narjoux, F. S. B. François uo
Chanmont, E, R. Pordn;Wazoo, do Ro)'sor ( COllgres In
tel'll(jlional de t'ElIseigllenlC1lt. Bruxei los, 1880. Rapports pro
limirl(jires. 6" seclio", pag'. i -71) aprofundam, com a
mais porfeila solidez sciclllifica, as lois imposlas a ossa
espoclo do odificações pola natnl'oza excopcional dos sous
fins, quanto á distlÍbuição, noclurna o diurna, ~a luz, a
graduação ubica do ar ambienlo, as dimonsõo, o carac
toros das varandas, paLoo~J rocraios, S"ymllflsios o mai.~

dOIJOndoncias oscolaros,as sonlinas,os lava lodos, a vontila
ção do estio o do invorno, a calorificação. A essos II'aba
lhos accroscom honrosamouto os ~ois relatorios do Melles.
Çnroli~l:l rl'oglor, diroclor~ do cursos ospociaes ~ejardins
Infantis om Genobra, LUlza Ilardonborg, di"ectom do
oscola normal, o M. W. Haanstra, mostro di"octor cm
.Loidosobro a conslrucção o malodal dosjaTllins do croan
ças. (Commenl (alH-il consll'tllre et améllanger les jat'clins

Si, como disse o conservador, o doutrinario
Guizot, a instrucção publica (\ uma divida de
justiça pam com o povo; si, refrrindo-se á
constituição 'de i8!'l., absolutamente muda
acerca dos direito" do ensino publico, Royar
Coi la rd, o dou trinario, o conservador, poude
affirmar que, desde o dia em que se outol'gara
i1 carla, i1 instrucção universal estava promet
tida, poi se tornara nece aria; se, na plna
se deste estadista, cujas opiniões anLi-demo
aratica- aliás n50 podjam ser mais accentuadas,
« um paiz que se logra da liberdade politica,
altei3 as suas escolas ao nivel da' suas insti
tuições. (1),-a que sacrificios não estará obri
gada, ti este respeito, a bonra do Estado, numa
nação onur a exíg-ibilidade desse compromisso
foi solemnollleute cimentada nas bases de LOdo
o nosso direiLo politico por uma declaração tllr
minante d jJacto constitucional? (2)

Mas não lia instrucção popular sem e~colas,

Dem e, colas ,em casas escolares.
O que necessitamos, não é possuir lres ou

quatro palacios sumptuosos, mos relativamen
te inuteis, em cuja fronlaria se alardeie a vai
dade e a inepcia dos governos em dísticos mais
ou menos altisonanles, pedantescos, ou ri
siveis; é de um systema estabelecido, que
consagre regulllr1l1ente a cada escola o seu
edificio, completo, ainda que modesto.

d'en(ants? Rappol·t. Congl'. ln/. de l'Enseign. ame seetion,
pag•. 93-!31•. )

Para moslrar, porém, o alcance pratico dos los assnmptos,
as suas relaçõos llireettlS com a funcção do goveTno, ondo
quer qno 0110 não soja apenas um mechanismo do com
premir o tributar, ba laria o oxompl'l dos Eslados-Uni~os
nestes u!limos annos. A National Bureall o( Educalioll (1'0

.partição nacional do instruc~ão publica), naquo'lo paiz,
do fciLo, pronlovoJ com particular intorosso, as invesLi·
gaçõos concornontos a osla ospocialidade O a divulgação
uos resu!lados obti~os graças ao concurso dos protissionaos
mais autorisad05. Alé ha dois annos, não obslanto a
grande oura do Uonr)' lhrnard (School Architeoture) , ainda
se considerava como dosidoralum um Iratado complelo
ac~rca da o~nslrucção, calorificação o vontilação dos odi
fiClOS escolares. ,"orificara-se, alleslll M. John Ealon, o
chofe daqnolla ropartição •• quo as obras dosse genoro
oscnptas noutros paizos, oram inapplicayois ás condições
ospeciaos do ~ou. ; prevalocondo osta mosma taxa do
lInproprie~ado, quanto ás regiõos amoricanas do sul o ~o
ooslo, a rospeilo da mór parle dos livros dosta catogoria
oscriplos nos Estados dr ésLe. l'ara ohriar, pois, áincom
petoncia dos archit cios americanos (dos nossos fÓ"a ino
voroncia fallar nosla linguagom), o National Commissionor
af Education incumbiu a um dos lllais notavois do Boslon a
olabol'ação ~o um Irabalbo COmlJleto, ospecialmonto dodi·
ca~o á conslrncção das casas oscolaros nos dittrictos rmaos
o nos pequonos centro populdsos da fedoração anglo
saxonia. Dosso commollimenlo Ó fruclo o livro, quo tomos
doanto do nós: Rllral Sehnol Architeeture. 'Vasbington,
! 8 , iOS pags. FOl'lna O vol. n. 4 das Circulars of Infol:
maUon or lhe Blwoau o( Educalion. !8S0. Um dos mais
cUliosos capitulos dosso traclado é o que rospeita á combi
nação da bellesa e graça com a oconomia na conslrncção
(attractivelleS$ and economy in huitdine) ,Ias casas escolaros.

N,) tocanle á archiloclum do ediflcios consagrados ao
soniço do onsino, deu a prolo, nos doi annoS ultimos, O
govorno amoricano os 'I<!iq opuscnlos soguinles :

O.Nny V. HULnK"T: EllgUsh t·"t·al scltoo!s (CirCllh)'s o(
.Tnrormation o( the Bureau of Educatiou. N. 5- 18~0).
Washi nglon, i88).

WILLIAM F. POOLE : Tlte Constrltc/ion o( Librat·y hltildings
(Cifocltlat·s of Iu(ol'matiou of tlte Bllreall o( EdJcation. N. !
- i88L) W'ashing\on, 'IS8L

(!) Disc. na dislribuiç. do promios do gran~o concnr
so universilario, 17 do agoslo do i8!8. V B,\nANTK: Lavie
politiqlte!l0 ~oye)'-coltal'~" ses discollrs et ses florits 3". ed,
Par., 18/S. Vol. r, pag, aO •.

(2) Constituição do Impelia, arL, i79, § 32.
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Esta necessidade obviamen te avullará em·
proporções immensas, 'i vo deliberal:des a le
gislar,e pôr em effeito (não le<rislar no papel), o
principio do ensino obrigatorio. Como insti
tuireis para toda a população de edade escolar
o dever dlJ frequentar a escola, senão fran
queando a toda a população casas escolares,
que não contrariem o ensino, nem exponham
a perigos a saude dos alumnos?

E tá claro que, para este fim, careceis de
despender, e não pouco. Mas muito me
nor, incomparavelmente, menor será do que
se supporia, o desem.bolso, e nada superior ás
nos. as forças, si presidir ás obras uma inspec
ção incorruptivelmente moralisada, e si as
construcções, proscrevendo as superllaidades
luxuo_as, em que, até hoje, consiste a somma
quasi total do que possuimos, obedecerem ás
regras Lechnicas, sendo confiadas a architectos

que conheçam a fundo esta particularissima
especialidade. (1)

Assim, nos Estados Unidos, o Commissario
Nacional da instrução publica (M. John Eaton),
consigna, em um dos seus trabalhos omciaes,

(1) Emquanlo a oplllonla capHal do Imporio do
Brazil possue apenas pouco mais do com oscolas publicas,
para uma população do cerca de 300.0 O babilanles, o que
daria. Dl ullo menos de 400 oscolas para uma população do
LOOO.OOO do almas, considerae o que se dá nos paizes, onde
roalmenle aliste a instrucção popular. Para frisar o con
traslo, .odo, por alem pio, o quo so passa no reino da Salo
nia, cuta. r;co:ta, no anno financoiro ~0.~8 0·81, ora aliás
de 63.7h9.o87 marcos, ou Rs. 3L7/9./93,síl00. (BLnck:
Annuaire d'E'con. Poli!., 1882, pago 776).

O quadro quo ora vos apro$entamos portonco ao interes
santíssimo livro de H. M. FEL"J~: Technical Educalion iII
a SaxoD Town. Pnblished rorthe Olty alld Gnilds 0r LOlldon
IlIsLiltlte rOI' Lhe AdvalltelllenL o( Technicnl EducatlOD. Lon
don, 188L Pago 28.

Synopse das instituições de -ensino sax.onias sob o xn.inisterio
da instrucção publi.ca, elD. dezelD.bro de 1878
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PoDuH~o no 10 de dezembro de 1875 : o" :> .. to

~~
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tJ~ ..,
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2,760,586 habitantes '" ~.,
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., .. "' .. to
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No 10 de Dezembro de 1880: 2,972.005 hab. (') ~~ :l'" ~

g o " ~ .. ~'"o" "' " g 'n
.,
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" f5 o :;;

~~ :> "' " .,
:> z z ~ "z z

i. Universidade (Leipzig).................. 1 3.172' - 165 22J:7735000 51f.! 5083500
2. Escola Polylecbnica (Dresde) ........... 1 6H - 43 78: i 73,)000 132 312~000
3 GylOnasios .............................. 13 L063 147 284 436 :357'lOOO 652 497 000
4. Escolas Reaes (Realse/lUlell) de ia classe .. i2 3.5:21 151 239 391.: 3~1,,500 3 3 500,,000
5. ~ ~ ~ de 2:\ :. .. 20 2.SS~ i31 215 217: 399,~50g 316 338$500
6. Esco!as Normaes (sominarios) ............ 18 2.600 H~ 269 312.1.71~5oo 478 3i 6,)500
7. Institnlo para fOI'mar professores de de-

senbo e gymnaslica................... i i4 - I. 3:716,)000 7:160,$000
8. Escolas superiores do seIO feminino .... 2 75t. 27 35 31: 8995000 54:3890500
9. Pensões aos professores das escolas su-

periores .............................. - - - - - '.5: 7758000
iO. Escolas superiores par~icnlares......... 4 6~5 30 63 ? ?
11. Escolas cle aperfeiçoalDen~o (Fortbi!dllllg-

scilulen) ... , ......... ................. L866 68.64 2.621 ~
12. Escolas elemenla,'es publicas., .......... t, ,13'. 151.32'. 9.668 6.820 4.923:81.785OJ 6.873:9268000
13. Escola em Bodenbach .................. 1 69 2
14. Escolas annexas :\s Escolas Normaes .•.. 17 L 919 69 - - -
15. lnslilulos de surdos-mudos.............. 2 301 25 39 37:5158000 89:096,)000
i6. Escolas elemenlares particulares ....•.•. 99 7.575 ? I 596 ? ?i7. E colas de aperfeiçoamento particulares. 10 t,251 ?
18. Professores e aias de casas pal·liculares. - - - 8S ? ---- --- --- ---

Tolal. ... , ............ 4.201 549.372 12.985 8.860 6.579: 4450500 9.615: 8i50500

(.) GOTIIA.-AllllaIlGck de 1S80, pago 467.- Alllla'lIlck de 1882, pago 478. Póde-se, pois, a.aliar em ponco
mais de 2.EOO.000 o numerO dos habitantes cio reino em 1 78.

Este quadre uão incluo as despezas com os institutos do surdos-mudos.

Neste momento chega-nos ás mãos nm imporlanlissimo documento ameia! dos ESlados Unidos, a e Lalisca mais com
pleta e recenle, que se conhece, do ensino em todos os paizes. E' firmado por Mr. Jo~u EATC~, o cbefe da reparlição
1lac ional de inslrueçiio publica na TJnião Americana, e traz e te litulo: COMPARA TIrE STATISTICS OF ELBMENTARV,
sec ONDARY, .ANO SUPERJOU EDUCATION lN _lXTi" PnIXCIPAL COOXTRIES. pnSPAnso DY TUB UXITBO STATE5 DonEAU OP EDUCATION
FROlI Tne MOST nECEXT OFFICIJ.l. nEPOr.TS A...'\'D OTIIEn AOTIlE~TIC souneBS. i8S2.

Dosse ~rnbalho eltrabilOos as infonnações seguinlcs:

;
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CJ:ue O" esforços de. Henry, Bar~~rd neste.sen-I seguiu subordinar as edificações escolar·
tido têm cconomlsado a Unluo AmerICana es. (1.)
muitos milhões de dollars, graças ás sabias I -({-)-B-u-,s-s-O'-':-R-,pport de Pltiladelpll., pago !í3.
disposições a que a sua propaganda con - A construcção das casas escolaros cusla, termo médio'

ESCOLAS PRI.lIARIAS

PAIZES POPULAÇÃO
POPULAÇÃO

ESCOLAR i- .......... -
SUMEno ALUM'OS PROFEssonES

Estados·Vnidos ........... ÜO.!55.783 15.302.862 (II) !88.9i8 9.729.!59 280.812.
Argolia ................... 344.749 (o) 73.025 (<1) 659 7U60 L260

Alsacia-Lorena ........... L571.971 26J.000 2.930 247.619 ol-.80J

Argontina (Ropublica) ..... 2.i21.775 503.073 L946 H6.244 5.893

Austrla ................... 21. 752.000 3.!22.863 i5.i66 2.i34.683 3U96

Badon............•...•..• i .570.!89 2\3.567 L937 245.369 3.603

Baricrn. .................. 5.27i.516 745.25! U8t, 841.304 H.921

Bolgica ................... ü.403.006 772.0i6 5.729 687.71,9 H.808

Bombaim (Prosidoncia de) !6.383.422 .................... 5.343 3i6.974 ............
Bromen .................. !56.229 !8.000 52.000 20.000 400

Britisb Burmah ........... 3oi54.4 .................... 3.!24 80.292 ............
British Columbia .•••.•••. 60.000 2.734- 51 2.!94- 58

Jndia Ingloza ............. !86.000.000 ..... " .~ ........... {4.705 6!5.744- . ...........

Cabo da Boa Esporança ... 7~0.934, .................... 912 72.099 ............
Chili. .................... 2.068.4.1,7 .................... Li75 65.589 . ...........

Dinamarca ............... L940.000 240.500 2.94-0 23L953 3,1,64

Equador.................. L300.000 .................... 4-31 22.464 ............

ElITPto ................. ,. i6.952.000 .................... 5.562 i67.-175 . ...........-
Inglalorra o GaBos ({) .... 25.968.28& 2.500.000 {7.74-3 3.895.821, 72.80i

Finlandia ................. 2.028.021 350.000 5i3 26.963 720

França ................... 36.90:;.788 6,1,09.087 73.764 1•• 91.9.59i H9.670

Allomanha ................ 4-5.!49.{j2 7.500.000 80.000 7.200.0JO 200.000

Grecia .................... L 679. 7i:i 240.000 1.46;; 92.050 1.636

Hamhurgo................ 1,54.041 5UiO 264 56.900 L3iO

Hawai (Ilhas) ............. 57.98J .................... 207 6.9i1. . ...........

liosso Darmstadt ..•.•..... 933.94'. {42.000 988 i38.8i3 1.697

Hungria .................. i5.66G.000 2.m .950 !5.486 ! .559.636 20.717

Irlanda ................... 5.i59.339 .................... 7.522 L03i.99à 10.489

Italia ..................... 28.20J.620 4-.527.582 43.530 2.05i.9í7 4-~.530

Jamaica .................. 5:;8.254 .................... 681 56.382 . ...........

Japão .................... 32.794-.897 5.251.807 25.459 2. i62.962 59.325

Luxombllr:;o.............. 204-.000 33.000 673 30.477 660

Malla .................... !5U98 ..................... i79 9.546 ............
Moxico ................... 9.3'.3.470 .................... 3.i03 349.000 ............
HoBanda ................. 4-.060.580 600.000 3.852 540.995 :13.298
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Eis os fundamentos da disposição do nosso Iprojecto, que obriga o governo a fazer imme

em Paris, cerca de 500 frs. por alumno ; na Belgica a das I------
escolas urbanas importa om 550 a 600 frs. O" das rurnes em fr5. NAnJoux: Les écol. publiq. ell Hollande el ell Belgiqne,
20U a 250 frs.; na Suissa o preço tem subido a tODO o {,250 pago i38.-Les kol pllbl. ell Sllisse, pags. i69,iSO, i8 • 205.

UNIVERSIDADES
-

INSTITUIÇÕES DE I 'STRUCÇ.:\O (Illsliluipõcs de ensino superior, com
SECUNDARIA qlwtro ou ",ais (acuIdades

complelas) DESPEZA DO GOVERNO CO),i
A INSTRUCÇii.O

- ---- - - 1" -
NUMERO - ALUMriOS l\OYERO ALU.lINOS

I

2.i62 i96.499 ( b ) ( b) (o) Rs. i63.59i:858s000

................ .................... ................ .................... ( e )

96 i2.2i2 i 799 3.000 :000,)000

25 Lii4 ! 1.495 {'882 :9925000

229 60.000 7 il.ODO !3.000:000.)000

43 6.081 2 i,606 977 :0948000

221 i3.936 3 3.291 8.000:0008000

229 i8.508 4 4.052 4.934 :800BOoo

292 i9.956 i 654 2.447:054$000

26 3.768 .... - ........... .................... 560:000:\'000

36 i,247 ................ .................... 826:t588000

................ .................... ................ .................... 94:0728000
-

i3. 252: 7006000................ .................... . ............... ....................

5 309 i 300 796 ~4805000

i6 2.60. i 724 92i:i74BOOO

26 3.000 i L250 640:000nOoo

. 7 910 ................ ....................

................ .................... ................ .................... 894: 6403000

................ .................... 5 .................... 27.498: 6308000

47 7.383 i 694 i. 2ô7 :652$000

U36 i53.32'o, (g) i 58.i59 a (h) 44.000:0008000

!.SOO 500.000 22 2'•. i76 ( I)

230 i3.52i i ~26 990:4:;48000

i4 i2.335 ................ ....................

3 250 ................ .................... i78 :0403000

2i 6.36:; i 420

i54 37.4iO 2 3.090 4.600:0006000

.... ........... .................... 3 .................... ( i ) 5.35>:i60Sooo

i87 i4.428 21 9.364 i2 .000: 000,)000

................ .................... ................ .................... 204 :9208000

389 20.522 i U50 2.362: 200,5000

20 3.50~ ................ .................... 200:0005000

i29 3.361 i i68 i6i:i40S(lOO

93 i5.437 ................ ....................

76 6.908 4 2.i59 5.oo0:ooo$)00

"
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dia lameo to plaoejar, e orçar a sul~ ti.tuição das I X VI
aclulles ca. ~ de aluguel PEr edlficlOS .appro- no FUNDO ESOOLAR.
priados, assIm corno a creaçao do.s 'p~edlOs ne- I .. ... .
cessarias para satisfazer, no mUnl~JplO neuLro, I A Idea, a que. hOJe esLa br.Ii~18nLeme~te h·
ás oxigencias do ensino obrigatorlO. I gado o nome do Iilustre ex-mtnlstro do lrnpe-

ESCOLAS PRIMARIAS

POPULAÇÃO
PJPULAÇÃO

PAIZES ESCOLAR - ~ -
NUMERO ALUMNOS PROFBssonBs

I

Novo Brunswick•.•....... 32U29 .................... i.368 65.631. LUO

Nova GaJlos M~ridionaI. ... 71.0.836 ............ ~ ....... L357 H4.8H 1..824

Nova Zolandia ............ 534.008 .................... 1.40 8.284 .............
NOl'Ooga .................. 1..81.3 .•·21. 302.000 4.736 26L622 4.030

Nova Escossia .••• '" ..... 440.585 .......... . ........ 1..877 80.i89 1.938

Ontario .................. 1..913.460 492.36) 5.077 51.4.295 6.473

Portugal. ...•.•.••••••...• 4.{ S.MO 615.949 4.5iO {98. i31. 6.000

Principo Eduardo (Ilba do) 1.08.928 .................... 1.86 2L60i 463

Prussia, .................. 27 .251.067 5'.503.970 36.500 4.8i5.971. 6l.i34

Queboc.................... l. 358.1.69 .................... I•. 3iO 234.705 6.1.32

Quoonsland .. , •..•••...•.. 20[3.525 . ................... 31.4 l.L380 924

Romania .......... ' ....... 5.000.000 700.000 2.3{9 i08.824 3.65i

Russia •••••• _............. 78.500.000 i5.000.000 28.357 i.213.325 .............
Sale-Woimar............. 309.503 50.000 225 5i. 250 1..300

Salonia (roi no) ............ 2.970.220 450.000 2.i34 45L324 7.2i9

• iO.336Escossia ............ ...... 3.734.370 561..600 3.0;;6 534.428

orvia .................... i,338.505 . ................... 507 22.756 m
o

1.0.578 837Australia Meridional. ••..• 279.865 .................... 370

Bospanba................. 1.6.507.000 2.603.265 2B.H7 i. 410.1.76 20.022

Suocia .... _............... 1•.•85.542 765.6.5 8.770 598.35~ 9.3H

Suissa ..... _............... 2.669.{47 41.1. 794 5.088 l.H.758 1.0 .1.56

Tasmania ................. H5.705 .................... 1.6~ 1.2.453 ............. -
Victol·ia .................. 85S.562 . ................... 2.307 257.857 5.522

Wurtomborg .............. i,9iO.220 295.923 3.955 275.000 5.887

( a) Só se iocluom aqui as oscolas publicas.
(bJ 351. faculdados do lOUras, com 32.553 alumnos; B3 faculdados do sciencias, rondo 9.785 discipulos; {42 fa

de medieina, com 1.4.006 di eipulos. Total: 744 faculdade-, com 64.720 alumnos. Ha, ainda, 227 instituições
(c) Esta dospoza abrango aponas as escolas primarias e os iustitutos espociaes do cegos o surdos
(d) População europóa sómonlo.
(el Incluida no total da dospoza em França.
(() Orça-so o subsidio oscolal' tomaudo por baso os algarismos da froquoncia nas oscolas, a qual reCoro-

mativo do croanças de 7 a 1.5 annos, submet~idas á lei da freqooncia coortiLiva. Nas oscolas so comprobon

t
U) Abraogondo 85 faculdados.
!l) E.ta despoza rofere-so :\5 oscolas primadas o normaos om França o suas colonias.
i) Esta despozll refere-50 oxclusivamente ás os~olas nacionaos.

I mÓr parle dos paizes nomeados neslo mappa têm e colas do thoo:ogia, modicina, Iycous do mulheres,
escolas tocbmcas e polytechnicns, Ioda "ia, rocobera olla noticias, que se rosumem assim: na Auslria, 80scolas
03tudantes; em Mnnicb (Baviera), uma e;cola dessa ospocio o 900 discipulos; em Copenhague, uma com
lUesse-Darm ladt), uma com 500; na Bnogria, duas o 900 estndantes; na Halia, 9 com t.500 aJumnos; em
1.0 o cerca do 6.000 estndantes; na Russia, iO e cerca de 5.000 alnmnos; em Dresde, uma oscola polylo
di'eipulos; em Zurieb, 627 a\umnos na escola polylecbnica foderal.
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rio, o Sr. Rodolpho Dantas, é uma das que, Itodo. Não temos para essa idéa, pois, que sem·
desde/o começo, mais nos preoccuparam, e pre cogitamos em realizar, senão applausos.
fizera objecto de/mui detido exame na conra- I «O imposto escolal' é o melhor dos impostos»,
rancias do relator da 'Vossa commissâo com esse Idizem os americanos; e o inscrevem, em cons
nosso eminente administrador e homem de es- picuos caracteres, nas paredes das suas escolas:

UNIVERSIDADES

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

INSTITUIÇÕES DE INSTRUÇÃO
SECUNDARIA

(Institllições de ensino superior, com
quatro 01' mais (acu/da:les

completas) DESPEZA DO GOVER 'O COM
A INS'!'HUCQÃO

650 i63.1.0i ii. .!2.8i3

i l.6~ ................ ......................
i8 2.ioo i 500

i3 705 ................ ....................
'iO~ tO. 574 ................ ......................

i7 6.883 i 524

36 2.600 ................ ....................

326 I 58,1.78 I 8 7.275

63 3.000 .i 538
I' I

47 'iL226 i 3.276 .
,

. · •...h.· .... · .. ..........,.......... ~ ....................

20 1..800 ! 800

NUMERO

4U

AlUMNOS

618

7.874

... ~ .

NUMERO ALUM1iOS

2. tOi :~90S0oo

800: 0006000

340: i8680aO

5.778: 6946000

i.OOO:ooOSVOO

i82: 2[46000

20. 000 :OOOSOJO

74 :41.88000

j .O[2: 530&000

2.000: 000$000

l.8.000:00ObODO

3.000:0008000

'3.472: 3218000

800:000~OOO

........................t........... . , .

• 2UO I i5.000 tO "i6.87!.

96 :i3.337 2 4.959

................ 30.H2 3 957

.................................... a i 30i

i56 I l.5.905 ! i,2)7

5.DOU: 0008000

!60:21O[000

5.688: 3908000

4.oo0:oo08UUO

cuidados do thoologia, com 5.21.2 ostlld~tos; II!i faculdad·os do -dir.oito, com 3.i34 i1umnos; -120 faculdades
do instrucção suporior para o soxo fom~nino, com i9.~02 alumuas.
mndos.

so a individuas do 9 a i5 annos do idado. A população osco:3.1' supra iudicada reJll'osoota o numero esli
dom as oscolas infantis (in{allt sc1l00/s). •

otc., dos quaos a ropartição nacional do ensino nos E.tados -Unidos -não P03SUO informaçõos omciaos. Do
lochníeas ·superioros com 5.000 alumnos; em Carlsruho (g,.. due. do Dadon), ! oscola polytochnica, com l. 200
SOO alumnos' om Boi ingfors (Fin1andia), orna com iDO ostwlalltos; em Athona~, uma com 582; om Darmsladt
Amstordam, ~ma oscola poly/tochoica, oom 3i!. discípolos; no Parlo, uma oscola com i50 alomnos; n!, Prus'ia,
chnica o 600 discipulos; oa Soocia, tro', com 550 alumnos; em Stultgart, orna oscola polylocholca o 1..200
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(i) V,CT. DR DRAseo: Lo. C0l11mUne eL 5011 systeme {illallcie,'
ell Fral/ce. Trad. de l'allemall/l par PLATON DR ,VAXRL
(Paris, iS79). Pags. 91, 94.

(2) PAnL BRRT: RIIpport 5111' la loi de l'ellseigll. primaire
(Paris, iSSO). Pag. 96.

(31 R,PPRAn: L'iJlStr. pllbl. dans les E'tats du Nord,
pags. 51, 52.

(i) ,Duranta muitos allnos., dizia MI'. Gilmour, cm
iS7U, Iln National Erlucation AssociaLion, • Now York tem
levautado, modianto taxas instituidas pelo Estado, corCa
do tros milbõos do dollars. (Rs. 6.UOO:OOO~OOU) ,para a
sustontação das oscolas publicas; o rosto d3 somma procisa
para a subsistoncia dollas ó obtido pur moia de impostos
loc30s. A. importancia do dinboiro actualmonto dospondido
com os intaressas da oducação orça POR ONZE A DOZE .m
LUÕR DR UOLLAns. (Rs. 22 a 2~. 000: 0005000). ,Não ha
taxa paga com llIais satisfação (more cboorfully), do que a
qlle !e destina a prepara,' das crC4l1f'ls de hoje bons cidadãos
fll,cLllros .• (Circulars o{ Illformo.l. of the Bureo.u of Educ.
~. 2-iS79. Pago iOS.)

(2) R'Cll. CannES: Specches 011 qllesL. of public. policy,
pago 6U2.

(3) D. F. SAR1URNTO : In(orme sobre el estado de la Edil·
cacioll COIIlllll ell lo. capilal. Buenos Ayres, i88L Pags. 45,
47. 56.

<i. Tlle schOfJl tax is the best tax» (1), ao lado I«o trabalho do homem é tanto mais pro
dest'outra verdade capital: «Education is the ductivo, quanto mais cultivada a sua intelli·
strenglh a{ the ReptLblic. A eduGação é a força gencia»; que <i. o proprietario tem o maximo
da republica. • interesse em que a instrucção se di.ffunda}) ;

Agrande confederação da America do Norte que « não ha uma chacara, um banco, uma
devc, em grandissima parte, a energia da sua fabrica, uma loja (salvo a tavcrna), cuja
civilisação, a celeridade do seu progresso, a renda não cre ça, em sendo moralisada e
estabilidade das suas instituições á seriedade in truida a população da localidade.; si, ó'entre
crescente, com que executa essa Ici funda- todos os dados que a historia e a sciencia eco
mental de toda a existencia livre e prospera nomica têm apurado na successão dos se
entre 3S nações, o grande principio da contri- culos, e especialmente na edade contempo
buição directa da mas.a popular para as des- ranea, nenhum ha mais ineluctavel, mais pro
pezas da instrucção publica. Daniel Webster, fuudo, mais fatal do que esse nexo vivo entre a
a maior personilicação da eloquencia naquelle educação e a riqueza,- não ha impostos contra
paiz, dizia: « Neste assumpto, a nossa idén é os quaes menos assista á propriedade o direito
que todo o homem está sujeito ao imposto na de queixar-se, do que os consagrados á es
razão da sua fortuna; pouco importando tenha, cola. ElIes não constituem uma finta á pro
ou não, filllOS, para aproveitarem a educação priedade, mas uma economia, que se capilalisa
que paga ... E', ao nosso ver, um systcma ue a juros compostos, um emprestimo que lhe
administração prudente e liberal, que simul- será restituido no centuplo.
taneamente aliança a propriedade, a vida dos Eis a nossa indestl'Uctivel convicção,- a que
cidadãos e a paz social. }) gerou o projecto do fundo escolar,- a que nos

O me~mo pensamento sustentava, na Ingla- leva a apoiai-o calorosamente.
terra, perante a camal'a dos comm uns, em 1.851, Antes, porém, de estudaI-o por miudo, lan
o panido liberal, defendendo, por orgão de cemos os olhos pelo que se dá nos paizes
Cobden .. a proposta da creação de um regimen civilisados.
de tributos Iocaes em beneficio da educação se- FnANçA'
culal' do povo. « O plano a que adhiro », ob- '. ').
servava elle, « está em habilitar a parochia a Segundo a lei franceza de. -:g,. de Julho
tributar a propriedade para a subsistencia da de. 1.867, art. 8,. todo o mUlllclplO q~e se
in trucção leiga, Taxe-se a propriedade, con- qUlzesse aproveltar.da faculdade" outOlgada
tribuindo cada proprietario, presente ou au- pela de 1.5 ~e ~alO. de 185Q, aI t .. 30, de
sente, para a educação do povo. Estou firme- manter esc0.1o.s glatultas, podl~ consignar a
mente convencido de que o dinheiro não páde esse fim,. alem dos. seus proprlOs recursos e
ter melhor emprego. » (2) d~s centlmos espeClae~ creados Qela fi.les~a

a Republica Argentina os estadistas mais lei, o producto de u.ID; Imposto ext!'a0.rdmallo
ahalisado nestas questões não se pronunciam de 4" centlO?os .a~dICl~naes a~ .prmc!pal d~s
de outro modo. « La regia es que la pl'opiedad quat! o COnLl'Jbnl.çoes dJrec~as, Isto .e, podia
sostenga laed1~cacion}), escreve o Sr. Sarmiento, eleva.!' ~ 7 centesll~:lOs (1) a,lmportancta da con·
deplorando 'que a contribuição escolar dos tnbu,lçao. :acultatlva ~as co~mu.nas em favor
dois por mil, estabelecida em Bnenos Ayres, da gla~uldade.do ensmo p';,lmarlo.
se circumscreva á propriedade territorial, em A le! W~ddlUgto~,. de 1.817, fi~ou o n~ID;ero
vez de recahir sobre toda e qualquer proprie- dos centeslmos ~ddIClOnaes entle um mlDlmo
dade, « como es la práctica de tudos los otl'OS de 4, e um ?1axlmo de 7. . ;-
pueblos.» O remedio, pondera elle, «seria re- Pelo projecto (Panlo Bert) da. co.mmlssao
parar os defeitos, tão manifestos, da contribui- parl.ament~r de 1.879! todo o con!nbumte, de
ção directa, fazendo-a recabir sobre toda a dU~I.da a Importancla d.as d~açoes e ~egad?s
espacie de propriedade, immobiliaria, mobilia- ~31 tlcular~s, . con~orre,~Ja ~.ara o ser;lço, di
ria, pecuniaria, como se acha estabelecido Iecto da!.n trucçao. ~lImal1a com .0 ".alor de
entre outras nações.» (3) 1.8 centeslm?S ~c!'dICIO~aes ao prmclpal das

A ser cerLo, com effeilo, a ser irrefragavel, quatro contnbUIçoes dLrectas. (2)
como todos os factos o evidenciam, que (ser- SUEClA. :
vindo-nos das palavras de Horacio Greeley) .A constrncção de casas escolares é effectuada

á custa dos proprietarios territoriaes de cada
parocbia, tributados na proporção das suas
propriedades. Todo anno ediücam-se alli cen
tenas de casas escolares. Em 1.867 con·
struiram -se tí,00. (3)

Todos os habitantes, nesse paiz, de 18 a 60
annos são adstrictos ao imposto de 4,0 ares
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Tomada a média ohre esses tres periodos
Onnnceiros, ilverigúiI-se que a imporUlncia das
taxa locnes nes e triellllio l"únCOI'l'er3 p'lra ii
su tentação das escolas á razão de j:i3. ia/o,
no paiz df1Galles, e 02.8 %, na Jn~laterra. da
receita total destinada a esse ramo de serviço.

O valor dos impostos locnes pagos às caixils
dos con elhos escolnres (school úo rds) no
triennio de i877 - 80, para supprir a iII of
fioienciil da renda geral dlls escolas (scl!OoZ
(und) , consta de te outro mappa :

(i) Ib., pag. 73,.
(2) LAVBLEYE: L'illstrw;tioll du peup/e, pago 127.

(3) CAM80N: Butletill de /a Sociélé lle Législatioll Oomparée,
me"ço i87J, pago 161.

(I.) BAUOOUIN: R'PllOrl s!Lr l'é/a! ac/uel de l'enseigll. spéc. et
de l'ellseigll. primairil ell Belg., ell Altem. el e'l Suisse, pago 424

(5) LAVELBYB : Op . cit., pag. 242.

(6) Ib., pago 253.
39

Nesta provincia bollanàeza, ob ervando-se
que a frequ~ncia escolar decrescia numa pro·
gressão continua, um rel-,u!amento de 1839
impoz aos paes de familia, por cada filho,
comparel:e se, ou não, á escol,1 publica, ~alvl\ \ ~ ~ ~ I :g
si recebe se in trucçàt) em Casa ou estola par- ri') I ~ I .
ticular, um imposto eSlJel·ial. A con equencia j § ~ ~ ãô
foi subir rapidamente a ailluenl:ia de alumuo , ~ --e>=---II-----:f'=-,,----,,;$l=-.----'1-cCO=--
reduzindo·se a algarismos insignilicantes o i=< I "" e> !:
numero dos ausentes. (o) ~ (~ ~ I :i"; .'

INGLATERRA: P:; 1 ~ i? I ~
O quadro seguinte demonstra a proporção ~ ~ <.l I co ~ :g

em que se 3clJam as varia fontes de receita ",. ....,-=<"""""'"~"""',..;;;co...,."""'..J1~~~~~"'::::."=";a=~ ..

corrente (não comprehendidos os emprestiLllos \="'a>:ãl~_~-="'""1I '" _~:::g,- 'O~:co:;::r:..·.·. :'g;",~. I 3:para obras de Caracter jJel'lIlanenLe) em re- ~.... .;~ ::: _ I f.:::
lação á renda total das escola, nos tres exer- ... I ~
cicios de i877-80. ct:

~ I ;
~ I: ~~~~I:
~ t-

I
~~~I~

~ Q g ~ ~ " ~.'
~

cada homem e 20 cad:! mulhpr, arrecadados
pelos agentes rlo governo e entrt'glle á auto
ridade p:trocl1i;d, em lJiln 'lieilJ d" en'irro po
pul:!r. - (L. de i.J de m:!r '0 de 1846.) No caso
de in~ufljtiencja, inl:urllbe:is parocbias trillU
tarem a cllda Itaú tUltle tom uma lUxa supple
meut,]f de 6 a i8 are . (I)

SAXO.·U:

Uma das fontes da renda que cohre ilS
despezas com a instrucção geral, é Ullla taxa.
proporcional ao haver~s de cadil individuo,
paga por todos ús municipes, sem exce!Jçào,
de todas as COOlmunas. (2)

SurSSA. :

Os município mantêm ilS SUilS escolas me
diante o cabedal e,colar, as multas e o pro
ducto de varias direitos. A ·siste·!lH:s, ainda, a
attribui~ão de, sendo preciso, imporem um tri
buto special, que recae obre:ls pesso<:ls e a
renda. (3)

l':o cnlltão de Zurich uma das ba'e do
fundo escolar é uma c/Jntl'lbuição) paga pelos
babitantes, a cada acquisição ou mutação de
direi LOS. (4)

LUXEMBURGO

Na ta região uma da. cau-as que mais têm
cooperado para o alllpllssimo desellvolvimento
da instruc'ção popul"r, é a mesma que se as
signala pelos mais benefieos re:;ullados em
G ollingne e no BaiÃo' C;madá : a t,lxa es·
colar, em vez da remulleração esco!ilr. Nota·se
que, emquullt', I'sta ra,.ei(~ a (?'equencta escoll1l',
aq//ella a estimula-. (5)

GRONINGUE:
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v3stas e uniformes pl'oporções cm todo o paiz.
Em maio de 178~. JeITer on, no congre so fe·
deral. como presidente d<1 commissão de orga·
ui nção do territorio do oceitlente. propoz que
se « separasse, para a manuteut;iio tlas e colas
publicas, n secçfio central de cada t',wnship.,
A idéil lriumpbou no parl3mcnto dn União, e
a ordinance tle 20 de maio de 17!J5, encorpo
rada mais tarde na de 1787, eSlatuiu que se
consagrasso a essa appl icação eS!Ji'cial « n sec
ção n. i6 de todos os townshps », firu13ndo
este principio « famo o lia bistoria dos E-ta
dos-Unidos»: que « a trigeslIna sexta parle
das terras publions seria propriedacl,e das es
colas " ou, por outril, serviria para a base de
um fundo escolar perpetuo. A' medida fJ ue a
colonisação se estendera para oeste, 3S terras
ad juirida ora ao indios, or:l a varia nações
européas, ora a E tados que, teudo-se inaugu
rado com e "rstencia distincta, fundir'am-se
mais tarde na "rnnde federação, foram sub
metLidas a uma divisão geometrica I) uniforme,
em quadrado dc trinta e seis milhas de su
perficie. E:ses quadrados, que receber~m o
nome de tl,wnships, representando cada um a
circuLUscripr,:üo convencional de Ull!a fntura
commuda, cons ituem a unidade territorial
do paiz, subdividindo-se, com :l mesma eX:l
cti dão mathematica, em trinta e seis sub
secções, cada uma de uma milha quadrada
(66,0 !lcI·es). A dispo.i'âo da lei de 1787 foi
rigoro amente Dpplicada a todos os Estados e
territorio estDbelecidos até ao anno de i8q,8,
no qual se legi lou, para todos o novos ter
ri torio~ e Estados, que a dotação das escolas
abrangeria, além da secção decill1a sexta, mais
a trige ima sexta secção de cada township, i to
é, ao todo, a decima oitava parte da área total.

-.C> 'o
~ o Põ r=

oe t:D o ~

~ ~ ~ '1:)

~ ~ f:,., ~

No correr desses tres anno~, pois, a média
d:ls taxas locues, nessas duas divisõe3 do Reino

Unido, ascendeu deJ6,·59 d. Inglaterra ~ a
/ií.02 d. Galles ) (

{ ~.i d. Inglaterra}. nl"'arismos estes que
ú.7 d. GaIles ' o

expri mem o onus, com· (fue é di rpctámen te
gravada pelas localidade a materia contri
buinte em beneficio da etlncaçfio p, pu lar. (1)
Conseguintemente, é do cerca de 2.08 % na
Inglaterra e 2.5 % no paiz de Galles a pro
porção com que os valores tributarias do paiz
concorrem annualmente, pelos irupostos lo·
caes, para o serviço das escolas.

BAIXO CA1'lADÁ:

Todos os chefes de familia, ml'nos os indigen
tes, nes a provincia colonial da Inglaterra,
esl1ío sujeitos a um;) contribuição mensal, .que
se eleva até dois shillings (i~fJOO), por meni
no de edade escolar, frequente, ou noo, a es
cola publica, durante os oito mezes do nnno
lectivo. (2) A ·taxo, portanto, or('a :J 8~000

annualmente por cadu creança que o pac de
ülmiJia tiver sob a sua IlUtor·idulle. .

ESTADO" pXIDOS:

Dotacão territorial das escola~.- Data da
érn colonial a pol itica de re en ar, na organi
sação dos condados e towllsltips. lotes de ter
renos, consagrados ás despezas do ensiuo po·
pular.

Desde os primeiros annos, I,ol'ém da
emancipação Ilacional essa irléa foi .'y. temati·
sada pelo governo da repubtka, adljuirindo

(I) Reportortlw Cl/IlImiltee or COllllei' 011 Elucatio>! (E II' I I
glallà anà II'ales). i880-81. Pags. x.'O'(-: .:X. (Dil'isilO normal de cad~ LownsLJir, COID as secções

(2) LJ.VEt;:YE: L'j'l.!/rIlotioll à" 1'e"p'o, p3l!. 1ü2. escolares. i6 e 36.)

Assim, considertlndo o 111 timo anno (i879
80), se vê que, só nn Jnglaterr,J pr"prillmente
ditn e no paiz de Calle~, eOll1 e clus~o da
E eosf;ia e UII Irlanda, II ~OO1ma di trihutos
10011(':; arrecadll'()o pelas ~!Utorid3des escolare
subiu a .f L562.385, ou cerc:) de d":::escis mil
contos de 1'fjis. -

A quota mé :a (averWfe rate) que essas
som mas repre:entam por libra esterlina sobre
o valor da lW1teria triblltavel nos di.trictas
(on the "ateable value o{ dist1'icts), é :
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Não é tuelo. Na organisação de todos os Es
tados constituídos desde o anno de 1800
(-excepto o !faina, o Texas a \Vest Virginia
a os tenitorios do Novo i\Iexico) a União tP[l
resenrado dois ou Illai towl!~hips para a do
tacilO (le UIll:l universidade. Os l" slados que
têm recebidO' mais de dois towlls!lips, isto é,
mai de 72 mi Illas quadradas (46.080 (lcres).
silo: Ohio, 69.i20 atl'es: Florida e Wiscou
sin, 92.100 cada l.un ; 1Ilinnesota, 82.6'tO. Em
1862 se promulgou uma lei doando terras aos
Estados a beneficio de imtituições de ensino
llg'l'icolas e mecanicas. Os terreuos distri~
buidos em virtude desse acto sommavalll, ate
ha tres nnno , 9.600.000 acres. nn quinze mil
milha • ql.ladf'~das. O Texas, de 'de a un ad
missno á republicn federal, tem separado llill
terras p:lr,1 o ensino publico 1.239.1.12 acres,
ou i.9il6 i/o milhas superficiacs. Mais ;j7.651..01
acres têm siuo li b()l':J!isadas pele cong-rcsso a
heneOcio de in. titutos esreciaes de instrucção.
A California, o Iowa, o Kan as, o Wiscousin,
o Oregon e o Nl"-vnda votaram ás despezas com
este ramo da adminiEtraeffo o 500.000 aCl'es
de terra de cada um "delJe". perfazendo ao
lodo 3.000.000 acres ( 4.687 1/2 milhas
quadradas), que lhes tinham cabido, « fOI" lhe
purpose oj'internal impt'ovement», por força da
lei de q, de setembro de i8fr,I. Em Sllmma,
conforme os calculos publicados pelo presi
dente da Geneml Land Oflice, a somma da do
tação territorial d~s escolns pri ma rias sobe a
79.576.794 acres, 01l1:'t!~.323 milhas quadra
das, suprrficie maior que a das ilhas Brita
nicas. Estimando-n a 1 dollar 25 cenlavos a
geira (am'e), a renda total st'ria de LO' lJ,.904,

'por anilO, producto equivalente a um capital
de cerca de quareuln mil contos.

Esboçada assim esta sllccintn noUcia da
propriedade territorial dns escolas, indica
remos ligeiramenle as varia fonles da renda
tributaria do ensino. -

.llabama. - Di põe a constituição de le
Estado (1875):'

«. A legislatura pro"erá aos meios de levan
tar uma contribuição annual, que não pas e
de dllla'r (; meio (35000) por cabeça, se em
pregArá em manler a escolas publicns, uos
districtos oude fôl' collectada.» (Art. XlI,
sec. lJ,.")

As taxas cscolal'p.s e.·istentes hoje no Ala
bama são: taxa do lJ:stadn U'jO (MOOO) por
eleição (on each poU); do condado, taxa nlio
e. cedent a 10 cents. por cada /!t iDO (i) sobre
n propriellade avaliada.

Jlrlw/lsas.- A Sua constiluição (de 1874)
uotermina:

« A legi latllrn decretará leis geraes .para
a sustentnção da e'colas populares medlanle
impo. tos, que não excedam de dois por mil
sobre a propriedade tributa"r] no E tado, e
contribuições tlOnualls, per capita. de 'Um dollal"
P01' habitante 'val"~o, maior do 2~ annos ..A
legislaLura podera, ainda, auto~lsa.r_ os dI 
tricLos a levantarem uma contnbulçao, que

lir ~jSlJal roprosontativo rio dnllal'.

não exceda cinco por mil sobre a propriedade
sujeita n impostos.» (Art. XIV, eco 3". )

Em 186!J rerubia n capilaçüo eseolnl' sobre
79.5!l,4 IW!'iLunt s. (1) .

Em . ~7'J os Impostos es olare consistiam
em: taxa do Estadu, ::. mill. por ,St; Lnxa
eleitoral d" 1$1; do districlo, Illaximo I) mills.
por dollnr.

Cali{m';lÍa.-lmpuslo. gel:~t do r (4- 6 ).;
impostos t1e condado (excepto no (le S. Ft'an
cisco), 50 cents. por1$100; taxa districtal, aLé 1
por cento. En!r~, ainda, na renda escol~r me
lade do pn,ducto do poll taa; (Imposlo eleitoral).

Renda ·,c.olar em 1.871: 1$ 2.94,6.308 (Rs.
Õ.892: 616 .000).

Columbi(l ((;i triclo de).- População cm
f8iO: B1.700 allllns. Receita escolar em i8i:2:
1$lJ,79.995 (Rs. 9ii9:990aOOO). P;lra ~ste total
COlltribuil'[~m os impostos com: 8352. 2M (Rs.
70lJ,: 4811~0(.0).

Colm'ado. - Até G mills. por ;51, ta a do
Estado; do' condados, 2 a 10 mills. por 1.
Aeereseem tax;lS districLaes.

Connctiwt.- Do Estado, quanto 'eja mi ter
panl, com a renda do fundo escolar (sc/IDol
{und), perf Izel' ;~ .1. '0 (Rs. 3~000) P?I: ~reanç~
cm edade . ir a e,cola. Dos mUnlClplOS, ate
1 millcsilllO. I\hiÍs: taxns de distl'iclo.

A taxa lJ111nit-ipal (lown tax) uo exercício de
1872-73, I end"u [$ 6'1..837 (Rs.1.283:674- 000),
eade districto{jMo.708 (Rs. 821:516000).
Ao !OUO ., 1.052.M5 (Rs. .105:090t)JOO) ,
numn pOllulnçâo que dois :Junos anles era de
537.4,[;4 oaoltante .

Dalcola.- Poli tax de ~ t (Rs. 2~000) por vo
Lnn te e 2 m Ilesi mos por 6 f (2) em cadn conda
do. Em cada di trieLo, até ~ por cento (sobre a
propriedadlJ collectada).

Flóridu.-O c01n1nonsr,hool {and (fundo es
colar) tem por fontes, além de optra :

1. O dill eiro pago por exemvção do ser
vico milita".

2. Toda~ as l11ultns tlrrecadnda" por iq-
fracção da f~i eximinal. . .

3. A ca,l1taçao prescl'lpLa pelas leiS. .
4. 25 % do pl'Odllcto dn' terra' publicas

,rendidas polo, Estado.
5. Uma taxa espl!cial, nunca inrarior li

1. millesimo por ,) 1, recahintlo necessaria
mente SOOlr todn a propr:t'dadl' tributavel,
que pxista no E t::ldo.

6. Uma contribuiç'"o tribu aria de end:J
condado igunl pelo !nenos á metade dn quola
que lhe 'é consignada nn (]islriIJtli~ão annnal
do fundo e:colar do Est::tdo.

Geol'qia.- O l'eddilO rscola]' con LiLuo-, e:
i. Do pl'..,uueto de um imposto (lleitoral. n.ão

suporior a "1., annualmente, por eSCl'UllnJ~.

2 Do impo,lo sobre espectm;ulos exposl
.çõe .

1) A populaçJo do Al'bnsas, Olll 18iO, ora do 48', .lti l
individuos.

(2) Adrorloncia: quando omprogamos cst~ formula
-talltos llli'lcsilllO; por tanto' doltal's, -.0 numoro .do linJ
lar;; moncionado rq rcsonta a P"OP"IOtillUO :"'allado dos
h'ollante~ do lagar.
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3. Da taxa sobre a venda de bebidas fer
mentadas e espirituosas.

4. Da metade dos pagamentos meu aes
eJfl'ctundos pelo arrendatarios do Western and
Atlantic Rail R ado

5. Do dividendos de i86 acções da Geotge
Rail Road and Banking Company.

6. Do juro de 6 % sobre 350.000 dollars
emi ttidos em virtude da lei de H de dezem
bro de i858 como base do permanent sohool
fundo

A renda escolar proveniente dessas origens
montou, no anno de i873, em f.253.259
(R.. 2.506:598 000).

ldoho.- Fontes da receita escolar, além de
outras:

i. O imposto de condado (county tax),
2 a 8 milfesimos por 6 i.

2. O resulLado das multas e condemna
ções.

3. IJ 3 (Rs. 61;000) de direitos sobre cada
exame de professor.

Illinois. - L Impo to do Estado (State
tax), 2 millesimos por dollar.

2. Imposto local de 2 0/0, para o custeio do
ensino, e 3 % para as de. pezas com a edifi
cação escolar. (Taxas de districto, de municipio
e de condado.)

De tas duas verbas, em i872, a primeira
produziu ~ 900.000 (Rs. 1.800:0008000); a se·
gunda, 1$ 5.~92.9[k2 (Rs. iO.5%: 0001$000).0 totlll
da renda escolar elevou-se a 7.500.1.22 (Rs.
i5.000:2q,~000), numa população' que, em
1870, era de 2.539.122 almas.

Indiana.- Além da' r anda do fundo escolar
permanente, o qual, sendo, em :1874, de
B8.6:16.931 (fis. :17.233:8621$000), produíliu
annualmente IJ 189.455 (Rs. 378:9101$000),
mais:

1. State tax: de 16 centesimos por lJiDO.
2. Poli tax: de 50 centesimos (Rs .. i{JOOO)

por cada eleição.
.3. Direitos sobre as licenças de venda de

bebidas alcoolicas.
4. Taxas Iocaes até 80 centesimos sobre

1$ 100.
Em i873 o producto das State tax foi de

/J Li90.626 (Rs. 2.381:2528000); o dos impos
lo locae orçou a1530...~67 (Rs. :1.0'?'7..3351J0QO).
ltenda total: {$ 2.:276 ..109 (Rs. 4.553:i386UOO),
numa população que tres annos antes não pas
sava de L 680.637 individuas.

Iowct.- Entram para o fundo escolar per·
manente, ou con olidado:

:1. O bens de todas as pessoas que falle
cem intestadas e sem herdeiros.

2. A contribuição paga por dispensa do
exercito.

3. O produoto das penas peouniarias.
A receita orçamentaria da escolas consta,

afóra a renda de e capital:
i. De um county tax (taxa de condado),

que importa em i a 3 mUle imos por dollar.
';2. T,lxa de districto até iO millesimos

paI uollar. _.
J(üel hu taxa!! impostrts batel E~tal1b

Kansas.- Fundo escolar perpetuo:
L Valor das terrlls doadas pelo Estado;
';2. Porcen tn gem distri buida pelo Congresso

d'entre a renda de terrenos publicas sitos no
E·tado·

3. I~ porlancia da fortuna dos mortos intes-
tados e in: uccedidos.

Taxas:
i. Do E tado, 1 millesimo por /f, :1 ;
';2. Do districto, i por conLO para o salario

dos mestl'es e despczas com as casas escolares;
2 milliesimos por /f, 1 parll bibliotbeca ;

3. Nas cidades de ';2 a 15.000 babitantes, até
S miIJesi mos por dalI. ; nas de mais de 4.5.000,
até 5 millesimos por 1$ i.

A renda e~colar, em i870, foi de 1..657.3:18
dollars (Rs. 3.3U:6361J000), numa popuIllção
de 610.863 hlluitantes.

Kentucky. - Taxas:
i. Do Estado, 20 cents. por 1$ iDO;
2. De districto, até 25 cents. por {; 1.00 ;
3. CIl pitaçiio de {$ ';2 (Rs. [~{;OOO) sobre todos

os haúitantes bmncos maiores de 21 annos, rara
edificação e material escolar;

4,. Capitação de 50 cents. (Rs. iIJOOO) para ex·
traordinarios e eventulles (contingent expenses).

Is o quanto ás escolas de brancos. Para as
de pessoas de côr : .

i. Tax.a de 45 cents. por {$ iOO sobre a pro
priedade 'pertencente aos individuas dessa
classe;

';2. Capitação de {$ i (Rs. 2/$000) sobre todos
os homens de côr maiores de 2i annos ; .
. 3. O producto de todas as taxas sobre cães,
licenças e actos judiciaes arrecadados entre os
habitantes dessa cathegoria.

Somma da renda escolar em 1873: 1$ 2.538.429
(Rs. 5. 076:8i86000 ). População em i870:
L32LOH húbitantes.

Louisiana. - Taxas:
i. Do Estado, i millesimo po'r ai (pode ele~

var-se a 6 mills; .
2. Eleitoral, t) 1..50 (Rs. 35000), sobre todos

os varões maiores de 21 annos ;
3. Parocbial,:1 mil1esim0 por /f, i.
Renda escolar em 1873: 1$ 7 2 3 . 826

(Rs. 1.44,7:6(25000). População em i870:
726.915.

ilfaine. - Taxas:
L Do Estado, i milles{mo por 1$ i;

.2. Idem, 5 millesimos por 1$ 1 sobre os de
positas nlls caixas economicas ;

3. Locaes, 80 cents. (R . iB600), no minimo,
de capitação por hnbitante.

As taxas desta ultima cllls. e têm-se eleyado
sempre, pelo menos, a i doIlar (Rs. 2~000) por
babitante.

llfal'yland.- Taxas:
1. Do Estado, 1.0 cents. por 1$ 1.00 ;
2. De condado, contribuição igual.
E tas duas fontes, reunidas aos juros do

sclwol fund, deram em i873: IJ 1.354,.066
(Rs. ';2.708: i32i$000). Populaçilo em :1879 ~
180,894; habHantl!!l. .
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ltfassaalmssl'tts.- oEstado não impõe tribu
tos desta c~tegorja. As taxflS locaes, porém.
sobem, rara o custeio das escolas, a 1$ 3
(Rs. 6.000), no minim?, por crpunça de idlld'
escolat', e mais a importancm exigida prla
edificação e rep~ra ão dHs cas~s, compra d
mobilia, material technico e livros.

No exercicio e colar de 1873 a 1874 as tax~s

locaes renderam {J 4.253.21.1. (Rs. 8.506.422~).
População em 1870: 1..457.351 habitantes.

Michi,qan.- Taxas:
i. Municipal, 1 millesimo por /$ 1 ;
2. Por districto, 3té /$ 250, an nuaImente,

para edificação de ca as escolares, onde hou
ver menos de 1.0 alumnos, o alé 1$ 1..000 onde
houver menos de 50. Nos distl'irlo ond o
numero de alumnos fôr de 50 a 800, a taxas
serã@ as nec'lssarias para manter abertas as
escolas durante 5 mezes, pelo menos, . cada
anne; e de 800 discipulos para cima, as con
tribuiç,ões escolares crescerão,quanto seja mis
ter para que as aulas de primeiras lettras
funccionem nove mezes, no minimo, 3nnual
mente.

Em i873, a receita escolar, proveniente de.
tes mananciaes, importou em /$ 3.212.772
(Rs. 6.425:54J~/$000). População em 1870:
Li81j,.057 habitantes.

l1finnesota. - Os terrenos que fazem parle
da fazenda escolnr, perfaziam, em 1875, a vas
tidão de2.900.000 acres. Avalia-se Que, me
didas es-as terras. das quaes, :l. es e tempo, já o
tinham sido 450.257 acre., o fundo escolar
permanente do Estado (inalienavel, segundo
a constituição) orçará por ~ 15.000.000
(Rs. 30.000: 0001$000).

Taxas:
1. De condado, 1 mi1lesimo por {J 1 ;
2. De districto, que variam, conforme di

versas condições.
Em 1874, a receita escolar foi de 1$ 1.394.362

(Rs. 2.788:724/$000).
ltlississipi. - A Constituição, sanccionada

em 1868, eslatue: • A legislatura póde impôr
uma contribuição per capita, até 2 dollars an
nualmente a beneficio da receita escolar .•
(art. X. Secç. 7. a)

Taxas: •
L Imposto eleitoral, por lei do Estado, /J 2

por cabeça;
2. Imposto dos condados, 3 millesimos por

/$ 1 ;
3. Varias outras contribuições, cuja fixação,

para as despezas escolare , incumbl a diversas
autoridades locae (tru.stees, town boards), pre
postas á direcção do en:ino popular.

Ue 1 de janeiro a 31 de agosto de i~73. a ren
da escolar, nesse E tado, attingiu a 63.168.41j,4
(Rs. 6.336:88 ~OOO). População, m 1870:
827.922 habitante'.

.iUiss(Juri. - Urna-quarta parte da receita do
Estado tem por destino legal e por applicação
etIect'iva o custeio das escola .

A esta fonte de renda escolar accrescem
~axas de districto (além de outras), que Tão
d~ ~ li Otl Iren~s: por I iOG. .

Nebl'aslca. - A escolas subsi tem:
i. Da venda e arrendamento das terras efl

colare' .
i. D' um imposto, 'Que o Estado mantem,

de 2 mille~imo. por 6 i;
3. Das multa, ;
4. Dos direito. obre patente ;
5. De uma taxa districtal até 25 millesimos

por ai. -
Em i874 o producto drsta verbas foi de

{$ 988,740 (Rs. L97H80/J000), numa popula
ção de 223.657 habitantes.

Nevada. - Taxas:
i. Do Estado, 1/~ millesimo por /$ 1, para

upprir, na sua insuffi.ciencias, a renda do
capital e colar;

2. Dos condados, -1.5 a 50 cente imos por
# -1.00 ;

3. Dos di.strictos, o que o povo votar.
New-Ha11lpshil-e.- Taxas :
i. Do Estado, 50 centesimos por eleição,

~obre cada votante, e outro tanto de cada 1$ !DO
sobre a propriedade tributavel ;

2. Imposto litterario de 112 % sobre o ca
pital das caixas economicas ;

3. Varias taxas addicionaes de ditsricto e
municipio.

4. 1m po to de condado: de Ui a 50 cenls.
por /$ 100.

New-Jersey.- Taxas:
1. Do Estado, 2 millesimos por IJ 1;
2. Addicionaes, ~s que e houverem mister,

votadas pelos di trictos municipios e cidades,
para as varias despezas com o ensino ele
mentar.

No anno findo em 31 de agosto de -1.874 a
receita proveniente de tas verbas importou
em iJ 2.306..398 (Rs. 4.608: 7968000). População,
em 1870: 906.0\:6 habitantes.

New- Yor7c.- Taxas:
i. Do Estado, em 1879, {$ 1,069 (cerca de

Rs. 2{$200) po: cabeça;
2. Locaes, até {$ tiO (Rs. 120/$000) annual

mente.
Núrth Carolina (Carolina do Norte).- A

constituição apropria 75 % de todos o tri
butos de capitação, que o Estado e os condados
in 'tiluirem (state alld county capitation tax),
á mautença das escolas publica .

Essa capitação li de /$ 2 (Rs. 41$000) annual
mente, e recae obre os eleitores. Ficam, por
tanto, á instrucção popular 3~000 annuaes pet·
capita.

A esse poli tax se juncta o addicional de
8 1/2 centesimos por 6100 sobre a propriedade
taxavel, e parece que 2;> centesimos (500 1'8.)
por escrutinio obre cada volante.

O fundo e~colar permanente, em 1874, era
de /$ 2.190.564, (Rs. 4.381: 1:28$000). População,
em 1870: L07L361 habitantes .

Ollio.- Taxas:
i. Do E tado, i mille irn.o por {$ i ;
2. De districto, até 6. -l/4 miUe imos em Cin

cinnati; 4,1/2 em Cleveland; 7 nas demais
Iocalidedee, por acto dos rJisl1'ict 3l:ftoul boards.
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3. Multas, patenLes, etc.
Accresccm 3 e. La fonles de renda, pal'tl con

stituir o c ,mmon cltool.(ul/d. os juro do capi
tal accl1fl1ulado p lu ;dienaçiio das Lerl'a~ pu·
blica. appropriadas pelo E~tado á subo istoncin
<.las esculas.

Receita no exorcício do i872 - i873, om
uma população pouco superior a 2.665.270:
{) 8.300.094 (H .16.6IH:188~000).

Ore,qon.- Taxa:
L De con<.lndo 3 millesimo por ai ;
2. De di trioto, as quo o povo decretar.
Pennsulvania. - 'l'Dxas :
1. Do Esw(10, em circumsLancias ol'dinariDs,

até iG millesimos por [} 1 ;
~. Dus cidade., até 3 millesimo por.~ i obre

3. propriedade tributavel, moveI ou immovel.
a. o imposLo de ·5 1 (Rs. 2 000), no minimo,

sobre prol1s"õ~s, salal'1os, renda-- de officio,
ou pe1' capila sobre cada individuo varão, de
21 anno, de id3de, não incluido na primeira
cla ~c .

4, Uma porcentagem addicional sobro os
officios, OCcupllções, proflssões,salal'io" e hono·
rarios, sujeito a mais de um dollar de imposto,
segundo Davaliação.

5 Um imposto sobrê o dinl1eil'o depositado
a juros. (1)

Arrecndaç1io em i874: {) 5.787.833 (R.
H. 575: 666~OOO).

Rhode Island.- Não !la taxas especine~ do
Estado. Cllda muni ipio, porém, é obrigado a
levanLar, por tributo JocDes, uma impor
tancia ag'ual á quoLa qne lho caiba na dotação
annua do E tado para as despezas escolares.

Sout/t Cf/1'olilla (Ca1'olina do Sul).-A consti·
tnição deste Est.ado, reformada em i878, dis
põe: < A legislatura levanLará um imposto
annl10 a heneficio da dotação escolar, ° qual
uni' collectado ao mesnw tempo e pelos mesmos
aqentcs qne O imposlo ordinario do Estado
sobre a propriedado sujeita a contribuição.

(I) Eis aqui alguos exemplos d:t iucidencia o oscl'iptura.
çãe desso' ImpoStos:
1.0 João Cash, quintoiro, occllpação não avaliada; mínimo

de imposto sobre ocoupuçõe,..... 11 i
Dois cal',dlos, 300 dollars.. ....... L25
Com acres do torra, 4.500 dollars.... 29.25

To!al das contribuiçõos..... !! 30.50 (Rs. 6115000)

2.0 Angolo Trop, ocupação ava'
Iiada 001 1.0u doBar : minimo do
imposto ob,'o occupação.......... /j 1

Om ca\'allo, -120 llollars............ . i,79
Casa o tel'rOllJ), oa cidado, L500

dolla'·s...... 9.79
Imposto tolal............. 1.2.58 (Rs, 25b060)

3.0 Ricardo Sbooo, ali vogado, profi,-
são estimada 0111 1..000 dollar, .... 11 6.90

Ca a o torras lia povoação, 2.900
dollars........................... 1.6.25

Dinheiro a juro, 3.000............. 19.50
Relogio do ouro (tributado como as

carruagons do luxo)............. 1.2õ
Total.................... 43.91 (Rs. 89,18:!O)

Ail!1lRl'TO: Informe sobre ai estado de ia educaciol\ COlltUll
e1l10 c~ital. (Supel"irrtelldenoia gOlreml de edlu:acion). Buonos
Alros, 1~ L Pag. 5!.

üutrosil .. , para esLe. eifeilo, JançDrá um tribuLo
de um "ollar por iudividuo .• (Cap. X, sec. 5.")

Ta ':35 :
1. Uma tax.a geral do Estado;
~!. Umn cDpilaçiio el<:itornl de ni (1'5, 26000);
<l. Pejos I andado, um imposLo do 2 mílle-

simos por {) i sobre toda n propriedade ta
xavel;

lJ. Contribuições de districto.
Tcnncssec.- Taxas:
L Capítaçã0 eleitoral, pelo Estado, de ~ 1 ;
2. Pelos condados, i mil/esimo por 1$ i soo

bre todn a propriedade;
:3. fIn ainda cortas contribuições, decretadas

p<3las nutoridades dos di_ triclO·.
Quando odinbeil'o proveniente do sdwol (und

c c![I'; contrihuições impOSLa" pelo E Lndo parn
o custeio de urna e5cola publica em cnda um
dos distrieJo. do todos os condados, fór in
sufficiente, o cozmty rmtrt lançará nm imposto
nrldieional. ALó 1876 metdde dos condados
tinham-se ulilisndo deste recurso.

Texas.- Renda escol Dr :
1. O producto de uma dotação territorial

consistente em 60.314. 000 geira' do dominio
publico (pt/bUc domain) ;

2. Pelo Estado segundo:l consliLui<;ão de
1875, uma tax3 eleitpral (poU fax) de 61.por
varão m~Jior de 21 annos o menor do 60.

3. Idem 1.j!J, da receiLa geral do Estado, apro
priada a este fim pela legislntura ;

.4,. Das eidndes e municípios que exercerem
autoridade (contrai) sobre o ~ystem3 das escolas
publicus, ta. n aLé 5 mil/esimos IJor 1$ 1. sobre
a propriednrle.

Não ha districtos, e porlanto, não l1a taxas
districtaes.

Vel'mont. - Taxns:
i. De districto, 3S que os conLribuintes de

libe.ral'Cm ;
2. IIIunicipnes, de 25 a 50 cents. por dollar,

addicionn s ao:, impostos do Estado sobre a
propriedade.

UI timamrmle se considera nccessaria a crea
ção de uma laXa instituida pelo E 'Lado, para
imprimir unidade e elicacin á orgrllliznçlio da
finanças do ensino, e igualar os impostos escoo
lares. O superintendente, no relatorio (Statt'
Repor!) de :1.877 a 1878, recommenda o e t1l be
lecimento de um imposto de;;sa natureza, que
se pague, e anecade no thesouro do ESLado,
para depois se distribuir pelas municipa
lidades.

Vil'ginia. - Taxas:
1. Uma capitação de /$1 sobro todqs os cida

dãos mniores do 21 an nos;
2.' Um impo'Lo dei a 5 miJIesimos por $ 1,

sobre os bens parLiculares situados no E iado;
3. Pelos condados, iO cents. por 1$1..00;
4.. Pelos disLrictos, 10 cents. por ~ iOO.·
Roceita escolar no exercício terminado em

1875: Rs. ·1.888:338aOOO.
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FUNDO ESCOLAR.'U;\IERO DE

i875 •.• 28 2 {J 8U86.158 !j 323.236

:1.876 ... 30 2 97.~27.909 1.526.961

:1.877 ... 25 2 WO.t27.86" 2.106.951.

1878... 32 1 :1.06.138.21.8 1.505.961

,179 ... 30 2 1JO.26'•.43~ 2.776.593

Renda escolar:

...
C/J

NUMERO DE RENDA E~COLAR
oz
Z

ESTADOS ITEn81Tonlos-< NOS ESTAOOS INOS TEnR!'
TOr.IOS

1875... 37 8 B87.527.278 .U.2L672

:1.876 ..• 38 9 86.632.067 7i7.4i6

:1.877•.. 37 9 93.959.864 906.298

1878... 38 :1.0 86.035.2õ1. 9~2.837

:1.879 ... 38 :1.0 82.767.815 1.020.2;;9

(1) Report of Iile Conl1lliss. of-Eill/cat. for lhe yea,' :1.879,
paRs. LXi V e 3\5-52.

(2) Ib., paR•. XX VH-XXVIII.

(3) VOI' pag.301 desfo parocol',ondo so acha a estati.ca do
corronto anno, quo orça essa ronda om R . f.63.59i:858DlJOO.

Aitora, si, pa, sando dos Estado á cillades.
quiz rmos formar juizo da imporllmcia das
contribuições escolares, bll,;tal'·nos·lla volver
os oll1os para os documenlo' officiae de i, 79.
Segundo elle, numa e taLi:tica c1e 2'10 cida
de~, que l;braugem uma populaçã escolar de
2. 58li. 579 b., o va lor da propriedade mitisada
em proveito das ,escol3 atLinge II ~ 8~:175.336.

ou 1 2/5 por cento da importunci3, calculada
em dinheiro, dos bens tributaveis ne sas lo
calidades. (1)

Estudada, emfim, a estatistica do fundo e 
colnr lJermnnente e drl renda escolar na União
Amerir:ana em toda a sua exLen, ão, encun
traremos, no periodo ue 1875 - 79

Fundo escolar permanente (2) :

Isto é, em 30 Estados e 2 territorio (n União
compõe-se de 38 I~ tados elO territorio ) o ca
piLaI e colar permanente, em 1879. importava
em !f> 1.13.04,1.027, ou Rs. 2;:6. O 2: 0541$000.
emquanto a -renda escolar, em toda a ex
ten'ão do paiz, 3ttingiaa IJ 83.788.074, ou
Rs. 167.576:14,8$. Digamos: fundo e colar,
na terça parte da superficie elo Estados Uni
dos, duzentos e vinte e seis mil contos; rendll
annual das escolas, cento e sessenta e oito mil
contos. (3)

West Vi1'qinia (ViI',qini[l. Occidmtal). - A
renda e colar forma-se das procedencia' se·
guinte :

1. O juro' annual do invrsted so/wol (und;
~. Uma taxa uniforme de 10 conts. por,) 100,

lançadn pelo Estado; .
:J. Uma taxn eleitoral de S 1 (Rs. 2~000);

4. Uma capilaçüo de!f> 1 por todos os bnbi
tantes varões maiores do 21 ;Jono (evel'Y male
inhabitant oveI' 21 ye(t?-s af agr) ;

ti. TnxD' di trictaes p81'a varias appl icações
escolares, até ,51,35 (Rs: 2700) po!'!f> iDO (R .
200~OOO).

Receita escolar cm 1 74,: {J 74,0.938 (Rs.
1. 48:1: 876!f>000), População om 1870: 442:014
habitantes.

Wiomin,q.- Taxas:
L De condado; 2
2. Uma capitação eleitoral do ~ 2 (Rs, ~

4!f>OtlO) ; , ESTADOS ITEnn'YOIIIOS NOS ESTADOS I:<05 T8RIII'

3. Dois mille imos por !f> 1 sobre n pl'oprie-! ===:~======--==-.=' T0810S
d3de collect3d3, I' - ... ...- -'.-

Wiscollsin.- O Fundo escolar, creado peja I
constiLuiçiio de 18Ml, cO[jj prebende :

i. A ronda originaria das terras concedidas I
pelo governo d~ União ao Estado para o ser-
viço do en ino; I

2. Todas a' multa arrecad3dns, em todos I
os condado, por tl:3nsgressão do direito penal;

3. As quantias pagas por escusa do serviço
militar;

4. O diuheiro proveniente de apprebensões
oconfiscos;

5. 5 o '. sobre a venda de terras nacionaes
(qovemrnent lands) ;
. 6. 5°/. (lançados por cada districto) Ilddi
cionao' ao imposto sobre a fazenda particular;

7. Imposto municipal, quanlo seja mi Ler
para que o seu producto perfaça imilOrtancia
igual a 50 % da renda annual do school {und.

Washngton. - Taxas e-colares, que, em
1872, eram de 60 centesimos sobre (; iDO n,)
cidade de WasbingLon, de 25 centesimos em
Georf{eLown e de 40 centesimos no condado
de WnshingLon.

Accresce a quarta parte das multa paI' vio
lação das leis nallionaes no di Lricto de ColuLll
bia. (L. de 25 de junho de 1864.) (1)

(:1.) A. mór pal'tu das inrol'mações cuja ol'igom não mon
cionámos no docul"o dosto ostudo sobro cs Estados tla
União, colhumol·a no Report of lho Commissiollol' of Educa·
tioll ror tfl2110ar 1879, pags. CCXXII1-CCX ~ rI o na ApPH
TO". Amerlcall Cyclopaedifl, vol. l, pag•. 7.\7: vol. IH, 611;
vol. V,25U,259:vol. VI, paS 14', 15U;\'01. VII, pags.283.
722: \'01. IX, pags. i82, :1.90, 2J2, 23B, 339, 7~6. 8U2, 8113:
vol. X, paA's. 66 I, 670; \'01. XI, )lags. 2~, 221, 228, :14~j, 2l~,

25';, 494,50'., 60d, 650,656; vol. XII, pag•. 194.197,298,
:JU2, 309, 1.88, t,9~, 590, 600; \'01. XIII, pago '!ã ; vol. XV,
pu,;s. 648,675,197; \'01. XVI, pa!;•. 380, rô7;1, !i76 0686.
- Oirculflrs of illfor1llotioll or the BU",'flU of Ed'lI:atioll.
N. 3-1R80. Legal "ig1lls of chiltlroll. (Was ,;,gton, t~80.)
Pa ;3. 39, I.i. 6 I, 61, 6\), n, 76, 8., 88.- ClrClllflS of >L.

f~1 mal of lhe Bllrea" of Edtlcal. N. 2-1880. ProceCi/tngs
of lhe Departmonl of S"perill/Clldel/ce af lhe Nol onal E.lu
calioll Association. 01 its meeli11g ai WnshillgtOIl, D. O., Fo
brnary 18-20, 1880. (Washingl., 1880). Pago :1.06-7.
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REpUBLTCA ARGJ!:NTIMA:

Na ley de Educacion comun (de i875), em
Buenos Ayl' s, sobre:aem 11 re, peito do as
sumpto que nos oceupa, e'tas provi'ões:

ii.Art. 77. Ue i~nan e como contrlbucion de
EscueJas las seguientes :

ii. 1.0 EI dos por mil anual sobre el valor
de la propiedad territori(Jl, deduciéndolo deI
impuesto con que ésta esté gl'avada,

" ~·Út.· 78'. 'L~ 'é~ótr"ü)'~éio~'E"coi~~ qüé pro~
duzca cada distrito, queda destinada a sufragar
lo gasto de la Educacion PrlTlHlria en ai
mismo, y su inversion corresponde á los Con
sejos I'aspectivo ,

" Art, 79, EI impuesto Escolar erá rac:m·
dado conjuntamente y por lo mismus cole
ctores que los demás impuestosde la Provincia.
debiendo su producto seI' depositado en pj
Banco de la Provincia á la órden dei Consejo
General y á nombl'e deI Consejo dei Distrito
re peclivo. 'Ii

O capital perpetuo do serviço da instrucção
popularfoi in ti tuido nas' di po,ições seguin tes:

I! Art. 62, Queda constituido ua falido per
manente de E,cueJas comunes, que se formará
con los recur os seguientes :

" ~:~ EI' pro~lüéto' dé'I~I~' m~it;s'qüe'p~; 'c'ua'l~
(Juier (Jutoridad se im pu ie:en, 1)01' iul'r<lccion
de las leyes ó re~Jamentos, que no tuvierea
aplicacion detprminada por la ley.

• 3. 0 Lo biene' que por fall11 de herederos
correspondiesen ai ti co;' el cinco paI' ciento
de toda sucecion en tre parien tes CO"I tera les
con escepcion de los bel'manos; el iliez por
ciento de toda berancia ó leg-acto entre e tra
nos que e ceda de mil pesos Fuerles, y'el cin
cuenta por ciento de toda in ·titucion à favor
dei alma ó de establecimiento religiosos.

..~. Ar't:' 63: 'P,,' ii~~~~ êi 'cin'c;;~~ill' p~;' 'c'i~n to
de los r cur_os anteriores, para con'tituir el
Iondo permaneute de 'E'cuelas, el cunl ~erá

inviolable, y bajo uinguu pretesto podrá ser
distrai do para oiJjetos njeno ã su de3tino.... ))

Serrundo e a lei lambem,« lns municipali
dade~ qu'dan oblil{adas á los gnstos de Edu
cacioll Comun con el quince per ciento per lo
meno dei producLO annal de todas sus rentas
y j ngreso '.1>

Reune· 'e a e e acto legislativo, e coutinúa
a vigorar alIi, a autiga lei (que iniciou um
syslema hal'moni o de contribui/iões financei
ra em proveito da in trucção elempntar ) de
3i de agosto de i858. Ne!la se encontra de·
terminado:

« Art. i. ti Seran esclusivamente de, tina do
á la creacion de edeficios de e, cuelas de varo
ne' y de mu.jere, eu toda la estencion dei
territorio d I b:stado, los fondos eguientes:

" 1.0 Et producto de los t rrenos que se
mandaron vender por la ley de.:29 de Julio
de 1857. .

4. 2. 0 EI producto de lo' arrendamientos do
los mismos terrenos, que exista depositado en
el Banco, ó que en el adiante e depositen.

« 3. ° EI produeto de la venta, o dei arrenda
miento, mientras no se vendieren, de las pro
piedades urbana-, incluso Palermo, de que se
bal'e lTIPnc/on en la ciLada ley,

« q,. ti Todlls lo fondos proveniente de bie
UPS declarado. de Jlropif'dad publica por e1 Oe
treto de i6 Febrcro 185:J, que, lAntes de la
sancion do la I 'y anteriormenLC cilada, exi~

t,1O eu el Banco, asi como lo que en adelante
se depo itaren, y no se hallasen clJmpl'endidos
en la' tros cla:<iOenciones anteriol'e .

• 5. ti Et valor de lo bienes que, por muerte,
ab intestatn fuesen, conforme á Jas leyes, de
clarados bienes dt:! E 'lado.

« 6.° Toda' las multas que los Tribunales
impusieren cuyo valor sea destinado ai Te oro.

.. ~. A'r't: .3: ~ .Lo's' 'io'~dõ~ .~~~~ioó~d~s' ~~l:án
invertidos en ln crea(lion de EscueJas en todo
ellel'ritorio dei E tado. 1>

Nüo esqueçamo' a lpy de subvenciones para
el (oml'fllo de la instrllccion primaria e/t las
províncias, de 2;) de seternLro de 187:1., a qual
resa destl' modo :

• Art. 2. 0 La provincias que, em virtud
de leyes sanc/ol adas por sus legislatur<ls,
de tineu recursos especiales para el sosten
de la educ<lcion popular, y que quieran aco
jerse por un act'j eSIJlicito á la proteccion de
~sta Icy rec:ibirán subvenciones dei Tesoro
• <lcional, para los ohjetos egltien tes :

" i. o Con traccion de edilic:lOs para escuc
las publicas.

« 2." Adquisicíon de mobil!arios, libros y
útiles para e,cnelas,

« 3.° SuclJos de maestros.
« Art. 8.° Qlwrla elestinacla la octava parte

deI proelucto de las tierms nacional-s que se
en(~,qellnm, par'l ser etecttvas las dispúsicwnes
de la presente ley.»

O nosso projecto .

Não e percebe motivo pbusivel, para que
não imitemos o exemplo da esclarecida maio
ria dos Estados modernos, instituindo o fundo
e 'colar, e cre<.indo o imposto directo· local,
con,agrado privativamente á sustentação das
escol<l '.

A idéa de dedicar a esle erviço uma parte
das ten'as nacionaes, idéa que 'empre uslen
tau pel'ante o fi lustrado ex-ministro do Imperio
o relator da vossa commis 'ão, e a que ella se
a 'socia, não póde ter contra i object;ões serias,
obslaculos ensatos. Não ha razào nen buma,
para que não <lcltmpaubemos ne ta iniciativa
a grande republica do norte. Nenbuma dif
Ferença pratica estabelece entre ella e nós, li
este respeito, a diver idade entre a nos,a e a
sua rórma de goveruo, a sua condição social,
ou a sua organisação admini 'trativa, Que mais
~ppropri~do, que mab legitimo, que mai Iru
,tificativo emprego poderiamos aLI.ribuir ao
dominio nacional? Ou aute , qae app!icação
tão util ml1smo quanto e 'la lhe poderi<lffios
descobrir ~

A idéa do estabelecimento de contribui~ões

escolares é uma dessa que não se podem le-
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vantar uma ve4 num parlamento iJIuslrado, dos seus concidadãos, o primeiro dos interes-
sem ter cena o triumpho. ses sociaes em que todos somo solidarios.•

Já Tavares Bastos a pl'opugnava, no seu Lamentamo' que estivesse reservada a um
bello livro sobre os.interesses, as instituicões estadista nosso a lembran(;() de impugmr o im
e reformas provincilles. posto escolar em nome lio prioc'pio coustitu·

e A taxa úsoolar • dizia e]Je » forneceria um cional dtl grtltuidade do eosino [Jrimtlrio! A
valioso contingenl.f, ao orçamento da instruo- conru 'ão do idéas quc Tavfll'es Ba tos figurá
çno. ra, e desfizera em duas palavras, surgiu este

e Nao ba, bem sabemos, assumpto mais in- ;;ono, na camara viti.t1icia, como arg"umento
grato e mais impopulnr r:Iue a proposiçào de contra a ca'pitação litteraria. Uma tal õbjec~ITo,.
impo to~. Eutretanto, não ba tambem neces- porém, nem de sophisma póde ter as honras:
sidade mais ger:t1mente reconhecida que o é uma nuga escolastica. Espanta ouvil-o a um
augIllfmlo do rendimentos das provincias_ homem de notavel alento, illu tração variada

, A impopularidade de tributos novos rc- e alto espirito como o orarior que a profcriu
sulia 'print:ipalmente dos fins anti-ecooomicos Entre a contl'ibuiç.ào eSl:ol:ll' e a l'etribuição
a que se destina o seu producto. Qoando, po- escolar ha difl'erenças radicaes, suo ·tanciaes,
rém, se pedem ao povo contribuições para me- absolutus; c.o triouto litterario, longe de ser
Ihornmento das condições SOCiHCS, e não para a negação directa, é, pelo contrario, a con
emprezas politicas, guerra ,ou di vidas de guer- dição n,ltural da gratuidade do ensino.
ra, as vantagens do resultado em perspectiva Essa disparidade entre a retribuição e a con
suavisam o sacri ficio, fazem mesmo esquecel-o_ t'l'ibttição escolnr, que provém da os encia das

e Em regra, não é preferivel o impu to com duas idéas, é multi pIa nas suas faces:
applicação especial; mas, em certos casos, 1. o A l'etl'ibuição escoI-:lr representa o preço
mórmente para serviços locaes, é este o meio de um serviço individual, pa~o pela pessoa
de corrigir a tendencia para o abuso das im- (100 o recebe; a contl,tbuiç[io escolar significa
posições, e de conciliar-lhes o ravor popular uma vantagem social, custeada em cOlOmum
As grandes medidas para a salubridade e 01'- por todos os interesses que compõem a so
namentQ das cidades executam-se Ulais facil- ciednde.
mente mCtl-iallte taxas cujo empreg'o especial 2_o A r'etrituir;tio e colar é o valol' da entrada
é avaliado e logo apreciado pejo muuicipe con- na escola, dúsellJlJol ado pelo alumno que a rre
tri4uinte, do que por con. ignações de um 01'- quenta; recac exclusivall1ente sobre os quc têm
çamento englobado, qne não se altêam sem a Ulhos, e os mandam instruir na auja publica;
mais viva resistencia. O mesmo dizemos da i. taxa escolar abrange indistinctamente opa
instmcção, o mais ponderoso dos assumptos trimonio inteiro da nação, em todas as uni
com meL tidos ao govel'llo local. Acaso o subsi- dades que o constituem.

,dio litterario, ensaiado ainda sob o regimen 3.° Aretr'ituição escolar onera os hahiLantes,
colonial, seria agora repeli ido como sacri- não na razão dos seus recU\' o , mas na razão
fic.io excessivo? Esse subsidio ou taxa esco- do numero de filhos, do nllp1ero do creaturas
lar é, em nosso entender, a fonte de receita de intelligentes, do llumero de elementos bu
que as· provincias não devem privar-se por manos, com que cada um concorre para a
mais tempo. formação do paiz. O imposto escolar grava as

e EJla encontraria, nós acreditamos, o mais fortunas, a propriedade, a renda na medida
benevolo acolhimento. Que se patentêe ao proporcional dos intere ses que ellas repre
povo a sua inferioridade quanto ao verdadeiro senLam e dos encargos de protecção que im
progresso social, e lhe custará comprebender nõem ao Estado.
como se poude abandonar tanl.o o mais vital dos . Mas para que accumularmos raciocinios, si
seus interesses, e como a pretendida repu- os factos sào terminantes?
gnancio dos contribuintes só serviu de pre- Em quasi todos os paizes, onde o ensino é
texto aos gover nos pa l'a não sa tis fazel'em a l"ealmente 91·a.tuito,a escolaésubs idiadapela taxa
mais repl'od uctiva das despezass publicas, para escolar.
ni.io preencherem a maior das nossas necessi· Na Dinamarr.a, onde a escola é gratuita,
dades, a indeclinavel necessidade da instrucção existem impostos especiaes para o seu cu -
elementar e profissional. teio - (i)

No Luxemburgo. a par dos impo tos aspe-
« Antes de tudo, se advirta que a nova im- cialmente escolares, domina cm toda a sua

pósição não repelIo o principio constitucional plenitude o principio da gratuidade. E, com
de que o ensino primario é gratuito: por- tudo, e a taxa, substituindo a l'etl'ibL!ição esco-
quanto por esse principio se deve rigoro a- l . d'd Ib. ~ d'
mente eotender _ a prohibição de qualqu~r ~' '. tem pro UZI o os me ores re.ulta os "
tributo pago llelo a]umno, sob a fórma de eSCleve .Laveleye, (2) _.
matricula ou outra semelhante. Ataxa escolar, I Na ~01' par~e dos cantoas SUISSOS, onde a
que propomos, assenta, não sobre o alumno es.cola e g~atilltalUente rr~l1queada ao povo, a
ou o numero de alumnos em edade e olar Ilel orgnnlsou na' localidade um systema
mas na base commum uas outl'as contribui: tributario destinado a prover ás despez,)s da
ções: a população inteira. A sim como caCa i
babitaute concorre para as despezas de i'lu-l----
minação, aguas, esgolos, calcadas, estradas e (1) HIPPEAU: L'i".!!/". puãt, dallS tes EI. au Nor,l,
todos os melhoramentos locae, assim contri· pago i9í_ .

búa para o mais imporlante delles, a educal..'ão I (2) L'instr. dll peupte, pags. 43-1•.
40
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instrucção elementar, Assim no de Zurich (f),
no de Lucerne (2), no de FriburglJ (3), no d
Argovia. (4,)

l)al'3 evidencil.il', porém, o erro deseoDl
munal, em que se enleiou o illustro semdl'r,
ii quem no: referimos, IJDda o exemplo 0
Jerllne do Es\:}dos Unidos,

Será licito pôr em duvida flue a escola po
pular seja gratuita na União Americana?
Está claro que não.

c Gratuitamentc abert:ls a lodos o' menores
dos doi sexos., diz Hivpeau, c as escolas
publicas abrangem o nosso ensino primaria
em todos os seos gra os, o das escolas 1'eaes da
Allemanha, o ensino e pecial, ol'ganisado ha
pouco em França, e g'l'llucle parte do ensino
dos nossos colleg-ios e Iyceus '. (5)

Bui san, alllldindo a essa mesmn naçào, diz:
«O 1'c,IJimen de {j I'atuidade aCllbo~t p01' con
stituir 're,l]rCI sem exccpçr7o, O arnm'icano não
concebe as escolas publicas. sen'lo ,lj1'utllitas ~n·

distinctamente para tndos.»
E' qoe o povo da União (par,1 nos servirmos

das sabias p:davras do Daniel Webster) «con·
sidera a educ;lção popular como um sabia e
liberal sy tema de pulicia, (lue assegura a
fazenda, a vida e a paz da sociedade.»

c '\lli o sy, temll da re.tribo.içào escolar estú
enterrado, serq esperança de resllrreição »,
dizia no seu relatorio de ,i869 o secretario de
Estado do Conneticut.

Os Estados· Unidos, em uma palavra, com a
sua g'randiosa organização da escola gratuita
desde aprirrnary alé á hi,qh-school,repl.'esentam,
por assim dizer,a grande plitria da gratuidade
escolar. '

Pois bem: é pl'ecisamente nos E tado
Unidos que o sy:tema deiS taxas escolares
npreseuta mais ampla vaslidão, grava mais
o povo, cobre absol utIlmente em toda a sua
extensiio, como já neste capitulo moslrâmos,
O territorio nacional. « Cada um contribue
alli nos 1imi tes d s seus meios para a in·
strucção de todos », observll a commissão
frauceza em PbiladolplJia. (6) « Uma das
paginas mais interessantes e instructivas da
historia das institniçõe' scolares na America»,
diz ella, « é o periodo de tl'ansi~ão entl'e ore·
gimen da grnlllidade e o regimen anterior;
por oulra: a exposi\;ão das causas qne ale·
varam {/ substituir (/, ?'ct1'ibuição escola1' por 'W/M
talta looHI e cnrnmum. De facto, não se tralava
de exonerar;l fnmilias dns despezas de ensino,
O IjUI! sc 1j1lB1'ia, Cri. ?'epM'ti?' p1"i)'1'ata esse onus
cnt7'c todos os cidatlrIos. conforme os haveres
]Jessoues de cada l.rn .• (7)

(01) MONTUAV€: L'inslrlU/. poplll, Oll Em'opo cl altx
E't. Unis d'Alllél'., pago 27G,

(2) lb., pngs. 286, 287,

(3) lh., pago 303.
(I.) lb" pago 329.

(5) HIPI'EAU: L'inSlr. rmhL allx E'tals Unis (Pa!'.,
1.878), pag$, 6-7.

(6) Rapporl sa,' i'e,lS. 1)1'1111. à I'e",posit. univ. (le Phil.,
pago 55.

(7) lh" pago 53.

Boracio Greeley, numa communicação lida
em presenra de uma ass~mbléa omeial, em
faval' das escolas publicas e qratuitas de
1 ew· York, discorria: « Pergunta· se porque
um cidadão que tem trabalhado, I) pro perado,
ha de pagar os gaslos e colares em beneficio
dos filhos do vizinl1o, que, na embl'iaguez e no
jogo, dissipou o que possui;).. Hesponderemos:
Deve pagar, sim, para que os miseras filhos do
prodigo não se criem tlies como o pae, con·
vertendo·se em fardo publico, mendigos ou
criminosos. »

Eis, clara como u luz do meio dia, a dis
tincção, que o nobre senador esqueceu.

Gl'atuidade escolar quer dizer gratuidaae o
ingresso na e 'col~ ; quer dizer que a escola
abre as ~uas portas sem cúndiçõés a tOdas as
fortunas; quer dizer que a indigoncia mesma
n::1o as encontrará ronnes francas do que a ri
quezu. Eis o princilJio constitucional.

Mas a gratuidade custa dinheiro, E quem o
desembol.-ará? Certamente o contribuinte, que
ha de manter o ensino popular mediante
impostos, do mesmo modo como mediante
impostos sustenta a magistratura, a policia,
a bygieue, a iJluminação das ruas, o serviço
de extincção de inceudios, as forças militares.
Que esse encargo, que esse saorificio, que esse
dever se traduza num imposto' centralisado,
ou num imposto localisado ; numa taxa ín
directa, ou directa; em tributos genericamente
votados e collectados englobadamente para os
vario" ramos da admini t1'aoiío publ ica, ou
num tributo especificamente decretado e ane
cadado para as esoolas ; numa capit.êlção, num
anos tenitorilll, ou numa finta sobre a ren
da - questão é de accidente, fórma. necessi
dade, ou conveniencia oecasionul, Na essen
cin, a' realidade é invariavel e inevitavel. A
educaçãu primaria, gratuita para o alumuo
que a recebe, ha de sal1ir da algibeira da
nação, isto é, dos recmsos do povo, da Loisa
do contribuinte. « Instrucção de tOllos, cus·
teada por todos., (i) eis a fórmula demo
cratica.

Era sem duvida sob a iuspiração deste ele
vado pensamento que o projecto do sr. con·
selheiro João Alfredo, em 187q" instituindo
escolas profissionaes nos municipios de todas
a' pl'Ovincias, creava, para ns manter, uma
caixa em cada ULUn dessas subdivisões locaes
do impel'io, cnja renda seria constituida
(art. io, § 6°) :

« 1. Com a contribuição de i{$ a 58, a que
ficam sojeitas, anoualmente e conforme suas
posses, todas as pessoas que viverem de seu
trabal ho ou de suas rendas.

« II. Com donativos particulares,
« III. Com qU:lesl/uel' outros beneficias ge

raes e provinciaes, qoe sejam concedidos para
o me-mo fim_

« IV. Com uma pOl'centagem sobre o pro
ducto dos impostos geraes, que será fixada
annualmeme na lei do orçamento, não exee-

(1) SAn1ouENTo: Las IJ.lcltelas, pago 47_
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dend? .e~ a porcentagem a 30: OOOJ em cada
mUnIClpIO. »

Tavares Bastos gueri:J fazer do funuo escolar
~ma ins.Lituição. ~rovincial. Entre!Tue porém,
a moroSidade e a IDcousistencia des a corren te
entre nós, o fundo e colar seria, IJor muitas
dezenas de anno ainda, uma aspiração pla
tonica, na maior parte do paíz.

O pensamento da commi~são, como o do
autor do pro.iecle,é estabelecei-o com o caracter
pe insti luição gerid, creada e mantida pelo
E tado.

C?ntrariariaOlos com isto o eSIJirito descen
t ralJsador do acto addicional ?

\ est[\ objec iio, de tão nulla seriedade quão
duvidosa boa fé, nos limitarínmos a responder
~om a~ excelle.nte palnvra::; do ex-ministro do
lmperlO, o Sr. conselheiro Rodolpho Dnntas:

« O estado não tem o direito de ser indiffe
rente ao cultivo rIa intelligencia popular. Não
se empeuham no amanho intensivo e extenljivo
desse patrimonio commum unicamente os in
teresses Jocaes. As mais altas conveniencias
as maís imperio s nece'sidade e os mnis sa~
grndo direitos nacionaes estão ilvolvidos
nessa questão. Não é Iici lO, portanto, ao go
verno cruznr os braços ante o retardamento e
a distribuição defeituosa da instrucçi'io popular
nas provincias. Não lhe embargam o passo
ne ta direc ão as franqueza~ descentraliza
doras do Acto AddicionnI. A disposição do
art. 10 § II é clara: não se oppi!e á conperaçào
dos po~e1'es gemes na obra multtplet e immensa
~o ensino, para a qual é, c sel'á por muito tempo
anst~fliclente, o ci1'culo dos recursos ]Jl'ovinciaes ;
ltrlltta-s~ a asse.qurar á 1'epresentação de cada
provl'Ilcla o direito de mover-sc desembaraçada
mente nessa esphera, sem embal'açar, ent1'etallto,
a acção paralll'la do governo do ]Jaiz e a coexis
tencia de instituições nacionaes de énsino, em
qualquer ,91"aU, onde quer que ao Estado convenho
acudir com a sua podel'osa contl'ibuição pam
o ]Jro.'7resso collectivo. O texto constitucional não
alltol'iZa outra intel'1J7'etação: nlém de que o
estudo confronl.ativo do que ~e vai passanda
entre as nações onde nwis desenvoJvidas e
l'espeiLndns são as Jiberd~des Jocaes, onde o
espirito popular mais intransíO'entemente se
oPPõe ~s tentativns centralizadoras, DOS e~tá
manifestando, a despeito de certos theoristns,
a necessidade impreterível, na I hase da evo,'
luç50 humana que actualmente vnmos percor
rendo, de uma inlerferencia activa do ESl.ado
nos negocios do ensino popular,. não ~ontra

riando as prerogaLiva' hene(]ca da adminis
trn~""o Jocal, mas e timutando-a pela força do
exemplo e pelas vantagens de uma collalJo
ração po iLiva. A Inglaterra chegou !la muito
a es a convicção, de que as sua lei diio cópia
de anno em. anno, organizando um vasto ys
tema de educação nacional, em cuja e. pbera
os interesses locaes gyram livremente em
derredor da autoridade do E tado, represen
tado no gabinete e no parlamento. A nova
constituição suissa estabeleceu certos pontos
communs, certa unidade de interesse e COUl
potencia federal entre o ensiuo popular rio
cantões. Na União Americana, emtim, nenhum
dos eSlados recusou aindA, em 110 111 e d.a IMe-

pendencia dos seus foros o das supremas con
veniencias da descentralização, as dotações
com que o governo da grande republica se
esmera em opulentar no terriLúl'io de cada um
dos membros dn associação uacional as fiuan
ças na e~uca. lio. Ni!.a sel'á, pois, sin.qulal' que
n~ Brazll a InvocaçalJ da,ç franqll{'zas pI'ovin
cUles lIilo se ouça, neLa se cnuncie senão ComO
obstaculo á interl'el'cncia liberal do Estado em
íavDr do ensino nas ]J1'ovincias '1 » (1)

Evident 'mente, pois, o quc nos seria vedad ,
ê f,rivill' a assp.IIlIJlé~s provinciae. ~a sua au
toridado cOllsLitucion~1 sobre a in~tl'Uc('iio do
povo. ColIühor.1r com ell~s, porém, na Dlesma
obra, crear novo recurso.;; fif)anceiro~, quc
concorram pilra desenvolver nas provincia ~

educa\ão poplllar,- JonO'e de oIT nder a pro
rogativn dos poderes 10c;Je', é facilitar-lhes
a tarefa, desembaraçar o caminho ás suas
funcções.

O prGprio Tavare::; Bastos tão pel' 'uadido
se ncbava da neces id;Jde da intcrvençilo do Es
tado, neste as~umpto, que não IwsiLou em
confessal-a-. «E tamos de tal sorte conven
cido », escrevia elle. « de que niio ha sal
vação par:l o Brazil fóra da in trucção derra
madtl na maior I3scala e com o maior vigor
qne para certos fins ncceitnriamo~ lambem (I

concurso do proprio governo geral, <10 menos
em (.11'01' das menores provincia: e durllnte o
periode> dos primeiros en. aios,» (2)

Por mai amplameple descentralizadoras quê
sejam as lendencias do Acto Addicional, bem
longo e tá 0110 certamente da dl'scentralisação
completa, que o system:l federativo repre_onta.
Pois bem: ahi temos dnas republicas federnes
a Argentina e a dos E tados Unidos. Em
:lmbas elIas a instrncçITo primaria, pela consti
tuição, pertence á airada provinci,11. Não obs
tante_ em ambas a iulervenção l1ilcionaJ se tem
exercido numa e c1111 considerave], sem que
ninguem julgnsse Illfriugidn por isso a Jei
organíca do Estado.

N[I Hepublic,l Argentina, a exemplo do que
se tom feito na União Americana, o orçamento
de 1.869 consignou a quantia ele celn mil peso;,
forto, IInra aj udar a províncias ~I crearel.ll
escolas, e o poder ox cutivo os distribuiu por
egual eutre os governos provinciaes, Desde
então, altest:J o Sr. S~rmiento, urgiu a idéa
de instituir um con~elho incumbido tla :lcqui
sição do materiallitterario e tcc!lnico do cnsi
no elementar, ~IS im como da sua distribuição
pelo paiz.

A este proposito reflecte o ilIostre nperin
tendente argentino:

« El Congreso federal de los Estados Uni
dos, b,ljo disposicioue. igG;lle', Iw .ancionado
à fines dei nuo leyes de ulwenciou por 01 te
soro de !lI UnioD om favor de los E tndos, ii
objeto de difundir la educacion primaria,
concediendo mayore sumlls:i lo~ mas atr<l-

(1) Rclalorio aprcsent!l.'lo j. Assembléa GPl'al Legi latim
"a segunda sessão da <lacima oitav" legula.ura (i882).
Paga. 9-4. .

(2) A P"OVillcial IlaR. 2"!.
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zado, Fúndase este procedi mien to elll las
mismas r.1ZOIlf'S que prevaleeieron f.1l el
Con:tl'eso Argentino rliez ano nnles, No e'·
taod" eu nn paí:; qUfllquiera ln propieLlnd y
riqueza di lriblliLla;;t eo JilS mismas propor
ciones qlle la poblacion, y siendo comum á
todos Jo~ l1abillllltes 01 dill1.o y ln respolls;lbi·
lidad que trae la ignorancia, y la pobreza que
suele ser cau~a y efecto à la voz de atrazo, I;J

sociedlld enlera eslá interesada y obligada a
preCiJVCl'se contra los mnJe. que de aquellas
fucntes b.an de sobrevenil'1e, ni mas ni menos
Ifue Ja parte culta, y ncaudaJada no quedaria
esenta de reproche, si contentandose con dar
educacion á sus proprios bUo , dejassc que la
mucl.odumbl'c ignorante las gobierne 1J0r el
voto o por tlllbol'oto ,» (.J)

A constituição federativa da Repuul icn Ar·
gentina, nssim como a dos Estildos-Unidos,
:lccommedou-se perfeitamente, pai, ::í intel'fe
rencia cooperadora do Est.ado na tarefa prov in
ciaI da educação do povo.

Ol'n, o que não contravem ás formas fede·
rntivas, com immen 'a maioria de razão não
pôde ferir os pril.wipios (lescentralisnrlores.
Evidente r, logo, que nito pôde violar, no
Brazil, ns fr;ml]UeZaS provinciaes alJllillo que,
nus dllu' federações I'epllblicnnas, não, e oppãe
ti autonomia dos confederados.

No plano do suusidio nacional traduzido no
})rojecto do sr. Rodolpbo D~ntas, que encor·
varamos á reforma geral elo en~ino prima rio,
concol'rem tres especies ~e dotação:

J1 d9tação de origem te?Tito?'ictl;
J1 dotação tributaria;
J1 (lotaçào eventual.

_No proj~cto. do sr. Badolph~ ,Dantas com
puem a prImeIro elemento do fundu e colar:

a) A decimn part13 do pl'o(luclo da venda das
torras devolutas nacionaes ;

b) A decima parte do fi\ro cobrado sobro os
tel'l'enos naciona13s que ~e acharem sob em
phyteuse.

Pareceu-nos accrescentar ~

, c) A decima parte das terras nar:ionaes qlle
se medit:Oll1. Promovidn pelos municipios, ou
pelas proviucins, a medição, e levada a el:1'eito,
a decima parle dos terrenos medidos Ucarti
'onsignada aO patrimol1io escolar, na locali
dHde anele forem situados, .ob a administração
das autoridades que o governo iustituir.

D13ste modo addicionamos ú dotação de ori
gell1 l.eniLor;,,!. mas consistente em dinheiro,
a dúllação propria e permanentemente terri
torjal,

Ao campo to desses tres factores o plano da
commissão assegura o ClJl'acter de ina.liella·
J)ili Jude, 80 as rendas uesse cabedal, conve
nientemente e, pIorado, entram no orçamento
da escola,

A dotação tributaria exprime-se numa capi
t.a~;}o, que se nos affigura moderada e perfei·
tamenle supportave!.

lP D, .l:'. S"RNIE~'ro: In{""mf .obte el estado ele III. édlt·
raboll c~lIIll1l 6n lá capitdl (B'(dll. AiI'U), pags. 94-5. -

Constituem a dotaçi:ío eventual, segundo o
projecto do sr, Rodolpho Danta :

a) O valor das liberalidades I'citas ao Estado
com destino especial ii instrucção elementar
do povu e o d:iquella. 11 que o doadores não li·
garelli appl icação declarada. .

A segunda parle desla disposição, qne, nt
tenta a nossa experiencia neste assumlJLO, nos
p:ll'ece mui judiciosa, tem por fim aprol'eitllr
em beneficio da educação geral o produeto do
iinposto voluntario sobre a I'uidade, que os
titulos honorj(]cos tão t'requentement repre
sentnm neste paiz, e que o arbi trio de gover
nos pouco esclnrecidos, a lião ser es~a pre
caução legislativa, <Imiudadamente desviaria
em ilpplic:!ções muito menos conducentes ao
bem comOlllll1 da nnç50. '

b) As sobras que em cada exercício deixa
rem <18 (1 iffereutes vorbas do orçamento das
despezils do ministerio.do imperio.

A. importnncia desta consignaçi'íu é real e
consideravel; porquanto, segundo estamos
informados, a média ann ual dessas sobras
costuma elevar-se, mais on menos, á somma
de IkOO: OOOaOOO.

c) O terço do producto das heranças vagas.
A plausibilidade da idéa affigurll-se-nos su

perior a qualquer oppugnação. 8uffraga -a o
exemplo de varios paizes civilizados. Em al
guns, COlllO na ij.epublica Argentina, os bens
que por falla de herdeiros accrescerem ao
fisco, pertencem na sua totalidade ao patri
monio das escolas,

P.:lreceu-nos, pois, modificar o projecto, ele
vando de um terço a metade O quinhão e~co

lar nesses proventos casuaes da Fazenda.
. d) O producto das mnltas, que não ti'verem
destino especial.

e) O producto das lolerias que o poder le
gislativo determinar para este fim, e a decima
parte das que se extrahirem nesta capital.

Como o illustre ex-ministro do imperia,
tivemos tambem por algum tempo esta idéa,
A loteria é um mal, qLle cumpre extinguir;
mas, emqnanto não extincto, relevaria, até
onde sel' . ossa,utilisal-o em curar o vicio, em
que esse mal tem a sua origem. O que explica
a loteria,é a deseducação do povo,que ella por
sua parte coucorre para alimentar, O nosso
.voto Jôra, porianto, a nbolição radical dessa
peste. Mas, si a maioria dos que legislam
en tre nôs não entender assim, ao menos ex·
traiamos do dinheiro que essa instituição
reprov1lda eS;Jreme dn algibeira popular o
'subsidio possivel contra a ignorancia, que n
sustenta.

Era assim que discorriamos então.
Com o meditar, porém, mais aturado, pre

valeceu em nôs o pensamento de escoimar
absolutamente a lei da instrucção publica de
qualquer cumplicidade, directa, ou indirecta,
de qualquer contacto, ainda que apenas appa
retite, com essa perniciosa disposição nacio
na�' favorecida pela immur:llidade dos nossos
habitas e das nossas tradições legislativas.

Em consequencia, de accôrdo com °anctor
do projecto, eliminámos delle essa verba
êqtiivoca de ímpura affinidade.
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A's verbas, porém, Ilxadas por S. Ex.. j un·
tarnos:

a) Uma porcenta,(!em. fixada annunlmente
na lei do ol'çamento que não exceda a 30:000n
por muni ·ipio.

Esta idéa pertence no projecto do Sr. con·
selbeiro João Alfredo.

b) Cinco por cen to de toda a succe.. são
entre pareüles collateraes, que não forem
irmão' do :'\l1ccedido.

Di.posição que ·vigora em diversos pnize ,
como a Republica: l'gentina (1) e o cantão de
Zug, na Suissa. (2)

c) Dez por cento sobre toda a sueces 50
entre estranhos, que exceda de cinco contos
de réis .

a) Cincoenta por cento de toda a in;;tiuição
em beneficio de fins ou estabelecimentos re·
ligia. os.

.l!:sta idéa cuja iniciativa cabe á legislação
argentina, é, aos nossos alba", não só de alta
conveniencia, como de rigorosajustlça.

De alta. conveluencia ; porque tendo a corri
gir habitas, cuj pendor é esterilisar relativ?
mcnte os ,lctO,; de genero idade e beuevolenc13
particular, mal encaminhados pelo influxo de
antigos preconceitos. A beneficencia indivi
dua I. en tre nós, é ninda madrasta para com a
eseola. Dota -se o !lo pit:ll, emqnanto esta
mendiga, desvalida. Sem duvida as in ·titui
ções bospil,t1ares continuam a ser uma dolo
rosa necessidade da nossa condição; mas esla
neces idade cre ce enormemen Lp, no eio dos
povos ignoran tps; mas esta necessidade ~e·

cresce na razão directa dos habitas de bygle·
ne, physica e mon)l, entre as classes' popu
lares; e na propagação da hygiene moral, como
na da hygiene physica, a e cola é a influencia
suprema. Não será então mais sen ato pre
venir o hospital, multiplicando a escola? Se
melh~ntemente, que quer dizer multiplicar
templos na sL1perficie de um paiz desmoralisa
do pelos vicias e crimes, que o descul tivo
moral da população não cesso de promover?
Em vez de um confissionario para cada mal
vado, que a grosseiria do instincto da igno
r:lnci1.1 produz, nilo será mais bemf~zeja a
politica da instrucção communicada a todos,
inspir,mdo no. mais mimosos da fortuna como
aos mais tentado pelo itlfortunio o conheci
mento e o amor das leis que Sl1stent~m as
sociedades humanas? Entre o gentio embru
tecido no de amparo mentnl de uma nação
sem escolas, que outra propagand3 fará o altar,
seuão a do fanatismo, a do culto pagão, a dil
superstição alvar,.gravitando empre para a
terra, para a animillidad?', para a impurezn,
em vez de se exalçar para a região divina
do sentimentos desinteressados?

De estTicta justiça; porque nenhuma appli,
ca '.ia observa t,io rig-orosamente o intuito re
ligioso dos in tituidores. Instruir é amai
sauta de todas as fórmas do exercer a caridade.

(i) V. PU!!. 312 desle pareceI'.

(2) ~lo;;TnAYe: Op. cit., pago ~Ol.

Ensinar os ignorantes é a. mais evangelica
expre são de amor do proxlmo, de h.,9mena
gem á providencia universal da ereaçao._du
di vidnos ha )), dizia Lulhel'o, com a unc ao de
verdadeiro evangeli ta, «que er\'em a Dus
em muita. prhliells estl'ilnhilS; jpjuam, usaffi
cilici s e fazem mil coi-as movido~ de piedos<l
indinação; mas faltam ao verdadeiTo sel'viço
divino, que consiste em edltCM' (llJrole. Proco
dem como outr'ora o israelita, que deix1.1vam
o templo de Deu, para sacrificar nas alturas.
Crede-me: muito mais necessario é que te das
veles em educar os teus filhos, do que em a/
cancar absolvições, fazeI' preces, acompanhaI'
l'Omal'ias, e cO'lll]JI'fJ' votos.)

E-tas palavra contêm vibrações do Evan
gelbo. Entre todas as obras pias, nenhuma
se compara em piedade á creilção de uma es
col:l. l\1ais humano e cri tão é premunir contra
o malas no sos semelhante, accendeudo-Ihes
no espirita o facllo da educação, que in true,
consola, melhora, e fortalece, do que deixal·os
penar na cegueira. primitiV:J,.res~~vando-nos
para o(ferecer mal. tarde aos JUvalIdos o gra
bato do hospital, ou impor aos rebeldes a mo
ralisa ão cruciante da penitenciária.

e) Cinco por cento sobre a renda dos bens das
corporacões de mão mona, qne não se em·
preO'are'm em estabelecimento de instrucção
on beneficencia, e não consistirem em titulas
da divida publica.

f) m por cento elo valor de sa renda,
quando os bens consi tirem em Litu~os .desta
natureza, e não s empregarem em lllStltutOS
de caridade ou educacão .

"I

XVII.

CONSELHOS ESCOLARES DE PA.ROCHIA.

Associar direclamente o povo á obra do en·
sino, por meio de instituições electivas e do
imposto especificamente escolar, votado por
procuradores populares em assembléas locaes,
tal, ao nosso ver, uma das idéas capitaes da
verdadeira reforma dil instrucção.

Não conhecemos ou~ro meio de areal' um
publico interessado nos progressos da e~uca

ção commum, de despertar as sympatl113s da
massa activa da naçào pela cultura das gera
cões nascentes, de formar entre a população
õ habito, o gosto, a capacidade para o exer·
cicio da funcção fundamental da sua sobera
nia. e de fiscalisar, apreciar, dirigir, promo
ver o aperfeiçonmerrto e a prosvel'idade do
en-irra di tribnido ao paiz.

O povo mio póde conhecer a escola, amar a
escola, nacionalisar a escela, assimilai-a ao
seu caracter, sen til-a entre as uas necessi
dades, emqnanto a escola não tiver os seus
comícios civico , a sua repl'esentllção demo
cratica, o sf};U sy tema tributario peculiar.

« Tudo eSlá creado, tudo examinado e ap
parelhado)), escrevia, ha nove annos, na Re
publica Argentinn, um dos propagandistas
mais calorosos e brilhantes que a causa da

I instrucção popular tem encontrado neste con-
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tinente. (i) « O corpo existe; mas falta-lhe o Ias com missões escolares dos municipios e o
sop.ro da vida, que lhe dê animação, e lhe superintendente da instrucção publica 110 Eso
diga: Caminba. O governo não fará nada t:ldo. No Michigan funccioTI3, em cada conda
sem a cooperação enlhusia ~ica do publico. O do um caullt!! superintendpnt af pulJlic schaols,
estabelecimento do system3 de instrucção eleito por um biennio; em cada townsILÍ]J, uma
commum. univer aI. importa uma revolução jUIICt3 de inspectores escolare , eleita anuuaJ
paciOca, iniciada pelo governo. Dez ~nno mente, com auctoridade de dividir o muni
têm demonstrado, no Chile, que, ne.te ponto, cipio em districtos e'colare ; nestes, uma
nã se pode mandar, nem basta a acção 3dmi· C'ommissão electiva de tres melllbros, reno·
nistrativà a só o E' preciso mud3r do rumo, vada todos os :mnos pelp terço. No Ohio.
e associar-se ao !luvemo opovO." nlém dos con.elhos de instruc(Jío (boa~'ds of"

Poi bem: não ha outro alvitre, para obter edllcatinn) , que regem o :erviço escolar nos
e firmar a cooperação activo e sympathic;l elo district:Js', os l'leitores nomeiam triennalmente
povo enão halJilital-o a intervir, por meio o s/ate commissioner af common schools. Na
de auctoridades de immediat3 eleição sua, no Pennsvlvania o mechanismo da 3dministração
eno-randecimento do en ino elemr.ntal'. pscolai', sob ,} lei de i819, emendada pela con-

Certo, a applicação des13 idéa ao Bru7.il coJ!lo slituir:âo de :1.873, é e te: a superintendencia
medida geral eria. pre~entemente. por variaS ger31 das escolas public3s incumbe a nm state
razões, a mais impo~sivel da chime1'3s. Mas sr:pel'intendent,corn dois deputy-superintendents
não percebemos obstacuto algum de Car8(:tel' nomendos por elle, 65 supel'ileudente de
meramente insuperavel ~ sua inaugura~i'ío nos condado e 21. de burgo (barough superinten
grandes centros populosos, na cidades de pri· dents) nonle3dos pelos st;ltaols di~'tctors, os
meira ordem. Essa iniciativa, porém, acredi- quaes suo 6 por districto, de eleição popular,
tamos prudente deixaI-a, por 01'3, ás legisla· com atLl'ibuiçãú de impor e arrecadar taxos
turas provinciaes. Mas n1\o ha motivo serio de levantar e mobiliar casas escolares, pagar o
especie algumo, para que a metropole nacio· profes or3do. fixar os compendio., e dirigir
nal, este grande nucleo de intelLi~encio, de o~ escolas. No Rhode T land os votantes qua
população, de riqu za, de vid3 não 'U 'aio esta lificados (qualified vote1's) elegem, por tres
auspciosa experiencia, não se propon ha a dar 3nnos, em cada town uma sclwal-comrnittee,
ás capitaes brazileil'os este exemplo renovador. cujo numoro de membro varia de municipio

O projpcto qne, nest sentido, formulámo, a municipio, e em cada districto escolar um
estriba- ena experiencia das nações mais prac- boal'd ar trustees. A Virgini:l Occidental tffm
ticas mai livres, mais dignas de imitnçâ(l. as junctas de districto (district boa?-ds), de

Alguns e tados e cidade, por e'emplo llS tres membros superintendentes de condado,
da União Americana, têm desen,olvido. talver. eleitos bienn<llmente,e o U'\lerinlendente geral
até ii exaggera ão, o P5lpel do elemento ele- do Estado, de eleição quatriennal. No Texas
ctivo, das fórmas democraticas, na organisação em ca'da school-dis/rict se elegem annual
do system3 de ensino popular. Em Cillcin· mente tres trustees, e em cada condado, por
nati a e$colas publicas estão sob a auctori- quatro annos, um conselho de directores es
dade de uma assembléa de 00 membros, elei· colares, cujo presidente, eleito pelos outros
tos. dois por cada bairro (wa1'à), em annos ai· membros, é ex·aflicio o superintendente es-
ternados. No Colorado, ha um superinten- colar. (i) .
dente territorjal e um por condado eleitos bi- Nesse mechanismo ha re13 ões que só os
ennnlmente pelo povo, que nomeia. outro- costumes mnericanos, o sua educação politica,
sim todos os annos, tres directores (dircctors). o e pirito locali ta das suas instituições admi·
Em Baltimore a direcl;ão completa das escolas nistrativas poderiam comportar; mas o ex
é confiada a um conselho (boaTd) de vinte tremo desenvolvimento da acção popular e da
commissarios eleitos ;nnunlmente. No No· 3utonomi:l local, que caracterisa esse r p;imen,
braslca o superintendente do Estodo, cujas e o exclusivismo do elemento electivo, da
funcçõos duram nm quatriennio, () os supe- inlluencia particulari ta das localidades, se·
rintendente de coud3do S30 lodos de eleição nbora absoluta dos interesses do ensino,
popular. r o New Hampshire os v.arios mu· nos proprios E tados-Unidos tem revelado
nicipio (tow'ns) e. colbem annnillmente com· serios inconvenientes. E te ~ystema funda o
mis ões, que superintendem no "usino. exa· seu principio na competencia absoluta do
min3m professore. despedem mestre e condndo, do di tricto, do municipio, da cellul3
a]umnos, adoptnm, e rejl'itam comj'cndio, (i nos permittem 3 expressão), ela ceJlula
determinam com os select11l.en a situação das popular no governo da in tracção commum.
cosas escolone., apre entando relalarios on- Verdade seja que, de ordinario, a legislatura'
nuaes ás municipalid3des e ao Est3do. A ssas do Estado é quem filW, e constitue es as orga
auctoridade, electiva. accl'escem as prudentilll nizaçõe. locaes; mas, uma vez constituídas, a
committees, eleita pelos di trictos, a cujo cui- sua :lcf.:ão, digamo as im, niio tem freios. U
dado ficam os edillcio escol3re, e qne inter- acto do Est3do que 3S autoriza, importa uma
vêm no provimento das cadeirn . O povo da verdadeira transmissão de 3utoridade, com a
Jova Carolina elege, de dois em dois annos,

(i) D. P SA1\!lIIENTO : lAs oscile1us, base do la Pl'OSpul'idad
• de la rBJlllbl. elllo.• .lJst. Unir!. fNuot. YOl'k, 1.873), pago
41.

(i) ApPLBTON'S: AmOI··can Cyclopaodia, vol. IX, pago 594;
vol v, ]Jag. \05; vol. II, pag. 254; vol. XII, pa!(. i97,
29S. 1,94, 600; vol. Xl, paf{. 50t; vol. XIII; pago 267-8 ;
"01. XIT, pag. 295; ('01. xv, pug. 6f3; TÓI, HI. pag .
676\
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(i) Cu. BrrLs: LigllD de l'E'lui,qnemallto Projel d'orgallÍla
líOll de l'enseígnement popu'aíre adoptá par le Consoil General
le 18 jui/lel 1871. Do~. IId. Bruxo, i876. Pag, 70.

(2) Reporl or lhe Commissioll, or Educai. for lhe Year 1879
pago CCVT,

(1) JAIIES FRASBR: Report on lhe common school system
or tI.e U7lil8d Sta/es aná or lhe prou;'lCes af Upper ana
Lower Canada. Land., :1.866. Pago 59.

mais plena autonomia, com a independencia I muitas communas SUppfJmlTam os districtos
mais illimilada, re ervando-se a admini tração cscolnres; outras formarnm uniões, que ag
central apenas o direito de e-timular, mas llão glomeraram varios districtos, remediando a
o de contr<l tear·lhe, ou ditar-lbe as delibera· sim a debilidade occasionada pela subdivisão
ções. (1) Ora, por um lado es a demot;racia exce iva do município. O exemplo do Mt1s
sem mescla não olJel'ece'garnntias de /·ompe· sacllu' tts., conclue o illutre escriptor bel
tencia technica sulJicicnte- para a direcção ga, demon tra que a regra pl'actica, que
desta especialíssima especialidade; do outro, cumpre eguir, está em t1cllar uma organi a
essa descentralisacão sem correctivos, nem ção, que oecupe o meio termo entre <l ~entra

attenuantes, privã o paiz des e grau de uni - lisação admini ·trativa, capaz de pl'oduZII' uma
dade, de cobesão, de harmonia indispensaveis boa coordenação no ensino, e uma indepen
a toda a organização estavel e effi 'azo D'aqui dellcia local so.fficiente para nutrir o espirito
têm resultado no desenvolvimento do en ino, de iniciativa, e assegurar a vigilancia dos ci
na grande republica, embaraços sensiveis hojf:l dadãos» (1).
aos proprios americanos. Não ob tante a floros- Entre esta organisação e a ingleza, que es
cencia maravilbo a das. uas instituiçõe' es- tudaremos de espaço, colloca-se a do Canadá.
colares, o defei o vae- e tornando dia a dia As provincias do Alto Canadá dividem-se
mais perceptivel. Um come o de centralisa ~ão, em condado.' c estes em cummunn (towlIships)
em grau moderado e I'a 'oavel, teria extraltido de dez milhas quadradas; ubdividiude-se as
dos recurso: assombrosos, da prodigalidade communas em set;ções, cUJo numero varia
incomparavel dilquella na~ãl:l para com a escola conforme a den idade da população, e ás quaes
popular, prodigios inealcuhlveis, que a falta é pommettida a organi 'ação do ensino. Cada
'de uma concentração limitada, a ausencia de secção e colar elege tres administrador (trus
uma direcção barmoniosa restringem, e emba- t,'CS of scliool sect~on), os quaes constituem uma
raçam. Como quer que seja, porém, naquellas corporação de caracter distincto, têm a posse
PI'0PO!'çõcs, o seu systema é peculiarmente e a administraçãl de todas a' propl'ledades
amel'lcano, congenere ao temperamento da- pertencente ao erviço do ensino commum;
quelle POV9, e parece-nos que intran plan- provêem á despeza das e cola" segundo o deli
tavel. berado pela maioria do 131 itores numa as-

Despido, porém, des~e caracter absolut? que sembléa annual; cabendo-lhe, até, no caso de
não lhe é essencial, que pode ser ellmmado, insuilicicncia dos recurso votados, o direito
sem prejuizo, antes com imlllensa vantagem do estilbelecer, e ,I~rec<ldar tributos addicio
para a sua fecundidade e energi11, o principio naes. Entre as fonte de renda escolar avulta
americano é de uma adaptabilidade incontes· uma taxa uniforme sobre toda a propriedade
tavel ao organismo de todos O' povo livres e tributave!. EmquanlO a secção escolar gover
de incommcnsuravel ulililidade gara o pro- na soberanamonte em tudo quanto respeita á
gresso da educação popular. Primitivamente organisação e economia das e colas, as func
o regimen da adminisLnlção escolar, na pro- ções e colares do conselbo municipal cifram
pria União Americana, apresentava uma certa se em proporcionar·llle os recursos precisos á
concentração de poder, que se tinba por utiJ, instrucção commum, impondo as taxas recla,
melhorando a di ciplina, unificando o sy te- madas pelos admini ·tradores das ecções, auc
ma, e submetlendo a provas concludentes a torisando-as a contrabirem emprestimos, ou
formação do profe sorado o Leis ulLeriores, po- levantando ex pJ'oprio motu impostos especiaes
rém, auctorisaram a sllbdivisão do munici· paru a formação de uma bibliotheca munici
pios em di "triotos, cada um destes com uma paI, [j erecçào ou a mantença de umn e cola
prudential committee, que por sua vez gosa da modelo no municipio. Quanto ao conselbo de
personificação civil e todos O' direitos dos cou- con<lado (cúunty cli!tncil) o seu papel reduz-se
selho escolares .•Esta medida>, attesta uma ao direito de in~tituir um imposto o pedal,
das mais emloentes auctoridadcs pedagogicas para a fund,lç50 e susteut,:ção de e colas de
do no. so tempo, .que emanava de uma exag- grammalica, e ao dever de lixar, arrecadar, e
geração do caracter individualista dos t'ovos entregar uma t.axa annual, que se destina ao
angla saxonios, teve, em relação ao desenvol- salario do professorado, formando com a con
vimento do eosino, as consequencias mais tribuição das communas, egualmente reserva
desfavoraveis. Esl.e mostra-se baldo de uni- da a esse emprego, o capital da escohls com
dade o gradação; travaram-se conflictos de mun (the commum school fund). Em '1878 o nu
autoridade entre os conselhos e colares e as mero de 6cções urbana, na provincia de On
prudential committees; subdividiram-se a tario, subia a 22lJ., e a lJ.o 700 o das secções ruo
communas por modo tal, que bouve escolas raes, (2) Quaes os resultado de ta organisa
frequentadas por eh alumnos; foi mister re- ção? Numa população local de 1.620.851 ha
duzir o salario dos preceptores, e acceitar bitantes e numa população escolar de 4,92olJ.60,
mestres inhabei , para prover a toda a e - individuos, frequentavam a escola, naquelle
cola oHoracio lI'Iann, auctoridade ne te a - anno, M~9. 0'15 alumnos, ou i por 3,31 habi
sum I tos, diz que eS'a lei fui a mais de<astro a
de todas 11S que promulgou a legislatura do
Estado o D'abi veio uma reacção contra elIa;
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tantes e 99,32 por iOO habitantes de edade
escol1lr.

A organização do eusino popular .no Baixo
Canauá, como acertadamente pondera Lal'e
leye, • orrerece talvez ainda mais interesse
que a do Alto Canailá, por ml):;tl'ar de que
modo um paiz, a e se respei lo mui atrazado,
vingou, de um Jance e em mui poucos annos,
elevar-.e qua i ao nivel das nações mai
adeantadas .•• Outra lição " accresCenLavl1
elle, • fornece-no~ ainda este estpdo: permit
te-nos ver a manell'a como, entre uma popu
lação de origem franceza, se logrou resolver
um problema que na França mesma se declara
insoluvel, estabelecendo ndminLlrações locaes
independentes, e, no me mo lempo, um ser
viço eflicaz da in trucção, isto é, descentl'ali
sanelo, sem dl'sOJ·.qaniza,- . • (i)

Tem por base e e regimen a instituição das
commi sõe escolares, compostas de cinco
membros, annualmente nomeados pelos elei
lares em a sembléa geral. As commissõ~s

e colares, a que n lei reconhece em toda a sua
plenitude o caracter de personalidade civil,
têm os poderes mai amplos: atlministram a fa
zenda e colar. velam pela conservação dos pre
dias, provêem e exoneram o mestres, deman
dam peranle o juizde paz os con.lituintes recal
cílrantes, execulam-Ihes,no seu haveres, mo
veis,ou immovei ,as sentenças condemnatorias,
e sob sua re ponsabilidade dispõem do' sub i
dios escolCJres. E' certo que,neste ultimo pon to,
a autol1omin da ClJmmuna está subordinílda á
autoridade central, unica habilitada a graduar
por uma escala comm um a pro[Jorcionalidnde
das conlribuiçõ . Mas, assegu rado o serviço,
a commis ão local é soberana. Afl'ecada o
impo. to, e empregn-o, sem dar contas senão
ao seus constituintes, fixa o escol:lgio men aI,
tributa di"ectamente os contrilJuinte ou a
pes'oa civil das municipalidades, mediante a
creação (a que a autoriza uma emenda de i8iJ6
á lei organica de i84.7) de laxas supplemen
tares. Cabe-lhe assim um poder quP. não tem o
soberano: o de levantar impostos não votados
pelas camaras. E' que o le,qislldm- quiz al'ma,'
de um p,-ivilegtO e1wl'gico os inCl.!mbidos do dr's
envolvimento da instrucçã/)o De mais a garanlia
con tra todo o exces o está na renovação fre
quente dos commis~arios, eleitos pelo. contri
buiutes. Quando estes se descontentam, é
escol herem outro delegados. • (l!)

ão e~q ueç(l regi traI' que o commissarios
eleitos são obrigndos, sob a comminaçào de
penas pecun iada , a acceit:lr e desempenhar
essas funcções, que'se encar,lm como dever
civico. (3)
. Sob o dominio destns instituições se tinham

formado, at6 ba quatro annos, não meno de
6.4.4,5 s cçõe escolares; ao mesmo pa~so que
o numero de nlumno , que. em i8iJ3, era
de 108.284" elevava-se, em i878, a l),02.77i, e o
das e colas, que, no pl'imeiro aUDO, e redu
zia a 2.253, no egundo altin"'ia a8.1.89.

(I) E OE L..BLBYE: L'inslr. dll peuple, pago i6L
(2) Ib., pago 163.

(3) Ib., pag. !6L

Ante os factos desse nbençoado systema e o
atl'azo da metrópole inglezn naquelIe tempo,
exclamava, ha dez annos, o ceI bre publici,:La
belga cujo nome mais de uma vez tem
honrado este capitulo: (Vede a Inglaterra:
é,sem contrac1icçào o mais rico paiz do mundo.
Abunda, e accumula·.se alli o capital, para se
entornar pelo univer o inteiro; lodos os
annos a economias da nação põem li disposi
ção de em prezas de lodo o genero a somma de
2 a 3 milbarp.s de milhões de francos. Não
é. portanto, dinheiro o que falta. A popula
ção é nimiamente densa, condição mui fnvo
ravel á creação e frequencia regular elas e co
las; a beneficencin particular u50 se cansa de
elar, e a sei las rivaes esforçam-se por attra
hir a favor da iUstrucção es as liberalidades
inexgotaveis. Todavia, nInglaterra não viugou
in~lruir as suas valentes populações_ Consi
derae, por outro laelo, o Baixo Canadá, essas
cem mil oeiras de neve, de que Voltnire falIava.
O clima, mui aspero. Posto não ~e encontre
mi:eria em parle nenhuma, o paiz é compa
rativamenle pob , e por toda a parte escassea
o capital. A população acha-se c1isséminadn
em pequenos grupos, até ell1 familias, espar
sas por um vaslo territorio. A raça franceza,
honesta, intellig"nte, mas cuja inercia du
rante longo lempo foi a~mentHda peja. íusti
luições felldaes e por uma passiva submissão
ao clero, eSlá longe de ter es e impulJo, eSSa
febre, que leva j nces. anlemente a se adean
lar a raça anglo-saxonia. E, entretanto, ape
zar de todas estas de"vantagens, o Baixo Ca
nadá estabelecell um systema de ensino pl'i
mario, de que a opulenta Inglaterra inveja a
evidente supel'ioridade. Si a calunia pobre c
ponco activa triumphou, na 'ohra em que foi
mal succedida a metrópole rica e arrojada, é
que uma repellil1, e a outra acolheu o prin
cipio essencial da intervenção do Estado ,. é que
e la adoptou a escola municipal mantida peto
imposto, e aquella, alé agora, não o quiz. No
seculo xvrrr a Inglaterra, no loca"'te á ins
trucção popular, foi vencida pela Escossia;
no seculo XIX a Australia.e o Canadá vencem
a luglaterra. » ('1)

Mas, perante a evidencia de factos taes, a
Inglaterra, que tanLo tem apprendido com as
suas colonias, possuia basta.nte atiludo e pro
fundo o sentimenlo dos seus graudes interes
ses, para não se demorar em inspirar-se nas
in tituições amel'icanas. De feito, a intuiçào
politica e a fecunda experiencia accumul nda
nellas illumiuoll com a intensa e vasta clari
dade de alguns dos seus principias cardeaes as
reformas organicas, a que, desde i870, se deve
o actual regímen da iustrucção popular na
mãe patria ingleza. (2) Armando o poder cen
traI de prerogativas iITe_istiveis, que o habili
tassem a organizar, coutl'a todas as resislen
cia , um s~stema eilicaz de escolas nas loca-

(i) Ib., pago i67.

(2) cEngland has appropriatod, in Mr. FOl'slQr's schomo
all Lho toaturos of the àlassachussetLs system of general
education that are \VOl'tb any tbiog. , WALT. SlltTU: Arl
Ellllcatioll, pago 4k
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lidades recalcitan tes, a lei For ter desenvol
veu em largas proporções a idlia da represen
tação uireet~, de:,centrali ada e espeeial do
povo no governo do ensino, mediante a orga·
nização ampla e noderosa dos con elhos, junc
tas, ou commissões escolares (sellOol boal'(Ls)
de di~tricto.

Desde as regras que presidem á formação
dos conselhos e colan:s corne\,a a reveJa 1'- 'e
esse duplo cnnho de acç~o local e concentra
ção aggreg~tiva. Por dois modos se póde
chegar ::i funda"ão de um school bo(wd: por
acto espontaneo elo governo, ou por petição dos
habitantes da.; localidades necessitadas.

E' o eleitor;ldo quem nomêa as commi sões
escolares. Cada eleitor lem direito a tuntos
votos Cjlwnlos os elegendo, votos que lhe é
licito distribuir por outros tantos candidatos,
reparti' entro alguns nOllles, ou concentrar
num só. (i)

A autoridade do Estado sobre essas carpora
ções, de origem immedial;Jmente poj:Hllar e
funcçõ s que interessam gravemente os direi
tos do povo, é larga e energira. Primeira·
IDen te é o govel'Oo, pelo E(lur.ation Dfpart
ment, quem re olve as que. tões suscitadas
quanto á legitimidade dos membros do conse
lho. ('2) Si occorre no seio delle uma vaga,
por rnorte, resignação, incapllcidade superve·
niente, ou outra causa analoga, aos membros
remanl'scentes r,abe preencherem-n'a, em se:
são c. peria I pa ra esse fi m convocada. (3)
Mas em hypotheses mais graves a intervenção
do governo é que põe termo ás dimculdacles.
Formando o r,onselho escolar, o HdtlCalion Da
pal'tmentexpede-Ihe uma requisição,em que in
tima a autoridade loenl n adoplar as medidas
precisns pnra acudir ás necessidades do ensino,
instituindo, . e dotanJo convenientemente as
escola. inrllspen aveis. (4.) Ca o o conselbo
escolar dtJ, ohedeç:l,tleixando de atisfa~er a essa
iJ)tim<lç~o no prazo de um anilo (5), ou de
cumprir qualquer notificnçiio do podei' ce1;1
·tr[ll relativa ;10 melhoramento ou sustentação
da9" e. colas exJstentes ms condi~~ões de profi
cuidlldo uOI'essnrias (6); as_im como i nuLO·
rizaT ou não repri mil' nos eus ubordinados
qualqul1r procedimHllto que contrnvenha a
legislação do ensino (7), si descumpril' os seus
encargos de autorid<lde local em relação no eu·
sino commum (8), ou si deixar de expedir
os ~egl~lamentos (b!f/?·.laws) concernentes á
obl'lga~'no de fl"equencia escolar (9), o governo
declarnl-a-ha in dp(ault, pronunciando ~ ~U:l
destituição, e nomeando outrn. de cinco a
quinze membros, que lhe succeda. (10) Ou-

(i) 33"" 3'. Vict., c. 75, sec,s. 29, ~7.

(2) 33 &: 3~ Vicl., c. 75, secç. 33.

m39 &: 40 Vicl., Cap. 79 socç. 1.1 o cc lula~.

(4) 33 & 3. YicL., c. 75, secç. iO, iS.
(5) 33 &: 3'. VicL., 75, socç. H.

(6) 33 <\: 3'. 'ViCL, c. 75, socç. iS.

(1) 33 <.\: 3'. Vict., c. 75, socç. i6.

(ii) 39 LI,: ~O Vict" c. 79, sec,. 27.

. ,(8) ~3 "" 1.4 VicL., e. 23", secç. 2.
.(tu) 33 <.\: 31 Vict., c. 75, secr. 63.

41

tl"osim, si OEdu.calion Depal'tment entender que
o con elho e colar incorro em omissão de de·
veres (al'e ir, de(au/O, ou não desempenha
capazmenle as U,IS runc~õe, assiste·lhe a
prerogativa ue deelarar em vacancia os logares
da commi s50 loca I. ordenando que se proceda
a novas eleições. (1)

O con. elho escolD!' nITo lev:mta directa
mente impostos; mas inti ma asua nece idade
aos poderes !ocaes' n:io 11~ vendo li Ln ile ás
suas reclall1i\ções, cuja meuida e tá unica
mente nos interesses do ensino popular. Si os
poderes locaes o de aLtendem en tão se esta
belece a competencia do se/toai bnard, para no·
mear funccionarios,a quem confere o mandato
de perceber direetalllente <I taxa.

Com o :I. sentimpnto do governo (Educa
tion Depal'tmellt) é licito aos con elhos esco
lares contrahir cmpresLimos, sou penllor
do fundo escalai' e dos tributos loraes, para
o pag-amento das despezas em que tenham in
corrido, ou sejam requisitado a incorrer. (2)
O resgate, porém, de taes compromissos, in
cluindo capitol e jum , não pót.le exceder o
prazo de cincoenta annos. (3) Desta Facul·
dade, crenda pelos actos legislativos de 1870 e
1873. têm- e utili ado nmplamente os school
boards, cuj"s emprestimo', sll11ccionados pelo
!taverna, até o 10 de abril de Ul81 avultavam
a ommn enorme de :t 12.703.917, ou cerca de
cento e vinte oito mil contos. (ii,)

A nação ing-Ieza acolheu e'sa reforma de
braços abertos, com verdadeiro enthusinmo.
Admi raveis têm sido os seus fl'Uctos por tod.a
a parte. O conselho escolar do Londres, o
primeiro que estabeleceu o ensino obriga·
torio, con. e!tui u, no espaço de tre an uos,
augmentar 75 % n e-tatisLira da frequenciíl
escolar, e ediOc:!l' 86 e colas, com c ,pacidade
para 79.6~6 discipuJos. Reeleita em i876,]~ em
1877 construira maio 48 predios e'colares para
115,9[~2 alumnos, principiara 40 para 3U89, e
comprara terras para mai5 il,7 predios ge es·
col<ls. Dep::ttados e pares, homen da mais aILa
eminencia e damlls d,ls clas es mais elevadas
honram-oe de pertencer ao seu gremio; os
lagares de membros são rcque:tados, na
granjes cidades, com o mesmo ardOI' que Ias
da cam ara dos communs. Do de Londres já.
se disse que é • uma especie de parlnmento
escolar.» (5) Na sua presidencia têm fiO"UI'ado
notabilidndes como lord Lawrenre, o grande
estadi ·ta indiano, ex-vice-T i da India. sobre
snhindo, entre os seu leading rnambel'S, cele
bridades scienlil1cas da ordem de Huxlev.
• De vanecida a novidade do systeuHI, al""uÍls
do homens mais elllinentes gradualmente
foram·se ausentando; mas os con.elllos escoo
IMes nunca deixaram de manter, na selecção
dos eus membros, nm alto e efficaz padrão

(I) 33 & 3~ YicL., c. 75, secç. 65.

(2) 36 &. 37 YicL., c. F6, seeç. 10.

(3) 36<.\: <7YicL.,c. 86, socç. to ;39&'4lfVict., c. i9,
socçs. 15, ~2 ; 42 <\: ~3 YicL., c. 48, secç. 3.

(4) Reporl o{ lhe Coulnmillec of Concil 011 EducaI, (Ellg/ .
IlU Wal.) 1880-81. P3g. • ~I

(5\ HI7l'u: L'illslr. pl.b/. Cll Allgleleri"~, r.a~. 37.
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sob a direcção immediata do governo, pE'lo da
adm inistração e,cul nr local isada em di trictos
tp.rritoriaes debaixo da superintendenl;ia do
E tado,mas em iniciar, par a par com o pri
meiro, que põe nas mãos dos poderes geraes
toda a força e toda a acção, o segundo, que es
perta e educa a intelligencia e os interesses
locaes, sob garantias, comtudo, de subordina·
ção á harmonia commum, q·ue associem, em
vez de oppor um ao outro, os dois organismos,
no seio de uma conbinaçiio superior.

Assim teremos, lado a lado, associadas pela
auct,lridade commum do Estado, 1IS escolas
creadas e mantidlls á custa do orçamento na
cional e a escolas in tituidas e sustentadas a
expen as de um orçamento particular votado
em as. embléas locaes.

Por este regimen, que encerr3 a ineslimavel
conveniencía de fixar a 3ttenção das locali·
dades no mais grave de todos os seus inte
resses,. a educação pepular, chegamos, ao
mesmo tempo, á sati fllção de uma necessidade
de outra ordem, seriamente consideravel: a de
attenuar, pelo que respeita ao ensino prim3rio,
a situação exces ivamente privilegi:lda do mu
nicípio da côrte em relação ás provinci.a~,'que
para o en.. ino commum nenhum SUbSidiO re·
cebem do E lado. Cum a innovação que 3lvi
tramas, a despropo,.ção diminui,.á, tocando
á população da capital do Imperio uma quota
menos injustamen te exigua e o salutar exe~

cicio de uma autoridade apreciavel nas instI
tuições de instmcçlio popular.

Não estl/m',s Frepararios para semelhante "e
(orma: tal a objecção com que il1fallivel.ment~
esperamos defrontar. Mas porque nao, SI
nos concederdes que e tejam~s P!epa,.ad~s
para o regimen da de,centralisaçao mum·
cipal 'I E' identica, entre umas e outras, a
natureza e a razão de ser.

Sem duvid;1, as nossas municipalidades estão
longe de corre:ponder á expamão de vida
local, que a sua influencia deverá cooperar
para desenvolver, e nutrir. Mas quem já se
lembl'Ou de argumentar deste facto para a
suppressiio das Cllmaras rruuicipaes, ou para
a reducçiio dos seus fóros? Longe de tal, não
ha e~pirito de intuitos liheraes, que não
allribua esse en torpecimen to da vida local á
exiguidade das suas fr·anquezas. E' pelo am
pliamemo da espbera independente do muni
cipio que se pronunciam os reclamos da
opiniiio.

Não descobrimos, portanto. argumento con·
sideravel contra o alvitre que abraçamos.

Varias questões, porém, abrange eIle
em si.

Qual o arbítrio preferivel (eis a primeira
dellas): um conselho eFcolar que representasse
no spu seio a capital inteira 'I (f) um conselbo
escolar por cada parochia do municipio neutro?

li) Por osto arbitrio so pronuncion a Liga do Ensino
Belga, no son projecto de organisação do ensino popular
do iS do ju'ho do iSi!..

Eis o cap. II dosse trabalho, qne so inscrovo: Das

I
i"n/as escolares •

• Arl. i5. O onsino popular li organizado o dirigido,
limes, om cada communa, por uma junta (comité) oSI·,,\ar.

• Art. {6. A i unta escolar li etoiLa polo eleitorado mo-
(i) JUSTIN M. CAUTBY, 101. P.: Hislory offowr OWII

Tol. V, pago 43.

de idoneidade. Continuaram a ser, como no
começo, instituições estriclamente represen
tativas. Desde o r.ar até o opera rio, desde o
sacerdote evangelico até o c~tbol·ico, desde o
di sidente nté o racion~li (n, de de o pae de
familias afferrado ás tradições da antiga bur
gue/.ia até á joven loquaz propugnndora dos
direitos do seu sexo, e.sas corporat;ões vieram
a ser o espelbo do publico inglez e da vida
acti va ne te paiz.» (1)

Inspira-se nestes exemplos o ensaio fJue ora
nos propomos, com quanto mais estreitas que
nos Eswdos Unido, no Canadá e na Inglaterra
sejam a proporções de ta ten lalivn.

Ante o principio, que em tão ampla de
mon tra\ão firmámos, e em que tão iterativa
mente in iSLimos, da neces ídade al.Jsoluta de
uma rigorosa e sy:tematica in tervent;ão do
Estado na organização e na vida do ensino
nacional, da educação popular, seria, é claro,
in en ala contradicção vir defender agora a
idéa,que entregue, em resalya, ás subdivi,·ões
Jocaes a direcção do ensino, fraccionando-a, e
desaggreg-ando-a em' nucleos independentes,
sem um laço commum, que estabeleça a bar
monia e a collaboração ordpnada da partes na
obra de um plano barmonico e forte. Por outro
lado, porém, nlio e tá nos nus. os intuitos es
tender a prenonderl.ncia bemfazeja e necessa
ria da autoridade central até ii absorpçlio nas
localidades, reduzindo-as a dependencias
inorte de uma soberania, que condense a
actividade exclusivamente no grande çentro
motor.

A Ing-Iaterra, como acabamos de ver, realizou
com Vanlal!'enS incalculnveis, es e compro
mi so salular entre o elemento de cobesão e'
uniformidade que o Estado representa, e o
prin~ipio de variedade e circulação vital que
se loca li ~ nas cellulas Alementares da nação.
No Reino Unido, porém, o papel das locali
dades, nas fun~ções da vida e colar, é muito
vasto, e mais reduzido o do Estado que na 01'·
gani ação cujos lineamentos a~senta o nosso
projecto. Na Inglaterra, com effeito, nlio ba
escolas primarias creadas e dirigidas imme·
diatamen te pela :ldministracão central do pliÍZ.
No systema de escolas publica, cuja primei,.a
constituição organira data de 1870 com a lei
Foster, os con elhos electivos locaes (school
boards ; school altendance committees) formam
peças impreteriveis do mecbanismo officitll,
lOtermediarios indispen aveis entre o go
verno e o' districtos escolares (school dist1'icts).
Entretanto, a aulouumia dessas repre~entilções

distinctas move-se numa o,.bita fiscali ada
vigilan te e emcazmeute pelo Estado, cuja su
premacia Iimitu nos ambitos de um plnno
geral, e trictamente observado entre as diver
sidade locaes, a acção dos burgos, das paro
cbia~, dos municipios na direcção da escola
popular.

ão consi~te, porém, e tá claro,o DOS o in
tuito em sub tituir na capital do Imperio o
systema, observado até hoje, da escola popular
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Destas duas soluções a nossa escolha inclinou
se para n segunda, e nella se firma. Cedemos,
nesta deliberação, ao pen amenlo de localisar
o mais possivl:'l o intere se que ba de con tituil'
a força impul ora e o e Limulo balJitual destas
in tituições. A esla razão de prererencia ae
cresce a vantagem manire'la de abrir, entre as
subdivisões que constituem o municipio, uma
lucta de 110nro a e preciosis ima emulação,
solicitando, entre as p:lrocbias, o amor pro
prio de umas pelo exemplo do progresso
das outl'ns.

Na formnção do eleitorado especial dos con
selhLJs escolares de parol:hia eslabelece o pro
jecto duas idéas novas en tre as nOSSilS ins
tituições : a elegibilidade independente do
sexo e da nacion,didade.

Pelo que toca á elegibilidade, para Os eonse
lhos locaes escolares, da mulher cuntribuinte,
não é invenção nossa. Existe nos paizes onde
é mais desenvolvido o senso pratico da reali
dade. Pralica-se nos Estados Unidos ('1), no
Canadá, na Inglaterra. (2) AutlJl'isa esta exce
pção a natureza peculiar dus conselbo escola
res, instituições absolutamente baldas de ca-

nicipal, o composta do mosmo numoro do mombros ([ua
o consolbo do mnnicipio.

e ArL. i7. \Regras para a delimitação das circnm
acripçoos osco aros.)

e ArL. iS. Os oloiLnros mnnicipaos do cada circum
acripção oscola,' rouuom-so uum só comieio. para pro
cndor :i oloição dos mombros da junta escolar.

e São convocado" por doeroLo roaI.
•• Art. t9. Para a oloiçãu das juntas oscolaros so obsor

varão os precoitos da loi IDllniciplll rolaLi vos:i oloiçãO
dos consolhos eummunaos.

• Ar!. 20. (ltegra aCOI'ca da sédo da junta, quando ro
prosooLa" mais do uma cummuna.)

e Art. 2t. Os membros da junLa oscobr são oloiLos pelo
tormo do sois annos, a conLar do iO do janoiro subso
quonte á oloição.

e São roologiveis, O ronovam-so pola. moLado, do tres
om tros a.n nos.

e Arl. 22. A junLa oscolar estaboloco O orçamonto do
onsillo p,'imario. Si a sua eircumscripção abrango mais
do uma COllllUuna, incumbo-lho ropa,'tir os oncargos ontro
oUas, conformo a popnlação do cada uma.

e Arl. 23. Os oneargos munieipaos propostos polas
juntas oscularos são votados polos consolhos communaos.
Roeusando os os, cabo á jnnta appollar para a deputaçiio
pormanonlo, a qual docidirá si impo,'ta inscrover ex o/ficío
no orçamonto da COllimUna o onus fUado pela junta
oscolar.

e Art. 2~. A junta oscola,' nomoia os mostros na sua
alçalla, osLaboloco os rogimontos osc laros, o vola pola
Ol'ecução da loi.

e Ar!. 25. Si uma communa doixa do constituir a sua
junta 03colar, ou a jnnLa oscolar do cumpl'ir as pro
scripções da loi, a dopuLação (IOI'munonto do consolho
proviucial pódo iocumbir a commissarios o.peciaos o
exocutarom as modidas assontadas por ella, om dosem
ponho das loio o rogulameutos goraos. das decisõos do
consolbo provincial ou da doputação pormanonte.

«E' assogurado o rocurso para o govorno, nos tormos
do arl. 8ll da lei com muna!. •

(Liglle de I'Enseigllemenl. Prol'. d'organisat. de I'enseign.
pop., adopté pjr le conseil genéral, Brux., i867, pago i7.)

(i) e Wom"l are compoLoot lo vole for s boa I offieors
and are eligible to aoy offico perLaioiog sololy to tho ma
nagoment of public sehnols.• R3porl of lhe Comlní:isioller
af EduClÚion for lhe year 1879 (WashingLon, i88i).
pago l.:!S.

(2j e No qualifieation wbatovor is prescribod by Lho Act
for a candidato for oloction as a mombor of a school board.
Females, as wel as maios, lodgers as woll as housoholders,
and no'n rosidont; as woll as rosidonts, are eligib 8 (or
e/cliall. Tho orders of tbo EducaLion Dopartmout Wlt h
roga 'd to oloctioos, howovor, roquiro thaL a candidato
aball bo of • full ago • Boou OWBN: The Element'ry Edu
ellMn Acts, 1870-1880 ln roduclioll and 'Iotes. 15 111.
odiLion. (Landon, 188i) Pago BO.

racter politico, e destinadas puramente a
auxiliarem um ramo da lldmini"tracão, em
cnjos fmclo as màes de ramilia têm o mais
immed,ato interes"e. Aconselham-n'a as alfi
nidades iótimas e prorundas entre a runcção
dessas as embléas e certas dispo ições pre
dominantes no sexo feminino. As qualida~

des de devoção enthu iaslir.a, apaixonada, ca
prichosa, em que tamanba vantagem leva a
mulher aos individuos do outro sexo, babili
tam-n'a, com eJfeito, a ser, llOS conselhos esco
lares, um elemento renovador de adividade,
per$everança e coragem; ao mesmo pa o que
o prestigio superior da sua situação ociallhe
a~segura extraordinarios recursos, e arma-a de
uma inQuencia rrequentemellte irresislivel,
cujo valor, na propaganda contra a primei
ras repugnancias, contra as dilficuldades ini
ciae de um meio deseLlucado como o nosso, é
de um alcance imlllenso e de uma fecundida
de cel'lamente incompal'avel.

Franqueando aos e·trangeiros ingre so no
cansei bl)s escolares das parochias onde tiverem
domicilie, não razemos senão aquiJlo que o
patrioti mo, que o simples senso cornmum, ba
lougo tempo, esta ic.dicando relativamente á
org!1nização da nossas camaras municipaes.
A' au, encia deste princi pio relemperador,
origem ine"timavel de força, intelligencia e
pro peridade, devem ellas o esmorecimento, a
decndencia, a atlaxia progre siva em que de
finham. A educação popular não é um resul
tado de calculos politicos; é a suprema neces
sidade humana e a conveniencia suprema das
localidades. Não con titue, portanlo, um pri
vilegio f\xclusivo dos cidadãos: é um inte
resse universal dos residentes, para o qual
lodos os residentes, pois, devem con tribuir
com a sua parte de zelo, razão, dinheiro e
autoridade. .

Os recursos com que o projecto habilita
essas assembléns parocbiaes para a obra que se
lhes confia, define-os o projecto, institui ndo,
além de certos illlp0Sl0S addicionaes, uma ca·
pitação especial de mil réis.

Dá supportabilidade e conveniencia dessa
especie de tribntos dissemos já, quanto basta,
no capitulo do fundo escolar. (i)

Aqui nos limitaremos a invocar a abati
sada opinião das autoridades. escolares num
paiz visinbo.

Em B:lenos Ayres, o anno passado, o supe
rin tendente g-era I das escolas, no seu relntorio)
pedia a creação de um imposto per capita em
benefir.io da editicação de predjos e Miares.
Dizia elle: • La capilacion debiera emplearse
para este objeto. Todavia subsiste en Fral1cia
y eo las provincias nueslras la contrlbucion en
natura para arreglo de caminos, reparlo de
aguas, etc. b Porque los bombres de trabajo
non dilrian, como en Francia, tres jornalesal
ano o u equivalente en dinero, para la crea
cion de la Escuelo de su barrio? I:, o tienen
hijos los ganane ? Ilamanles todas las lenguas
proletarios. (2)

(1) Pago 30t o logl. deito parocor.
(2) SARIUJlNTO: Informe so&rc el estado de la educ4Cioll

çom~m en la capitlll otc., pago 70.
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Um homem que mais de uma vez gorernou
a Ingl~lerra, disse um dia, não lia muitos
annos, n lima reunião popular congregada em
Mancllester, discorre-ndo sobre os meios de
felicitar a ~orle das cla ses operarias: « Em
quanto a mim, o melhol'f1meuto da saude pu
blica é a questão que prevalece a todas as
demais a que devem meditar acima de ou
tras quaesquer todos os est~(list3s, todos os
legí l~dores, pertellçnm a que partido per
tencerem. Hubitações s5s, viveres de boa
qualicl:lde, aguil IJUl'a, ar abundante: eis as
condições IIledi/lllle as quaes nos será pos
sivel contrilJuir p~ra o descanço e satisfação
de todos os homens. Repito: as ql.leslOl!s de
hygieue sobrerxcl!dem, pela sua imp rtancia, a
todas as OUt1'uS, e para um estl/dista rt'al
mente pl'actico neTo as lia superiores.» Esl!ls
palavl'as rle BeaconsfieJd, primeiro ministro
então do Reino Unido, deixam aquilatar a ím
mensidade do alnlzo scienlilll:O e administra
tivo de urn paiz, como o nosso, onde pela hy
giene e"colar, ~specto dupl<lmenle grave da
hygiene geral, ainda eriamente se nào co
meçou a fazei' nada.
- Entrelanto, o quadro palhologico da in
fluencia ua escola na saude das gerações novas
apre enta proj}orções da mais triste serie
dade.

Vae já por dezesete annos que um oculista
de Bre~laLL, o dr .. Cuhn, procedendo a investi
gações minucio~as nos olbos de 10.060 alum
nos, encontrou, d'entre esses, 1. 730, isto é,
i7 "/0, cujo apparelho visual ~Iccusava alte
raçÕts mOl'lJitlas. Em :1..0011, ou cerca de iO "lo,
a myopia era a molestia dominante, distri·
buindo-se por ouLras enfermidúdes da visão os
726 CHSO' reolanescen les. As pesquizas desse
especialista demoostrilram que a proporçã&
das creaOras jlumunes era consideravelmente
IDenor nos di Lricteis ruraes do que nos urba
nos, parecendo ficar estabelecida,por uma serie
de verilicllções escrupulosas, uma corre~pon
dencia constante entre o grau de inslruc'tâo e
a def\Jrma~ào allatomlca do cri tallino que ca·
racteri a os myopes. As olJservações do dr.
Cohn gradutill1 por esta escal:! os casos dessa
especie de dlleoça, qne no seu inquerito estu
dara:

2 por iDO na primeira classe de uma escola
rUi1l1 ;

9 por iOO numa escola primaria urbana;
Hí por iOO numa escola média;
i8 por 100 numa escola superior de me.

ninas; .
qq, por iOO numa escola real (realsclwl);
5?8 por 100 na primeira classe de um gym

naslO.
Considerados no seu complexo os dados re

suJt~n te~ dessas indagações, a porc.entagem
subltl a o % nas escolas do campo, emQu~nto
nas esculas superiores das cidades chegava a

i5 010, a 24,"10 nas Realsclwlen e nos gymna
sios a 32 %. (i)

Na Suissa o dr. Fahrnel' e o dr. Scb icss-Ge-.
musmos, especialista de' l3asiléa, consignaram
resultados analogos. (:2)

Segundo as observações IIpuradas pelo
dr. Lincoln, hygienista do Boston, actual
mente 6:2 010, dos alumnos Que frequentam
as escolfls de Allemanba, são myopes. Nos
Estlldos Unidos, ::I crermos na aoctoridade, que
nno podia ser mais competeole, desse medico
americano, a propurção p,'espnte não é tão
larga; mas a mzào ascendente é maior. (3) Ha
um anno, na assembléa geral da Sociedade dos
prMessores de Saxoll ia, Kru 'CllO, ·r1I1'eetor de
uma escola em Leipzig, occnp:lndo-se com o
desenvolvimento e tiS causas da mY<ipia esco
lar, a pl'npOSilo da deliberação, assenr.ticla pelo
governo, de proceder a um inquerito sobre as
doenças do apparellJo visual nas creaoça-s,
fixav:! a média dos myopes em ~ "lo na eolcola
pOIJUliir, subindo, porém, a algarismos eleva
dissimos nas RealsclwlM e nos gymnasios. Na
ela se superiur do gym nasio de HeirleJ berg,
prlr exemlJlo, fOI) por 100 dos alumnos pade
cinm de myopia. (4,)

Não obstante o erro popular que vê na
myopia uma expre5siío de vigor do orgâo vi-.
50;1/, n50 ba dLLvida nenhuma de que ella con
stitue uwa enfermidade, e, para dizermos
como o dr. Li ncoln, uma enfe1'midade essen-.
cialmente escular. Dondel'S nunra '-iu princi
piar um caso de myopia depois qos vinte
annos, e, spgondo o professor Erismann, é
raro osse facto depois dos quinze ou dezeseis.
Loriug allesttl que o periudo especial de ini
cl3ção dessa duença é o que vae dos dez aos
qoinze annos, quando a membrana que reveste
o olbo ofItwece uma. elnsticidade peculiar, e
cedo á pressão dos liqoidos interiores, aggra~

vnda pel,) esforço' de uma applicação persis
tenle. (5)

Um dos mais celebres clínicos ophtalmoo-_
logislas de Londres, o dr. Liebreiloh, a quell)..
esta questão mereceu os mais atul:ados estudos.,
exprime em termos ana logo' o frucLo da sua
lon'g::l experiencin prOljssionll1. « A rnyopia »,
diz elle, « desenvolve- se quasi excluslvtpnente
durante a época da escola, mras vl'Zes depois,
e ainda mais j'aro antes desse tempo. Será
accidenlal esta c0incidencia ? isto é, será qu.e
:l myopia pertença naturalmente ao decurso
dos annos em que as creanças frequentam a
escola? 00 é a vida escolar qoe cau a a rnyo
pia? Investigações estt. tisticas dem onst\am
que nesta derradeira hypothese reside a ver
dade, e Que a média dus meninos myopes é
mais ampla nas escolas dispost.as em con-,

(i) B. Comr: Ullte,'sllel/ltngen ,le,' Augen von 10,060
Seku/kindC'l·n. Loi[lzig. i867. Apud RIANT: Hygiàlle Seo
lai,'e, pago ioo.

(2) BUISSON: Rappo)·t de TTiellne, pag. 47.

(3) ALBERT H. BUCK: A T"eatise 011 Hygielle alld Publi.
Heall,.. LoudolJ, iS79; Vol. 11, 1,all. 60S.

(I.) BIII/eti" du lllinislàl'e de l'instruction publiglle. Bru
xel/es, 18~i. N. ia ; portie !lO1l oOiclf/le, pag o ~83.

(5)'BucP.: A Treatise Oll Hygielle and Publ'ic HeallTI.
vol. 11, pag. 609. o
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dições opticamente de favol'aveis. A myopia
exerce uma influencia pel'niciosa na saude .qeml,
incutindo o balJito de trnbalbar acurvado. U
seu àesenl'olvimento, deve-.e con"iderar, por
tanto; como serio m"l para os intel'esses na
cionaes.)) O illustre pri1ctico ing-Jl~z terminn,
chamando para estes ractos « a mais seria at
tençào. do govE'rno do seu paiz. (i) b:, paril
fazerdes ra!Jida idéa do alcance desta influencia
perigosa,bastará alludirlllos aO prolJlurna que o
dr, Loring-, num escrilJto lido perante a lime
rican S/:eial Science Associatlon, suscilnvn, ba
alguns annos n'estes termos: De de que [I as i
duidade no estudo originn a myopia, e a be
rança nrniudndas vezes a perpetún, nào se infe
rirá que o numero de myopes haja de multi
plicar·,e neces~aria e progre ~jvalflente no
seio dos povos dados com cS!JeL:Íalidnde a tra
balbos de applicação intp.llcctual ? (2)

Erismann, examinnndo q,.308 crennça , das
quaes 3.2G6 pertencentes no sex.o maseulioo e
1..892 ao outro, alumnas de gymnasios russos
ou allemàes e c. colas de menina, encontrou,
em graus diversos, lj myopia em 27,5 meninas
por iDO e 31,1. menino. Reunindo os dois
sexos, verificou uma porcentagem superior a
28 myopes, isto é, pouco menos de UIU terço
do numero tlllal de individuos obsel'l'ados.
Dor, medico de Lyão, fixou, nos eus e tudos
sobre o mesmo assumpto, o algari mo de 22 %,

como proporção representante da myopia nu
populaçDo dns escolns. O dr. Nicali, de Mar
selha, segundo uma communicaç:h> feita, em
1879, á Associalion (rançalse ]Jour l'avancement
des scit'lwes, achou: l\as esculas primal'ins de
menino~, 8 ruyolJe~ pOI' 100; nas de meninas,
7,2; nos gr:1ndes Iyceus, en tre internos.--{l
semi-pl'nsioni,tils, 35,~; uos externos, iti,5. (,»)

Mas as degeoerescencias do apparelho vi
sual, produzidas no correr dos annos e co
lares, mio se limitam ao decresci menta no
alcance da vista, resultante da àilatação anor
mal do eixo do olho. Ra, :linda, outr3s àuas
classes de phenomenos, cuja mani festação cos
tuma coincidir caructeristicame.nte com o de
c~so de,se'periodo da vida: o decrescimento
nà'lacuidade da Visão (ambtiopia) e o decresci
mento da força de continuidade visual, iSlO é,
a diminuição na capal'idade de fJl'oJongar a
applicaçào do orgão (asthennpia). ,

Essas tres unollli1lias, diz Liebreich, .ligam
se todas á mesma origem: insulIicien 'ia ou
má comiJinuçãú da luz, posição falsa durante o
trabalho. A luz insuficiente, ou mal dispo'ta,
obriga 3 eneurlólr a distancia entre o olho e o
livro, pam ler, ou escrever. Acontece-nos b
mesrao, si os assentos ou 3S meS3S não se
acham em posição convenieu te, ou si a sua
forma, ou as suas proporções sào más. Quando

(i) R. LIEclIElen IOphlullil õc Surgeoll alld lecta,'e,' ai Sa
ilil Thomas Hospital): 8<hool Life "II ils il/flllei/ce ollsiglll.
A LceLuro dolivered uerOl'e the Co/le)(e 01' P"cccplors at
lh~ HGII aI Lhe SoelCLy of Arts. July :1872. LOlldoo, Chul'
ehill, 18 1.

(2) Beel<: A Treal;sc 01Z Hyg. and Pllbl. HIifJ/lh, "01. II.
pago 607.

(3) FOiSAl<Gnl\'F.s: Leçol/s d'l.igiéM infalllile. Paris,
IIDGGCLXIXIl. Pago 302-3.

o olho fit3 um objecto mui visinho, o appa
relho destinado'a e wbelecer o aCl:ordo entre
o olhos e o: mo culos que os põem em mo
vimento, de maneira que os eixos convirjam
pal'a o mesmo alvo,é constraogidoao estado de
max.ima tensào; o que. e deve considerar como
ii pl'incipal causa da myolJia e sua l'el;rudes
cencia. Si os musculos do 01 ho não ão bas
tante fortes, para resi til' muito tempo o essa
tensão, um dos olhos é deixndo ú mercê de
si mosmo, e, emquanto o primeil'O e dirige
pnra um objecto, o outro dt' vw-se para o
exterior, recelJe imagens illfJeis, e a vi ào vae- .
se·lhe tomando indistinctn amblyoplca. Pode
ser que o~ musculos aturem por algum tempo
es. as dilIiculdades; mas ao cabo Mo de fati
gaNe; e é desle modo que -e pl'Odllz a di
minuiçüo da energia visual. • (i)

Não é menos nuta.vel a <,;ol'l'elnção verificada
entre o periodo escolar e a llIanlfestnçilo de
llUla sorie de del'0l'm3çÕeS que prejudicam
deplol'i)velmenle u;io ó á barmunia naturnl das
partes do corpo humano, como ao exercicio
regular das ruocÇõ 's mai~ vi loe~ do no so or
ganismo. Referimo-nos aos desvios da columllll
vertebral, trazendo como con equencias a
dessymelria na posição dos hombro , o es
treitamento dos diarnetro~ do !Jeito e a com
pressão da~ vi ceras que elle proteg-e. (2)

EIS os .dados estatisticos que a esLe respeito
junl:ta o dr. GuilJaum'\, de Neuchâtel:
• V'eotre 350 menir.os, encontrei 62 casos de
desvios da cal um na vertebral, e, d'entre 38i
rnenin3s, 156 C<ISO~, em grau' mais ou menos
accelltuados. Assim, de ?iH alumnos, ar:hamos
218 que correm o maior perigo de con,ervar
para lodn a vida uma grave deformidade.
Nestes algarismos não inel uimos os êa os de
scoliose racbiLica ; rnas é de :ldverLir que as
inUuencins determinantes LIa de'vi3mento da
columna vertebrnl nas creanças não rachi
Licils certamente bão de engravescel" a scoliose
rachitica, e, como quer que seja, não contrí
buirão para a molhorar.• í3) !"aetos do
mesmo generll têem -se observado constunte
meute na Allemanba, nos Estados-Unidos,
em todo a parte.

Na Suissa 20 % de todos os alumnos e 4,0°/.
de todas as idumuas que frequentum as es
colas tcm uma espodua mais alta do que a
outra, (q,)

Não para aqui estu lastimosa enumeração,
A estatisticns ma is reiteradas nccreseen tam
ao nU11l0ro da molesli<ls que amigem a edade
esrolar as cephalalgias pef'i~tenh)S e as
epi ·taxi.. N'uma estaiistil:n, por exemplo.
relativa ás escolas de Nova Yorl., era de 63
~obre 393 o numero de alumnos habitual
mente acommeLtidos de cepbalalgias perti-

(1\ LIEODEICll: Op. cito
(2) RIANT ~ HygilJne scolake. 60 édil. Paris, 18~.

Pags. 4.03·6.
(3) GOlI.LlAOlolE: Hygilme scolaÍ1·e. Gooove, 4.865. Apu4

RIANT: Op. cit., pag, :lUG.

(4) BurSSON: RappoTI de Vienne, pago .53. LIEORBlcm:
Aplld NA8son: Les ·col. pu.bl. C/I Frl1l1cc ct en AlIglelcTTC,
pag.28 •
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nazes, em condições taes • que não deixam
duvida üli(uma quanto á origem do olfri
meuto '. Uma estatistica de Darmstadt eleva
essa propor 'ão a 27,3 por tOO. Nas escolas de
Nova York, d'entre 84:j! cl'eanças menores de
onze anno , Si, isto é, mais de 6 % padrlciam
de epi taxis repelidas. 1IS classes do collegio
municipal de Ncucbâtel o dr. Guillaume
oh ervou, d'entre 731 di.cipulos, 296 casos de
cepl1alalgia frequente e 155 de hemorrbagias
pelo nariz Iiallituaes. (1)

A's bemorrabgias do nariz e ás dores de ca
beça habitaae , addicionadüs por Guillaame e
Beckel' á Iista do acbaq ues e cQlares, accre 
ce o rachili mo. O dr. Eulemburg só por só,
estudilndo os caso de rachilismo que Ibe foi
dado examinar, deparou 267, d'entre 300,
isto é, 90 % que se desenvolveram em a
lumno de 6 li 11~ annos. (2) Completam este
rol a anemia,. a pbli ica e as manifestações es
cropblllo as (3), favorecidas, não só pela in
salubridade da situação é construcç:io dos pre
dias escolares, como pela acção odiosa de um
regimen de estudos que pro creve a natureza,
desconhecendo aos exercicios pby~icos o seu
logar eminente na educação do bomem.

Caberá, porém, realmente á escola, ou antes
á au encia de bygiene escolar, o papel que lbe
imputamos na producção de tão des~strosos

resultado ?
Quanto á myopia, por exemplo, do facto de

ler ella mais vulgar na Allemanba que noutro
qualquer paiz () mais comm um nas cidades
que no campo, cerlos auctores têm concluido
que essa enfermidade muitas vezes é beft~di

t/lria, cbegando qua i a est<lbelecer a regra
de que st! póde e limar o grau de civilisação
de um povo pelo numero dos seus myopes.
Esta supposição, porém, não se sustenta em
presença dos factos.

O director do laboratorio de ophtalmologia
na Sorbonna resume-os, dizendo: <lAs inve ti
gaçõe esta ti ticas a que procedemos em Paris,
de todo em todo accordes l:om as dosdrs. R. H.
Derby e ELlward G. Loring em Nova York,
levam a remover inteiramente para o segundo
plano a influencia da berança na producção
da myopia. influencia innegavel, mas tão leve
que o emprego de cuidados convenientes é
quanto' ba ta, quasi sempre, para obviar a
que se manifeste nas creanças cujos paes
soffrem dessa molestia no mais aILo grau;
ao passo que, de outro lado, pelo contrario,ve
moI-a prod UZlr-se com uma desa trosa facili
dad na prole de individuos indemnes, toda
a vez que us geraçõtls novas são submeltidas

•(i) RIANT: op. cil., pago ~26.

(~)Gtllache,. deI' Speeia/-Co,n1llissiOIl «ir Selm/gesundheits
,,{/eoe tltld Berichl ilber den gegefllwartigo'l Staná áer
Sehulbankfraoe i.. Basel, ersta/tel Vali W Riss. Prasidenl.
Base/, 1872. Apllá NAIIJOUX: Los éeoles p.• bliqu.,es (eons
truetioll 01 in.lla/laLioll.) C11 Suisse.

(3) O dr. Gnillanmo accresconta um Ronoro do papeira
("ernia gutllrali.!, Iracheoeeles) , a quo douominou papeira
ucolJu;. {R'ANT ~ HYOi lIe &rol4ire, pago 226). Mas as
olllorva.ÇõllS ultorioros não proporcionam baso snfficionlo
.. esla cl':U8ificaçiia. (Ib., 227 - 8.)

ás iniluencias que favorecem a acquisição
de sa doença. <l (I)

Outra notabilidade medica dos Estados
Unidos, o dr. Lincoln, de Ma 'sacbussetls, re.
conhectl egualmente qne á assuidade no tra·
balho escolar se associa de ordlQario o en·
fraquecimento da vista, consistindo as mais
das vezes na myopia a lesão das funcções vi·
suaes proveniente dessa origem. Nas creanças
de 5 a 6 annos a vi ão geralmente é normal,
encontrando-se n'uma exigua porcentagem
de indivlduos a pre'byopia e uma proporção
ainda muito inferior de myope. Sem con
testar, pois, a inlluencia incontl!stavel da he·
rança, este hygieni ta nota que a myopia é
um defeito qua i desconbecido entre as na
ções que não têm e colas, enumerando como
cau~as capitaes desse padacimenlo a vida se
dentaria, a ven ilação imperfeita, a falta de
exercicio ao ar livre,. a má distribuição da
luz, o excesso de demora ou concentração no
estudo, a tensão dos 01 bos fixados em obje
ctos dema iadamente proximos, a posição con
trafeita do corpo, - condil;ões que vulgar·
mente se reunem na escola ·como em parte
nenbuma. (2)

Donders pondera que a influencia hereditaria
não se observa senão em um terço (30,6 por
iDO) dos myopes, e um dos mais celebres by
gieni~tas europeus accre centa: «Podemos es
tabelecer que, d'entre 3 myopias de adultos,
2 se poderiam ter evitado mediante uma boa
hygiene GCulal' duraute a infancia.» (3)

• Ante a'l observações Longamente reiteradas
em grande numero d~ creanças., diz um
dos bomens que, na Suissa, mais profunda.
D' nte se têm entre~ado ao estudo destas
q e'tões, c é liquido que nos dois ou tres pri
meiros annos da escola, de pé, junto aos ban
cos, todos os meninos, salvo raras excepções,
podem ler qualquer obra impressa em caructe
re ordinariu , posta deante delles na carteira.
Ao cabo de dois ou tres anuos essas mesmas
creanças, não já de pé, mas ainda sentadas
nos seus bancos, principiam a sentir custo
em decifrar os mesmos caracteres. Em fi r;n. ,
ao sahirem da escola, a proporção dos qúe,
não estando precisamente myopes,têm a vista
ou curta, ou desegual d@ um ao outro Ollbo,
está consideravelmente augmentada. De onde
provém este facto, senão da postura defeituosa
dos alumnos durante a cla se ~. (4:)

Cobn, nas suas numerosissimas observações
não encontrou de myopia hereditaria mais.
que 2,7 % na somma dos casos estudados.
Os t5 % restantes lançam-se á conta da es
,cola.

(i) DR. JAVAL: E'e/airage diurll8 dos écolos au poilll
do vue de /'hygiéne seo/aire. Rapport. No vaI. Congrér
lllterllat. de /'E'lseigllemell/. Bnu)., i8110. Sexié,ne sect·
Pags. i7·S.

(2) Boclt: A Treotire 011 Hyg. and Public Health, vaI. Ir,
pags. 605, 606. .

(3) FassANanlvR3: LefOlIs d'Hygiélle iufanti/e. Pa~is,

IlDCCCLXXXII. Pago 30\1. •
(4) M. H. W. de SAINT GRonoRs: Construelioll et Trl/

giine áes éco/es. Lausallne. 1875. Apuá NAB.JOUX : IAs
écoles publiques ell Sllisse, pag. 22~.

- .
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oeminente professor de hygiene na escola
normal do depnrtampnlo do 'ena pronuncia
se assim : e Pelo que toca á myopia ,é certo que
o bnbiLO de fixar objecto diminutos, como o
caracleres milita vez demasiadamente finos dos
livros, e de só fitar, na extensão nimiamente
limi tada da classe, objectos pouco distantes,
dispõe a esla alteração da vi ta. A pouco e
pouco o olho ces. a de ser capaz de ver ao
longe; o seu globo alonga-se no sentido
antero-posterior, sob a pressão dos musculos,
que não cessam, de actuar, e comprimil-o ;
dentro em pouco a retinn recebe apenas a im
pressão dos objectos visin~os. Os meninos
são tanto mais predispo -tos a e.la alteração,
quanto nelles se reunem as condiçõps que a
favorecem, e o poder de accommodação, ou a
adaptação do olbo ás dista'lcias é maior nessa
edade. Bem incontestal"elmente são, pois,
imputaveis á escola as es resultados .• (I)

E' a mesma concl u 30 de um famoso profes
sor da escola de Montpellier: e Eis 1I1n facto
perfeitamellte averiguado: as escolas sào fabri
cas de m!l0pes .» (:2)

Um dos mais apparentes e activos faclores
com que a escoln concorre para o depaupera
mento e a viciação do orgão visunl é a direc
ção inconveniente da luz. Na construcção
dos nossos edificios escolares, entretanto,
parece não ter passado pela mente do. que
superintendem nesses trabalhos a idéa de que
esse elemenlo possa contribuir de um modo
irreparavel para o enfraqllecimento, ou a
ruina dn vista, este sentido capiLal na existl'n
cia bumana. E, todavia, este ponto, que os
nossos adminislradores do ensino deixam
entregue ao puro <lccaso, encerra uma das
questões mais momentosas de hygiene esco
lar.

e Cumpre que a escola seja clara; é evi
dente " diz o director da escola especial de
architel'tura de Paris. eMbS,si lhe ba~tasse ape
nas claridade, para ser eflicazmente clara, nào
se requereria mais do que pol-a em ('ommu
nicação com o céo, mediante va tas aberturas.
Não seria mister fixar-lhes o numero, nem o
logar. Quauto mais numerosas fossem, quanto
mais ensanchadas, tanto melhor. Mas póde
aco,ntecer que um aposento seja claro, mui
claro, sendo, com tudo, ingrato para a
visão dos objectos. Ora, aqui tendes exem
plos. Assentae o alumno a mesa, e ponde
lbe dennte a janella, deonde baja de entrar em
cbeio a luz para o recinto: será supplicial-o.
Extenuará as forças, lidando por furtar a
vista á luz, que lhe ferirá directamente os
olhos, deslumbrando·o; cançará, esforçando-~e
por dbtinl!uir o gesto e a physionomia do
mestre, desmaiados no mpio dos vidros oITus
cantes da janella. Onne, pois, irá, de então em
deante, 'buscar a energia e a contenção de es·
pirito necessarias, para escutar a lição, ou
lei-a no seu livro ?-Invertei as coisas: lls~en

13e-o de costas para a janella.Transferi assim
o supplicio para o mestre, impossibilitado,

(i) RIANT: HygiêM scolaire, pago tO~.

(2) FOSSANORIVBS: Lefons d'Hygiêne infanlile, pago 304.

desde então, de exercer uma vigilancia oppor
tuna sobre os discipu los, que vê difieil mente
e mal. Entretanto, cada um de 'tes alvittes
permi Ite derramar luz copiosa numa classe,
e clnrenl-a vivamente. Ma o que com elles
não se obterá, é clareai-a de modo conve·
niente.

e Estudando mais de perto, descobrimos
outras dispo i~ões, que, com serl'm menos
perniciosas, aggravam, todavia, O" esforços
preciJos para o tnlbalho na. aulas. Si abrirmos
as janellas na parede á direita dos alumnos, a
dextra destes, qua ndo escrevem, projocta-I hes
a sombra para a e.querda, e escureceo papel
precisamente no logar onrte se ha (Ie fixar II
attenção do e tudante, E' uma condil;ão in
toleravel, que toda a gente perfeitamente co
nhece.- Si collocarmos concurrentemente as
janeIla aos dois I~dos oppostos, direiLo e es
querdo, o inconveniente diminue; porque a
luz proveniênte das duas fHces conLrarias, cru
zando-se, attenua de parte a parte as ombras.
Não ob tante, ainda é mui sen ivel e causa
do ra de turbação. J;\ li sombra não é negra á
e, querda da m3.o ; mas no mei:, da sua vacil
lante pallidez os dedos gUlHm a penna hesi
tando. A creança, de mais a mais, bu,ca sem
ces.ar e de balde a posição irrealisavel, que
lhe desembarace n mão dessa per~egui~ão con
tinua da sua sombra. Pendejá para a direita,
já para a esqutrda ; torce-se, em detrimento da
posição correcla, que uma boa mobilia lhe
permitte, e favorece. Tanto mnis incitada é a
essas posições malsãs, quanto os dois feixes de
luz se alimentam simultaneamente em duas
par tes oppostas do céo, e as inten idades IuIni"
no,as de cadn uma são independentemente va
riaveis, muita vez notavelmente diversas.
Apezar de menos nol'ivo e mai. supportaver,
o systema de luz dupla e cruzada não é, pois,
como se está vendo, exempto dceonsequencias
Illmentaveis.

e Além das disposi~ões, cujos vicios acabo de
expender, slÍ um modo ha de introduzir a luz
num npartamento rectangular, unica figura
appropriada ao serviço de uma aula. E' re
unir todas as janellas a uma dHs faces da sala,
preferindo a que nem defronte com os alum
nos, nem lhes seja posterior. nem lhes fique á
direita. Esta cumbinação livral-os-na da pe
nosa obses ão que assignalei? N50 uscitará
outras ? Examinl~mos. A luz terá, dest'arte,
accesso ao recinto pela parte correspondente ao
flanco esquerdo dos alumnos sent!ldos ás
mASflS ; pois só dahi lhes poder'á vir. Em taes
condições, não terão que temer o dard'j.,r di
recto da luz nos olhu . E, si adoptarmos a
precaução de manter o peitoril da janclla um
pouco acima da altura da cabeça dos aI umnos,
estes, não só se acharão naturalmente preseI'·
vado. ,na estricta posição do trabal hO,senão que
poderão momentaneamente levantar mão da
tarefa, e volver a cabeça em todos os sentidos,.
ainda para a esquerda, sem encontrar.3: ag
gressão perigosa ou distrahidora. A luz, ca
hindo da esquerda sobre as me as, fixará.todas
as sombras á direita dos obstaculos que en
contraI'. Dest'arte é por traz das mãos dos
alumnos occupados em escrever, que el\8A
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as en1arão, ficando inundada de loz a leltra
que a penna vae traçando. E. ta condição terá
moto ·mais valor para o discipulo, quanto,como
~ permanente; não lhe r servará decepções.
"endo uma s6 a proccdeocia da luz, a clari
Iladtl e a COI" da alln não terão n fatigante ins
tabilidade de 3 peclo,que cal'acteri a os Jogare
clareado por luz ad eniente de lado oppo;to·.
Com e 53 c1:1fidade, tr:Jnquilla e tranquil
IizlInte, o discipulo lucrará um gr'au de quie·
tação emi nl'lllemente fa,oravel á conslancia
da sua as iLluidade. » (I)

Esta ci tação, que de propo 'ito fazemos na
:lUa integra, para deiKlll' entrever a impor
tancia que 3. sumem, na edificaçiio das casas
escalare, circomsLDneias cojo alcance nem
. on ha m os espi ri tos 31 heios a esta' investi
gações' caracterisa a feição peculiar da ques
tões que inLero"sam, nesta parte, a hy~jelle. A
direcção da luz no recintodestinadoáaula, sua
distribuição, sua qnalidad ,tum o~cuparlo os
,~abio~, as corporac;õe' technicas, as sociedades
pro[]~sionaf' , sUFcitaudo largo e instructivo
debate . ~las, d'entre os v:Jrios systemas que
se Lêem pr"po to a re olvel-o - a luz pelo en·
vidraçamento dos tectos, a luz postBro-lnteral,
II luz antero·po terior, a luz ui-lateral, a luz
- i·lateral equivalente, a luz bi·laternl dilTe·
rencial- o problemn parece decielido em favor
úa luz unilateral pela esquerda, (2) Não co°
nhecemos dissidenLes seuão as opiniões dos
»rs. Gariel, .lavai, Gavarrel, Panas e Fos ano
grives. (3) E' a luz unilateral n adoptada, ou
prefaridn, hoje na grande mnioria do paizes
modelos: no \Vurtembcrg-, 11a Saxonia, na Âns
tria, na Hungria, em todos os EstadOS dn AlIe
mail ba, na maior parte dos can Lões suissos, na

elgica. na França, nos Estados Unidos, no Ca
isadá. iXiio se cõJlcula, sem ter cultivado com pa
dencia e devoção estes assumptos, a somma de
investigações especiaos, de qupstões technica ,
que o prolJl mn da direcção da Iuz tem pl'omo·
'lido, e utili ado. Cjr~umstaucias apparente
mente miuimas,e indiJferp.nles revestem, nesLe
'domin 10, um nspecto g-rave, pelas suas relaçõe

aLariae e incvitaveis com a conservação da
integridade dn vida na gerações no\'as.

Relativamente á illumlDação diurna das
tlnsscs, o VO,LO adoptado pelo congrcs_o intcr·

i) E'MIL8 'rnk~/o. : Ql,clles '<0"1 los p"jnciJl.lcs rondilions
"Vgih,igU8S à obser~er dallS la construclioll des maiso/IS ,fecole?

ppor!. No voJ COIIgl·l:s. Iutel'lUll1 ,lc l'EIISCi!lIl., sixii:mc
.,7./10", pag•. iD-H.

(2) RIANT: 1-Iy,qieuc srol7i"o, Ilags. 93·5, 26:1-1" ~65,
266, 2';8, 2i5·7, 278.- NAn.,OU\ : Los ccoles pulilir/ue.< CII
, "isse (tS;!!), pag, 407,- NAllJOUX : Les dcol, pulil. 011 Bel
.l'Í9IlC cl eh Holtando (I 78), pags, '1,88-9.- LI"Dn"'Cn :
Schoolli{e i,I t' ill{facnce 011 siglll. AJllld 'AHJOIH: Las (]ceI.
p,u1'I. 011 Frallcc .1011 AII,qlct, ('1~i7I, pags. 219, 2tl-2,
I'1ARJ"OS: E'co!es pl'illlait'Bs cl sal/es d'asy/c tI8i9), paI(. itl..
- ~AnJO~X : E' claira!lB. Rappert. 'o vol. COlla/', IlIlernaL
~e I EIIJOI~II" 6." Jecl, , pago 25.- BUCK : ATreatise 011 I:lyg.
ar.a PllbllC Heallh, vol. ti, pags. lHO, 61:1.- BUI so, :

pport clc Vicn .... p~. 48,- J. KÕIIÕSI : COlllmoll/ doi!
if.·c OI'.{Jllllísd I.. servicc lIIédicalc dalls los ecoles ? Rappert, No
~~, OORgr. 111/. do l'EIIJ .. Gme secl .. paS. i86.-Bulssox :
.roapperl do Philadolphic, pag•. i '9, 181, 186.

3cfl!-ff.oSSANCllIlYllS: 4~f-1I1S rl!"!Jy;(mo iu{anti/e. pags.

nacional do en ino em 1.880 é este: c Em re
gra, as Fala de aula serüo clareadas, de dia,
por jane/Ia!' libertas de um só i:ldo, á esquerda
dos 1Ilumnos, e di po 'Las de modo li ue toelo os
logares fiquem pleua e egu~lmente claros,
reserv3dos os meio de arejamento.» (I)

Em um notnvel tractado de 3rcbitéctura dns
escolas normaes. d~do á estampa, ha dois
anno , entre as pulJlicaçõe ollici,ws da repar
tiçITo fe lernl do ensino, nos E:tados Unidos,
encontramos consag-rada a me~ma solução
nestes termos: • Todas as autoridacle~ concor
dam em que li clarid~de mai c(,mmoda e sã
pl!ra os olhos é ~ que (Jr.netl'a sómente por um
lado da 'aln, cm intervenção de outra luz que
a cruze, provenient de janellas ao lado oppos
to, na freute ou na parle po terior; sendo,
outro im, para desejar que a luz venha de um
s6 grupo de janell3s coutinuas, on de uma
vaFta janella unicamente, em. vez de urna serie
de janellas espacejadas por membros Inrgos,
que projeeLaOl sombras nocivas, Para escrever,
ou de cnbDr, a luz ha de vir da esquerda, não
numa direcção prpcis:lIuente laLeral, mas de um
pouCC:J adeante. De t'arle nem li c;lbeça, nem a .
dextra, nl-m a penna sombrearão o papel des
favoraveJ"Jente. Para a leitura, póde n luz vir,
indifferelltemente, de qualquer lado, convindo
porém que procedI! u 111 tan to de traz, para
:Jhmial' em cbeio o lino. » (2)

Mas não é só a acção de luz mal encami
nhado, mal distribuida, mal f}scólbida, o que
Operi\ na escola esses phenamenos de alteração

rn BILI!etill ,III oOIt!lI';'S I >llerllaliellal de t'Ensoigllemellt.
N. 8, Supplem., RJpperl !ldltel'el, pago li. , ,

(2) T. M. CI..\IIK: Ru.ml 8c"001 Arc"'lectlll'c. Wi!T1
illllslretidlls. CirCltlm's or i"{Ol'malioll of llie BlII·eau. of
EdlLealiell. N. 1.- 48'U. (Washingtoo, iRIO.) Pa~. :I:;. •

A eomlllissãe r!e 1l!l!lienc </'1 vis/a, instituida em França
no mioisterio da InstrucIJãn I'nblica, explilllo-se (I'ol"torio
do dI'. Gal'icl apuII 1:1. 'API,S cl A. J, M/onTI~ : L'é/l/do et
tes pro!lrés <te l'i1ygiiJne om Francc (lo iBi8 a i882. Paris.
1882,. pago '.'j.o) nostes termos:

c A commis:;ão rOliolvou quo lie ora avanlo os li nos ues
tinado. ao OllgllHl ~o tlo\'om Imprimir ou cm pallcl branco,
ou o llno,é I'roferi,ol, em papol rlc Cor tiranto a amal'ello.
SOl'Ías l'il.ZÕO~ militam cm :tpoio rlC'sLa o::eolha. Convem
aliás dizeI' que, .iá hojo, mui Las pllbl"ieaçõos perio
d"icas, li\'l"06 do lJihlintheca n, aLô, obl'(\s do IlIxo 50 es
Lampam um papcl timoto ao matiz ~no l'ocomlOondamos,
contra O qll:\1 ""nca ollvimos suscitar objecçõos, tendo
apena' a ""incil'io tovantado algumas I'ecriminações som
hasc pondorosa. .

• Foi uo pal'ccol' a maioria.. da commissão, :i qual
adhoriram os trcs crJ'clol'os membros doll", 'luO os
tirros oscolares não 50 imprimam 0111 ',\'PO inferior ao do
corpo oilo. com um ponto do ontTelinha. Por olllra,
pI'opõe quo c,ula li .. ha, com o claro COIT06pondonto,
o~cllro. 110 minimo,3 millimetros o lIm torço do allura.
Rol'fuol', antro im, a comlllis:iuo quo nITo 50 l'Ollonlll, tormo
módio, mais do setu IDLLras por conLimeLro OIToulD dD
texto, São ill~isponsavcis OSI,IS condiçõos; mas pool~riam
não hastar. i a til'agom se tizesso som cuid:l.Ilo. empro
gando·se tl'POS já saslos. Não DOS pnrccen,u> I,ossjvol
,'araclnrisDr pnr ullla avaliação precisa ossos olomonlos.
len,03 quo dofiolr I)ledirlnlu um CI'itOlio gDI'al ii l~gihi1i
dacto das ohras snsr.opLi ,"eis do ~dorção; e, om conse··
quoncia, opinamos so r\ f.lgue todo o IiYl'o: quo, :tlnrniado
por uma wla, não seja legivol por q:ml~ocr iOllivioluo do
vista porfoila :i distancia rio 8 centimctros. Só e'cepcio
oalmonte, e para notas pouco extensas, so podam ad·
mil.tir caractoros monores. Po o que toca aos diccionarios,
mantonllo o eondiçl1o do solo lollras, qnanrlo moito, por
conLimotro, nconse'lharialllos a merlidá dl\ 3: miJlimotroi
(7XO :176 =3,OOS) como altnra totat das JiJÚlas. ,
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da vista, contra os quaes é de estricto dever
nosso e inestimavel utilidade geral premunir
a infancia que frequenla a aulas de primeiras
leUras. Sem fallar na influencia da vida ur
bana com os seus horisonte acanhados,
nos co.mpendio e manuae de leitura, ne 
sas edicçõe" defeituosas, que, pelo formato
dos livros, pela qualidaue dos caractere,
pela exce siva den id"de da materia im
pre a, lJe1a escassez dos espaços. interlineares,
cançam, e extenuam os olhos ás creanças
cooperando consideravelmente para avultar os
quadros da myopia escolar (i) ; . sem· fallar
nos processos viciosos de escripta ordina
riamente adoptados; - sobresae na primei·
ra ordem entre as origen capitaes, não
só das enfermidades da vi ão, como das de
formações do corpo geradas pela escola, a fa
talidade das po. ições contrafeitas, a que o
alumnos são condemnados entre nós pela
mobília inadequada, de que geralmente nos
servimos.

Essas posições, que os hygienistas têm e tu
dado aLtenLamente, fixando-lhes os resultados
anaLomicos e as con equencias physiolpgit:as,
Liebreicl1 as indic,l, analy ando o .eu ca
racteres principaes. Eis as variedades que
elle clas. ifica :

< L° O coLovello assenta na mesa, perto do
bordo. Em con equencia, a parte uporior do
corpo, volvida sobre i me ma para a direita,
debruça-se mais ou meno para a fronte, se
gundo o grau de distancia existente enLre a
carteira e o banco. A mão direita po;sa no
quaderno, emquanto o cotovello direito vem
apoiar-se de encontro ás co LeHas. Até aqui a
cabeça ainda se acba erecta.

« 2.° Começa a cabeça a pender para a
mesa abatendo-se gradualmente; o cOLovello
é arrastado para deanLe; a parte superior do
corpo acha-se aiuda mais torcida para a di
rei ta. As costellas do lado e querdo apoiam-se
ao bordo da me a.

« 3. ° O quauel'llo do aJumno, especialmente
o seu bordo direiLo, é impellido para a frenLe,
de modo que ces'a de estar parallelo ao üordo
da me a, e forma com elle um angulo de
4.5 g-rau , ás veze ainda mais. A cabeça e. tá
inclinada e virada de tal arte que o olho es
querdo fica algumas pollegndas apenas dis
tante do livro' a face esquerda chega quasi a
tocar a mão, e muitas vezes até deseança no
punho; o tborax acha- e como que suspenso á
e padua direita e á costella do me mo Indo,
que e apoiam no rebordo da mesa, ultrllpas-
sando-o.» (2) ,

De. t.~s accommodações viciosa, inevitaveis
com o material ordinario da nossas escolas,
procedem, além das molestias internas devi
das á compressão de orgãos preponderantes

(i) RIA.NT : HygiBne scolaire, pags. 37! e 375. Esto c~lo
bre hygiooista coodomna i,ndividuadamoote o typo do lm
prossão adoptado na Oartllha Malcrllal do.João do Deusa
(PaiS. 372-3).

(2) LIBBRBloa: School lire and iu influe'ICe on sighl.
42

na vida, as mais graves alterações na fórma
e na disposição dos o sos, na facilidade e har
monia natul'al dos movimento. Bastaria
meneionar entre as p,r:lmeira a tal' õe fre
quentemente ob~ervaflas nn região lombar, no
e pin~haço, no cal lo, o de envolvimento das
cspaduas, a curvatura anormal da co tclfas.

O Dr. Dally, na sua notavel memoria apre
sentada, em França, á academia de medicina,
em 3 de setembro de 1.878, de~crovia a pro
ducQão de ses estragos, o rematava por uma
serie de conelu õe, que não nos levnrei :t
mal trasladar para aqui.

« L° O equilibl'io tatico do corpo na e ta
ção bi pede, como na estação sen Lada, . ma n
tido unicamente pela resi-tencia do tecidos
elasLicos e dos o sos que têm o seu ponlo de
apoio no soJo, ao pa o que a poLencia e re
pre~enta pelo pe~o d:ls parLes do COl'pO u
perioros ao Jogar considerado. Os musculos
inLervêm apelllls afim de esttlueleccr, ou re'
labolecer a linba de propen ão na vertical do
cenLro de gravidade.

« 2:° Quando os ml). culos produzem e
mantêm uma ilLLitude não equililJl'i.da, n~o ~
pela sua acção.propria, IlIa pela tia ~I'avidad(l
at:tuando sobre ponLos de I'esi,tent:ia. fóra
dos centros normaes e principaltllente nas
cartilagens e nl'S ligaml:'uLos, que uma postu
ra alheia ao equilibrio normal póde trazer
deformações.

« 3.° No caso em que o peso' do crpoo e re
parte por egual sobre os dois pés, é passivei
que, sob a iutluencia da carga, s nilo rraeo~ os
lHeios de resisLencÍiI, e manire Lem derorma
t;õe, que regular e con't"ntemenL se tra
duzem na dillltação do rala da curvaturas
normaes anLerO-pOsLeriores, na inrlinal'ão
anterior da bacia, ou nll extBn lia for,ada do
femur obre o coLylo (inc!lrvaçõ s cervlcaes ou
lombares, lordose).

« 4. 0 Na estação assentada bi ischiatica re
partido egualmente o peso do corpo obl~e os
duis apoios.. os ell'eitos da e tação bip de prolon
gllda corrigem-se, se houver a precllução de
permitLir ao lombo e ao dur o arredundil
rem·se levemente para tltlZ, de modo que pro
duzam 1<l1,a só curva <lcru-cervical.

« 5.° Pelu contrario, o elJeitos mecanicos
da estação assentada, quando e ta se demore,
produzem- e no mesmo sentido que os da e 
taçào blpede, i obrigarmos o nus a curva
rem-se, inClinando a bacia para a frente,

«6.° Na estação ullipeJe o pe o é elevado
ao .duplo do qu~ pude su tentar urna dll sym
plllses sacro-Illucas, UUla d" IHlci<l um dos
cOLylos. Em consequellcia, esta lIttiL~Je llc~r
reta inclinações, com a . torsiio laLeral dupla
das vertelJras lombares e da bacia em volta
do eixo do corpo. Frequentemente repetida e
conservada por muito tempo, esta attitude
produz, com o and"r do tempo, uma scolio e
~acrolombar primiLiva e uma deformação
COXQ - fem ural.

« 7.° .A e tação as eutada em um ó qua
dril, ou mono- chiaLica, determina exacta
mente os mesmos resultado mecauicos, mns
para o lado oppo to.
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« 8. 0 Mui frequenLes são essa$ "t1iLudes vi
ciosas. A, eslação a 'sentada e~quel"iil é, :lLé,
rccorn mClllJada IP'la móI' pa7'te :los metlu:d IS e
mest,es de escnpta. [i;' inslineliva quando
1I0S servimos l1aiJitu:t1mellLc doi rufo direiti.l,
A moda favorece-a. '1'orna·~e mais habitual
e prolllngada oa~ meninas, que pernl,illecelfl
rle ordinnrio .coLfldn mais lempo lto que os
individuo do Oulro sexo. DesLe mo lo se H
plica, ao IflI'nO' em part!', n frcqueJ'cia quino
ze vezes mais eon illeravel da~ d'lol'mações
do J'uchis uas moçlls do que o'os ~'apüz() _

4. 9. 0 As defofllHlções chronicns do esqul',
leLo produzem-:e n8 mais lbs vezeS/MI segun:la
'in{ancill,r1nranlo um periodo nll1. (j, te flS t'OI'
r,as elasLicas aiuda não lêm ad'lUll'ldO desen
vplvime"toproflorcionalá ,g::;ravaç;(d elo pe o
do corpo.

«EsLns noções JnereCl'1l1 con LiL\ú' ohjec.to
do um ensino peJago~ico e~pecial, atl,'nto
o grnnde inLeresso (JJ'ophylaLico que lhe é
inhen:llLe. » (1)

A Corum[ssão de hygit'no da vista, em
Ft<lnça, no relilVJrio apr 'sent~do aDI seu nome
p -lo dr. I ariêl (pa!(. (1), eUllnCI;1-Sf1 aCllI'~i1 da
grave IjUeSLão das aLtiLlldcs escolarr', assim:

«[lOS!O qU(\ n cOlUlllis,ão ro :sc in~IILuid;1
especialmente com o fim de lOV 6LIg'Gl' as
caUSGS du lIIyupia dlls alumnos, cOlloJe-ll1e di
rio'ir todilviil a SUd aLLl'n('"o [Jura a importanLe
questào dil ~c'ol ~ose. D.e fêiLo,pal'(l J)i'even II' a
myopin, relevn 1.lllpedll' que OS.1 em lOs fixem
a vista sobre obJel:to: mUI pro 'unos os olhos.
Ora, em todas as aujas que visitúu, tvcriguou
a comrnissão que as cl'ean~~as se dobm,'om
muiLo I1lais p~J'n eserever, do qUl: llafil ler.
Em cousequoncla, tovo que proceder com C~

peDlal cuidado ao ex.ame rias C,lusas ti.UO deLer~
minam enLI'e os IDenlJlOS tlppllcado a
eSt:l'ipLa essas po~ic;ões vicio ';IS.. sla questão,
depois de ouvir as e:qJlicações do dr. DillI~,

foi levaria 11 indagar o qUH se p~s 'a ela <llJpll
cação düs ires principne' sYdtemas d~ cscripLa
rluo se ensinam em FI':.lllça.

« Lo A posLura quo necessariamente toma o
alumno, qUHodo lhe maudam lraçal'('Ul'aCLere
iucliuados, Lenelo perp('ndicLlI~r ao oorpo o
cadel'l1o, traz por eITeito a scollOse lt conca
vidado dirl'!La, pl'oveniol Le da neL s. idaJe,
que se eSLabeleco para o cotovollo direito, de
(Ji/val' e:paOIl, Que o nccommodc. no .lauco di
reito tlo ml'nino, Du concavidad' dt, CulLllIJlla
vertebrAl á dimita re ulti/ assenti/r l) peso uo
corpo sobro o qundril esqLLl~l'tlo, EAa defol'
maçiío é mais facil de tornar-sI' pe:m.auen Lo
nas Llleninas; porque estas ·ostumom. dlg-alnos
assim 1'or,oar lllfl calço, ae(mmulaur,ü as 8DI;)S
,oh o tluauril direiLo. ESla pdm iJ'" attitude,
que pflra os olhos não tem inconvellielltes. é
reprovada pOI' Causa da ,:colio'c, /lue della
ill{ullivelmente ';l·ov,m.

(I) Vur ~illlla, "I'u,poito tio '5mo :t~slIml'tO,.r.IA'T:
H)fl/ilmu «olait'e, Ilags. H3-G. 318. - C'iAn,roox: E'col.
jl1lb/. elll Sllisse, l'agg. 2~5-.'; J!i'<'ol'''lIub'. er, B'?IJ.lIC9 ct CII
AIIUH. lug. ':(8;-8.

«2. 0 Quanllo o alumno escreve lettras in·
clinadàs tendo o qU'Jdemo em frenle de si, mas
ouliquado para ti esquerda, posiçuo naLural
pu:'a o adultu, ae(lbe~a ppnde para a 'sQuerda,
afim du coi local' a Iillha qlle lhe une os dous
01110< no plano da liul1i1 da e~cripla;·o que
produz a <coliase da concnvidilde e,:qucrda.
.Ao ltIesmo tempo, a cubo\,a along,l-se para
diante, e drTILl'O em pOIICO, arrastando o corpo,
baixa cada vez mai' ; o quo conduz á myopia.

« 3° !!:Illfim, ti posic;~o gel'fdmente adoptada
nas escola:; .de P'Jris - qUilrlerno á direita,
llppl'oximaLivtlmenLC pal'allelo ao .1Jorr!o ,da
mI} u ..,.... é n peiol' ele todas. O rnenlUo, pnu
cil'almeote ao reU)ntar a~ linhas, é obrigado a
voltar il C1J!Jl:Çtl paril ti direita; eareooudo,:1O
mu,mo tl'[DpO, de pendei-a para ,! e,quel'da
afim de C'6tube ecer [L lilll1a lIe junc~ào do,
01110~ no mesmo plano qne ,I da esuripta. Esta
posição nilo se pólle liI:lllter pOI' muito tempo ,;
visto que, lIesll,c3uc1o-se para a'fl enLo o cClllr'o
do gl'<lvidllde, eu breve se rUligam o: IIJUS
culos do pesCiltO e, cm se!!uldil, os dlls coslas ;
res ILauLio até, aO cabo de al!(,IUS minuLos,
deitarelll muitos :i1ulJInos a cabl'ça no punho
esquerdo. E' d'euLre estas pl'in(;i[lal11WJlLu qne
S~1l'm os myolJes, }} (1)

Um o,cripLor suis~o (2) calrulou o numero
de horas dUI'c1nte as qU;le's <IS ('re:luças man
têm nos 1J,'Ill'OS e~I:L'Jares, l'ssas di"po~ições

vil;i~s(ls do COI' po. Com pu ta ndo, Lermo me" io,
4,0 SJm:loas lJor anilO, a G horas [JOI' dia, vêm
,1 ser aunuallllUoLe l.tJ,AO, 011, em sete nnno ,
:10.080. SuppondG -(J qUI) será I1IT];! avalia
ç~o 1I1UiLlI moderada - que liletnde apenas
desse tempo se empregue em lliuLalllls, CúpÍ<lS,
cAleulo..;, de'eoho';,Lhellln,;, apOnLAlI1enLOS, etc.,
3J'haremos 5.040110r3s1 «que os meninos pas
s,ún ua situaçüo 11l:1Í' in!'eusa ao :en de~envllI
vilul'nLo corporr:o, e istil nn qU:ldr,l em que o
corpo, e forlllil, e adq uire pouco a pouco a
disposição que conservará por todo o decurso
lia vldu.»

Dilhi derivou a idéa de subordinar ás leis da
phy~iologi~ 0 da hygiene a consLl'llcçiio ela
1l10lJilia escolnI'. Não ha ILais de vinle e um a
vinle e quatro annos !lue se encetaram estudos
serios a rü:p ito desta que. Lào; e, todavia, já
cm i87J e comluissario Ir;lUcPz ua exposiçao
de V/enna podia eSt.:rever: • floje não h.1 mais
quem,iuteressaudo-se pela in~Ll"Uc<i.io (JopulaJ',
ig'nore a uxisLencia tia questão dos bancos de es
cola, e mIo saiba que a sua solu\,ão n50 é nem
racil, u m indifl:'tJreu Le.• (3) A I:len ry Barn~rd

perteuce a LOTIra de ha ver eocelado o movi
mento' na União Americana, d~ndo o primeiro
r bale da reforma com a publicação ela sua
memoravel obra «Scbool Arcllitecture ». Na

({) Apu'l H. TA~'AS; A. J. MAn'rl~ : L'tit'llrle et lcs progres
,la 1'/lygiiJlle CII France de 1878 a 1882. (PllI'lS, i~lS:l, )
Pago 43.

(2) W, H. 01' SAINT GE01\GES: BIIl/eti1l dc I" Societe SlIe
doise ll~s i71gérltel",e et des architectes. Apud N,\lIJOOX: Les
éu. 1mbl. ell S1Ii,se, pll.!l" ll23.

(~) BI1ISS0N: R111port de Vidlllle, I'Gg, 51.
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(-I) n" pago 5:;.
(2) Bmsso.:: R"ppoí'l de VieJlllc, I'Jg. 5:;' L!l;nnKTClI;

Op cil. Ap RlAN "; HY1, scolairc, 1':\1;. 1lG-7. GO!T.
LA u,,~ : QU"1 cst le ".cilllml' amerlblcmclIt scolai!'c $OU.< le
mppott h,UOj"lli1u ? R1]!POl't. No "01. COIIO", llll. rlc l'E?/s"
6"" sec/., p~g, 77,

(3) NJ.RJOOX : Lcs é.ul, 1mb/. CII F taacc 01 Gil Aaotcl.,
pago 300,

(4) BU!S8!l.- : Rappm dJ Viell.c, pagE. G~-V.\..

(5) Oondr't,; [rl(~rn!il. :le t'B1!1Ci1,1181lJbll/. Bpx, 1880.
Rarlpul'/ p,·~lilJl., 6m6 secI" pág. í,l,(Ii F~SSANGnl'V'Es: Le~olls d'h!fg'lellc illrdtile, p<lg, 3\:J.

Europa foi na nÍssa e na Saxonia ílue surgi -I entro os hllll(lOS vulgares do escola e essas
rêlm as primeira' investigaçõe~, cabendo aos det rionll;ões auatomo-pat!lologica do corpo
mcdicos:J Íllieiatil'a, O Dr. Sc!lreber, de Lei· bum<ll1u.
pzig, numa brochura dada a lume em i8l:í8, i c E ta ullunimidatle Quanto aos ponto' us
(Issi~nalava principalmente, nos moveis esco- t senciac " reflectia, hu 110í'0 anuo, um
lare , a au 'eneia de deSetlU~'o par;] os pés do ;;elebr\l P' :lgogo francez, «entre homen'
estud:lI1tP, a falta dc encosto, ,I despl'opo,rção -COlllpetentcs, quú estudam a questão sob
da ,lltur:l das Inesas com ii dos l.Jaocos e n do dilferentt ~ iqJ~ctos, e as mais d<l vezes em
nlumno; ccn .. uras que se renovam no opus- conllecer 'm o'trabalhos uns dos outros, bem
culo do til'. í:lassavant, estampado m Fl'3nc- está inliirando o grau ele (}\'idencia a que se
fOrL no mesmu anno, e no do dr, Zwcz, im- tem lev:I<I a demonstração .• (1)
pre so seis annos mais tnrde em Weimar, Foi, O systema clomin,1Dte IItá entIio, e cfue ainda
púrém, o dr. F<Jllmer, de Znrich, o primeiro !laje [lreJomin<J, consistia em nccommodal'
que imprimiu methodo e precisão li essas con- o alumllo 00 banco, A hygiene escola I', porém,
clusões. 8egl1ndo elle, 'o vicio rodical do assentoilU principio de que cé o banco que se
antil(o systemfi é a distancieI deixada eulre o ha-de ;Ice lmmodur ao alulono.• Neste presup
assento e a mesa, para que a, creílnOJ1s se posto, Fadrner estabeleceu 11' regras da I o i~[\o

pOSSIl m erguer, e cirou!,I!' por entre os bIlIlCOS,» norm!!I,1j ne se resumem n _la duas: l..Q Dis·
As suas conclusões foram apoiadas pelos posição 'al do banco, que, sentodo completa

Dr~. Pill'UW, de Berlim, e Reclnlll, de Leipzi~, monle o IlJumno e com os pé' el11 cheio 10
abraçadas pelo physiolug-ista Vircl10w e com- solo, o corpo forme doio ~ngulos rectos: um
pletadils, ~ob vilriu~ ao;pectos, por divr.rsoS das pern~,s com :JS eoxU$, outro destlls com o
especiali~tas, Algun.. como o Dr. Euleobul'g, tronco; ...." Disposi ão cla me":1 tal, que nITo
de Berlim, e Frey, de Zuridl, estudaram a ollrigue \1 alllnmo fi . e inclin:ll' pnI':l U p P L

'influencia dos bancos mal construidos ~:obre Oll JeV<lJltal' o bombro direito. Estns indi-
a e~pinba uor~al. O- primeiro, d'entr13 300 (',a· caçõc: têm til o un3uime a adhe~ão dos pro
sas de desvio da colUlDna vertel.Jral, llOlou fissionae:'. (2) Ac 'eutuando, COIl1, Falimer a
que em 287 o riesenvolvimento do mal r.oinci- ad\:er'tenck! de que o enccsto deve servil' de
dia com a frequenci1J e:colnr. Frey, dircclor arrimo ~\ região lombar, a opini:io universal
de lllll instituto ortllopcdico, attribui1 a cau as dtls competentes delinç assim a aLtilude co['
escolares ;;00 d"eutre 4,00 C'ISOS analo!m~. recta do nlunmo: coxas em sentido !lori·
Outros, C\lillO o dr, Becker, del'am-se ao e,tud znut:d, cm sentido vertical d; pernas e o
das cephalalgia" eSI'olares; outl'OS, ainda, tronco; c' rtcira que nem obrio-ue a inclinar
como os dl's. Cohn e Liebreicl1 ao da myopia, o tro.\co, nem exijll mais que o eslender
Na Suissa franceza se produziu movimento model'adalllent o nnte-braço, cahindo o braço
sernelllanle. u di', Gulll inuute, s:~m ter perpendicularmente sobre o plano dn lOesa.
notidu do' trabalhos de Fnllrner, depois de Quae" p;!rém, as regras praticas para satis
muitos annos de observarões rigoro-<all1ente fazer, m'~diante a conslrncção da mobilia,
preCisas, punlieou o seu clns~ico volume dv estas conJiçõ ' de hycricne '?
c Hygiene E~eolar., traduzido logo cm vario' )aril se; njllizur a que ponto csla questão, a
idiomas e seguido por ullla importante bro- qual, a acreditarmos as apreciações dllS allto
chura do dr. Coindet, de Genebra, que arcei· ridades medicas, « é uma daquellas cHja so
tava e confirmnva as conclLlsões do pl'imeiro. luçâo mais i?npol'la á lWSSLL época. (iJ), lem
Guilli~ume dernon~tl'ou a in(\vitahilid~d dilS preuccup:ldo 0$ pedagogos,'os [lhysiologislas.
"posições vicio~as,eDlquallto se mantiver o sys- os administradores, os. industriaes, bastará
tema do antigos bancos. Elllls. provêm for~o- con'ignal' que na ex.posiçãJ universal de i873
sarnente da fadiga physica, Os r,!sultados da. coucorreram não menos de f]uarentn speci
postura a que o alumno é constiangido, são mens de l1e~as-l.Jancos on bancos-carwiras
o cansaço elos 11usculos do pe CO(;O e da nuc:.!, escolares (4,), nUiilero que, na de ISiS, orcou
a, pres, ão das falsas costellas sobre os orgãos a cem, 3j eZar de estar ausente D Allema nIUI,
digestivos, a com pres~ão do apparelho respi - e n~o figurarem nem os systcmas expostos em
ratorio, a frequencia das congestões, denuncia- Vieuna cinco fu,nos antes, nem os exhibido~

das por hemorrhagías THtsacs, varias lesões no de 1875 cm Brnxella . (5)
da vista, o derreamento da espadua, as dc- Na illV stigação das J is que derialU pre-'
formações da espin!la. Gui ltiaume act:!'c:s'ceu- sidir ú constrneção normal do ban/'o-meo,a, o
tava nma hyper(\rnia auormal ela glandnla mais importantr. movei da escola: tres objecto::;
thYl'oide, observada em avnltadissimo numero chamaraw, desde o começo destcs estudos, :1
de alumnos, E' o nnieo ponto em qne a obser·
vadio ulterior, talvez por incompleta (1), não
teni cOl'I'obora.do as snas conelu õe, .

Em 1867 um notavel profe sol' ue anattlmia,
o dr. Hermann M"'yer, por estudo originaes
acerca do jogo dos musclllo" nas varias pos
turas asseutadas, accumnlou novaS e conclu
dentes deducções em apoio da v rdade, já

. manifesta, que estabelece r laçõs,;; lleco sarj~)s
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nttenção da medicina: a ~epnração entre a
are la antprior do a sento e o alinhamento
vertical da m za, sepnração II que. F:J brner
poz, e a que (icou o Dome peculiar de distan
cia (1); a ditrerença de f1ltura entre a me a
e o banco ,aque. e ligou odenominação tecbnica
de áifTerl'npa . a inclinação.da uperficie da
mesa. Estudando as re!<lções entre cada um
deste elementos do que ·tão e as dimensões
da estatura dos ai umno nas varias edades,
Fahrner fixou em . ele o numero de modelos
para os discípulo de todos os tamanhos, sendo
nl/lIa a distancia, e de 010,06, sobre 0'",36 de
largura, a inc1inaç:io da carteira. .

A commi suo e peciaI de hygiene e salubri
dade do: e tabelet:irnentos e. colares cm Basi
léa, ob a presidencia do Dr. Ri s, estipulou
para esses ;<rtefactos (IS norma seguintes:
bancos de dois as entos; distancia nulla, ou
de O'",OG no m'lximo ; differença nunca supe
rior a 0"',015 a 01ll,021 ; largura da mesa 0'",á5;
inclinação Otn,06 ; larglll'a dos bancos om,24, a
om,33 : espaço de cada assento om,52 a Om,75,
levemente concavo; encosto em [órma de
cruz. (2)

Esta disposições rigorosas têm todas por
fim obter que, 'entado o menino perpendicu
larmente, e pendeutes em liberdade os braços,
o bordo da carteira immediato ao corpo fique
cerca de uma pollegada, para os individuos
do exo masculino, e meia ou tres quartos de
pollegada para os do outro sexo acima do nivel
dos cotovello.. Aliás, sendo malor a altura,
o hombro so levantará, trazendo como con e
Iluen ia a curvatura lateral da e pinha. Fa
·bricado o movei d modo que a perpendicular
que cabir do bordo interno d carteira fira o

bordo anterior do banco, conseguiremos a
postura normal e persistentemente recta. Odr.
Lincoln, entre outros, indo alem de Fahrner
e de numerosos outros especialistas, o quaes
permittem, chegando alguns a exigir uma
di lancia de 3 a 4, centimetros en trBt a
vertical tirada do bordo interno da mesa e o
bordo interno do banco (1.), admitLe que es 'a
vertical venha cahir ::nais uma ou duas polle
gndas aquem da aresta,no plano hori ontal do
assento, oppondo- lJ a que em hypothese al
guma possa cair fóra delle. (2)

A technologia da mobília escolar, assim
como dá o nome de distancia nulla á dispo
sição quo cal loca na mesma vertical o bordo da
carteira e aresta do banco, distingue sob a
designação de distancia para menos, ou dis
tancia negativa, a combi nação que projecta
sobre o banco o bordo da mesa. A este sys
tema adberem as celebres mesas do dr. Kaiser,
adoptadas em numerosas instituições escolares
na AlIemanha do Sul, e que o director do
museu pedagogico de S. Petersburgo classi
fica de irreprehensivelmente conformes aos
dados anatomicos do organismo das crean
ças. (3)

Restava, porém, graduar proporcionalmente
as dimensões dos hancos e o tamanho dos
alumnos. E' o que se féz estabelecendo para
cada escola uma serie de typos de bancos-mesas
aceommodados ás variações da altura nas
crcanças.

Para esse fim uma das maiores autoridades
neste a sumpto, o Dr. Erismann, estabelece
oito modelos diversos, conforme os dados se
guintes:

DilD.ensões, elD. oen'tilD.e'tros, das oarteiras e banoos esooJ:ares, oon:forlX1.e
a idade dos a1u:rn.nos.

(QUADRO DO DR. ERESMAN)
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~~g

e
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",'" e a~~ e "'..: "'." e .... "e .. .. ..
~ ~ "e .. ~g § z "' .. '" .. ze.., .., .., ..,

Q
..,

Q Q .. .. .. "... , .. .. .. e .. .., .. .. .., ... ..
1. ......... 98-109 51.5 45.5 30 I i5.5 ti i5.5 l.7 .5 8 20 to 22.5 55 i5 45
II......... i09-i20 56 50 33 i7 5 i7 i9 8 20 l.O 24 55 i5 45
ln ......... 120-i3l. 60 5(" 36.5 i8.5 5 t8.5 20.5 8 20 10 25.5 55 20 !.5IV ......... i3!-l.42 66 60 40 20 5 I!O 22 8 22 l.O 27 55 20 45
v.......... i42-l53 7L5 65.5 1.1- 2L5 5 2L5 23.5 8 22 iI! 28.5 60 25 50VI W3-l.64 76.5

70.5\
47.5 23 5 23 ".. 8 22 t2 30 60 25 50VIL:::::::: ~"

I
i54-i75 8L5 75.5 51 24.5 5 21••5 26.5 8 24 i2 3L5 60 30 50

VIII....... Mais do i75 86 80 54 26 5 26 28 8 24 i2 33 60 30 50
I

(O Chama-Sd luimiçalllClI!e distancia o espaço compre
hendido eutre a aresta interna do assento e a prejecção
tia 01'0 ta inte. na do plann IUclinado da carteiro 80bre a
prejecção do assento. A t1Jstancio ó positiva, (feando a
per)leudi 'ular balxo4a.da aro8la interior da carteira sobro
o pI no do lLssonto, cahir (óra deBe; e oegativa, ou para
menos (systoma. preferido por 8to Ilygieolsta), 8i o oocoo
Cl'ar.

(I) NÂR100X : ~s 4001. publ. 8113ulu8, pali, i40-lIU.

(tI G.!"LLAU>Ul: Op. cit., pago 73.- BRAUN: .Ro.pport.,
pago 4,,~.

(2) BUCK: A TreatÍ,sc 011 Hygiellil a,ld Public H'ealtli,
~.~pq.ill. •

(3) GENBIL\L nE KOI...:IOWSKI: Quel cs! le 11IeiUeur a11lil\L'
bl011llml scolaire sous le rapport hygié1líque? Rapport. No
vaI. OOllgr. Ilat. de I'BIl4. e"'. sect., pago SO.
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o intuito e pecial das ina
que acabamos de expor, con!
e guiar a construcção das mes:
soante o plano da commissl
museu pedagogico de S. Pel
que se abona com o assentimt
tahn e o de um voto não l
nesta questão, o do g-eneral I<
gundo esta notabilidade eU!
construidos pelas instrucçõ
mann satisfazem a dupla ela!
cional' ao alumno uma posiçãt
mal, emqllanto ent1'e9ue á esc'l
a possibilidade de mudar de p.
1'emanescente do tempo. (1)

Por sua vez, na Suissa, um
R.ialistas mais competentes em
estudo constante dos factos q
peito a esta questão, adopta igu
mero de oito grlldações diversas
mesas de escola, taxando-lhes r
as dimensões no quadro que se

s da taboa
TI facili tal',
llares con
lygiene do
'go, plano
I profes 01'

abalLado
~ski. Se
os moveis
dr. Eris
le prop01'
:ada nor
teixar-llte
~urante o

3US espa
tvados no
~em res
te o nu
sbancos
vamente

No Wurtemberg a auctoridade e colar, as
.eutando como unidade de comprimento o
corpo do menino, estatue as direcçõe que
vamo indicar. (J.)

Largura do logar (de
um a outro cOlovello) 5/1.2 da altura do corpo

Altura do assento aci·
ma do chão. '" ... 0 3/1.0" )} » »

Fundo do assento (ex-
ten ão de diante para
traz) o i/5» » » »

Altura do enco to aci-
ma do assento.. . . .. i/lJ.» » » »

Distancia (tbeorica-
mente) o.... O

Differença . . o •• o • • • • .. 1/6 'J>>>>>
Intervallo horisontal

do banco á travessa
para os pés o' 2/5» » )} »
Na Belgica as dimensões officiaes são as

seguintes:

(i) n., PlIll. II'

Dixn.ensões adop'tadas para os ban-
cos-car'Cel.ras pel.o Oonsel.ho Supe-
rior de Hygiene Publ.ica, na Bel.-
gica (2)

_.
0< I o
"c: "~
c:~ '" ~~ o" ...g o
lO~

.I

lO • o
" 0.:/ ~'" o'"... ... .

" .. .. ...
lO ,,8 .. c: • lO

~ ." '" c: ... ..... ~o ",:li f;:"ol "'~ o

" " ,"o '";1~ "'=" ..
~

~~~ ~o ...o
" c:= O=r:Q

~Ilit "lO .. "'" '".. ..... 0 ...:li ... '"
'ª

t';~~ !;; ...
;;; ;;; ..

-
i i,05 0,16 0,28 0,21
2 1,07 0,17 0,286 0,215
3 1,12 0,18 0,303 0,230
4 i,i7· O,i9 0,32 0,240
5 i,22 0,20 0,338 0,25
6 1,27 0,21 0,355 0,256
7 1,33 0,22 0,372 0,260
8 1,38 0,226 0,39 0,265
9 i,45 0,234 0,40 0,270

iO i,48 0,243 0,42 0,280
ti i,53 0,25 0,44 0,285
i2 i,58 0,26 0,45 0,290

(1) Bmsso/(: Rllpport. de Viefllle. pago 90.
(') Aflnales "" H/lgWM, nOTo i877.

Quaes são, porém, as observações e os exa
mes mediante cujo concur'o os facultativos
e o~ constructores europeus e americanos
chegaram a determinar, em cifras exactas e
precisas, a gradação das dimensões de moveI
proporcionalmente ao desenvolvimento phy
sico da creança?

A este respeito as observações mais conclu
dentes que se possuem, são as tocantes ao me
thodo que presidiu, em França, aos trabalho
de Cardot, no fixar a escolba dos typos (cinco
é o numero dos que adopta) que compõem,
no systema de que é inventor, esta parte
do material escolar.

As medidas que servem de base ás suas in
ducções, foram coIbidas em 3.941. meninos,
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de amJ)Qs o soxos e de Lodas as classes,' ximo não pó~e exced.er a 10 cen timetros. As
na escoJas de umo circumscripção pari· Itres catel-r.oflas seguIDtes, compostas ~e me-
. nse . ninos maIS cre. cldcs, admlttem de. VIaS, quo

zle .' . b se podem elevar até i5 centimetro'. O que
. EIS, ue. crlpt?, por um, homelO de reco~ e~ motivoLl esta differonça entre ilS duas pri mei-

clda competel!CI,1 (~), o l.lI.ocesso a que se c.on r;ls categorias e;ls tre seguintl's, Ú o propo-
formou ess con LI u~tor . silO de, reduzindo, quanto ser po s~, o numCl:o

« O quadro n. i apresenta o .res~mo do sen uos typo, e limitando·os a Cinco, adl'qu:r a
trabalho. Com çou por abrir oze ~:él'lps mobília tanto muis exactamente ao tamanho
graduuuas: a primE'ira desti.nada a re('~ber I dos meninos, quanto mais moços forem, mai.
:JS motlid:ls dos alumnos, cUJ~ e?tatura fosse delicados, mais arriscados a sol!rer com
de i m 00 (ou meno.) a 1111 05 IDCIUSIVe; a llma posição incommoda c contrafeltn. O.dr.
segundn parn a e.laturas de 1m 05 a i ll1 ~O; Fuhrucr. de Zuricb, admiltia que as ddfe
a terceira para as c i m iO a l.'~ I5 e assim: relll'as de tamanho, entre as creança. que ~e
por ciltej!oria' de 5 (Jm 5 centlml'tros, até ,1 hou'vessem de servir da mesllla meza, podena
L1uodecima série, onde se inSl'revem os tama- elpvar.se alé 12 centimetros. Cardot, poi , re
nho comprehencliLlo. entre 1m 55 ~ i m 60 Ol~ duzindoo desvio a 10 centimetros, no maximo,
mais. E,tabelccido este quadro, procedeu a em relação ás creanças de menos idade, e este\,
medi~ão do' menino~, principiando por vel'l~ dendo-o para as maiorus a nflO mais de Ui, bem
ficar o tam[lUbo de cada um, para o JeY~I' a pouco se arasta da condição admittida pejo dr.
série respe(;Liv~,.e consignando,. em s~g-U1da. Fabrner,ep<Jrece ter.seciogidf)~sdivisõ . mais
nessa mesma sene, as outms dlmensoes que rucionaes e favora\'eis ~o:, menlDos. O quadro
enconU';tva. De~ois de se baver as. iJ? n. 2 apresenta as dimensões dadas po~ Cardolás
com odus os menlllO , enlculou em eada sene varin' parte. de cad:i um dos seu Cllleo typos
ns média das varia.> dimen ões que rl'lTi trara. de ml'\zas. Fixada'> COLl forme as medidas (j1:rC
e ão e tns méd.i1'S llS que figuram nas doze regi.tra o qumJro n. i, essas dime?sões.são
colum.nns r. trenas ~o ljuad['o n. 1... Ao cabo, tão perfp.itamente adaptadas quanto ~ pos~lvel
redUZIU, com o auxilo de nOVHS medla~, e sa aos vario' tamanho das crea nças mscrlptas
primeira .érie de médias a. cinco. sóm,ente, n:ls nossas e:colas primarias. EsUI concl~s<io
exprimindo-as podas algal'JsillOf; JilSI'rlp'os, é evidente: resulta de quanto levamos dIto.
alJaixo dos precedentes, Ilas cinco lar~as co- Ainda ha outra que deduzir, a saber: que
111rnnasdo qundro,os quaes representam os ter- toda as mobilias cujas proporções diversifiea.
mos 1I1édi08 das medidas de todos os menlDOS, rem notavelmente das con 'ignadas no quadro
repal'lidos, segundo o eus tamanhos, em n. 2 são de certo mal constrnidas, e deverr.-se
cioco cntegoria8, A i" categoria abrange cOlldemnar,~
os meninos cLljo ta~anho. varia entre P' Bag-oaux termina pOI' observaI.:. que a~ ,pro
ou menus ,a 1m 10 lll~Juslv:lm()nte. A ~n, porções registradas por Cardot sao quasl IClen
nquHlles (luJa altura val:Ja de 1m 1.0 a i m 20. licamente as me~mas que as adoptadas nos
Cada uma destas categonas, onde se agrup,!m l,ypos do museu pedagogico de S. Petersburgo
as croaoças menores, encerra, ell;Lre o~ .varlOs (quadro Erismann) e nos do LU,xembnrgo ;
tamanbos neJla figurados, desvIOS cUJo ma - o quê manifestamente constitue uma. con tra·

prova da exactidão dos resultad(\~ obtl~os .nos
val'iospaiz ,onde se tem procedido sClentIli a
e consciencíosa01ente a esses estudos,(1) 13AGXAUX : aOllfél'ene~ SUl' le lllobilier de classe, le ma·

9/1'ield'ellseiOllemenl et les musées seo/aires, pags. 37-'>1. Eis os quadros do systema Cardot:



Quadro n. 1.- Medidas das partes do corpo das Cl'e'111cas, para servirem de base á construcção da lllobilia escolai'
(exprimidas em centímetros). - Escola primaria. - Creauças de 7 a 12 annos.

~-- . .
Oinoo oategorias do n>.eninos. polo seu tan>.anll.o.

PRIMEfHA. SEGUNDA. TERCEIRA. QUAHTA_ QUINTA .

.
~ ~ ~ ::.::: ~ ~ ai ~A Altura elos n1u1.unos. ~ ~Q o ~ :() > o ~ :n ~ o::. ;():: o::: :t:l o:: )0

~;n ~ ~... ;n 0fl'4... :n ~;; GQ.. :ti cY:... ~ ~:g ~... ~ ~ ~~ 10..

z~ a E~ 8~ 8~ s~ F~ So-J e~ c S!oJ e
~p ~ _~ ~~ ~~ ~~ _~ _~ _~ ~ ~~ 0fl'4

~ ~ ~~ ~- ~- ~- ~- ~- ~- ~ ~- ~... g~"') Cc =H':I C o Q:n Cc Q~n I=t o c),t) Cc c:n ~
o ~_ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 0~ ~~ ~~ ~~ ~

!,.c" <Q" <::.. ~:i" :;;a" :;:1'" ~3" ~E'" <8" ~6" ~/' ~a"
~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ z~ ~~ ~~ ~_ ~~

< < -< -< <. -< <I -<I < < -< -(

Altura do vasio do astomauo acima do clliio, 1.5 I I.i I 1,9,5 I 52,S II 55 I ,,8 I 6i 63,5 I 66 I 6S,5 72 I 78
- "on~ado o alumno, o Lronco om an-

B gula l'ocLo com as coxas o osLas om ~ ___~~
allgnlo rocLo cúm as pornas. 46 51 58 . 66 75

--- A'tura da flal'w, dasete o chão ale abaixo da 2i I 29 I 30 I 32 I 33,5 I 3:; I 3li,5 I 38 I 4ll I 42 I 45 I I,i I
O art'Clttarão do joelho (dobrado osLo om -______ ---------..---.~ -r'~ -...--".", -------------

allgulo rocLo), 28 31 3'; 40 1.6

Altura dos ,'ill~ acillla do assento - os- i5,5 I 16,5 I ii I i8 I 10 I 2U I 21 I 21,5 I ~2 I ~2,ü I 23 I 25
EJ taudo o mo nino sOllLar10, - - . .--= -~_-

i6 17,5 20 '22 21,

3.\.,5 I 35,5 I 3i I 39 I 1.0 I /,0(,5 I 43 I 41. I 1,5 I 4i I 1,9 I 52F Oomp"ima'lllo do {CIlIlW, --....:---- _~ - -________

35 38 H,5, 45,5 50,:;

E.'p'''~'''a do gorpo, da (I'ellto á! cosl1s, i3 I 15 I lü I i5 , i5 I i5 I 'lG I 16 I 16 I .i6,ü I ii I iS
G mudlda a~alxo do \aslO do osL'lI11ago, .- - -.~ -'-_ ________

i5 i5 15,3 iG,2 17,5

Gros<ura da coxa da deallla pa a traz, á 8 I 8 I O I O I iO I 0,5 I tl I H ,5 I i2 I i2 I i~ I i~,5
I meia alLura olltro o joolho " a bacia,~ p~ .~'" __________...

ostaudo o 1l10niuo 01\1 ré. '8 9 ill,5 H,S i2.25

LarguI'a do corpo, tomada riO nivel do co- 30 I 30 3J I 30 ! 3i I 32 I 33 33 I 3. I 3'; 31.,5 I 33,5
l"I lolie!lo, o abraugondo os dois colo- ----------- ---------1------- - --- , - '-------------..

yolloJ unidos ao LI'onco. 30 30 32 33,5 35

I

w
o:;
C)1
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QUADRO N. 2

DIMENSÕES DA MOBILIA ESCOLAR PARA AS
(EXPRIMIDAS EM CENTIMETJ

Cinco typos de bancos-me:
tamanho dos n:

50

-------
raduados pelo
:JS

ao~o

-----:----~------

I
Typos de mobilia

70

'35 a Mais de i m50 a
i m ,60,

'0 ou muis

5544
B Altura da arosta postorior da

mosa acima da chão..•........

~
im (ou meuos) Mais do imiO a Mais do i m20 a JII.

A Tamanhos dos meninos..... '" a im,iO, i m,20, i m,35,
inclnsive inclnsive inclusive

-,1-----------1

o Altura do assonto acima do chão.

D Altura da arosta postaria r da
mosa acima do assonto. " .•....

27 30

i9 2i

45

íl5

E Elevação da arosta suporior do
oncosto acima do assonto, O
encosto Ó formado por uma
travossa de madeira, de om,W
do largura, fixada om peças
inclinada para traz, do modo
quo a parto antodor da tra·
vossa fique na vortical da
arosta postorior do assonto .•.•. 19 2i

-1-----11

2

F Dimonsão do assonto, do lioante
para tra=315 do fomnr .. , .... 21 23 25 30

G Distancia ontro a arosta poste
rior da meSa o o oncosto, os
tando sontado o monino e
a mOSa approximada ao corpo .. 18 18 i9 22 26

I,

13

5

12

6

li

5

9

..............
1----1-------.-1---

Distancia horisontal NEGATIVA.
ontl'o a al'osta postorior da
moza o a arosta antorior do
hanco (ostando o alumno na
mosm" posição) , .

Distancia horisontal antro a
aros ta antorior do banco o a
arosta. postorior da. mosa, os·
lando a carteira arrod..da paTa
a frento, de modo que pormitla
00 alamno ostar em pó........

I

:a:

J Doslocação total da carteira de
traz para a fronte .. 15 i7 i7 i7

li Dimonsão da cartoira do traz
á doanle , , .. , . 35 37 39 42 45

L Inclinação da carteira, .. i8 graus

Largura do lugar do menino na
superficio da mosa .

Espaço para o jogo dos hraços ••.
50
20

50
20

55
23

55
21,5

55
20

N Espaço quo occupam a mosa o
o hanco do doaoto :ltraz : da
parto postorior do encoslo do
hanco ii aresta anterior da
mosa om todo o sou dosonvol-
vimonto.... .. . 69 14 79 85 92
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i2
35
lô
..~

i2
10
i5
20
-18

iI, a 16 f,·.
20 fI'.
22
33
2i
i7

(i) FRANçoIS DR CnAtnlONT: Otlóagc d'ai,- dans les ecole.
Rapport. No \'01. do 00 01'. Intcrnat. de l'Ens., Gms .ccL,
pago 30.

(:I) Ib.

(3) Ib. RIAlIT : HygiJ:ne scolai"e, pag. 62-6.

(~) FR. CHAlnIO~T : Op. cito pags. UI

halação addicional de 26 p. 100. (:1) O profe -
or de hygiene na escola de medicina militar

de Netley avnlia, terJIlo merlio. em ;10 p. iOO,
o que perfaz erca de ;1116 ,·cntim. tro cubico.
por hora, a expre são do accrescimo habitual
de acido carboniro na exhalaçào d:lg cr~anta_

dl(ranto os trabalhos da escola. (2) MulLipli·
canelo, poi , por 3l!6 o algarismos das t:lboas
de Quelelet, que reunem indicnçõe exacta
3cerca do peso elo homem nas varias idilde ,
François de Cl1aumont deduz a quantidade
total, em litro, do acido carbonico derra
mado no <lI' pt/os alumno de iO 3 li ~moos,

proporcionalmente ~1O peso da edade raspe
cti"tl. (3)

ô
'" '"3 zaoi

00;;; e; e;

'" ~H:

'" "''''
g o,"

o",

'" Õ.. ..
1:i,07 5,0[92
'16,70 5,779
IR,04 G,265
20.-1ti 6,9í9
22,26 7,702
2'--,00 8,3~:i
26,12 2,010
2i ,S1 9,6'.0
31,00 iO,726
35.32 42, ~20
~O,50 1~,0i3

1.6,41 16,035
53,39 18,440
57,40 19,8 O
68,2) 23,628

4 annos ..
5 ..
6 .
7 ..
8 - ..
9 ..

10 ..
H ..
12 ..
13 .
li, .
i5 .
lG .
l7 ..

AduHos .

Ora, :Js experiencias desse eminente pro
fessor demou t!'arilm que, em passando d
0,2 por mil li som ma de acido carboo ico ex.ba
l8do pela respiração, começa a ser perceptivel
o chf'iro de substaucias Ol'ganicils; que, em
subindo á proporção de 0,4 IJ. LOnO, já s faz
notavel e. se cheiro; que, elevando-se a 0,6 p.
1.UOO o principio viciador, torna ·se sensivel
mente ingrato, e attingindo a 0,9 p. 1.000 cor
rompe de todo o ambIente, ao ponto de embo
tar as funecõesolfuctiva . De onde se conclue
que o mllxinlO de acido cilrbonico inolf'nsivo,
na atmospltera escolar, é de O,~ p. 1.000. Em

. d' t f' I E Aconsequencla, me lan e a ormu a 0,2 = ,

na qual (E) representa, em Iilro', o acido
carbonico exhalado por cada individuo em
uma hora e (A) a quantidade de ar puro in
dispen <lvcl em metros cubicos, determina
Chaumont os resultados seguintes: (4)

IDADES

(I) Como informaçõ'o aprovoiLavol para as delibera
çõos da camara, pareco-oos não <lo Lodo oscusado ronnir
aquI alguns dados sobro O proço da mobilia escolar.

As si'l.lle-dcsks amoricanas (car'e,ra.; do um só logar), <ul
tima palavra do progrosso em mobilia oscolar" diz Buis
son (Rapport dc Plliladelph. pago 197), cusLam do 5 a 6 ou 7
dollars, o as dOllble·desks \ carLoiras do dois logares) im
portam om 6 i/2 a81/2 doJlars. (Ib., pago 201.)

Eis, approximaLivamonLe, O proço correspondonto a UDI
Jogar do aluDlno :

Mobília antiga ..
Modelo Lenoir .

Groart .
BapLerosso.••.•.••..•
inglez, inclinado ..•..

borisouta!. ....
Liobreich, adopLado

naS oscolas do Lon-
dros .

amol'icano, dobradiço.
Rodmayno .
do Ba ·íLéa ..
do Nouchàto!. '.
Kunz .
OlmüLzLor .
bolga (Nogel) .
sueco .. o •••••••••••••

Locmur (o. cola da
rU,1 JI'1onLmoroncy).. 33

IdolJl (r'scola suporio,'
municipal de AnLeuiJ) 40

T,·a.n................ 21,
RIA.~T : Hyg. sco!aire pa~. iiO.- NARJOUX. Les eco/es

publ. eu Fmnce et eu A.nolel., palro 319.
BnAuN: Rapport de 1878, pago 468.

\
2) EsLo maximo 0,0004, ou 4 volumos do acido 001 1.0.000

vo umos do ar oão é, todavia, absoluLo. As I'oconlos obsor
vaçõos da RoparLição Nacional do Hygiono no; E Lados
Unidos acharam, esLo anno, om Novll York, no siLio ondo
ella funcciona, 4,9, on porLo do cinco volumoso Nas ~Ioo
tanhas Rochosas om .. ;4, duranLo a pr.mavOJ·a avoriguou.
so ullla proporção dA 4,5 vnlumo-. docroscondo do dia om
dia até 2,6. Oirculars o{ in{orma/iou o{ the Burea" or Edu
cation. N. 2 -1882. Ploceedings o{ the Department o{
SuperinteuáellJ:e o{ the National Edtu;ation Associatioll, at i.
mceting at Wa.,hingtoll, march 21- 23, 1882. (Washington,
1882.) Pag.20.

43

Em summa, o numero de gl'au na escala
das dimen. ões da mobilia escolar é de

i2 na Belgica ;
8 no Mu. eu Perlogogico da Bus ia.;
8 na HllllCTria .' .
6 no Luxemburgo;
6 no systema Guillaume;
1) na Liga do .:i;nsiuo;
1) no regulamento francez (17 dc junho,

188U) ;
iS no systema Cardot ;
3 nas t'scolas de Boston. (i)
Outra questão de inexcedivel nIcanc vem a

ser a úO consumo de ar nas escohls. g' sabido
flue o ar recebido pejos pulmões 11l1mauo', de
zeseis vezes por minuto, com 20,9 p. iDO de
oxigeneo, valia apenas eo'm 1G.03, e que, COU
tendo o ambiente normal 2 a q, del'imos mil
lesimos do seu vol ume em ~cido cilrbonico (2),
o :lI' exhalado pelo apparelho respil'atorio do
homem vertI' na atmosphera 4,34 p. 100 da. se
gaz. Pelas experien 'ias de PeLLenkofer se ave
riguou que o homem, descançaudo (deitado),
expira ~(j6 centimetl'ps cubicos ue acido car
bonico por cada kilogramma do seu pe o. As
investig'açõe d,) dr. Edward t;mitb estabele
cel'3m que, em e tando o homem de pé, a
quautidade de acido carbonico avulta 3:J p.
100, e que o acto de cantaI' produz uma ex-

I
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AR PURO. NUMERO AR puno. NUURO
QUANTIDADe DE ALUMNOS QUANTroAD" O" ALUIolNOS

roAOES nEQU"RIOA POR CUBAqÃOOO (COAI o PROFBSSOR) IDADES REQUERIDA POR CUDAÇÃO DO (COAI O PROFESSOR)
BORA AR. EM UlIA SALA nORA AD. EM UAlA SALA

(EM METOOS CUD.) DE (EM METROS CUD.) I DE515 METROS CUD. 5i5 METDOS CUD.

4 aOOOS 25,960 8,650 ~3 i2 annos I 53,620 i7,SSO i6
5 - 2S,S90 8,630 30 i3 - 6i,iOO 20,370 i4
6 - 31,.320 iO,440 28 ii, - 70,060 23,350 12
7 - 34,S90 H,630 25 i5 - SO,1.70 26,720 ii
8 - :J~,5iO i1,SHl 23 i6 - 92,200 30,730 9
9 - l>t , 670 i3, 90 2i i7 - 99,44,0 33,i50 9

tO ~ 45,20 i5,060 i9 A\lultos HS,i40 39,3S 7
H - 48,200 i6,070 iS

NoTJ..- A cubação do ar, nosto Quadro, é sompro um torço da Quantidade de ar fornecido por hora, cm con
Juquoocia do so não poder contar com a rooovação do ar', om uma sala, mais de tros vezos por hora.

(i) Ib., pog. 37.

(9) a BelRica o oumero do alumnos reuoidos om
cada sala á de 30 a 40, raras >"ozes mai . ('ARJOUX: Les
k. publ. en Belg., pago L) Na IUgla!erra as mais Dome
rosas Lamhem não contem mais do 30 a 40. (NARJOUX: Les
éc. p~bl. 011 FraMe el .n Anglel., pag. 206.) Rian! fixa
COIllO lormo médio O numero do 50, ou 40 Ra classo su
Jlorior o 60 na inforior. (Hyg. scolaire, pago 60.) NarjouI
roduz a 211 a cifra quo seria para dosojar nunca so ox
nodosse. (Éco/. primo et satles d'asyle, pago 94.)

(3) Pag. 230 desto paropor.

Assentadas e tas bases, o sabio hygienista
inglez formula precisamente a cubação do ar
necessurio em cada idade, afim de que a pro
porção da impureza Tespú'ato1'ia (o exces o de
<Jcido carbonico. entornado pelos pulmões) não
tran ponha o limite, cuja necessidade de
mon tril,.de 0300 por mil no termo de uma
hora.

Eis o dados positivos que elle taxa (1):

Emllm, de deducção em deducção, cip
gindo-se const:lOlemente aos elementos obti
dos exp rimeulal e conf/,ont:lqo mathema
licamente, chega a fixar ;) relação entre o
numero de alumnos e fi dimensões do recinto
escolar.

Estes re ultado induzem, n~o só a limitar
o numero de alumnos por classe (2), as
umpto de qu.e já no. occupámos (3), como a

submettel' a regras precjsas a proporção entre
o numero de alumnos e as dimensões (jo re
cinto escolar. (O

.,,,,
"o o

" "g:;: :a.,'" :l
;~ ..
"

53 i,\l3
47 i,36
44 i,47
39 i,64
36 i,SO
33 i,96
30 \l,i5
29 2,25
26 2,50
22 2,90
20 3,\!4
i7 3,75
iS 4,30
i4 1,,65
i2 5,50

IDADES

o dr. Lincoln admltte que a remoção
de iDO metros (cerca de 3.500 pés cubicos)
de ar por hora e por alumno é o ideal
que a .theorÍij estabelece. Mas considera prati
camente difficil a execução de semelhante
medida. Segundo elle, uma sala de 25 sobre
32 pés de superficie, com 12 :1./2 de altura,
abrangendo iO.OOO pé cubicos de ar, orrerece
uma capacidade sutJjciente de 200 pés por
alumno, sendo de 50 li classe. Essa capacida
de, em muita escolas, atLinge a 300 pés de ar
por cabeça (2). ~

Para o numero de 50 alumnos, Narjoux.
no congres. o de i880, propunha como condi
ções normae : 6m de largura sobre 7m,20 de
comprimento (ou i m ',40 superficiaes por dis
cipulo); 4m pelo menos de altura (ou 4m3,80
por alumno); elevação da vergn da janella
acima do sólo, 2{3, no minimo, da largura do
recinto. (3)

A e cola modelo esboçada pelo dr. Eris
mann na exposjção internacional de :1.878

(f) FRANÇOIS DR CUAUMONT: Op. cit., pago 39.

(2) BucK: A Treatise 011 hygiene and pllblic Ilealth,
vol. II, pag. 60i.

(3) Congro Internat. de t'enseig'l8Inen/, 6me sect,. pago 27.

4 .a.ooos , ..
p ..
6 ..
7 ..
8 .
~ .

iO .
ii .
t2 .
t3 .
·i4 ..
i5 .
6l .
i7 • .. ..
Adultos .

5,500
6,i20
6,620
7,400
S,l.\.O
S,820
9,520

1.0, i60
H,360
i2,9..o
i4, iO
i6,960
i9,510
2i,040
24,940

CUDAÇÃO DO AR

m. cubicos
IDADES

4 aooos .
5 .
6 ..
7 .
8 .
9 ..

lO .
ii .
i2 .
i3 .
i4 .
i5 .
i6 _ .
i7 • . ..
Adultos ..



(i) BUCK: Gp. cit., voI. LI. pago 602.
(2) J. KÕIIÕSI : Quels sont les "echerches statistiglLiJs à

prescrire pau,' constateI' l'i'lflueuce de I'e'cole SUl' le <Iéve
loppemenl phYSlgue de I'CIlrall~e? Rap/lort. No vaI. Congro
Il1!. de l'E"seig,I., 6m secl., plJ.gs. i82.-i8!',.

(3) n., pago i8~.

(4) BlIUetin du COllgr~s I11lerlUltional de l'ElIseiO>lolllenl.
N. 8. Suppléme>lt. Rapport oéneral, pag.. 5.

(5) ISmssoN: Rapporl de Vienne, pag•. 26-29. - NA,'
JOU~ : Los écol. publ. en FralU:e et C!I AlIolet. (Par., i817),
pags. 9, ~7, ~8, ~9, 59.- 'ARJOU~: Les éDol. publii. en
Belgi,. el en Holwllde (Par., i 78), pags. i, 66. 67, i29,
i82" 205.- 'AnJOu~ : Lsc écol. publ. eu Suisse (Par .•
i879), pags. 9,26,27, i6U ,H, i6, n, 9i, i69, i70, a6,37,
i90, i77, i78.- F. S. B. FI'. OE CtUOIolONT: Rapports·
prélimillaires du COIIgrês de I'Enseign. (Bru x., i880),
pagsl. 32-34.- Nolice SUl' /e8 t~avau., de la Ligue de l'E!\$ei
gnem. (Brux., i878), pags. i9-20.
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220. (1) A Hungria dá onu,80 de superficie,
algari mo adoptado por Oesterlen. E' a mesma
dimensão que se depara nns escolas de
Vienna; ao pa {) que em Berlim obe a
Omi,90. Baginsky requer um metro quadrado.
A sociedade de Ilygiene pUblica de Bremen
ex.ige :l. m2,08 a :l. m·,'18 ..~2)

Sob o a pecto estati Lico, emfim, Ko'rõ i
considera como normaes as sala que a_se
gurarem a cada alumno uma extensão su
perficial de Om\M; a om',61í, clas~i6cando
como estreitas as que estiverem abaixo' de
Ollli ,35 a Om. ,4,1í e eSllaçosa as que chegarem
a 0"12 ,65, 01lli,71í, Om·,8i>. (:3).

Neste assumpto, o voto do congresso inter
nacional do ensino de :1.880 é :' extcnsão de
uma sala para cillcoenta all1mno (numero ma·
ximo) 9111,60 ; largura 0"',60 a 8m • (l~)

Para complemento desta informações, a
vossa commissão organisou a respeito das con-'
diçõe~ das s:llas e colares nos puizes mai:
conllecidos, o IDuppa que vamos submett"er á
vossa attenção. (5)

olferecia disposições que chamar&m '« attcnção
dos profissionaes, e constituiram-n'a um ver
dadeiro typo classico ne ta e pecie de con
strucções. Eis a condições deJle: :1.°) Com
primento, não mais extenso que :1.2 metros.
(WarrenLrapp Zwez e outro reduzem-n'o
a 9 ou :1.0). Esta demarcação funda-se na re
gr:: que e tabelece em a distancia de 9 metros
o limite da visibilidade nOl'mal dos objectos.
As letras- typos de Snellen (3 cenLimetros
de altura), destinadas aos trabcllhos de in
vestigação ophtalmologica, não sno discer·
niveis, nas cil'cumstancias mais favoraveis, a
um orgão regular, si a distancin fór maiQr.
As letras escriptas nu pedra com o dobro
dessas dimensões, suppõe-se que, na cir
cumstancias ordinarias, a essa distancia erão
facilmente legiveis. 2°) Largura não maior de
7 metros; porque a luz não penetra em toda a
plenitude numa extensão superior li essa.
ao) Proporção, pois, entre o comprimento e :J
largura lO: 7, ou cerca de 3: 2. 4,0) Chão: 70
metros quadrados. 50) Altura, não inferior a /1:
metro, nem superior li 4, :1./2, para evitar a
resonllncill. 6°) Cantos, lllTedonllados. 7°) Es
pliço cubico : não devendo pa sal' de 280 a 3'15
metros cubicos,e tendo o numero de alumnos o
seu maximo em 4,8 a 50 vem a Locar 6 ou 7
metros cubicos de llr a cada um. (I)

Trélat quer que a superficie hO'l'isontul da
salll seja bastante desenvolvida, pllra que
cadaalumno disponha pelo menos de i m25.
(:I) O professor Kedzie pede um eSlJaço de
300 pés cubicos por cabeça. A. C. Martin,

. (i) BUCK: A T,'elllise on Hygiene and Publ. Heallh,
vol. II, pag. 6i3.

(2) EM. TnêLAT : Op. cit., pago 9.

o
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SALA8DE
---

ESPAÇO MI IMO ATTRIBUIDO
A CADA ALUMNO

PAIZES, PROV/r"CIAS, DOCUMENTOS MAXUlO DE
ALUMNOS PuR - --....-... -"OU CLDADES OF~'ICIA ns

CLAS~E
EM SUPEII'IOIE EM VOLU~tE UE Ali

(Metros quadrallos) (Motros cubicos)

LUBBCK Loi do 6 do jUII~o do loS63 .................... Omq,80. ....................
o 20 de setem ~ro de
lo866.

nUI!AfRN O, deoança do 9 do abril 50 a 60 • iO excepeio· Classes superiores: 2,me80U.
ue :l8Qíi. Jlalmoute. Omq,70. Para as classes in~

C!;,sses inforioros: forioros 2me.
Omq,50.

UAMDun\}O Lei (lo ii do novombro 50 .................... 3me,
dc loSiO.

r.l WURTCAlDERU AeLo ministerial doloS de .................... .................... Sem vootilação arLi·
,r.1 dozomhro do :l8iO. tidal: par aulas
p do monino 3mo ;
c: para aulas do adui·

a Los, I. a 5me. Com
ventilaçãO ul'tifi·

Q) eial !.5 % menos ..-!

"" Ordom do 3 do abriL de 2,me500.
~

~AXONIA ..................... ....................
1873 o 26 de a~ril do
1873.

DUDSDE ........................ .................... Nas oscoln5 pu IJI iCí.l , l1ó,lia Das pu~lfcas,

módia, Omq,70; "as '.680; Das partieuJa·
.. pal'ticuJares, :lmq,60 rcs, 5Õ6O •

DAVIEnA ........................., .................... .................... 3000 para os alomoos
de ·8 anuas; 5600
para os de lo2.

PIW3SJA Hogulall1aDto gorai da 15 80 Omq,GO. 2mc,olOO.
I' de outubro de loSn2.

A.u,"tria Lei do 5 da abl"il do lo870 SO Omq,60, al6m do os· Da ame, SOO a l,.me,500
a docl'eto da Ude julho paço para IDO'
do 1S73. vois.

Q.

xnglaterra Rel(ras do Committee of 1.0 Largura do logar: ....................
CouDcil ou EduClltiOD. co,'ca de Om/.5.

50-55 para os UlUlO'
DOS maiores.

Rogulamou to do Consolbo 2m,40; ~m,70; 3m.
Escolar (Sc~ool Board) . •ua Londros, para as
<gradod sobools>.

França RagulameDto da 17 de 50 naS escnlas da uma im,25 a 1m,50. 5mé.
jUD~O da iS80. classe; 40 nas do

mais c1assos.

-'
H o1.l.anda Decroto do 19 de uovem· .................... Omq,85 (mioimo) . . ...................

])ro de i86L

1
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DHlENSÕES DA SALA DE AULA JANELLAS

- ~ - FÓR:lfA - OBSERVAÇÕESDA SALA -
LAnGOnA COMPRIMeNTOI ALTURA

3UPEP.PICIE TOTAL DISPOSIÇÃOMAXHIA nu.xUlO MI~IMA

..... ....~ .. ............ 3m,tS •

............ ............ Do 3m,SS Quadl'ada,
a 4m. ou Variação exLraordinal'ia DOSPor rectangul ar. di vorsos Estados da Alie-o toleraDcia, manha, onde, comprchell-Das esco-

las acLuacs, didas aS e.co as particula-
, 3m. res, a superficie vai de

Om,37 a 5 metros quadra.
dos, e a cubação do ar de
tm 200 a 2Im.400. Na Ba-

Duas vezes 12m. 3m,40. Para Pelo menos 'Is Peitoril a im pelo viera o espaço é de 3m,90J
e meia a mais de 40 dasuperficie as- menos acima do para os alumnos do 8 annos,

olevação do alumno5, soalbada. chão. e Sm.6-JO pa ,'a os de i2. lim
aUo rectangular. Nas cidades II.. - Drt!sde, uas escolas p IbH-

da j~\OelIa Até Luz unilateral, cas, vai do im,íO) a 9mc;

aCUDa esso llumero, da esquorda. nas particularos, do Im,400
d6s bancos. quad :lda. a 21m,400, por alumno.

O numero do alumnos pnr
............ 12m. 3m. Rectangular '/c ou 'I. da su- Allnra, Oh, pe.o classo varia ontre 1.3 o 73

perficio do chão Inonos, da lar- na o,colas puulicas, o 2 a
gura da sala. 8 nas palticularos.------ A socioda,to mo,lica (Aertzli·

cher Vel'cill) do Francfort
propoz por norma o lI11moro

!l--- de 48 alumnos por classo,
COIU tm,8~ do ,upodicio o
llmc,050 a 9mc,20J do cuba-
ção pnr cada unI.

8uperficio do 12m. 3m,SO. Rectangular
50m polo

monos, para
80 alulUllo.

............ 12m. 3m,RO, Quadrada, '/c ou II. da su- Poitoril á altura
nas oscolas ou porficio do chão das mesas.

grandes j rectanllu lar -
!..m,; , lias {na. r.~~ão LllZ unilatoral,

outras ; de 3 ...}. da nsq uol·da.
nas salas do
gymna lica,

-
4m,40.

fim. ............ 3m,6o.-- .......... . ............... Abrir-se a {m,'20, Em geral, 30 a 40 discipulos
Siasalaé pelo monos, aci- por classe.

vasta, 4m,20. ma do chão. Luz do lado esquordo.
Luz d" esq uord a. Nas 11ational schools, antes

- do ultimn Educatioll Acl, a
olU,40 4m,20. Peitoril a tm,20 cllbação pnr alumno era do

a 5m,60. aoima do chão. 2me,2 '0. Hoje, nas Board
Luz do fundo. 8c"0015, a suporficie é, mais

011 monos, de t m, a altura
do 3m,65 a 4m,2s, o o vo-
lumo de r, por alumno,
3me,630 a 4me,250.

............ ............. 4m. Rectangular . ............... Rectangulares. A Luz unilateral, sempre quo so
vorga na altura poder, sob corta. COlidi-
do tecto; o pei- çõos. Luz antero-postorior
toril im,2iJ aci- e luz pelú tocto probibitlas.
ma do chão. Sendo bilateral a luz, do-

vorá SOl' mais intensa da es-
querda quo da diroita.

7m. tl,m, 4mO,SO. . .......... " .... '" .. , .. " .... imq,30 acima do Sogllndn uma estatistica do
Chega a 5, fi chão. MaxilUo dr. Egelin~, do Haya, a

. o 7m. do altura, 2mq,SO média, em 870, Rntro 90S
Largllra. imq,25. escolas da Hollanda meri-

dional, era de 3me,'n1 do ar
por alnmoo, o 4mc,S4 ontre
89 osonlas do do Haarlem
(BolIanda soptllDtrional).
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ESPAÇO ~nNIMO ATTRlBUlDO
A CADA ALUMNO

PAIZEt> PROmCIAS, DOCUMENTOS MAXIAW DE
ALUMNOS POR .--- ~ --O CIDADES OFFICIAES CLASSE

EM SOPERPICIE EM VOLUMR DE AR

(MOIros quadl'ados) (MoIros cubicos)

Be1gica Rosolnção roa I do 21 do 30.,1.0. Raras vezos imq. Na pratica,om r,me,500.
novombro do 1.874. mais: gorai, é maio r.

Doseripção do M. Ch. 30 a 35 imq,40. 9me,600.. Buls .
33 imq,61.

Suecia ........................ .................... Nas oscolas prima- Nas primarias,
rias, tmq,52; nas so- 3me,330 a 1me.
eundarias, imq,58 a Nas socundarias
2mq,i1. 1me,690 a 9me,980.

Russia ........................ .................... . ................... 6me,500.·

c Escola modolo. do ~[o- I •soo Podagogieo do S. Po- .
torwurgo oa oxposição
do 1.816. ,

I
I

8UtlAFFOUSll' Rogulamonlo do I. do fo- .................... pmq,80. imq,90. •••••••••••••••••••• I

vel'oiro do 1.852.

I,

o

VAun Rogulamonto de 7 de 60 1mq,35 6me,iOO a Sme,300.

Escola de moninas
julho d\:)i865.

60 imq,37 a imq,97.
do Vovoy

ZORIOB Ordom de 26 juoilo do 99 Omq,94/.; omq,987; Do 2me,ZOO a 3me.
do i86L lmq,i9

Il! Escola de Neuvillo, 40 i,mq72.
Ul om Winterlhur
Ul... Escola da Camara 20,23, 35. Mais'de imq.p
rn do Winlorlhur

D.i.5ILEA ....................\..... 30 a 40, sogundo a Média imq,20. imq,75 1.,me5 por aI um lIO pe-
odado. para os de monos queuo'. Pal'a os

Escola do meninas edado. Para os ou- maiores,5m.c,50.
do Sanla 'Clara tros.2mq,l.õ. 7me,875 para os me-

nores. Para os ou-
I Iros 9,me75.

ARGOVIA ........................ 28 a 7~, conform&-a. l,mq30 t; I,mq40; 6me,066; 6,me3.
odado. i mq,50.

(Escola de Aarau) ,

Escala de meniDos {mq,44; {m,5; {m,65 ; 6mc,i87.
\ d'e Zoffingon i m,70.

NBw·YonK" Sogundo o . Board of 56 i m,464. 2 a 2me,870
Education '. por alumno, conformo

a odado.
DOS ON Sehool Dudloy.

r
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DIMENSÕES DA SALA DE AULA JANELLAS

- ~ - FÓRMA - - OBSERVAÇÕESDA SALA

LARGURA COMPRIMENTO ALTURA
aOPXR.PtCIB TOTA.L DlIPOSIÇÃO

lIAXIMA MAIUIO MINI.....

6m,25. Sm. I 4m,50. Roctangular Luz, nas antigas, A Commissão Especial do
com bilateral. Nas Conselho Snperior do Hy-

os angulos modornas, em giene. em iS74 , propul
levernento goraI, sinistro- i mq,50 por alumno, com a
:m:edooda- posterior. altura do 4mq,50; isto é,

dos. 6mQ,750 de cubação.

6m,40 Sm,70. 4m,50. Da esquorda.

5m,40. Angnlos ar- l/a da dO' chão. Da esqnerda.
rodondados.

I

............ ............ . ........... ........... , ................ ··· .. ··r .. ··· .. AI renovado tres vezes por
hora, pelo menos.

75% de com· ............ 3m,50 Quadril onga ................. i m,50-im,65 de
primento a 3m,70. altura.

om,llú_im,5 de
largura.

Luz,
principalmente
da esq uerda.

7m,20. Hm,50. . 3m,70. . ........... i4 a 20 % da do Luz, sinistro-
chão (superficie posterior.
envidraçada).

Sm,iO. iOm,30. 3m;50-4m. Rectangular Por alumno, Altura minima:
na razão 0,m62. i,m!lO.

de 2 para 3. Largura: im.20,
ou im,SO.

9m,30. 7m,40. 4m,50.

6m,50; 7m. !'om. l.m,50. . ........... Por alumno, Luz da esquerda, Memoria da Com missão Es-
0,mq40. ou esquerda e pecial de ffy~ono Escolar,

fundo. presideate o r. W.· Hiss,
Do 75 centimo· em iO do ou tu bro de i870.
'tI'OS acima do Plano do DI'. W. Hlss e pro-
cbão. fOisor Borckhardt-Brenner,

as primoiras autoridades
Até quasi o tecto suissas nestes assumptos.

9Dl. Hm. 4m,~.
. Om,65 acima do............. .. ...............

chão.

8m. i3m. 400,20.

801,54., 9m,76. 4m,447. ............. ................ . ............... O profossor Martin pedo, no
minimo, 6m,500; o profes-
sor Kedzio, Sm,500.

I..
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Dest'arte nenhum dos Estados onde a escola
é uma realidade séria deixou, nem póde dei
xar, li mercê da ignorancia, ao arbitrio dos
intere' es a dIsposição lla' ca as de ensino po
pular. Desue a e'colha do itio, da qu:d disse
um hygien ista que c nau a ttlede me/h .. r o
adealltalllento da civilisação de um povo. (1),
desde a exposição da escola (~), a sua orien
tação, até o nu mero, o tamanho, a collocação
das jallella' (J); desde a qualidade do ma
terial at~ á' dilllensões da portas, a cnndi
ções de isolamento das escadas (l~), a fórm:1
curvillDea ou an"'ular dos cantos; desde o
gymn:Jsio, que, nos paizes onde a educllção
commum está I'acionnlmente ol'ganiznda, como
a Stll' a e ... Hollanda, eXiste em todas as e:
colas ruraes e Ul'b tIIas (5), e de todas as es
colas constitue palie essencial, desde o pateo
de reaeio com 5 ou 6 Inetros 3Uperficiaes
para cada alurnno (6), e o avarandado cobel'tO
pHl'a os dias de intemperie, com 1 metrO
pelo menos por crean~a (7), 3té li eKtl'nsão, a
situação e a inclinaçfio da peura no recinto da
classe (8); desLle u distribuição .clo tempo e a
duraçãu dos recreios até á elas ificaf;;io dos
alu'lInos (9); desde a luz c o [II' até á tem
peratura; LUdu,no regímen da hy!{iene escolar,
e,ta 'uoordinado a leis scienLlfiCas, cuj I in
fracçào virtiDla a' gerações nov"s, e fere o p~i'l.

no primeiro dos seus interesses: a Vitalidade
da raça que o povõa.

.Não se limita, porém, a estes cuidados o
papl-1 da bygiene e 'cular. O domi nio da or
ganização da escola abrange: a propbylllxia de
tOdllS as 1I10le Lia do bomem na idaLle dos es
tudos primario ; a regulameutaçào escrupu
los" das medidas essenciaes con tra as dOlJflt;:lS
transmissiveis; a verifictl~ão dll re~tabeleci

mellt!] cumpleto no lCtJ'O; de ellfermid"de
aguda, ou contagiosa; emfim até o elllprep;o
systematico da medicina preventiva 'ontra
o desenvolvimento das alfecções, con titu
cionaes e chrOllltaS, e da diatheses herdadas
ou adlluiridas no primeiros annos.

Entre os recurso;; propbylalicos é digno de
menção especial a vaccina. Sào mais que co-

(i) BUCK: op, cit. vol. II, p, 597.
(2) TIÚlUT: Op. ci!., pag, 2, - JAVAL: Op. ci!.,

pago i9, 2J.
(3) TnEL.'r: Op, cit., p. i2- i3. - DucK: Op. cit.,

vol. II, pago 61J.
(~) BUCI" OP, cit. vol. If, pago 599.

(5) NARJOUX: Los éc. pllbl. ell S.âsse, p. 67. - Les cc.
publ. erl Belg, et ali Boi/ande, p. U8.

(6) c Dove manter uma proporção constante cem e
algarismo d.. l popu ação escolar, mais i5 Essa extensão
serli caleulada à razão de 4 m. goalil'. por alomno,
nãn devondo ser jamais, no tOLlo, lDrel'Íor a 300 motl'o,
snperliciaus. Dn. E, R. PEnnIN: Pl'éall", gy"lIlases Dt
autres dépDlldances. Rapport, ,No voI. ConDI', Interllat. de
l'Ellscignern., 6'" . sec!" p.4L

(7) TnELH: Op. cit. pas, 5.

(8) GDlLLJ.U!>lC : Op, cil., pag, 76·7. - BUlssoN : Rapport
de Philad" p, 204,

(9) Peranle as leiJ que presidem às disposições da 010
bilia e,colar a classificação do. alumnos pe:os baocos
segundo a grada ão do mcrocimonto é impralicavel. Não
Ita oulra disltibuição pos ivel, SIlnão pela ordem do desen
volvimento plt)'sico. RtANT: Hygiéne scala ire, pago i?5.

nhecido hoje os beneficios que lhe deve a
humanidade. A Suecia, por exemplo, graças
a ella, logrou trinta -annos 01-3 illlmunidaue
completa, A Pru sia, que perdia liO,OOO v:l\'io
lo~os annunlmente. adoptaLlu esse pl'evr.ntivo,
ViLI murrer em 1817 apen;lS 3.000. Confron
tadn" o dois penodos de 1777 a 1806 e 1806 a
1850, se averigúa qur., merca da propaga~:ão

vaücin iC3, a mortalidade baixou, na Bohemia,
de 2.174 a 2i5 ; na flillravia, de 5.(~Oz a 255 ;
na Silesia, de 5.812 a 198; em Berlim, de 3,422
a 176 ; em Copenhague, de 3.128 a 285, Em
Montréal ( Canada) a mortalidade pela vario
la é de um milesimo entre os protestantes,
que se vac:::inam, emqllHuto entre os caLholi
cos, que o lião fa~em, sobe :l um decimo ( dez
vezes mais). Comparae os paizesonde a vac
ci na é obriga loria com nquelles onue o n:io
é ; verei, de 1868 a 1873,as mortes de variola
circumscreverem-se, ell1 um milhão de habi
tantes' a i,34\l na Suecia, 1 .53'~ na Escocia,
2.219 na Baviera,2.376 na Inglaterra; ao
pas o fJue, no mesmo decurso de tempo, a
Hul/and 1 e a Pl'Ussin, onde a vaccinação era
en !.fio facul tati va, perdia m 6.000 e Paris
8.000. Antes que a V!)CCilla penetrasse na Sue
Ci:l os olJiln~ em resultado da clJidemill vario
lica a 'cenderam. no~ annos de 1774, a lHOi,
a 1. 97J por LODO. 000 du hilbitan (ps; de 1802
a 1816, periodo em LJue a val:cina era facul
tativa, a IJroporção b'Jixou a il79; de 1817 a
1877 ( nesou a lei compulsiva), reduziu-se a
189. Em Berlim, onde as mortes por vllriola
sulJillm a 5.216 em 187i e 1.918 em 11:17'2, a
vaf'cinação obrigatoria reduziu esses alg-nris
mosa ~3 em 18i5, 50 em 1876, oJ.8em 1877,4
em 1878,5 em 1879. Gr:lçns á revaccinaç:io,
que é olJrigatoria no exercito prnssiauo desde
18J4, as forras militares d:l Prussa, que, de
18'25 a 1834, tinha'n pago á variola o tributo
de 55 vida por anno, perderam :lpenils H,
bto é, cinco vezes menns, annualmente, de
18J5 a 187 lk. Em 1.870-71 a variola dizimou
ell1.6, 00 p. 100 o exercito de Pilris, ao pas
so que as tropas da AI/eman ba, vaccinada e
rev;lccinadas, num effectivo de 914.000 pra
ças, soffriam aIJenêlS I) desfalque de 2. 58 por
10,000, isto é, 334 vezes llienos que a milicia
franceza. (1)

Eis o' factos. Ninguem entre nós os ignora,
est"mos dfl accordo, Mas é Oque pouüo m;lis
ou menos tambem se diz em relaçào aos chi
nezes ; dos qllaes e:creveu o dr. Brest 'chnei
der: «Os cbins não descoubecem que a
variola é contagiosa; mas a sua ind()lencia
característica não lhes permilte adoptilrem me
didas, que jimitem as devast:lçõe~ dessa enfer
midatle.» ('2) Verdade seja ~ue estamos ainda
sensivelmente m~is adeantados, neste ponto,
do que o imperio do Meio, Não nos faltam
de todo in·titutosvaccinicos, nem soliüiturle á
administração no acudir com a pre,;eu~a de
vacl'Ínadores extraordinarios ás loralidarles
onde a variola exerce a suas assolaçãe . Não

(O Reunes scienti[iques pllblieés sous la direction de M.
PAOT BERT. Paris, i882. prgs. {50. i5i, '152, i53, i58 - S.

(2) Ib., I>. {52.
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obstante, as nossa condições estão ainda iofl
ni tamen te longe daqueJlas que o mais grosseiro
dever de humanid,lde e o mai vnli{llr patrio
li mo impõem a lodos os gov rnos clvilisndo .
Bilsla dizer que ainda não se cultiva no paiz
a lirllplla vaccinal, que aincla o no~so governo
se nüo deliberou <I crear um estabelecimento
vaccinocrenl'o, que n;io temos um instituto
onde se prepare, e caiba, e conserve a val:
cinll, e, em a.sumpto de tamanba imporlancia
vilal para o paiz somos /linda tributarios do
estrangeiro. da Inglaterra especialmcnte, de
onde importamos ocow-pox, ou, em vez deIle
e sob o ~eu nome, as ~alsi(]c<lcões funestas
aue tnnta: vidas cu Iam ::í humanidade.
- Se não e tivessemu presos no. limites da re
forma do en ino, o no so primeiro pensamento,
nesta quest~o, s ria propor-vo, ao menos
para toelas as cidades do Imperio, a vaccina
obrigatoria para as cl'eanças no primeiro aono
da vida e a revaccinação obrigatoriamente
pel'iodica em Iodas as idades.

Os dez primeiros annos da vida, diz Cou
stantin (1), • fornecem 70 p. 100 da morta
1idade pela variola, e, dentre es es dez pri
meiros ann03, os dois primeiros silo (iS mais
.Q1YI,vados: por si sós contribuem com 36
n l18 p. iDO. sendo qile só ao primeiro anno
da vida cabem 24, p. iDO,. Joanny Renelu
attesta que, na epidemia de Lyão em Hs75-76,
emquanto o~ obitos de adultos se compu
taram em 15,58 p. 100, nas creanç:lS reco
lbidas ao hospir.io dn caridade a proporção foi
de Ui p. iDO. Em 1880 a epidemia que grassou
em Pariz, mntou 34,2 meninos de Oa i anuo e
260 de 1 a ;). (2) ,

Ora, é facto verificado não l1aver incon
veniel1cia absolutamente nenhuma, que con
traindique a innocul~ção vaccinica nas pri
meirns semnnns e, até, nos primeiros dws da
vida. Na E co~sia a vaccina é obrigatoria nos
sei's 'I1wzes im.'I1lediatos ao nascimento. Em Pl1i
lndei pll ia, nos pJ'im~iros Ires, i\1ui tas ca~as de
maternidnde ha em Pariz, onde os recemna
cidos . e yaccinam nntes que as mães deixem
() eslau 'lecilllcnlo, i 'lo é, apenas com alguns
dia- de eila'.le. Ha circumstancias, :Ité, (nos
casos, de cpidemia, por exemplo), em que, na
opinião dos mais :1utorizados hygienistas, o
retardamento voiuntario da varcina além uas
quarenta e oito horas subsequentes aO na ci
mento se deve capitular na ordem dos delictos
sujeitos :1 c(lmrninaçõe penaps. (:3) As cou-e
queuci1ls clesse reg-imen, n que os paizes mais
Jjvres se teem submeltido, são inestimavel
menle salul;lres. Assim, a Escos ia, onele an
tes d;\ impo'iç<io legnl da varcina, o obituario
da vtlriala, de 1856 n 1.865, abrangeu 3iO
creancas de Oa 6 mezes e 34,t ue 6 mezes a i
anno,-=-de 1865 a i872, graças ó va(:cina obr
igatol'ia. reg-i trava apenas i74, meninos de O
a 6 mezes e lt9 de 6 mezes a i nnno ,4,).

(i) La variole cOllsidél'ée seloll les ages, les seX2S at les
saiso.1S (Par., -lSiO) ••.'pud Rlvlles &iellti{UJucs, pago i53.

(2) &vllas scielltifiques, pago 153.
(3) 1:J U5S0~: Ropport à I' Academie de medecille SlL'" les

vaccillatioltS p,·atiq. Cês elL Frallce CII 1840. Apuu RfV1LCS
scielltifip., pag. i54.

(4) R21I. scienlir, pago i53.
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Em ummn no tempos que correm 'pode
se., como, ba pouco, dizia o dr. BrouardeJ,
·avnliar o estado da hygiene de um paiz, e
qua i o da SUJ civilisação, pelo numero de
variolosos que elle perde.») (i)

Mas e·te ponto não toca direclamenle-á com
petencia da reforma, cujo estudo nos foi com
metliclo. Ha, porém, um lado que diz respeito
immediatamente á hy~ieue escola I'; are
vaceinação. A Ímmunidade proveniente da
vaccina é, como se sabe, temporaria. ão
La til, portanto, o atlestado de ter recebido
uma vez a inoculação, ou passado pela variola,
par<l que a escola ecteja acautelada. 1 a gr:mde
maioria dos ca~o~ é evidente qu a nc':ão pre
servadora da v:lccina, communicadll muitos
anuos nnte do ingre 80 nos estudos primarios,
terá perdido de todo a sua força pre ervadora.
Releva, pois, indispensavelmente flxar um
periodo, findo o Cjunl se preceitúe a revacci
nação, e estabelecei-a periodicamente nas es
colas, para os meninos cujos paes esponlanea
mente a nilo pralica:'em, eju ti(]cnr'Hll, a inLer
vallos laes que não deixem cessar a influencia
do precervntivo. Fi.xaudo o !im it de tres
nu nos, parecp-nos não baver excedido a me
dida razoavel, qunndo vutoridade dn mais <llla
eminlmeia nas questões de hygiene roduzem
<I dois e a m/l anno o periodo oiJrigatorio da
revacclllação. t2)

Desle mooo, á medida que vamos conside
rando nllen Lamente no as umpto, vae·se dila
tando cada vez mais o campo das investiga
ções hygienicas na escola de primeirns leltrns.
Agora depar:::-nos elle uma falle, inteirnmente
moderna, mas de conseq uencias incalculaveis,
e que, <'pezar de recente, não deixa mais du
vida nenhuma sohre a legitimidade e n neces
sidade da sua associação ao orgnnismo dos
in titulo de ensino popular. Alludimos á
medicaçiio preventiva, serviço hoje cabal
mente esu,belecido nas cscol<Js municipaes e
salJ de asylo da cidllde de Bruxella .

« No tocante às enfermidades chronicas ou
diathe icas nilo ('ontagiosns »), disco ria, ante o
congresso de i880, o inspector cio serviço de
saude UllqU lia capital, « suppomo' niio ir de
ma indo longe, dizendo que a escola é o ter·
rcno predesLinado, onde a medicina pl'even
tiva exhibirá os tlu<:.u Il uLoS Ilai manifestos
elo seu poder, e obterá IIS suas victorias mais
brilhante. Si encaramos, e com fun:lamento,
a escoln como um agente de morali. açã . que
de\'e contribuir para de, povoêlr as prisõ se
as gnlés, temos en-ualmente o dir ito de con
~ideral-a, ob o aspecto que no- occupa, como
destinada nalliviaro orçamento do ho_pitaes e
dos b(. picios. Ii:' certo que, nn casa dos pae ,o
filho do operaria, accommeltido de uma doença
cbronica que o não prenda 110 leito, bcm raro
será ol1jecto das IItteoções bygienicas todavia
indispen.3vei ; ao passo que na es ola. sob os
olhos de homens competentes e dedicados,

(I) Jplla "APIAS: L'etude at les progres de l'hygiene CII
France de 1878 á 1882, pref., pago x.

(2) RIA.."T : Hygiéncscolail'e, pago i8i-2, 237.



Numero de
a I umnos
traLados:

852

1. 021
5q6
183
i62
Ui (1)

Hygienc dentaria..

NaLureza das alTecções

Periodontite, .
Estrei Leza dos maxi Ilares, den·

tes supranumernrios. , ' .
Odon.ta~gia .. ' .
GenCI\'LLe .
Con ulLas simples .
Asseio da dentadura .

Quanto á natureza das molestias predomi
nantes no quadro do serviço eseolar de
medecina preventiva em Bruxellas temos, a
respeito de um Liennio, as seguinte' in
formações (2):

(i) Ib., pago 1.45.
(2) Dn. BON"'IlIAOE: QIlel:os son! {os mOSlll'CS I'I'Jtiqlt~. à

prOSCril'8 d'lllS k' jOl'llill' d'8nrall~s ot las éeolo.' I'rima~ TOS
nu poillt d~ !'ue do 1.1 médicnlio't préuollti,'o ot do l'ali 1leJlllholt?
Rappol't. No vaI. COligI'. IItt. d~ I·Ells~ign., 6,no soeI.,
pago 207.

(3) RLIN; : Hygienc seolail'o. ~~gs. 20, 211,,2l5, 2t6,
2l8, 2l9, 22 -22l, 237,239,347 e 3~4.

Estes resultados induziram varias cidades
belgas 1\ imitar o exemplo da capital.

Todos os desenvolvimentos em que, neste
capitulo, nos temos deLido, é claro que ne
nhuma pretenção encerram de ventilarmos
technicamente Cjue:;lões profissionaes.

O nosso intuito era, e é, evidentemeute,
outro.

Num ramo de administração, como o ensino
popular, em qne entre nós tão difficil é mover
á liberalidade os poderes Cjue guardam o lhe
SOUI'O, queríamos, como a mais concludente de
todas as argumentações passiveis ne"te ponto,
entremostrar-Ihes a vastidão immensa e os
interesses inestimaveis que envol ve em si a
creação da hygiene escolar no paiz.

Eis a conclusão final elo esboço que acaba
mo' de fazer.

De facto, ante as mulLiplas funcyões que, na
escola, pertencem á hygiene, ante a delica'deza
da especialiclade que lhe corrMponde, ante a
profisciencia e a devoção que os seus encargos
reclamam, será possi vel que a hygiene escolar
chegue jamais a ser, como deve, uma insti
tuição re:!l e efficaz, sem a org-anisaçã de
um s rviço llPlll·opriado, compleLo e dis
tincto?

Tod·as as autoridades no mundo civilizado'
respondem uuanimemente não. (3)

I
ENFBRMIOADP.S I CURAS MELIIQnA:\IENTO DO~~TES

I
Escropbuloso.·....... 72 l.56 1286
LymphaLislllo...... " 34 203 366
RachiLismo .......... '1 57 81,
Anemia .......... ," 77 251 1,06
Bronchito cbronica.• 6 I, 2i

ToLal. ...... l.98 73i 1..:l63

Propol'ção
por ·lUO

4,i6

236 5ti.7

732
:138 :18.8

207 28.3
207 28.3
:180 2q,.6

Exercicio 1876 -1877.

(1) D.l. JA~SSENS. Op. eit., pag•. j~3·~.
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póde ser submeLtido a uma vigilancia itlces
san te e n desvelos assiduos, cujo seguro lermo
será, muitas vezes, a cura. Tratar os meninos
na escola, para que se não transformem, na
oillcina social, nem nas fileiras dos defensores
da patria, em valores nullos; para que não
conconam em onerar, mais tarde, o já pesado
orçamen to da carida de alicia]; talo seu fim.
Ilealth is welllth, dil'se Franklin. A saude é a
unidade que faz valer todos os zeros da vida.
Ora, a instrucção mesma nào excede a impor·
tancia de zero, se a saude nno nos habilita
a ulilisal-a em proveito do individuo e da so
ciedade. » (i)

Eis o pen amento sob o qual, na Belgica, a
repllrLição de bygiene, as nutoridades do en
sino e a administração dos hospicios e socar·
ros publicas associam os seus esforços e as
verbas pecuniarias de que dispõem, introdu
zindo nas escolas da metropole a tberapeutica
preventiva, destinada a corrigir nas creanças
debais as predisposições doeu lias, en tre as
quaes se destacam a escrofula e a tuberculos'e.
As despezas feitas reputam-se dinbeiro
capiWI isado, cujo premio ila de cobrar-se em
largas economias fLlLuras. Data de 4.876 esse
progresso enorme. Desde enLão essas medidas,
tão generosas quanto praticas, chegaram ao
ponto de aggregar especialmente ao serviço
das e colas municipaes o auxilio de um ci
rurgião dentista. Os resultado; têm sido no
taveis. Eil-o., taes guaes officialmente se ave
riguaram.

REGTSTRO DOS ALUMNOS SUBMETTrDOs Á MEDICAQÃO

PRI!:VE TIVA.

Numero dos alumnos tratados.
» » cujos estado é me-

lhor ·..

Exel'cicio 1877-1878.

Numero do alumnos trl.1tados.
»» » curl.1dos..
»» » cuja sau-

de melhorou .
R IL d (nullos ..

esa a os t desconhecido .

Exercicio 1878-1879.

Num~ro dos alumnos tratl.1dos. :1.H8
»» » curados. iqO i2.5
»» » m e I h o·

rados.............. ....... 521 q6.6

{
II 22o~ 20.i

Res It d nu os .
unos desconhecido~.... 232 20.7

O grande nnmero de re"ultados desconhe
cidos provém da mudanças con'tantes de esco
la, que occorrem na população da edade esco
lar,
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E' aesta necessidade, indubitavelmente ca
pital, que a reforma provê, creando a inspecção
Ity.qienica das escolas.

Esta evidentemente depende:
A) De que seja confiada, não a leigos, mas

exclu ivamente a profis ionaes habilitados;
B) Da instituição de Ll Qectores locaes,

obrigados w exercício assiduo do deveres da
sua especialidade;

C) De que esses inspectores tenbam voto
nece~sario, ora consultivo e concurrente com
outros, ora decisivo e privativo, na appro
vação dos planos de predios escolare~, na es
colha do . itio para elles, na fi calização .das
suas obras, na admis iíü e readmis ão dos
plllmnos, na elaboração dos programmas de
estudos;

D) De que a fiscalizaçiio local obedeça a
uma direcção commum nas mãos de um ins
pector geral da hygiene das e-colas;

E) De que, sob a presirtencia do inspector
geral, os inspecLores loeaes formem o conselno
d.e hyg-iene escolar;

F) De que a esses fllnccionarios, cujo chefe
deve ser agg-regado á administração central
do ensino (directoria geral tia instl'Ucção pu
blic..1 no ministerio do imperio), incumba
organizar a estatistica da bygiene escolar;

G) De que o servi\:o de inspecção seja razoa
velmente remunerado.

O minimo de medicos-inspectores, fixamol-o
em um por cada di Iricto e colar. E' ainda
provavelm~nte pouco para os misteres do
serviço qual o in tituimos.

Os vencimentos, pelo arduo e melindro issi·
mo tl'abalho que esse cargo impõe, não era
possivel bnixal·os a menos de duzentos mil
réi mensaes.

Para vos auxiliar a obterdes uma estimati
va, ainda que remota, do complexo de quali
dades e babilitaçõe raras, que esse emprego
reclama, trasladaremos aqui uma bella pa
gina do dr. Janssens.

Ei, segundo elle; a missão e o typb o
medico-inspector de escolas:

• Numerosas são ), diz essa notabilidade
européa, • as qualidades recluerillas num hle
dico-inspector de escolas, para que esteja na
altura da sua delicada missão" Ha de possuir,
antes de mais nada, um sentimento mni des
envolvido do dever, uma sympathia natural
para com a infancia, mórmenle para com os
desbordados da natureza, e con hecimon tos te·
chnicos mui variados, afóra as noções impre
scindiveis de hygiene e patboJogia, quer geral,
quer e pecial. Esses conhecimentos, ba de
nutril-os medi:illto a leitura a sidua das pu
blicações indigena e estrangeiras: que.m
quer que de eje e"tar inteirado sem pre dos pro·
gressos da sciencia, comece por se fazer poly
glotta. Ha de, outrosim, achar-se fa:niliarisado
com o uso de certos instrumentos de physica,
taes como o anemometro, o hygrometro, a que
terá de recorrer a mi ndo, afim de apreciar o
estado e o movimento do ar nas classes. BJ
berá tambem noções technicas na arte do ar
chitecto, na' vciencia do engenbeiro, do phy
sico e do cbimico. Cnmpre lJue conheça a
fundo o em prego dos reacti vos princi paes,

util~ados em di cernir certas impurezas do
ar ambiente, ou da agua potavel, submettidos
ao eu exame. Ter~ frequentes occa iões de
usar proficuamente os conhecimentos adqui
ridos em microscopia, ciencia n:l qual a hy
giene publica u.a contrahir hoje reiterado
emprestimos. Seria ainda para desejar que
di puzesse de alguma aptidiio para o ensino,
que o ajude a fazer-se comprehender facil·
mente, quando ministrar ás crean as noções
elementares de hygieull; quando lbes pintar,
supponhamos, os elfeilos do abu o da bebidas
alcoolica, e do fumo, os perigos dos remedios
de charlatães e do preconceitos continuamell
te renascentes contra a vaccina ; quando de 
envolver certas reflexões criticas, a que as
suas vi itas hebdomadarias Ihe proporciona
1'ão 0pp0rlunidade, ácerca, por exemplo, das
attitudes viciosa, das causas da myopin, do
uso intempestivo de roupas demasiado ~uen

tes, ou leves em demasia, etc. Ma. não perca
de vi ·ta que as nptirlõos de que se trata, só
com o andar do tempo ve obteem E' por uma
aturada úpplicação e uma observação refle
ctida de tudo o que cada dia se lbe oITer ceI'
aos olhos inve tigadores, é unicamente por
esse meio que afinal se sentirá senhor da sua
arte, e logrará possuir o que os antigos cha
mavam o oCltlus mediclls, termo qno, aqui
bavemos de traduzir pelo olho ou tino Ity,qie
nico. A pratica é qlle Ine ba de infundir esta
qualidade preciosa, que nem pelo ensino do
livro nem pelo da calleira univer itaria po
deria obter de corrida. • (i)

COIPO instmmentos eflicazes para assegurar
no corpo de in pectores a assiduidade, a effec
tividade das visitas, a aLtenção min uciosa aos
factos escolares, estabelece o projecto o re
gislro (2), cscripturado pelo medico na e cola;
em cada visita, a nota J"emelLida em quarenta
e oito bora ao inspMtor geral e o relatorios
bimensaes.

A instituição de um inspector geral é, ma
nifestamente, consequencia forçosa da inspec
ção local.

«Si os costumes fazem as instituições.,
dizia, ha dez annos, em França, um dos mais
notavejs bygienisl~s contemporaneos, « não
menos certo é que as instituições fazem os cos
tumes; e a instrucção não será hygienista em
nosso paiz, senão quando a dotarem de boas
instituições de hygiene escolHo Conviria Crear
adherente ao mini terio de instrucção public3,
uma repartição de hygiene escolar. a cuja
frente se cuUocasse um inspector geral. Nas
snas attribuições 'Se inc!lliria tudo o que
di esse relação a este serviço especial. o con
juncto' de todos os e-tabelecimentos de ins
trucção publica e particular. EUe eentra
lisaria, e dirigiria o erviço medico dos Jyceus
e escolas normae", etc". proporia, em quadras
ue epidemia, as medida de evacuação e anea
mento que se lhe anLOlhassem precisas; iria
ter ao logares, onde a epidemia tornasse

li) Op. cU., pago i3S.
(2) II.H">!; QUelgUlls rt(ornles Ibns las ésco!es primaires

(Paris, lS82), pag. UO.
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Oonclusão.

Acrl1i rematamos este parecer, cujas lacunas
a sabedoria da camara suppril'á.

Assim allllmie os debates, de cujo seio deve
emergir a reforma, esse patriotismo profundo
e eS'a altissima comprehens~o dos deveres do
Estado, que reclama, neste granc1<f seculo, a
solução do problemas do ensino I

Sem uma resolução decidida a v~stos sacri
frcios e a transformações radi caes, não vos
aventureis eis dificuldades da questão.

Melhor é não encelal-a, do que falsear-lhe
o caminho.
. Antes o slatlls quo, com todas as suas mise
rias, do que uma l:erorma avara, abortiva, sem
elevação, desórientada do rumo scientifico e
liberal do nosso tem po.

Si, porém, vos acbaes sériamente delibe
rados a Jan:ar as bases de um .y tema de
ed ucaç~o naeiona I, mero desidel'atum até hoje
entre DÓS, cumpre transpordes o limite das
con iderações ordinarias, medindo unica
mente pela extensão do vosso amor da IJatria a
:ludacia das vossas deliberações.

E, si, como devemos esperar, este é o sen
timento que vos domina, certamente não ~erá
no meio de vós que o n sso projecta suscitar::i
contra a commissão o reparo de prodiga ou
exagerada.

Resta-nos apenas sollicitar a vossa benevo
Jeneia para as imperfeições do projecto que
temos a honra de apresenier-vos.

(1) • Quettes son! les "rcherches stotistiqlUJS á p'·csr.rire pomo
cOllslater fill{llLellce de l'éco'e Sltr le développemellt 1'ltysiqlle
det'cII{ance? 'o "01. COII.q'·. l'llt. de i'Ells. Rapports. preto
Gme. sul., pags. 167-1.75.

(2) COlIg'·. IlIte'·lIal. de l'ElIseigll., Gme sect., pags .
., i7S-199.

(3) lb .. pags. {35-165.
(4J Bul/ctill du Congrés IIIte!'lIatiolllÚ do I'ElIseígllement.I ~. 8. Supp!ément. Rapport géllin'al, pag. 5.

I ..151. RIA. T: . H yglclle s:ol~i1'e, pags. 3Sô, 388, 389. - J.
Kunosl: Op. Clt., pag. {SO

(t) DI'. cit., pago H9:
(2) Bul/l/ill du COlIgrés lllterllaliollaZ de l'Euseiglle1l!811t.

N. 8. SlIjll'lel1lCllt. Roppol'Z géllé"aL Pago ii.

util a sua presença; reuniria, e ulilisaria, para' ções está nos tres admiraveis relatarias do
um LrabalLJo englobado, que se rlé e a lume dr. Bertillon, profes.or de demograpbia na
todo o anno, os mat"riaes de estati tiC<l que Escola anthl'opololTica de Parb, onde é chefe
amuis.em a e a repartição de hygiene e esta- dos traballlos de estatistica municipal (I), de
tistica escolar, etc., etc. Quando cogitamos no 1. Rara i, director da repartição municipal de
numero de in. pe tores geraes, que, na ordem e tati tica do Buda-Pe th (2), e do dr.
das lettras e da: ciencias, funccionam flggre- Jans~ens. (3) Este ultimo trabalho mereceu
g-ados a e-se mini-teria, cerhlmeote não po- a honra de uma approvação solemne e
demos achar atrevimento na preJençiio, que unnnime no congresso intern~cional do onsino
tivesse a hygiene escolar, de representar-se em 1.880. (4)
Lambem. Dest'arte se affirmariam os laços Justificar a neces idade urgente e im
estreito: que devem ligar a educaçJo do prelerivel de organizar a estatistica da l1y
espirilo á do corpo, e c.taria preparada, se não giene e colar, parece-nos ab.olutamente
reali ada, ullla das reformas que a opinião IJcióso. Só o poderiam põr em duvid,l os que
mais instantemente reclama ... Não ~erá, de ignoram as funcr:ões e o valor da estatistica
cerLo modo, aifrontosa a indilferença flppa- no. nossos tempos. A ella incumbe, de mãos
ronte, qu o e. tado aclual de coisas parece dadas com a sciencia, applicada que seja
accu ar, no tocante ú saude e ao vigor metilodicamenLe á salubridade das escolas,
dos alurnnos das nossa, escolas? Que bella resolver a' numerosas, complexas e gra
taref:t não fóra a de collocar assim em boas vissim~ls questões, '(Jue ne'se uominio se
condi~ões de salubridade e dpsel1volvimento agita m. (5)
cOI'porco e 'ses cerca de oilo milhões de cr nu-
ças, Iju frequentam o ensino primaria ?Calcu
Iam a influencia decisiva que deste facto res
ultarÍ<1 a bem do paiz? O ministro da instru
cção qtle se deixa. se seduzir por semelhanLo
idéa, Lão fncil de realisar, e a puze se por obrLI,
com certeza prestaria á patria grande ser
viço. »

O governo francez não foi uruo a e ·te
appello da razão. O primeiro passo, passo
decisivo para o desid(}ratum eloljuentemente
defendido pelo profe"sor Fossangrives, está
dado, com a in tituição, que e te anno se
reali~ou, por acto ministerial de 2(j, ue janeiro,
da commis ào de l1ygiene das escolas, aunexa
ao mini teria da instruc ão publica.

Na Belgica o dr. Jnnssens (I) exprimia- e,
ha dois annos, no mesmo sentido e com a
mesma energia.

« Oxalá », dizia elle, « que, num futuro
pouco distante, nos seja dado ver legalmente
sanecionada pai' todos os Estados da Europa
e da America a instituiçào dos medico -ins
pectore de escolas, e seguida por todas as
grandes cidades a ·vereda em que resoluta
mente entraram as muniéipalidades de Bm
xelins () Paris. »

Emfim, o congresso internacional do ensino
em 1880 em cuja preseuça so enunciara assim
o illuslre hygion' ta belga, adoplou, no
termo dos eus trabalhos, • o voto formal de
que se CI'ie em todos os rniniste1"ios e dil'ectol'ias
dC! instl'llcção publica, .uma ?-epal·tiçelo de hy
g!ene escola,)" com mil. mspectol' geral à sua
{rente '. (2)

Pelo que diz respeito::i combinação de medi,
d:l praticas, adoptada na reforma, para insti
tuir um erviço capaz de fund<lr, manter,
desenvolver a hygiene e a eslati ticfl bygicnica
das e colas, a nos,a fonte capilal de inspira-



PROJECTO.

LIBERDADE DE ENSINO. SEGUT-tA..lUDADE DA ESCOLA. INSTRUCÇÃO OBRIGATORIA.

Art. 1.0 E' completamente livre aos particulares, no municipio da
côrte, o ensino primaria, sob as condiçõe de moralidade, hygiene e esta- LIllERDADE DE'
tis~a definidas nesta fei. EN:mm.

§ L° Para o exercicio regular da inc;pecção conc~rnente a estas trAs
clausulas, incumbe aos professores que mantiverem aulas, ou ClU'"OS, bem cONDrçõRs DE mPEcçxo.
como aos directores de todos e quaesquer estabelecimentos do instrucção
primaria:

i. Communicarem, antes de inaugurado o ensino, indicações precisas
da situação do predio, onde tem de funccionar, ao medico inspector do
respectivo di lricto escolar, que, mediante exame ocular do sitio e das
condições hygienica da casa, decidirá, por despacho motivado, si o local
reune os requisitos impreteriveis de salubridade, nos termos desta lei e
seus regulamentos' sall'o aos prej udicado recurso para o iuspector
geral !la llygiene escolar, e deste para o I;o~rno.

2. Participarem á inspectoria geral da instrucção primaria a inicia ão
effectiva dos trabalhos de en ino, dentro em um mez do seu comera, ex
pondo as dimensões das salas escolares, suas condições de arejamento e
luz, o numero maximo dA alumnos que se destinam a receber, si admit
tem discipulos internos, semi-internos, ou sómente externos, as condi
ções de admissão ou matricula, o programmu de ensino e os nomes dos
professores ..

3. Franquearem os seu estabelecimento' á visita das autoridades
representantes da inspecção gerI!! e local, bem como á dos medicas ins
pectores toda a vez que se npresentarem com o fim de examinai-os, ou
assistir ás lições e exercicios.

§ 2. ° Os infractores incorrerão nas penas sel"uintes :
i. Multa de uD8 n 1.DD~, na hYPolhese do § i o ns. i e 2, dobrada na Sancção penai.

reincidencia, si, no prazo razoavel qne lhes marcar a inspectoria geral,
não obedecerem.

2. Interdicção do e tabelecimento, ou do direito de continuarem a
ensin3l', no caso do § i O

, n. 3, emquanto ~i não ubmetterem á obrigação
legal, e por tres a seis mezes, si reincidirem segunda vez, na hypo
these des.e mesmo paragl'apbo ns. i e 2.

Reincidindo ainda, augmentará um mez, a cada reincidencia, o tempo
da interdicção.

3. As multas serão impostas peja inspectoria geral, com recurso para
o governo, quando pas arem de 100. ; a inLerdicção do estabelecimento
e do direito de en inar, pelo governo, com recurso para o Conselho Su
perior de Instrucção Naci:mal.
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§ 3. Nas escolas primarias do E tado, bem como em todas as que
forem sustenladas ou subvencionadas á cu ta do orçamento do Imperio,
ou de quae quer propriedade_, impo los, ou recursos, seja de que
ordem forem, consignados, nesla, ou noutra qualquer lei geral, ao er
viço da instrucção p.ublica, é absolutamente defeso ensinar, praticar, au
tori,ar, ou con entir o que quer que seja, que importe prolissão de
uma crença religiosa, ou olfenda a outras.

I. O ensino religioso será dado pelos ministros de cada culto, no edi·
/lcio escolar, si assim o requererem, aos alumnos cujos paes o desejem,
declarando· o ao prof!ssor, em horas que regulamentarmente se ddermi
narão, sempre po teriores á da aul~, mas nuuca durante mai de quarenta
e cinco minutos cada dia, nem mais de tres vezes por semana.

II. A e cola ubl'eneionada nos termo do § ilo perderá, si o infrin
gir, a suuvenção, por imples acto do inspector gorai ~a instrucção pri
maria, com recurso para o gõverno.

m. Os profes'ures das escàlas do Estado e da que forem mantidas
exclusivamente pelos meios a qne se refere este paragrapho, sofi'rerão,
transgredindo-o, n pena de suspensão por seis mezes a um anno.

Asuspen_ão é pronunciada pelo inspector geral, com recurso para o
governo •
. IV. O pessoal das escolas a que se refere esfe paragrapho, principio,

é exclusivamente leigo.
A adm issão de um proFessor, a quem falte este caracter, numa escola

subvencionada, sujei ta á pena deste paragrapho, u. TI. .
V. A qualidade de funccionario na administração, dil'ecção, ou ins·

pecção do eu ino publico, primaria, secundaria, ou uperior, é iucompa
tivel com o caracter de ecclesiastico, no clero secular, ou regular, de
qualquer cDlto, igr'eja ou seita religiosa.

§ lJ,. E' obrigatoria a frequencia das escolas publicas do ensino pri
mario, no municipio neutro, para as creanças de ambos os sexos, dos 7 aos
:i3 annos de edade.

Esta obrigação estende-se até acs 15 annos, em relação aos indi
viduas que aos :iil não estiverem habilitados nas materias da instrucção
escolar correspond nte a essa edade.

§ 5. Eximem de_ta obrigação:
a) A falta de escola publica num circuito determinado pelo raio de

dois kilometro , em relação ás creanças do sexo masculino, e um e meio
em relação ás do outro. .

b) Incap1ciuade physica, ou mental, certificada pelo medico in
spector,

Na incapacidade physica se comprehendem, além das deformações e
enfermidades Ijue materialmente inbabilitem para a frequencia ou os
trabalhos da escola, as molestias contagiosas, transmis iveis e repulsivas.

c) Indigencia, emquanttt se não fornecer oilicialmente o vestuario
indispen 'avel á deeencia e hygiene. .

Para e_te fim o governo oJ'gallizará um serviço reg.ular, sob a super
intelldencia das autoridades prepostas á direcção e inspecção do ensino
primario, expedindo os precisos regulamentos, e computando, nas pro
postas de orçamento, as verbas necessarias para ns respectivas despezas.

d) A il1struc~ão recebida em casa ou em estabelecimentos lIe edu
cação parriculares.

§ 6. A responsabilidade pela' inscripção e frequencia dos individuos
de edade escolar nas escola publicas, ou pela instrucção particular delles,
incumbe aos pae, , tutores, protectores, em relação ás creanças que tiverem
sob a sua autoridade ou guarda, bem como aos proprietarios, administra
dores, ou gerentes de quae quer estabelecimentos mllrcanLis, industriaes,
ou agricolas, a respeito dos seus operarias ou empregados menore?_

§ 7, Os alumno que receberem o ensino das primeiras lettras em
ca a ou . estabelecimen to particular, serão, desde os dêz annos, sl1bmet
tidos a exame dils disciplinas correspondentes á ~;ua edade no progr.amma
oIDcial,

L Procederá a e~tes examês, em época lixa, que em regulamento se
determinará, durante as grandes férias annuaes, um jury, em cada dis
tricto, compo to de um profes 01' publico, nomeado pelo inspector geral
do en ino primaria, um individuo com as habilitações precisas, profes
sor, ou uão, designado pelo Conselho Director da instrucção primaria, e
ore peclivo inspector escolar, que pre idirá.

II. i a in 'tmcção revelada pelo examinado não fór satisfactoria, e a
ju tificação que se allegar não fór admiltida pelo jury, o inspector escolar
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intimará immediatamente o responsavel pela educação da creança a in
screvel·a de!1tro cm oito dias, numa escola publica, ou numa da e colas
particulares equiparadas ás publicas para o fins de te arligo, commurü
cando ao in pector e colar o estaIJelecimento preferido.

Em falta desta communicação 110 prazo de dez dias contados da data
da intimação, o inspector escolar iará ex o/licia a in5cripção do alumuo,
nos termo do § 8°, u. !J" deste artigo.

III. As e.cola" e o estabelecimentos de instrucção primaria, que
lldoptarem pelo menos o pl'lJgram rua do en iu professado na - escolas do
EstadQ, e se submetterem, no tocante á execução deli, a todas as con
diçàes da inspecção oflicial, serão equiparlldos ás escolas publicas, em
quanto aos certificados de in lmcção que distribuirem; ficando o qlle
obliverem esse titulo de habilitação Jivre~ do exame instiluido neste pa
ragl'apho.

§ 8. Todos os auno , nos primeiros oito rlia~ d dezembro, os juize
de paz, auxiliados pelos inspectores de quarteirão, procederno, na respe
ctivas parochias, ao receuseameulo completo de toda a popnlação maior
de (j e menor d :13 al1nos, designando, a respeito de cada individuo
dessa edade, o numero de aunos feitos, a data do annivel'sario, a residenl,;ia
e o nome do~ paes responsavei > segundo esta lei, pela sua ellllcação.

I. Concluído o alIstamento, será entregue, nos doi dias immediatos,
á inspectoria geral d,o ensino primnio, que notificará indi\'idllalmente,
pelo cort"tlio, a todo o paes, e, de II a 20 de dezembro, fará publicar, por
parochias, durante tres dia, na folha omcial, a lista da creanças obri
gadas á escola, com o nomes e domicilio dos respansavei .

II. Dilntro nos dez dia seguinte", o responsaveis por cada uma das
crennças alistadas sào obrigados a communicar ao inspector escolar do
districto si lhes tencionam dar a instrucção em casa, num e tabelecimento
particular, e qual este seja, ou numa escola publica, e qual a que prefe
rirem.

a) Aos responsaveis é licito escolher qualquer escola publica, ainda
que se nâo ache no terrilorio do districto escolar onde forem domiciliados.

b) Neste caso, porém, o communicarão ao inspector do districto e 
colar da sua residencia, ao qual incumbe levaI-o, nos tres primeiros dias
de janeiro, ao conhecimento do in pector do districto, onde estiver a e 
cola preferida.

c) Si a escola indicada pelos re:pon5aveis tiver preenchido o nu
mero maximo de alumnos autorisado pelos re~ulamentos, o inspector
escolar do districto, nos tres primeiros dias de janeiro, notificará :10 in
divid'no responsavel aqueJla onde se de\'e eiJectuar a in cripção da
creança.

m. Em prasença do alistamento publicado p la in pectoria geral do
onsino primaria na folha omcial, das declarações apI'esentadas pelos res
ponsaveis e das designaçõo que fizer, no~ termos do numero antecedente,
do subsequente e do § 70 n. II, o in pector e"colar do districto, nos cinco
primeiros dias de janeiro, expedirá a cada profes"or incumbido da di
recção de uma e colaa li ta dos alumno' que ella deve receb r.

Desta lista, denlro nos dois dias iml1ledi~tos, o professor enviará um
traslado ã in pectoria gera I da instrucçãn pri maria.

IV. Si, dentro no prazo de. te paragrapho, n. II, não e fizer a decla·
ração que alli se e tatue, o inspector escolar do districto in.creverá ex
otficio a creança na e cola publica onde convier: tudo nos primeiros tre
dias do anno, notificando-o :10 respon avel.

V. Aos funcciolHlI'io que, por acção ou omis ão, infringirem os de
vere imp los neste parilgrilplJo, pena :

a) Quanto aos inspectore de quarteirão. multa tie :150· a 3001,í000.
b) Quanto ao juiza de paz, multa de !J,OO~ a 800 , e, na reincidencia,

as penas do art. :129 do codigo criminal. •
c) Quanto aos inspectores escolares, multa do :1:00G8 a 2:000!$, su 

pensão de seis mezes a um anno, ou perda do emprego, á di creção do go
verno.

d) As multas comminadas neste TItimero, a, b e c, seriJo impostas'admi
nistrativamente pelo governo, sem recurso, e cobrada como o titulas
fiscaes do Estado. '

'L Pela lista de inscripçio que lho fór expedida, o profe-sor a cujo
carg-o e-tiver a direcção da escola, e cripturará, com a mais se\'e1') regu
laridad,. o registro, impresso ad Iwc, de presençl dos alumnos, proce
dendo á chamada uma vez por dia, e remettendo sema nnl mente ao
Illspector escolar do districto a lista dos ausentes, com as j ustificnções
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por escripto dos responsaveis, ou, si e,tes não souberem escrever, as
notas, que tomará, das declarações dcJles.

a) Por qualquer infracção dos deveres que lhe impõe esta lei, no que
diz re peilo á frequencia escolar, incol're o profes 01' em dois mezes d
suspen ào do car/1;o, lres na primeira e quatro na segunda reincidencia,
contfldas no mesmo anno.

b) Si reincidir no anno seguinte, a pena será de suspensão por seis
mezes, e de perda do emp"ego, si ainda recahir em falta semelhante,
nes e ou nos dois annos subsequentes.

§ 9. Os directores de escolas ou e tabeJecimentos particulares de en
sino primaria são obrigado a ter um livro de inscripção dos alumnos,
com a designação dos nomes dos paes ou individuas que os matricularem,.
sua re idencia e data da matricula, e bem as im a manter um registro de
presença, escripturado nos termos do § 8, n. VI, deste artigo.

I. os primeiros tres dias de cada mez, enviarão ao inspector escolar
do districto um mappa das presenças e ausencias, nos termos deste artigo,
§ 8, n. VI.

n. Por omissão ou infidelidade que commetLer na e'cripturação do
registro, ou na remessa du lista mensal, incorrerá o profe~sor ou director
da escola ou estabelecimento particular, na multa de iOOn pela primeira
vez, 200n em cada reincidencia.

A multa será ilnposla pelo inspeclor escolar, ou, não O fazendo este,
pela inspectoria geral, e cobrada como na execuções fiscae .

III. Si o delicto se repetir successivamente durante todos os mezes
do curso annual, pena de suspensão, por um auno, do direito de en inar
ou ter escola, imposta pelo conselbo director da instrucção primaria,
mediante communic:Jção do inspector e colar, ou da inspectoria geral.

IV. Si o profe sol' ou director da escola ou estabelecimento parti
cular não estabelecer o livro de inscripção, ou o registro regular de
presenç:J nos termos deste paragrapbo, parte primeira, - penas: multa de
200n a 4008, imposta pelo inspector escolar ou, em falta deste, pela ins
pectoria geral, sem recurso, quando fôr infligida por esta, e com recurso
para esla, quando o fór pelo inspector escolar em quantia excedente a
2008; na l'eincidencia, verificada um mez depois da primeiro condemna
ção, 300a a 6008, imposta pela inspectoria geral; na segunda reinciden
eia, verificada no mesmo anno ou no immediato, suspensão por um anno
do direito de ensinH, ou ter escola, sentenceada pelo Conselho Director
da in, tmcção primaria, mediante communicação da inspectoria geral.

V. O inspectores escolares de districto, bem como, quando o en
tender convelli~nle, o inspector geral, verificarão a exactidão dos mappas
de pI'e ença, mediante visita ás escolas e e tabelecimento publicas e par
ticulares.

§ 10. Incumbe aos respon aveis pela frequencia escolar communicar
aos directores da escola, quando os alumnos a seu Clll'gO faltarem mai
de uma vez por mez, os motivos d:.! falta.

I. Constituem razão justificativa da ausencia:
1.." Doença do alumno, certificada por facultativo, e, si a ausencia

exceder de quinze di<ls, por declaração do medico inspector.
2. 0 Nojo por faliecimento de membro ún familia.
3. 0 Moles.tia contagiosa em pessoa da ~sa onde residir, ou risco immi

nente de morte em pessoa da familia.
4.° Embaraço proveniente de difficulúade accidental de communica-

ção. ,
D. o Quae qut:\r obslacnlos gra"e' de ordem excepcional, que ás nutori

dades encarregadas da applicação das penas por quebra do dever escolar
incumbe npreeiar.

II. O profes '01' encarregado da direcção da e cQla póde dispensar o
comparecimento do discipulo até doi dias no rnez ; o inspector escolar, atá
qU:.ltro ; - sempre mediante solicitação escripta e ju tifieada dos responsa-
veis pela in tmcção dos alumnos.· ,

lU. Os alnmnos do sexo feminino, maiore' de 12 annos, têm direito
a tres dias de ausencia em cada !Dez, independentemente de qualquer de
c1aração.

IV. Para os fins deste artigo o meio dia de falta' equi vale ii ausencia
durante a sessão inleira do dia escolar.

§ H. No fim de cada mez, o in pector escolar examinará os mappas
semanaes de pres~nça, extrahindo a lista dos responsavei pela a sidui
dade dos alumnos que tiverem faltado, sem causa justificada, no decurso
do mez.
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Esta lista será publicada por tres dias na folha ameial, com desiO'nação
do artigo de lei infringido e das penas em que incorreráõ o reincidentes.

1. No cinco dia' immediato ao termo de cada trime tre, examinará
o inspector escolar quae o respon aveis que pela segunda vez no mesmo
Ilnno, incorreram na falta qualificada ne te paragrapho, parte primeira.

a) De te lavrará uma li ta di ·tincta que publicará, na folha omcial,
durante os tres dia sub equente . .

b) O responsaveis que, nos dois dias immediatos, ilão comparecerem,
apresentando por escripto ex 'usa cabal, nos termos desta lei, incorrerão na
pena de vinte mil réis, imposta pelo insper.tor escolar.

c) Em caso de segunda reincidencia, a pena será de trinta a quarenta
mil réis,'e de cincoenta a cem na terc ira.

II. Reincidencia, na accepção deste paragrapl10 c dos dois subse·
quentes, considera·se a reitOração, em outro mez, do delicto já punido no
mesmo anno, ou no antecec[ente.

m. Da multa, quando exceder a cincoenta mil ré is, haverá recur o
para o inspector geral d,1 instl'UCç30 primaria.

Iv. Quando o infractor allegar falta de recursos, com que pague, a
multa, por acto do inspector escolar do districto, Cllm recurso para o
insP.{3ctor geral, resolver-sc-ha em prisão de 21~ 11 lJ,8 boras.

~sla será ex '~ulada immediatamente pela polida, mediante commu
nicação da autoridade escolar. •

V. Os recursos de que traIa e. te artigo, serno decididos 'de plano,
mediante simples audiencia do interessado, si comparecer na repartição,
no prazo de quarenta e oilO boras, a contar da entrega dos papeis na
inspectoria geral, a que o inspector escolar os trausmittirá nas 2l! horas
subsequen tes á manif 'stação escriptll, pela parte, do animo de recorrer.

Para a manifestação de te animo, a,siste á parte condemnnda o prazo
de quarenta e oito horaR. a contar do dja em que se fizer publica pela
segunda vez, na folha omcial, a condemnação.

Vl.As decisões condemnatorias do inspector escol3r nos termos deste
§, n. I, b, c, e n. IV, serão publicadas, na folha offici'lll, p.or duas vezes
consecutivas, nos cinco dia immediatos ao prazo tixado neste §, n. I, b.

§ !2. Aquin ta reincidencia sujei ta o infractor ás penas do art. '128
do codigo criminal.

O processo, que será o mesmo e tabelecido para os transgre sares
dessa disposição_penal, in taurar-se·ha ex aflicia, mediante simples commu
nicação da autoridade escolar, instrnida com os documentos respectivos.

§ :1.3. No caso dl:l nova reincidencia, o inspector do districto, ou, em
sua falta, o inspector geral, representará contra o delinqnente ao juiz
de orpbãos, ao qual, ouvindo-o, caberá ordenar que o menino, num
prazo nunca maior de trinta dias, seja recolhido a um estabelecimento
de educação, publico, ou particulllr, onde a receba a expensas da fa
mBia, a cujo recm os se nttenderá.

I. Si no prazo fixado n'30 fôr satisfeita a intimação, o juiz a fará cum
prir pelos meios legaes da sua competencia, impondo ao transgressor as
Eenas de dcsobediencia e, Ri convier, a privação do usofructo dos bens dos
111hos, cuja instrucção houverem descurado.

U. Das decisões do j uií de orphãos, nú caso de privação do usofructo
dos bens dos filhos, haverá recurso para a Relação do districto.

III. As despezas da educação, na hypothese deste paragrapho, serão
cobradas executivamente.

IV. Si o individuo incurso na disposição deste paragrapho, parte pri
meira, não fôr pae ou mãe, mas simplesmente tutor do menor, a pena
immediata será a de desobediencia (art. 28 do co'digo criminal).

V. Si o menor é empregado em estabelecimento mercantil, in·
dustrial, ou agricola, a pena recairá sobre o proprietario, e, no caso deste
paragrapho, pnrte primeira, consistirá na privação do direito de empregar.
nos seus estabelecimentos, menores submettidos por esta lei á obrigação
escolar.

VI. Salvo nas hYDotheses de prisão, ou privação do usofructo dos bens
dos filhos, os recursos auctorLados por esta lei não têm etreito suspen
sivo.

. § :l.lJ,. Mediante o mappa mensal de presença enviado pelos professores e
directores de escolas particnlares, em conformidade com o disposto no § 9,
n. I, deste artigo, ao in'pector escolar, esta autoridade verificará quaes os
alumnos que tiverem faltado, sem jus ificação, ao terço das lições durante
o mez lindo, e advertirá os respon aveis pelo modo estabelecido no § :1.:1.,
deste artig-o.
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r. Si nos dois mezes immediatos o mesmo facto se reproduzir, sem
justificação, o inspector escolar, ouvindo O re ponsavel, poderá ordena~ a
in cripção do alumno em uma escoI'1 publica; l:onformando-se a repressão,
d'ahi em deante, ao estatuido neste artigo, §§ ii e seguintes.

§ 15. Os menores sujeitos á obrigação e colar eximir-se-hão delIa
antes do tempo ordinario, Quando o jury instituido neste artigo, § 7°, n. I,
certificar baverem chegado 'ilo grau de instrucção obrigatoria por esta
lei.

I. Havendo urgencia, apreciada pelo inspector geral, e não slmdo
época de funccionar o jury (§ 70 , n. I), bastará, para autorisar a exem
p~'ão, que erá determinada 101' acLO da inspectoria geral, e communicada
immediatamente por e ta á in peeção local, um certificado de aptidão nos
mesmos limites, passado por um director de escola, Que não aquella onde
tiver 'studado o candidato, e pelo inspector escolar do dUricto.

§ i6. Os responsavei por creanças obrigadas á escola, em mudando
a ua residencia para logar t1l1, que os obrigue a deixar a escola oude
tinbam o filbo, tutelado, protegido, ou empregado, levarào o facto, até
cinco dias depoIs da mudança, ao conhecimento do inspector do districto
de onde s:lbirem e daquelle para onde transferirem o 'eu domicilio. Pena
de vinte e cinco a cincoenta mil réis, imposta, sem recurso, por ,cada
um dos inspectores em relação a quem se der a f.lmissão.

§ i7. Com a pessoa que tiver em stia companhia, ou ao seu serviço,
menmo 'desvalido, e não cutar da ma instrucção nos termos desta lei,
se procederá em conformidade deste artigo, §§ ii e i2.

Si, ainda assim, de novo reincidir, por acto do inspector escolar,
commuuicado ao juiz de orphãos, seUl recur o, se lhe retirará o menor,
para ser entregue a pessoa de confiança, que se ubordine á disposições
desta lei ou recolbida em estabelecimento aLlequado, pulJlico, ou par
ticular.

§ iS. A's penas instituidas neste artigo accresceriío, em ca~a pro
ce so, contra o individuo condemnado, 1 000 de custas para o inspector
escolar dú di trictoj que se cobrar50 do mesmo modo estabelecido para as
multas, e englobadamente com estas, quando as houver, embolsando o
Thesouro, de tres pm tres mezes, a cada inspector respeclivamljnte, das
quantias, arrecadadas em virtude desta disposição, que lhe tocar~m.

DA EDUCACÃO PRllvIA1UA PUBLICA E SEU MAGISTERIO.

Art. 2. 0 A educação primalia tem por fim encetar na cre nça, desde
os primeiros annos da escola, a in trucção integral, em proporções aceom
modadas :í ednde, e principalmente cultivar, e discipliuar as faculdades
moraes e intel/ectuaes, com especialidade a observação e o juizo, dispondo
no espirito dos all1mnos os elementos ele prepara~ão para a vida completa.

§ L" O ensino primario, no municipio neutro, será dado á população de
edade escolar nas escolas primarias publicas, que se dividirão em quatro
categorias:

i. Jardins de creanças.
2. Escolas primaria element~es.

3. médias.
4.. superiores.
§ 2. 0 O jardim de creanças tem por fim desenvolver harmonicamente

as faculdades pbysicas, moraes e inlellectuaes das creanças na primeira
edade, mediante o emprego do m thodo FrrebeL

L Incumbe á Directoria Geral da in trucção publica, ou vida o Conselbo
Director da in tl'Ucção pri maria e especialmen te a inspectora dos jardins
do creanças, fixar a distribuição do t.empo e o plano pedagogico destes es·
tabelecimentos.

II. A inspoc~:ão e direcção pedagogica dos jilrdins de creunças pertence
a uma in 'pectora, cnjos vencimen10s serão os me. mos que os dos inspe
ctores escotare de districto, ou, elÍl relação ás pessoas contractadas para a
fundação de taes casas de ensino, ua direcção e in pecção, os que se .esti
pularem nos re pecti vos contracto .
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III. A' inspectora, a quem estão subordinadas as directoras de todos o'
jardins de creanças, incumbe:

L Velar pela execução do plano pedagogico, decretado pelo go-
verno:

2. Prover á applicação rigorosa das leis metbodicas de Frrebel ;
3. Fiscalisar o estado das casas e no matel'ial technico ;
q,. Traçar o quadro circumstanciado da distribuição do tempo, de ac

côrdo COlO o quadro geral fixado pelo governo; .
5. Reunir em conferencia pedagogica, em épocas regulares, determi

nadas pelo governo, as mestras dos jardin' de creanças ;
6. Diri~ir annualmente ao inspector ger~l da instrucção primaria um

relataria minucioso da situação dos jardins de creanças, no qual, ao lado
da parte exposHiva, discLLtirá, com os dados da sua experieocia, as ques
tões praticas, que interessem:í arte dessa instituição, e indicarâ os me
Jhor:Jmentos convenientes.

IV. Opes>oal de um jardim de crcançns compõe-se de uma directora, a
qual reL!erá o estabelecimento, fará a sua escripturação, communicará, de
dois em doi meze, em ~uplicata, á inspectora 'e ao inspectaI' geral da ins
trucção primaria, uma exposiçlio dos Jactos concernentes ao seu cargo, e
dssempenhará as fu lCÇÕ s dc mestea numa da' classes; do numero de
mestras e assistentes preciso; das serventes, ou limas necessarias.

V. Ninguem poderá ser nome,lda para as funcções de educadora nesses
estabelecimentos., si não tiver o diploma especial conferido para e te fim
nos cur~os normaes do Estado e um a dois aunos de practica como assis
tente num jardim publico de creanças.

VI. Os jardins de crcimça abrangem um curso de tres annos, rece
bendo meninos e meninas de quatro no minimo, e educando-os até á edade
de sete.

i. Em tres classes se dividirão, correspondendo cada uma a um dos
anno_ do triennio.

2. A creanças que não entl'arem no estabelecimento desde os quatr-o
anno , serão classificadas oonforme o seu desenvolvimento e as neces
sidades pedagogicas impo tas pela organização e serviço da ca. a.

VII, A sua Mucação, nos dois primeiros annos, comprehende:
Gymnastic:J ;
Canto;
Brincos é trabalhos de Frrebel ;
En_ino rigorosamenle intuitivo;
Cullura mora\.
L E' absolutamente prohibido todo o ensino didactico.
2. A leiLura e a escripta são excluídas int-eiramente do sen pro

gramma.
VIli. A essas duas classes accresce a classe intermediaria cujo fim

consiste em servir de transição entl'e o jardim de creanças e a escola '<le
prJmeiras lettras.

i. A classe intermediaria dura um anno, e recebe as creanças de
seis, que tiverem perconido as dt4as primarias classes.

2. Nll classe intermediaria, onde se continuarão a observar estricta
mente os principias de Frrebel, se effectuará, de accôrdo com elle , a
primeira jnici:lção da cl'eança nos elementos constitutivos da linguagem,
dUTante o ultimo semestre, e se preparará o alamno para o ensino da lei
tura, que terá começo, propriamente, na aula primaria.

IX. E' condição p:Jra o cargo de mestra num jardim de creança ,
a edade de f 9 annos pelo meno ; para o de directora, a de 22 e tres de
exercicio em estabelecimento de S8 ordem; para o de directora nos jardins
de creanças annexos ás e colas normaes, a de 25 annos e cinco de
exercicio.

X. Emquanto aos jardins partiúulares de creao as, as condições de
e tabelecimeoto e in pecção ficão subordinadas ao disposto acerca das
escolas primarias.

XI. A cada trinta alumnos corresponderá uma mestra; e fi cada
vinte, uma a si Leote. .

XU. A cada jardim de oreanças se annexará uma commissão prote
ctora, composla de seis senhoras, além da presidente, nomeadas pelo g-o~

verno, ]1il1'3 ervirern por quaotro annos, renovando-se de dois em dois
pela metade.

L Incumbe á oommissão protectora auxiliar a admini tração do
ensino em diffundir os beneficioci da educação commettida ao jardins de
creanças, pelos seguiutes meios: .

Da. 'lttpectora.

Pessoal dos jard;,u dt
cr~nÇ/lS.

Oapacidadc prOfissional.

Duração do turso.

Suat 'classes.

Cullul'a lias duas pri
1l1eirat.

OIasse illlermediari«.

Edade c exercício no pro·
{essorado.

Jardins /Jarliculare, d.
crca1tÇ/lS.

Numero de alulllllCn.

COnl-llIíssâes pl·otcctoras.
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a) Velar pejos trabalhos do jardim que estiver ao seu cargo, in
dicando á administração, com audiencia da inspectora, os melhoramentos
que intere sarrm ao ensino e á situar;iio do profes orado.

b) Informar-se das creança' de q, a 7 annos que não frequentarem o
jardim, procurando persuadir as familias, ou protectores, da conveniencia
de as inserevel'em nesses estabelecimentos.

c) EsForçar-se por plantar nas familias dos meninos a disciplina e o
regimen de educação {)bservados no jardim de creanças.

d) Velar pelo rigoroso cumprimento dos preceitos da bygiene ..
e) Arrecadar, e dirigir a npplicação conveniente das liberalidades 00

tidas em beneficio dél insWuição.
Para este fim se consLiLuirá, em cada jardim de creanças, uma caixa

especial, cujo encargo e contabilidade são confiados a uma das com
missnrias protectoras, eleita para esse fim annualmente por eJlé\s.

3. A presidente e a secretaria serão designadas pelo go\'~rno, aquella
por dois e e ta por um anno.

XIU. As mestras e directoras dos jardins de creanças são equiparadas,
em categoria e vantagens, ás professoras priu.13rias da 53 e q,3 classe e
ás da 3" classe as directoras dos jardins modelos.

XIV. No cargo de as i tentes servirão, durante um a dois annos de
practica, á apreciacão do iuspectora, com .a OIesma categoria e vántagens
das adj unctas primaria, as pessoas que tiverem concl uido o curso normal
para o magisterio dos jardins de crllanças u obtido o respectivo diploma.

XV. Cada jardim de creanças terá annexo um horto, onde os
alumnos se exercitem no trabalhos de jardinagem, e possuirá completo
o material technico nece. sario á educação nesses e tabelecimentos.

XVI. O governo fica autori ado i.l crear, annexos a jardins-modelos
de creanças, cursos dessa e pecie de ensino, destinados a receberem as
pessoa do sexo Feminino .de 16 a 25 annos, que, tendo concluido o curso
de primeiras lettras, pretenderi3m completar desse modo a sua educação
para mãi3 de famílias.

i. E ses cursos serão gratuitos, independentes de qualquer com
promisso para com o Estado. Não conferirão direito a cargos do magisterio
nos jardins de creanças.

2. As pessoas, porém, que os tiverem frequentado completamente,
poderãu servir come assistentes, mediante autorização da inspectora, nos
jardins de craançns. .

X\'ll. Os jardins decreanças serão estabelp.cidos, sempre que ser
possa, na vizinhança immediata, ou na proximid:lde de escolas primarias
superiores tIo sexo feminino, afim de que as alumnas destas escolas, dos
treze annos em deante, se vão exercitar alli na pratica da educação da
primeira inrancia pelo methodo Frrebel.

XVIl1.. Serão creados, neste municipio, até vinte jartlins de creanças,
mas sómente um após outro, á medida que as necessidades do serviço o
forem exigindo, e que a administração dispnzer de pessoal esmerada
mente b3bilitado.

XIX. Para inangurar entre nós esse.ensino nos jard ins de creanças,bem
como para reger a inspectoria desses estabelecimentos nos doze primeiros
annos, pelo menos, da sua org-anisnção. o governo contractará pessoal
idoneo na Allemanba, Austria, Suissa, BeJgica, ou nos Estados Unidos,
escolhendo-o d'entre as profis ionae do mais nomeada nesta especialida
de; para o que lhes otrereced. todas as vantagens capazes e aUrahiJ-as.

§::l. a escola primaria o intuito fundamental do ensino consiste em
prosegnir a cultura dos sentidos e o desenvolvimento das faculdades de
ob ervação, apreciação, enunciação e execução.

1. Para este fim serão rigorosamente excluidos todos os systemas me
canicos de ensino, todos os processos que appelIem para a memoria de
pnlnvras, empregando-se constantemente o methodo intuitivo, o ensino
pelas coi as. de que será simples auxiliar o ensino pelos livros.

II. Com este propo 'ito cada escola, segundo a sua categoria, possuirá
completo o material de ensino practico e experimental Jlela realidade; e, em
cada uma, se furmará pelo professor, com a cooperação dos alumnos, uma
collecção de objectos naturaes e artificiaes correspondentes ao seu genero
de en ino.

III. Co'mpletará os meios de ensino pratico e experimental a collecção
do museu escolar, que cada um dos districtos escolares deste municipio
possuirá, e onde se reunirão os recursos complementares da instrucção
pelos processos intuitivos que não fôr passivei distribuir por todas as eS
colas.



- 357-

Compõem o pessoal dos museus escolares um preparador e um serven
te, cujos vencimentOs o governo fixará.

IV. O curso da e~cola primaria elemcntnr, que durará regularmente
dois (!UIlOS, comprehende:

a) O ensino concreto das f'órmas, cõres> numeras, dimen ões, tempo,
san, qualidades dos objectos, medidas,. seu uso e applicação.

b) Desenho.
c) Escripta e leitura.
d) Ensino practico da lingua materna.
e) Primeiros rudimentos elas sciencias phy icas e n(lturaes,pelo aspecto

das coi as e experimentação elementar do phenomenos e propriedades.
Descripção du corpo hum~llo e de animaes. Noções de botanica estudadas
directamente nas plantas.

f) Aritllmetica pratica até á divisão por um algarismo. Primeiras
idéas de fracções. Prohlemas faceis, concretamente formulados.

g) Elementos rudi mentares de geographia, por lições de coi as, come
çando pelo estudo topoilraphico da e ·<.:ola e sitio es<.:olal', ao Qual se se
guirá o do municipio. Orientação. Levantamento da planta da escola e
suas dependencias.

11.) Grandes 'factos da historia especialmente patria, anecdoticamente
ensinados, por lições oraes do professor, livros de leitura, estampas e
quadros appropriados, sem tllrefas de cór. Execução de trabalhos edis·
tracções tendentes a desenvolverem a agilidade das mãos, o gosto artistico
e o espirita de invenção.

i) Musica (coros).
j) Gymnastica. Para as meninas, especialmente caJisthenia.
V. O curso da escola primaria média, que durará dois annos, com·

prehende:
a) Desenho.
b) Leitura e escripl:t. DicWlos.
c) Grammatica practica. Exercicios de expressão e redacção do pen

samento. No ultimo auno, primeiros rudimentos theoricos dos factos da
linguagem, euristicamente ensinados pelos processos intuitivos.

d) Desenvolvimento gradual das noções scientificas das coisas: phe
nomenos physicos e chimicos (mediante apparelhos e experiencias rudi
mentares); animaes, vegetaes e mineraes (pela observação immediata
dos objectos).

li) Descripção, pelos alumnos, de objectos e factos observados por
elIes. Arilhmelica practica, até regra de tres simples.nSystema metrico. Tachymetria.

q) Geographia. Curso adequado ás escolas desta categoria. Pri
meiJ:os elementos do desenho de mappas.
. h) Factos caracteristicos das grandes épocas historicas e das nações

preponderantes na historia da civifisação. Noções concretisadas dos usoS,
costumes e instituições que' individualizam os varias estados sociaes.

i) Execução de trabalhos m:llluaes, mais desenvolvida que na escola
elementar.

j) Canto.
Tc) Gymnastica. Calisthenia.
VI. O curso da escola primaria superior que durará quatro annos,

comprehende :
a) Leitura expressiva e commentada de modelos classicos do idioma

vernacu lo. Declamação.
b) Exercicios de composição e estylo. Theoria essencial dos factos da

linguagem patria.
c) Arilhmetica practica e theorica, até raizes quadradas e cubicas e

logarilbmos inclusive.
d) Noções de geometria, algebra até equações do 1° grau. Rudi

mentos de trigonometria e ag-rimensura.
e) Noções de mecanica, physica, cbimica, botanica, geologia e mine

ralogia. practicamente ensinadas. Idéas elementares de classificação das
sciencia~ da natureza. .n Geographia geral e physica. Desenho, na pedra e no papel,
copiado e de memoria, das cinco partes do mundo, dos paizes da Ame
rica, e pecialmente do Brazil, e dos da Europa. Noções de cosmo
graphia.

,q) Efemen tos de historia contemporanea, espllcialmente de historia
do Brazil. Noções das grandes épocas da historia antiga, média e moderna.
Datas essenciaes da chronologia.

Sell pessoal.

CURSO DA BSCOLA
BLBllBNT.lR.

OURSO DA RSOOLA rdDIA.

cunSODA ESCOLA SUPBRIOR.
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f,) Escriptnração mercantil por partidas dobradas (no ultimo aono~;
contas corren tes.

i) Noções das leis da vida social e direito patrio.
j) Primeiros elementos de economia poli lica e domesLica.
11:) De enho.
l) Canto. Lei~ura elementar da mu ica.
m) Gymnastica. Exercicios militares (para os alumnos). Calistileoia

(para as alumnas).
n) Prendas de agulha.
VII. OensilIlo das scieucias pbysicas e naturaes etrectU1lr-se-ha sempre

meiliante apre en11lção dos objectos; experieocias, emprego de projecções
lumilIlo~as, desenhos e eso do microscopia.

VllI. Para o en 'ioo da g(lograpbia cada escola será provida de mappas
expressivos, mudos e em relevo, espc.eras planas, hyp 'ometricas e ardo
siadas, e, podeu,do ser, um planetario.

Para os livros classicos, neste raml1J do ensino, se tomarão pf1r typo
as obras americanas deste genero; ficando neste senltido autorisado o
governo ás despez.as lIlecessarias.

IX. A cultura moral resultará da vida e disciplina escolar. Não tecá
carSl1J d.i, tinctl1J e didactico ; mas occl1pará constantemente, no mais alto
grall, a atl nção do professor, ass()ciar-~e-ha á lição em todos os j'ames
de estlldo, e será am;iliada por livros de leitura e exercicios de com
posição.

X. O ensino da historia será especialmen te encamlnhado no .sentida
da coi tura civica.

XL D(i)s tel)l)'pos consagrados ao ensino os pro'grammas dedicarão uma
parte, nllDca inrerior diariamente a trinta minutos, quatro dias por se
mana pelo menos, depois das aulas, aos exercícios gymnasticos, calis·
thenicos e militares.

Cada escola possuírá indispensavelml:llte, para este B.m,o seu gymnasio,
com os apPaI'elhos precisl1J&. -

A gymnastica professada gerá exclusivamente a gymiDasLica hygieni
ca e educ~tiva, sem caracter acrohatico.

XIL O dia escolar constará de uma só secção.
A duração dos trabalhos escolares é dividida em oito tempos de meia

hora na escola elementar, em seis d'e quarenta e cinco minutos na escola
média e em sete da mesma· ex tensão nos dois primeiros anuos da escola
saper.ior.

Entre tempo e tempo medeia sempre o intervallo de um quarto de
hora de recreio sob a direcção do professor. '

Um destes intervallos estende'r-se-ba quanto baste, 1Ja;ra tomarem os
alumnos a sua collação do meio dia, eam;o alimento qoe de casa brouxerem.•

.Nos dois 1l1~iml1Js ~nnos da asco'la superior estas regras seTão modifica
das"estreitando-se.os intervallos de recreio, e,nlongando-se a <!Luração .dos
tempos, ou accrescentaÜ'do-s'e Em oitavo tempo, da mesma duração que
os clemais.

XIII. Os regnbmentos proverão a que,nunca se commetta a um pro·
fessor, 00 adjuncto, numero de alumnos superior a trinta e cincl1J.

XIV. Em regulamento se estabelecerão a regras conceJ'llentes á ili
visão e graduação da escola ,pelo numuro de cl3sses conveoieote.

XV. As escolas elementares e média que o governo decIara-r iIIlixt'lls.
l'ecelJ~rão indilIerentemelJlte ahlmnos de ~lm e outro sexo, não rnaioífes de
onze annos,

XV1. As escolas mixLas, bem C0mo os jardins de creanças e as esco
las do sexo feminino, serâo exclusivamente dirigidas por pessoas deste
sexo.

As escolas e/ementares do sexo masculino poderão ser indistincta
menJ,e e(i)nfiadas a profas 'eres ou professoHls.

XVII. N:l escol:ls elementares, méilias e superiores baverá annuaI
mente eXa'lll'll , culll assistencia do inspector do districto; não 'se pas 'ando
de um p1l'l'a Olltrro gn1u seniio mediante approvação nas ma~erjas do pno-
grilmnla respectivo. I

. Destes ~~ames terão os alumnos direito a certidão gratuita, firmada
p210 iusp 'ctOT e,colar.

XVlll. Os alumnos ql!le completarem o curso da escola 'Primaria su
perior, e forem approvados, receberão o certificado de estudos primario's .

.Em igualdade de condições, este titulo e tabelecerá prefeJ'encia para
os logares de nomeação do g<0verno, em favor dos indivjduos que o pos-
suírem. .
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Outrosim, é pl'1vilegio seu di pensar do exame de lingua vernacula
para a admis,ão aos estabelecimentos de en ino superior, bem como no
concurso para empregos adminUrativos.

XIX. O govemo, ouvindo o Con elho Director da in tmcção prima
ria, [brirá periodicamente concnr.os para a feitura de livros escola.res,
prefixado o llrog-ramllla a que se hâo de conformaI'.

i. A' fixaçõo destes programma ,que erâo elaborados com audiencia
do Conselbo Director, poderá tambam preceder concurso ne te sentido, si
a adminL tração do ensino o bouver por bem. .

2. D'entl'e os livros approvados pelo Conselbo Director da in trucçõ"o
primaria, é livre ao professor adoptar o que mais conducentes Ibe pare
cerem no progresso da sua escola.

XX. Emquanto não houver pesaoal especialmente ha.bilitad entre
os nosso~ profes ores pnblico primario, o governo contractará o en
sino dos elcmentos das soieneia physicas e naLuraes, nas escolas ele
mentares, médias e sopcriol'es, com profi sionaes competentes nessa
diaciplinas.

i. Es es contractos terão o prazo maximo de tres annos, podendo- e
renovar.

2. Haverá para .essas lições dias especiaes.
XXI. O ensino da gym nastica incumbe aus professores d primeiras

lettra , ilas suas respectivas escolas, de~de que para e te fim se acharem
habilitados.

!. Emquanto não, o governo contractará, nos me mos Lermos de te §
n. XX, profissionllcs idoneos, que di tI'ibuam esse ensino de escola em
escola, a horas certas e cm dias rJifferenles.

2. Para babilitar ao ensino da gym;·.a:tica os profes ·ores actuaes de
primeiras JetLl'as,o governo abrirá, em caua escola nOl'mal, um curso e pe
cial Lemporario desta disciplina, que será gratuito. e fuucionará á noite.

XXI!. A respeito do ensino do desenho, Das e colas primarias, se
procederá de modo :JO:!logo ao di posto em o numero amecedente.

§ i. U O governo provel'á immediatamenLe á fundação, na capital do
Imperio, de duas escolas nllrm;Je", con"títuidas em externatos distinctos,
nas quaes se preparem mestres e mestras par:! a instrucção primaria.

§ 2. ° Logo que estas duns fOl'em insuffi'.:ienles, Oca de de já autorisado
a instituir outras, todas sujeitas ao regímen desta lei.

§ 3. ° E', outrosim, 3uLol'i ado o governo a subsidiar, na provincias,
a creação e manutlmção de estabelecimentos deste genero, fU.)1dados pelos
governos provinciaes, comlanto que sejam leigos como os do Estado, con
formem-se ao mesmo programma, ofJereçam eguaes garantias de capa
cidade, e submettam-se á inspecção que o governo estabeleceI'.

§ 4,. ° A duração do curso, nas escolas normaes do Estado, é de quatro
annos.

§ 5.° Cada periodo annual começa no iO de março e termina no ultimo
de novembro.

lio haverá outras ferias além das grandes (iO de dezembro a 3i de
fevereil'O), senão os dias sanctificatlos,os de festa nacional e a semana santu,
de quarta feira a domingo.

§ 6.° A freQnencia é oUl'igatoria.
r. Nas escolas normaes de mulheres, porém, cabe a cada aI umna o

direito de auseneia por Lres dias consecutivos em cada mez, independente
menLe de declaração alguma.

II. Os alumnos entrarão para o estabr.lecimento ás 8 Iloras da manhã,
e sahil'ão ás 5 da tflrde. .

i. Haverá, pelo meio dia, um intervallo de uma hora, destinado á
I'efeição, no aposento que para esse fim proporcionará a escola, com o ali
mento que cada um trouxer; podendo ahir os alumnos que o quizerem.

2. De manhã e de tarde á eull'ada, se tomará ponLo.
3. A ,'lU enda, de tflrde, ou de manhã, con titue meia falta.
4,. Dez faltas desabonadas, ou quarenta justiticadas, induzem a perda

do anno.
III. Aos inLervallos de recreio, ou de canso, que intermearão o tra

baIlio, a autoridades do estabelecimento envidarão esforços por daI' um:!
direcçÃO :lCCOI1HIIOdada ao apl'oveitJ.lmenLO pedagogico dos alumnos.

§ 7.° A matricula, nas escolas normacs, é subordinada ás condiçõe~

seguintes:
- a) Compleição adia, atlestada pela iospectol'ia geral da hygiene as·

cõlar.
b) Prova lagal d'e tel' o candidato !6 a 21. anuas de edade.

LIVROS ESCOUQlS.

PROPBSSORADO PflIMARIO
DR SCIRNCIAS

PUYSICAS B NATORASS.

GY1iriASTfOA B DBSSNno.

DAS ESCOLAS
NORMAES
pntAlAnIAs.

DURAÇÃO DO SRU CURSO.

rIRIAs.

'REaURNCIA.

nBCIIBIOS.

SI/a ulilisaçào pcdo.gogica.

• (JONllIÇÕãSDB4J>aus1I9·

Saudc.

Edade.
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c) Documento de haver solfrido variola, ou sido vaccinado não mais
de cinco annos antes.

d) Um escripto, feito e [] ignado pelo peticionario, referindo os seus
estudos anteriores, modo de subsistencia, factos principaes da sua vida,
estado e domicilio seu e de seu paes, tutores, protectores e os logares
onde houver habitado desde os treze IlDnos, assim como as casas ou esta
belecimentos onde tiver recebido educação.

e) Uma pr messa, authenticada pur tabellião, de se consagrar, du
rante dez anno, a contar da data do exame de graôuaçflo, ao ser
viço do Estado, nas escolas para que o governo o nomear, ou, quando
não, de pagar a indemnização pecuniaria, a que fica obrigado por este
artigo, § 20.

Sendo menor, exhibirá autorização e fiança dos paes ou protectores.
Sendo mulher casada, o fiador será o marido. Si estiver divorciada,

apresentará certidão da sentença, e, si fór viuva, certidão de obito do con
juge; dispensando-se, nestes dois cu os, a fiança.n Cr'rtificado de estudos primaria, ou, si o aspirante niio o tiver,
approvação no exame de admissão, o qual versará sobre as materias do
prograIl1ma escolar até ao seu ultimo grau.

Neste exame, que será geral, em época prefiXII'Ua, para todos os cano
didatos dependentes deHe, tomarão parte os professores da escola, sob a
presidencia do director, e a commissão de vigilancia.

g) Approvnç50, na fórma das leis geraes, em latim, limitado á mate
ria dos dois primeiro annos do curso no Imperial Lyceu Pedro II.

h) Approvação, nn fórma das mesmas leis, em francez, inglez, ou
allemão.

I. Pela in pectoria geral do ensino primmio se syndicará cuidadosa
mente do procedimentú e antecedencia do candidato, cujo requerimento,
devidamente instruido, para este fim se apresentará sempre até o dia 30
de novemhro do anno antecedente á ioscripção.

§ 8.° O curso normal comprebende as disciplinas seguintes, todas
obrigatorias :

i. Lingua vernacula e sua litteratura; estudo critico das suas obras
primas; leitura expressiva e commentada dos textos.

2. Pedagogia geral. .
3. Mothodo Fl'rebel.
4. Arithmetica. Algebra elementar. Escripturação mercantil, com

prehendendn a- noções theoricas esscnciaes e a pratica das partidas sim
ples e dobrada, inclusive contas correntes.
. 5. Geometria. Elementos de ngrimensura, levantamento de planos e

nivelamento: exercicios no terreno sob a direcção do professor. Tachy
metria.

6. Physica e chimica. Noções praticas das suas applicações á agri-
cultura. Noções de mineralogia e geologia.

7. Biologia vegetal e animal.
8. Pbysiologia humana. Rygiene. Hygiene escolar.
9. Geograpbia. Cosmograpbia. '1'raeado e desenho de mappas geo

graphicos, 1Jor traslado e de memoria. Metbodologia peculiar ao ensino da
geographia, especialmente da geographia local. Uso de projecções lumi
nosas no en ino geograpbico. Leitura das cartas do estado maior do paiz.
Execução pia. tica do relevo de regiões dadas.

iO. Ri toria.
ii. ln tracção moral e civica. Elementos de sociologia, direito patrio

e economia politica.
i2. Calligraphia.
i3. Stenographia (no quarto anno).
i4. Desenho geometrico. Desenho de arte applicada. ,-
i5. Mu Ica vocal. Leitura da musica; noções essenciaes da sua

theoria. Practica do violino, para o homen ',e harmonio, para as mulheres.
i6. Uso dos principaes in trumentos nas industrias fundamentaes

(para os homens).
i7. Prendas de agulha (para as mulhere ).
i8. Gymna ·tica, consistindo, para as mulheres, em exercicios espe

cialmente callisthenicos. Para os homens, exercicios militares.
I. O en.ino normal, em todos os eus ramos, propõe-se, não só a

instruir o alumno-mestre, mas a industrial-o na maneira natural de en
sinai-os, educando·o na methodologia propria de cada disciplina.

a) O curso de lin~ua e lil1.eratura nacional, evitando, quanto ser
possa, as theorias de rhetorica e arte, terá especialmente por objecto
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inspirar o sentimento da pureza vernacula e o gosto do bons modelos,
pelo estudo critico da obra. primas da litteratura do nos o idioma.

b) A histo'ria será particularmente enc:lminhada no sentido da edu
cação civica.

c) O en ino das scieucias, de envolvido s mpre com o 1uxilio dos
meios de ob unção e experimen tnção.. cril dirigido sobretudo como di 
ciplina forLiIJcadora e educadora do espirita. familiarisando-o praticamente
com os metborio de investigação e demon tração cientifica.

d) O ensin'o do de enho terá por fim cducar o~ sentido~, as facul
dades de observação e o go to artislico, proporcionando, ao mesmo tempo,
ao- nlumnos um meio prompto e u"ual de exprimir, e fixar o pen a.
menta.

c.) O ensino da geographia empregará o maior cuidado no desenho
de cartas geographicas, na pedra e no p;lpel, por cópia e de memoria,

f) A instrucção moral será es'encia!mente pratica e pedagogica, re
duzinJo- e 3{) miQimo de theoria, e curando sobretudo, cOns\nnlemente,
de prep~rar os alumuos-me tres no proces. os experimentaes do cultivo
dos sentimento da infancia na escola. •

I. A aadá professor das escolas normaes incumbe exercitar os alumnos
mestres em dil'igirem a escola primaria no tocante ás disciplinas que elle
en inar, e darem ás ua.. liçõe a fôrma adequada ao ensino escolar.

Para esle fim todos os professores do cnrso normal ão obl'i!l'ndos :J
acompanhar, dirigir, e criticar, na. escola annexa, os trabalbos e lições
praticas estatuidos neste ar't., §§ 100 e H.o .

II. O plano do estudo do de enho será elaborado pelo profissional n
quem se confiar a organização geral deste en ino em todos os graus da
instl'Ucção fornecida a'expensas do Estado, nos termos do art. 30 , § :1.0,
n. IV, 2 desta lei.

III. O serviço de cada escola normal abrange necessariamente um
laboratorio ue physica e cbimica, um ele biologia animal e vegetal, um de
physiologia humana e hygiene, uma coll 'cção de mineralogia e geologia,
um gabinete de topographia e astronomia, um gymnasio e um horto para
as lições prllcticas de sciencias physicas e naturaes nas suas applicações
agricolas.

§ 9, o Não ha com pendias, mas apenas livros acon elhados como au
xiliares do estudo.

1. E' prohibido o systema de postillas.
II. Os alumnos são obrigados a tomar apontameRlos, que redigirão

em livro especial, submet!.'ido á censura do professor,
III. A prelecção do professor deixará tempo, nos limites da hora regi

mental, para que o almnno exponha, em estylo appropriado á escola pri
maria, a lição da ,espera.

§ 10. Us alumnos, desde o começo elo curso, assistirão a trabalhos
da escola annexa; de de o segundo semestre do primeiro anno tomarão
parte nelles, e do segundo anno em deante serão incumbido de reger
progressivamente as varias clas,e del1a; para o que o director os dividirá,
e revezará em turmas, sem prejuizo dos Irabalhos do curso,

A estes trabalho e aos do § H, além da quinta feira, que lhes será
exclusivamente reservada, se con ignarão, em cada semana, seis horas
pelo menos.

§ H, Haverá, outrosim, c:J.da semana sessõe especiaes, em que os
alumuos do 20 e 30 anno leccionarão ás classe da escola annexa a umptos
indicados com antecedencia. Finda a lição, qUd se dará em presença dos
professores e dos alumnos 'mestres dos ultimas anuas, seguir-se- ba a
apreciação della por estes, retirados os alumnos primaria . Os profes
sores respectivamente e o director farão a critica dessa apreciação.

~ 1.2. A cada escola normal, erá annexa uma e cola primaria modelo
do sexo respectivo, contendo todas as classes do curso e colar, desde a
escola elementar até á sup~rior, e uma ou mais escolas, graduadas, ou
não, conforme as necessidndes do ensino pratico.

A' escola normal de mulheres será annexo um jardim de ereanças
modelo.

§ 1.3, Os exames serão semestraes e annuaes. Destes ultimas de
pende a passagem de um para outro anno.

Duas reprovações no mesmo anno do curso inhabilitam para a prose·
cução del1e,

§ ifl,. O nlumno que vencer os quatro annos do curso normal, rece
berá, depois do exame final, um titulo que o habilita provi oriamente
para o exercicio do magisterio, na qualidade de adjuncto.

46
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§ 15. A este exame, ElfIectuado na escola normal pelo corpo docente
respectivo, abran~endo todas as disciplinas do curso, e em cujo plano se
dará o maior desenvolvimento ás provas practicas, podem ser odmittidos,
cnndidatos ás funcções do professorado, qUt: não hajam frequentado o es
tabelecimento, provando ter 20 a :'l5 onnos, e reunir as condições de mo
ralidade, saude e in. trucção exigidas para a matricula no curso normal.

Para esles candid[Jlos as provas serão mais amplas e severas; não se'
lhes lavrando o titulo provisorio a que se refere oparagrapho antecedente,
senão depois que, approvados no exame de graduação, frequentarem ~ubse
quentemente, dUl'onte um anno,03 estudos practicos do curso :1~fIl:~ numa
e cola annexa, com a mesma assiduidade exigida aos alumn'J.,-m ~:re .

§ i6. Para o ensino das disciplinas do programma n.rm.i, L~"'er~,

em cada e cola :
i ,professor de língua e litteratura vernacula.
i. de aritbmetica, algebra elementar e escripturação mer-

cantil. •
i de geometria, agrimensura e tachym~tria.

i de mechanica e astronomia. •
i de pbysica, chirriica, mineralogia e geologia.
i de biologia e hygiane.
'1 de geographia e cosmographia.
i.. de hi toria.
i de pedagogia, instrucção moral, sociologica e civica.
i de tbeoria e pratica do methodo Frrebel.
L O: professol'es de gymnastica, musicn, de enho e calligraphia serão,

~empre que fór pos ivel, COO1mllllS á 'duas escolns normae .
Ne te cnso, o profe.sor que reunir o ensino na'S duas casas, perceberá

mais -um terço do vencimento que lhe competiriam si ensinasse numa só.
II. Para o ensino nas e colas normaes de mulberes se procurarão es

pecinlmente, sempre que :er possa, iudividuos deste sexo.
Os profe~sore' do sexo masculino admittidos ao ensino na escola

normal de mulheres, sel-o-hão sempre a titulo provisorio, salvo o dispos
to neste paragrapho, n. L

III. Todos os profes_ores do curso normnl, excepto, quanto aos ven
cimentos O' de musica e calligraphia, são equiparados l,lns aos outros
em categcria é vantagens.

IV. Para o ensino do uso dos instrumentos de industrias manuaes e
das prendns de agulha, o governo conlractará, pelo prazo que convier,
pes Das bnbil i lad~s.

E tn. terão a ca tegoria de mestre3, e os vencimentos que e estipularem
V. Para crear e a sentar o ensino da gymoastica,o governo contratará,

nn Europa, especialmente na 8uecia, Allemanha> ou 8uissa, pro
I'e ore de competencia reconhecida; sendo os seus vencimentos os que,
.no re pectivo contrato, se aj~starem.

VL Este ensino será manlido sob a direcçi\o desses professores du
rante doze annos, pejo meno .

i. O prazo do conlrnto, porém, será o que ao governo parecer bem.
2. As disposiçõe de te numero ão 'extensivas ao ensino de que se

trata nos dois numero seguintes.
VII. Para fundar e t1ssentar o nsino do desenho de arte applicada. se re

conerá e~ualmente nos p3izes onde floresc esta especialidade; sendo fcita
a no~eação ob proposta do direClor da Escola .Normal Nacional de Arte
(art. 3°, § 10 n. IV), e estipulando-se no contrato os re pectivos vencimentos.

VIII. ,Do mesmo modo e procederá, na fundação das duas e colas nor
mn~s, quanto ao provimento da cadeira de theoria e practica dQ methodo
Frrebel; conlratando-se os primeiros profes ores na AJlemanba, Austria,
Belgica, ou Suissa.

L'. O director da escoln normal accumulará o cargo de professor de
pedagogia e metbodología geral, reunindo aos vencimentos do logar de
director metade do da cadeira.

X. A' direcção da e cola normal de mul)lere não são admissiveis
pessoa - do outro exo.

Não di pondo, no pniz, de profi sionaes habilitadas para este cargo,
póde o g-ovel'llo recorrer ás nações onde as encontrar mai iuooeas.

8 i 7. Paril o provimento do logares de en ino não especificados no
parn,g-rllpbo antecedente, ns. IV :1 VlIl, se procederá do modo ~eguinte:

L Ogoverno nomeará nnnualmente duns commissões de cinco mem
.bras, afim Lie examinarem as hilbilitações dos candidato á vaga eventual
de. es cargo.
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II. Estes deverão inscrever-se no prazQ e pelo modo que os regula
mentos fixarem; declarando os lagares onde têm residido, o seus titulos ê
trabalbos pedagogicos, litterarios, ou scientificos e os cargos que houverem
exercido.

m. Uma das commis ões examinará o candidatos ás cadeira de
sciencias; á outra, os candidatos ás cadeiras liLterarias.

IV. O programma e o systema de exame erilo determinados em re·
guIamento.

V. Concluido o exame, 3 commissão fará a lista dos que reputar di·
gnos de obterem o certificado de aptidão para o mHgisterio das escolas
normaes, que lhes é conferido pelo governo,approvada a classificação dos
examinadores.

VI. D'entre os individuas que tiverem obtido este certificado, esco
lherá o governo, em se oiferecendo vagas no magisterio das escolas
normaes, as pe soa que as hajam de preencher.

§ iS. Outrosim, nomeará' o governo annualm~nte uma com missão,
que exa!'1ine os cand~atos ao diploma de habilitação para os cargos de di
rectores de escolas normaes.

I. E' condição prévia para este exame o certitlcado de aptidão
a que se refere o paragrapho antecedente. _ .

11. A ene se applicam, mutatis mutandis, as regras deste artigo § i7.
III. Será objecto especial das suas provas a pedagogia geral, o me·

thodo Froobel e f methodoIogia na sua' applicação particular aos varias
ramos do curso normal.

IV. D'entre os approvados, que reunirem dez annos, pelo mepos, de
practica do ~rofessorado primaria, anterior ou po terior ao exame, esco
lherá o governo os directores das escolas llormaes.

V. As funcções de director de escola normal são amoviveis.
VI. Os professores de escola normal serão vitalicios depais de seis

annos de bons serviços.
VII. O governo poderá prover' respectivamente nas cadeiras da escola

normal de homens os professores da escola normal actual, que ainda não
forem vitalicios, independentemente das provas deste artigo, § f7; ficando
sUjeitos, porém, quanto á vitaliciedade,á condição do n. U antecedente.

VIII. Aos já vitalicios tocará de direito a nomeação para as cadeiras
correspondentes. no plano desta lei, ás que presentemente exercem; in
cu~bindo. porám, ao governQ aposentaI-os, com os vencimentos propor
cionaes á antiguidade, si, no prazo de quatro annos, não praticarem
profiscientemente o ensino das respectivas disciplill·as pelos metbodós e
sob a fárma rigorosamente practica e protls~ional que esta lei determina.

A' aposentadoria, em tal caso, precederá audiencia do interessado e
parecer do Conselbo Director da instrucção primaria. • I

§ f9. Cada escola normal terá a sua commi são de vigil:mcia, com
posta de cinco membros, nomeados, por tres annos, pelo governo, que
d'esignará Jogo o presidente. sob proposta dó inspector geral, ouvido o
Conselho Director.

São attribuições suas: .. .'"
a) OI;ganizar, pela ordem do seu merito, a lista dos 'lspirantes, cUJa

aptidão intellectual e moral esteja verificada.
b) Formular o regulamento interno da escola, sob a approvaçao do

inspector geral, ouvido o Consell1o Director.
c) Assistir e deliberar em todos os exames.
d) Visitar, ao menos uma vez por quinzena, a escola, observando os

registros, assistindo ás classes, e interrogando os alumnos.
e) Remetter seme tralmente ao inspector geral um relatorio do esc

tado e pessoal da escola, o qual, ouvido o Conselbo Director, erá levado
ao conhecimento do governo. .

§ 20. Todos os annos, orçadas e approvadas as despezas ~a escola, se
dividil'á a cifra total pelo numero de alumnos mestre existentes. Este
quociente. sommado ao dos outros annos do curso de caaa aJum:p.o
mestre, constituirá a quota que tem de paga,r ao co{re geral,o que ráItar
ao compromis o d~ste art., § 7, e, e propor~ionalmente ~os .lOnos c\lr ,!,dos
os alumnos-mestres que, por acto volulltaflo, ou exclusao penal da escola,
devidtlmente pronunciada, não concluírem o curso.

§ 2L E' fixado em oitenta o numero maximo de alumuos admi siveí
no primei 1'0 anno. . .,

§ 25. E' gratuito c absolutamente leigo o ensino nas escolas normaes
primarias de ambos os sexos.

~ 26. Nenhuma aula funccionará de noite.

NOMEAÇÃO DOS DlI\ECTOnBS
DB ESCOLAS NOUMABS:

aptidão para este cargo.

ÁlIOVJDILlDADE.

VITALICIEDADR.

pnOFESSORES ACTUAES.

COll)I1SSÕE( DE VIGILANClA.

"DEMNISAÇÃO AO ESTADO.

NUMEUO DR ALUM~OS.

GRATUIDADE E SECULARI·
DADe.

ENSINO IHURNO.



PESSOAL AO~I~J~TllATIVO.

SUBSTITUTOS.

Suas {Illlcções.

Sua nomeaçào.

VUaliciedada.

Suostitulo de des8ll1l0.

JMCOhll1ATrDrLIDA De.

CONFSDBNCIAS.

ATTllIDU1ÇÕSS DJ PESSOAL.

OUIISO NOIIMAL
de pl'epal'açlio para

o ENSINO DOS JARDINS DE
CRliANÇAS.

CONDIÇÕSS 08 AOUlS~Io.

DUl"llção c te ..mo
,lo 81ll'SO.

Programma.
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§ 22. Em cada escola normal haverá um director, um secretario, um
censor, um am:munnse, que llccumulal'á ns funcções de bibliothecario e
archivista, nm preparador para o. gabinetes de pbysica, cbimica e his
toriil natural, um porteiro, um continuo e O' servente precisos.

I. Os cargos d" director, secretario, censor e amanuense, nas escolas
normaes de mulileres, erão providos em pessoas deste sexo.

§ 23. Haverá, em cnda escola, um substituto para cada um dos se·
guintes grupos de estudos:

:1.." Lingua e litteratura vernacula.
2. 0 lIistoriu e geograpbia.
3. o Arithmeticn, geometria, etc., mechanica e 3stronomia.
4.° Sciencins physicns e JJiologicas.
5.° Ped(lgogia, mural Q ensino civico.
6. ° 1I1ethodologia e methodo FrrebeJ.
1. Os substi Lutos terno funcções permanentes no ensino, qu e os re·

guIamentos lhes de.ignarão.
Cabe-lhe, não só.mente substituir o professor nos seus impedimentos,

como auxiliai-o no ensino pl'actico, e dirigiras alumnos na preparação das
lições.

II. O governo nomeará os substitutos d'entre os individ uos haIJilitados
com o certificado de aptidão para o magisterio das escolas normaes, na
fórma deste artigo, § :1.7.

III. Em condições de egual merecimento, constitue titulo á preferencia
para o cargo de profes aI' de escola normal a nota de bons serviços, no
cargo de substituto, durante quatro annos.

IV. Os substituto, que fOI'em promovidos a professores, terão jus li.
apostilla de vitaliciedade, logo que perfaçam tres annos de bons ser
viços.

n. O professor de desenho terá, em cada escola, um ajudante, o qual
será tambem o seu substituto.

§ 2q,. Os demais cargos serão de livre nl)meação do govel'no.
§ 25. Aos directores, professores e substitutos é defeso, sob pena

de destituição do carg-o, o exercicio do magisterio particular.
§ 26. O corpo docente de cada escola normal reunir-se·ha trimes

tralmente, sob a presidencia do seu director, para examinar as questões
de ensino, methodo, programma e disciplina, que lhr. forem submetLidas
por qualquer dos eus professores, ou pelas autoridade escolares.

Essas reuniões não tem caracter de congregação'; tocaudo-Ihes
apenas o direito de emittirem parecer acerca dos assumptos estudados.

§ 27. O governo t1xará, em regulafilento, as attribuições dos funccio o

narios das escolas normaes.
§ 28. E' alll1exo á escola normal do mulheres um eurso normal espe

cial para 'a formação das pl'ofessoras que se destinarem ao magisterio do~

jardins de el'eanças.
1. As condições de admissão a este curso são as mesmas de tê art., § 7°,

menos, quanto :lOS preparatorios, o latim; e a classificação das candidatas
será organizada pela com missão de vigilancia, na fórma deste artigo,
§ :1.9, a. .

II. O cmso, que termiuarü por um exame geral nas materias do
seu programma, consta de dois anuas, mais, no fim destes, um se
mestre de estagio e pratica a' idua no jardim de creanças annexo á
escola normal.

m. Dos dois annos do curso especial de jardins infantis, o primeiro
é identico ao primeiro anno do curso gerai da escola, mais o primeiro
anno da cadeira de methodo FrrebeJ, cujo en ino durará um biennio para
todas as alumnas-mestras (assim como, na escola de ll0IT\.eus, para todos
os alumnos·mestres) do curso o-eral e do especial.

Osegundo anno. comprebende :
i _ O segundo anno da cadeira de Froebel (curso geral).
2. O segundo auno da cadeira de lingua vernacula e sciencias phy-

icas e naturaes (curso geral). .
3. A pedagogia e methodologia especial dos jardins de creanças (curso

especial).
4. Direcção dos brincos e execução dos trabalhos de Froebel 4cmso

especjal). .
A e tas disciplinas accrescem, em ambos os annos:
a). Exercicios praticas no jardim de creanças annexo.
b). De enho stigmographico e á mão livre. P"ratica elementar de mo·

delação.

t

"
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C). Calistenia.
ci). Canto e bal'1llonio.
IV. A pedagogia e inetbodolog-ia dos jardins de crennças ensinar· e-hão

de um modo absolutamente pratico, nu jnrdim de creanças annexo á
escola normal, de tinnndo-se-Ibe, além das quintas fpira, que lhes
pertencerão exclusivamente, o mnior numero possivel de horas todos os
dias.

V. Esta parte do ensino (n. III, 3, 4, a) será confiada a uma professora
especial e uma adjunta, equiparada em categoria e vantagens ás substi-
tutas. .

A estas funlJcionarias incumbe, outro im, a instrucção pratica com
jJlementar das alumnas-mestras já approvadas no segundo anno, durante
Q seme tre de estagio no jardim de creanças annexo.

VI. Nos quinze pTimeiros annos do estabelecimento do curso normal
do jardim de creanças, os cargos de professora e adjunta, aque se referem
os êlois numeros antecedentes (IV e V) deste paragrapho, se cqnfiarão a
proti ionaes do mais elevado merecimento e distincção, contratadas pelo
governo na Allemanha, Austria, Belgica, ou Suissa, pelo prazo que con
vier, e com os vencimentos que se estipularem.

VII. O curso normal des jardins de creanças é gratuito; não allmit
tindo, porém, no primeiro anno mais de 30 alumnas.

Falo parte da organização da escola normal, ficando sujeito ás mes
mas autoridades que a dirigem e subordinado ao mesmo regimen, em tudo
quanto Ibe fOI' applicavel.

§ 29. O governo instituirá.. annexa a cada uma das escolas normaes,
uma sec9ão especial para a prepm'açãe de professo~es e professoras de
gymnastlca.

L Estes cursos serão gratuitos, e durarão dois annos.
n. No regulamento desta lei o governo formulará a organização, e

fixará o pessoal docente destes cursos, tomando por modelo o que a este
respeito se pratica nos paizes que se distinguem por instituições ana
Iogas.

fi. Quan to á escolha do pessoal docente se observará o disposto neste
art., § 16, ns. V e VI. •

IV. Em igualdade de circumstancias, para as nomeações e accessos,
a habilitação no en ino da gymnastica escolar constiLuirá titulo de prefe
rencia em favor dos professores que a adquirirem nos cursos a que se
refere o s 3°, n. XXI, 2.

§ 30. Dois annos no minimo e, no maximo, cinco depois do exame
de graduação nn escola normnl, passará o graduado pelo exame final de
h:lbilitação, perante a escola normal; e só depois'desta prova, sendo b,em
succedido, se lhe dará carta definitiva de professor primario.

L Esta carta habilita pua o magisterio da escola primaria, indepen
dentemente de outra qualquer justioficação de capacidaQe.

n. São abolidos os concur os para o professorado primario.
lU. As nomeações fazem-se por acto do gov~rno, sob proposta da

inspectoria gorai da instrucção primaria; d'entre os individuos habilitados,
na fórma deste numero, com carta de profes 01' primario.

§ 31. Os professores são a viveis durante os cinco anno subse-
quentes no exaII1e de habilitnção.

L Tornam -se vital icios, qua~do, tendo exercido sem taxa o cargo
durante esse prazo, obtixerem do governo, sob proposta da inspectoria
geral, apostilla de vitaliciedade.

II. Em relação aos professores actuaes as condições de vitaliciedade •
são regidas pelo disposto nas leis em vigor.

§ 32. Os graduados nas e colas normaes, antes'do exame de habili-
tação esLatuido no § 30, formam a classe dos adjuntos.

Os ven~imentos destes serão os de hoje.
§ 33. Ficam instituidas cinco classes de proCe sores primarios.
I. Con tiLuem a 5" classe todos os professores habilitados na fórma do

§ 29.
n. Cada uma das outras quatro classes corresponde a um diploma de

merecimento, obtido em um exame e pecia!.
III;. A escala dos exames destinados a este fim distribue· se pelo modo

seguinte:
4" classe: geometria, mecanica e astronomia.
3a classe physica, chimica, mineralogia .
• n classe physiologia animal e vegetal.
i n classe historia e geographia geral.

Methodologia
dos jardi>lJ i>lfanUs.

Professoras estraugeiras.

• Gratuidade.
Numero de a/Ulll>las,

SECÇÃO NORMAL
DE OY!INASTICA.

Primeiros profess,res.

A gymllaslica
e os actuaes

lJ1'ofessores primal·ios.

DO PJlOFESSORADO
PRIMARIO.

BIJ.MB os HABILITAÇÃO;
cAnTA DE pnOFESSOIL

NOMEAÇÕES.

AMOVlBILIDAD& •

VITALJCI&DADE.

Pl'ofes50res aetuaes.

ADJUNCTOS.

CLASSES
NO PROPESSORADO.

Diplomas de 1IIel'110.
E:mme.s.



I
I

I

Seu jury.

Intervallos
entre

os Oll:allles <le t.,.erccilllenllf'.

p.,&VSnSNCIAS; Acessses.

R!GIlIIBN rENAL.

- 366-

A' parte scientifica de cada um destes exames :lccrescerá: 1.° um
exercicio de desenho j 2° uma questão de 11i toria da pedagogia j 3° um
problema de applicação da metbodoJogia ao ensino de qualquer d~s sciencias
que fôr objecto das prova ; 4,0 uma lição practica acerca de um dos ramos
do programma da e cola primaria superior, cujo assumpto se distribuirá,
por sorteio, quarenta e oito boras antes, ao examinando; trazendo elIe ao
exame os apontamentos do seu estudo.

IV. Con titue o jury, nestes exames, urna commissão, nomeada pelo
governo, presidida, com voto de desempate, pelo inspector geral da ins
trucção primaria e composta de:

Um director de escola normal;
Um professor de escola norIlJal, escolbido entre os das sciencias a que

o exame se refere;
Dois profissionaes notoriamente versados nestas sciencias.
V. O governo determinará o programma e as condições destes

exames, que serão geraes para todos os candidatos, e far-se-hão peri, ·ca··
mente em época fixa.

. VI. Entre o exame de babilitação (§ 30) e o da 4,80 classe, bem como
entre o desta e o da 3", e assim successivamente aLé o da i a, mediará,
pelo menos, um intervalJo de tres annos.

Vil. Será, porém, reduzido a dois annos este prazo, em todas as
classes, para os professores que, nesta data, contnrem já seis annos de
bons serviços.

VilI. Os professores da 580 classe (respectivamente, nas escolas ur
banas e suburbanas) terão os mesmos vencimentos que os actuaes pro
fessores do iO grau mais annualmente cincoenta mil réis.

IX. Os da 4,", os mesmos vencimentos que presentemente os pro
fessores de 20 grão, mais o accrescimo de de i508000.

X. A !lada uma d.as tres outras classes corresponderá successivamente
a vantagem add icional de cem mil réi5.

§ 34. Em concurrencia para qualquer cargo no magisterio primarj,o,
serão preferidos os candidatos na ordem das classes a que pertenc~rem;

se forem da mesma classe, na ordem do merecimento; e, sendo este
e~al, na da antiguidade.

§ 35. Para occupar a direcção de escolas que só contiverem classes
elementares é mister o titulo de professor da 5" classe.

Para dirigir uma eSl10la média, ou uma classe desta categoria, o
de professor da 4," classe.

Para dirigir uma escola superior, ou uma classe desta categoria, o
de professor da 3" classe.

I. Os professores actuaes, que aspirarem á regencia de escolas ou
classes médias, contando tre5 annos de exercicio, têm direito a ser
sabmettidos ao exame da 4," classe, si <4 requererem.

§ 3&. As pena, a que· estão sujeitos os membros do professorado
publico primario, são:

a) Censara i •
b) Suspensão;
c) Demissão;
d) Interdicção absoluta de ensinar.
I. A censura será pronunciada sem recurso pelo inspector geral, sob

proposta, ou não, do inspector do distri<!to.
Ir. A suspensão até tres mezes pelo insOector geral, com recurso

para o governo, e de tres a doze por este, sem recurso algum'.
m. A demissão, si o professor não tiver c1rta de vitaliciedade, pelo

governo sem recurso.
IV. Os professores vitalícios são demissiveis por incapacidade verifi

cada, ou quebra habitual dos seus deveres, mediante processo disci
plinar, que correrá e será julgado no Conselho Director, com recurso para
o Conselho Superior.

V. A culpa de immoralidade praticada na escola, em presença dos
alumnos, ou na pessoa delle , sujeita o professor, demissivel, ou vitalicio,
publico, ou particular, ao juizo do Conselho Director, e, reconhecida por
est~, co~ l.:,ecurso para o. C~nselho S~perior, tem como consequencia
a mterdICçao absoluta do direIto de ensmar, ou manter estabelecimentos
de en ino.

VI. Esta mesma pena é, outrosim, consequencia necessaria e imme
diata d.n .sentença ju.diciaria, pr~f~r!da .em. ul.ti!il~ in tancia,. por crime ou
cumplICldnde em cnme de homlCldio, mfantlCldlO, aborto. lmmoralidade,
furto, roubo, estellionato, banca· rota, falsidáde, moeda falsa ejJlecuiato.

•
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MUSEU PEDAGOGIC~ NACIONAL. ESCOLA NORMAL NACIONAL DE ARTE APPLICADA.
CLASSES EESCOLAS DE ARTE.

Art. 3.° O governo proverá immediatamente áfundação de um Museu
, Pedagogico Nacional e de uma Escola Normal Nacional de Arte Appli

cada, que terão a SJla séde na capital do Imperio.
§ Lo O Museu Pedagogico Nacional tem por fim expor demonstrati

vamente a historia, a estatística e a situação actual do' ensino em todos os
seus graus, no paiz e no estrangeiro, desde os jardins de creanças até os
estabelecimentos de ensino superior, e em todas as suas ordens, abran
gendo os estudos especiaes e technico .

§ 2.° O Museu Pedagogico Nacional cemprehenderá as divisões se
guintes:

. i. Informações gemes: organização da directoria geral da instrucção
publica, do museu pedagogico nacioria dos museus escolares estran
geiros, das exposições, festas, congressos e federações escolares, confe·
rencias populares, bem como as demais instituições que tocarem a este
assumpto den tI'O e fóra do paiz ;

2. Leg~slaçâo e administraçàJJ: documentos gerae j documentos par
lamentare:" commentarios, manuae ; regulamentos e medida de ordem
interior; relatorios ; documentos especiaes concernentes ás viagens esco
lares, aos exames, concursos e premios, ás conferencias de mestres; os
trabalhos das commi sões de aperfeiçoamento, os modelos de diplomas,
certificados de capacidade, medalhas e mais assumptos cla sificaveis nesta
categoria, nacionaes e estrangeiros.

3. Matel-ial e hygiene do ensino: regulamentos, instrucções, relato
rios, modelos typicos, escorços, fac-similes, planos, secções, desenhos,
photographias; specimens completos de todas as variedades de mobilia
c1assica j specimens e planos figurativos dos systemas de calorificação,
ventilação e distribuição da luz olar e artificial pelas salas de aula; modelos
do material technico de ensino; pinturas em vidro e appllrelhos de
projecção.

4,. Pessoal docente: livros, mappas, desenhos, planos, quadros e
mais obras de instrucção devidas ao professore brazileiros; collecções,
preparações, instrumento, apparelhos inventados ou melhorados por eJles ;
medidas de drdem, emulação e disciplina que conceberem, e praticarem;
trabalhos das conferencias pedagogicas; trabalhos scientificos e technicos
de pe oas educadas em estabelecimentos nacionaes. .

ã. Organização do ensino: programmas ; planos de estudos; catalogos
das bibliotheca museus e collecções ; li ta dos livros officialmehte appro
vados para o ensino e collecção lteJles; lista dos objectos classices approva
dos pelo Estado; quadros da distribuição do tempo e programmas; orga
nização e relatorios das excursões escolares, visitas ii missões praticas;
exames e concursos.

6. Alumnos: trabalhos de toda a especie devido a elIes, preparações,
exposições e relato rios seus acerca das visitas, missões e excursõe es
colares.

7. Estatistica: publicaçêies, specimens, mappas graphicos, quadros
geraes quadros particularisados, relatorios,cartas figurativas e documentos
de toda a ordem concernentes á eSlatistica das alas de a 'ylo, jardins de
creanças, escolas primarias de todas as classes, dos atheneus, collegios e
lyceus, das faculdades e universidades, das escolas especiaes annexas ao
ensino médio e superior, da escolas normaes, das instituições de ensino
technico: no paiz e no estrangeiro.

§ 3.° Para tornar o mais cOD1lJleto que ser possa e te estabelecimento,
dar-lhe a maior extensão, collocal-o a par do estado da instrucção publica
nOS paizes adeanlados, e fazer acquisiç:io de specimen de todas. as in
vençõe e melhoramento classicos dignos de exame, o governo contra
hirá relações especiaes a e. te assumpto com os seus delegados nas pro'i'in
cias e, medianle os nossos representantes diplornaticos e consulares, com
os governos, instituições, associações e indu Iriaes cujo concurso fóra do
paiz nos seja uti! neste sentido.

MUSEU PEDAGOGICO
NACIONAL.

SRO iltll..

SBOS n1MOS DR SERVIÇO.

PSIUlOTAÇlo DE SBRVIÇOS
lNTRRrROVINCUL

H INTERNACIQ.NAL

. .

.'
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§ '4. Os objectos novos formarão uma exposição permanente, antes
de se encorporarem nas colJecções geraes do museu.

S 5. Será annexa ao Museu uma bibliotbcca, orgilnisada especial
menle com aLlenção ás neces idades e fins do ensino, a qual franquear-se
ba gratuitamente aos membros do profes or[ldo publico e particular, aos
funccionario empregado no serviço da instrucção e á pe ~oas dadas ao
estudo de questões que intere sem ao en ino.

§ 6. O museu terá uma direcção especial, subordinada ao ministerio
do imperio. ,

O governo determinará, por acto regulamentar, depen~~nte de approva
ção da camaras, o pessoal des e estabeleci menta, suas obrigações, retri
buição e direitos.

§ 7. O governo mandará proceder ao orçamento das despezas neces
sarias á fundação do rnus~u e construcção do edificio tlppropriado ao seu
serviço, depoi de ter posto em concur o, no paiz e no estrangeiro, os pIa
nos re pectivos.

I. Esse orçamento será submettido ao poder legislativo na ses ão im
mediata á decretação de ta lei; ficando, todavia, autorisado desde já o
governo para a despeza com os trab&111ÓS a que neste meio tempo se
proceder. .

II. No concurso que abrir, o governo fixará, para o trabalho que fOI'
adoptado e o immediato em merecimento, si digno fM, premias capazes
de atLrahirem o interes e e concurrencia de proti sionaes superiores.

III. E tas lIispo. içõe vigorarão para t'Jdo o casos analogos nesta lei,
salvo pra cri pção e pecial.

§ 8, Haverá, no Museu Pedagogico Nacional, um gabinete de bygiene
escolar, com um laboratorio completo para as in vestigaçõcs especiallllen te
relativas a este assumpto e as demonstrações convenientes em conferencias
dirigidas já ao professorado, já ao publico em geral.

L A direcção desse gabinete, sub a superintendencia do inspector
geral da hygi ne escohr (art.. 7, § 3), será confiada a um especialista de·
provtldo merito, a quem e estipulará uma gratificação pelos eus serviços,
incumbindo·lbe tambem o encargo das conferencias de hygiene escolar
e o de relatar semestralmente ao governo a natureza e fructos dos seus
trabalhos.

li. Sob a inspecção eresponsabilidade desse funcionaria, o gabinete
será franqueado aos pI'ofissionaes, que se propuzerem a trabalhos desse
genera, permittindo·se-lhes,outrosim,lltilisarem- e delle nas conferencias
que, no fJdificio do Museu, dirigirem aos professores, ou ao publico em
geral, acerca desta especialidade.

§ 9. A direcção do Museu endereçará todo anno ao governo o mais
completo relataria acerca de todos os serviços abrangidos na .competencia
deste estabelecimento.

Esse relatQrio será publicado em edição popular, e posto á venda, no
maximo, pelo custo da impressão.

§ 1.0, O governo proverá immediatamente á fundação de uma Escola
Normal Nacional de Arte Applicada, com o seu museu especial, constituídos
segundo o typo do museu e escola uormal de l1rte de SOutll Kensington,
em Inglaterra.

I. O ensino professado pela E cola Normal Nacional de Arte abran
gerá as cadeiras seguintes:

Uma de desenbo mecanico e architectonico.
• geometria e perspectiva

de modelação.
• de pintura.
• de desenbo de ornato á mão livre.
» de desenbo da figura humana, anatomia e desenuo anatomico.
• de desenho ornamental. '

• »de gravura e photographia.
II. Ne~tes !imites a E cola Normal Nacional de 1\.rte Applicada com.

prehendera varlOS cur os, com os seus prog-rammas e graduação di tinctos,
ao exemplo do modelo adoptado neste paragrapho

liI. O ensino será distribuido por series.
IV: Para.a f~udação de te estabelecimento e a sua direcção durante

os qUlDze prImeIros annos, pelo menos, d~ sua existencia contratará
o governo, em. Inglaterra, ou na Austria, empregando neste sentido os.
sacrificios precisos, um profissional da mais alta distincção, profunda
mente versado no systema e trabalhos do museu de South KensinO'ton
e do Museu Austriaco. b
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. i. A esse especialista se commeLterá fixar o numero de cursos e
series, a organisação do plano de estudos de cada um, o. methodo, o
horario e a disciplina da E cola Normal Nacional de Arte Applicada
e seu museq.

2. A elIe se encarregará, outro im, a organisação e direcção do
ensino do de enho effectuado a expen as dG E tado, em todos os graus,
L.~..;ue O' jardins de creanças.

3. Os proies ores da E cola l'formal Nacional de Arte Applicada serão
nomeados pelo governo, sob propo ta do director desse estabelecimento.

4. Para esses cargos, emquanto não di puzermos de pessoal de pri
'. eira Mdem, o governo o procurará no estrangeiro, entre os especia
lIstas m:.lis eminentes.

~ H. Para o estabelecimento desta instituição, seu cdificio (§ 7° n. 3
deste IIrt.), seu mUSllU, sua bibliolheca e a dependencia do erviço pra
ctico' do ensino é aberto ao governo, dura.nte dez annos, um credito
de tresentos contos de réis annuaes.

§ 1.2. Incumbe aO governo promover., no municipio neutro, a crea
ção e manutenção de clq,sse'S ou aulas de arte, destil!adas a fornecerem
gratuitamente aos adultos o curso completo de desenno elementar, desde
os primeiros elementos goometricos até ao de enho ornamental e de
figura: tudo subordinado aos fins de applicação industrial.

I. Essas aulas serão nocturnas.
§ 1.3. E' autorisado o governo a subvencionar, nesta capital, 1\S in

stituições p<lrticulares, onde e profe 'sarem e tes estudos. ,segundo os
mesmos planos e com o mesmo caracter que as ela .es publicas de dese·
nho, sob a inspecção do director da Escola Normal Nacional de Arte
Applicada.

§ 1.4. E' autorisado o governo a crear, nas provincias, escolas de
arte applicada, correspondentes ao mesmo fim que as classes de arte
na côrte, com applicação especial porém, á industria, ou industrias
predominantes nas provincias respectivas. '

§ 1.5. A organisação e direcção central de tas escolas, como das
classes de arte, pertence, ob a alta uperintendllncia do governo, á
Escola Normal Nacional de Arte Applicada e, antes da org&ni ação com
pleta e definitiva dest,l, ao especialista a quem o governo incumbir a fun
dação, no paiz, das instituições do ensino de arte applieada (§ 10, n. IV).

§ 1.6. O governo, ouvido sempre e se especialista, fixará, em acto
dependente de approvação legislativa, o pessoal dessas instituições, s~us

deveres e direitos. .

DAS AUTORIDADES PREPOSTAS AO ENSINO.

Art. 4. Fica estabelecida, no ministerio do imperio, úma directoria
especial e exclusiva dos negocios da instrucção no p,aiz, com o titulo de
Directoria Geral da Instrucção Publica.

§ L ° Dessa dil'ectoria será chefe o director geral da instrucção pu
blica, funccionario da confiança do governo.

§ 2.° A ella fica subordinada toda a administração do ensino publico,
primario, secundario e superior.

~ 3.° As nomeações e exonerações dos empregados administrativos
dependentes della fazem-se pelo ministro, sob proposta do director geral.

§ 4. o A instrucção primaria e a instrucção secundaria ministradas a
expensas do'Eslado terão cada uma o seu inspector geral.

§ 5.° O governo especificará, em regnlamento, as attribuições destas
duas inspectorias.

§ 6. o As escolas primarias, sob a superintendencia do respectivo ins·
pector geral, serão divididas, no municipio neutro, em qnatro di trictos,
cada um com o seu inspector escolar.

I. A inspecção abrange a parte material e a parte pedagogica do
ensino.

II. Os inspectores e colares de di tricto dependem immediatamente
do inspector geral, sob a direcção snperior do governo .

. § 7. ° A sua nomeação faz- se mediante processo analogo ao estatuido
no art. 2.° § 1.7 desta lei. .

47
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A deruiss1ío dependr do juizo e deliberaçiio do governo.
J. Aescolha do governo, Lodavi:J, póele recahil' assim no habilitndos,

na f'rma deste §. parle primeira, com o diploma e. pecial de ca(.'acidade
parn o cartTo de in,'pector es 01:11', cnmo nos professores do 1" classe, que
nelJa contem pelo mimo" tres annos de 'crviço,.

§ 8. o O. in peclores e colnres além da vi ita ordinarins ás escolas
do seu di.tricto, que se r petiriio com a frequencin passiveI. ~ão cstricta·
mente obri/!ados a assislir, pelo menos uma vez cada trimestre, a uma
,e são escolar completa, em cada uma das escolas comprehendidas n8sua
jurisdicção.

§ 9. o Incumbe-lhes, ainda, além das al,tribuições especiüc[lclas noutros
artigos destn lei: •

L Presidir os exnrnes finaes dos alumn6s nas escolns primaria~ ;
2. Dirigir trime traImento ao inspector geral um rolatorio do c,stado

das escolas do seu districto ; .
3. Propor os melhoramentos, subsidias e incentivo, de toelo o gonero

que lhes pnrecerem convenientes ao progresso escolar;
4. Exerc r, (la juncLamente om o inspecLor geral. n inspecção a que

por esta lei estão sujeitos os estabelecimentos de ensino primaria par
ticular,

§ 10, Institue-se, na capital do Imperio, o Conselho Superior de In
strucção Nacional,

§ H. Constituem est.a corporação, sob apre idencia do director geral
da instrucção publica:

1. O inspector geral do ensino primal'io ;
2. O inspector geral do ensino secundaria;
3. Um membro eleito pelo Conselho Director dn instrucçITo primaria;
4. Um membro eleito pelo Conselho Director da in tracçiío ecundaria;
5, Um deputado geral e um enador respecti vamente, eleitos por cada

uma das Camaras LeO'islativas;
6, Dois profe~sores de medicina, eleitos cada um pelo corpo docente

de cada uma das duas Faculdades;
7. Um membro da Academia Imperial de Medicina, eleito pelos seus

coHegas;
8. O director da Escola Polytechnica e um lenLe della, eleito pelo

pessoal ensinan Le ;
9. O director da E cola de Engenharia Civil e um dos seus lentes,

eleito pejo pessoal ensinaute ;
. iO. Um representante eleito por cada uma das duas Faculdades ju

ridieas,;
ii. Um professor do Curso Superior de Sciencii1 Physicns e Nntnraes

do Museu Nacional, eleito pelo re pectivo corpo docente;
12. Um professor do Iustituto Nacional Agronomico, eleito pelos seus

coUegas ; ,
13. O director do Imperial Observatorio;
14. Um representanLe da Escola Nacional de Minas, eleito pelo res-

pectivo corpo ensinante ; ,
15. O oireclor da .l!:scola Normal Nacional de Arte Applicada ;
16. Um professor da Impel'iM Academia de BeUas Artes, eleito pelos

seus collegas ;
17. Tres membro:; do en, ino primaria puhlico, eleitos pelos inspeclores

escolllreR de disLricto, directores, professore e substi utos das e:colas
normaes primarias;

18. Dois membros do ensino primari0 particular, eleitos pelo Con·
selho Superior; ,

19, Tre professores do ensino secundaria publico, sendo dois de
sciencias e um de lettras,eleitos pejo corpo docente d IS Iyceus do Estado;

20. Dois profe sares do ensino ecundnrio particular, sendo um de
sciencias e um de letLras, eleitos pelo Con.elho Superior;

2'1. Oito membros, nomeados por 'decreto do governo, d'enlre o corpo
docente das varins ordens de ensin(l, publico ou particular, e bem as im
d'el1 tre os individuas que tiverem exercido, U(1 professorado, na adminis
tr<lção, ou no parl3menlo, cargos ou coqlmi ~ões concernentes aos inte
res es do ensino;

22. O inspector geral da hygiene escolar no municipio neutro.
23. Um delegado eleitli pelos con elhos escolares de parochia no mil

nieipio noutro, d'entre os eus membros.
I. Todosos membros do Con elho Superior serão 110mrados ou eleitos

por cinco annos, e são indefinidamente reeleO'iveis.
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n. Vinte c tres!.lo seus DlElmbros con tiluem "ob a presidencia do
di rectal' geral da insl,rucção puplieA, D delegação permanente; e são: o.
dos ns. 1, 2, 3, q" 5, H, 14, 15,21, 2'i:! e 23, o primeiro dos ns. 8 e O, e, do
c~lda um dos ns. 6 e 10, o designado pelo Conselho Superior.

§ 12. A secção permanente eriÍ >empl'u ouvida:
a) Ac rca dos projet:tos de lei, roo'ulamentos e programmas de estu-

dos, concernente ás instituições deen inu publico. '.
Si o assnmpto disser respeit 30 ensino pl'illlDrio, ou ~ecundario, ·ú

depois de interposto o parecer do Conselho Director da ,instrucção primariu,
ou o do ü)35elho Diret:tor da instrucção secuodaria, respectivamente, so
consultará o Conselho Superior de Instrncção Na~ion(\l, que tomará eru
consider,lção o voto emittido por elles.

b) Acerca da crellção de universidades, faculdado., l)'ceus e escol~s
normaes. .

c) Acerca da in"tituiçüo, suppresslío e (r:lll formação de cadeiras, no
ensino superior e no secundario, ouvido, ne ta ultima hypothese, c Con
selho Di rector da in-truccão secnnda ria.

cl) Acerca dos reeurs'os, qne para ella terão o dimito de interpor os
interessados na approvação de livro, cnj.) uso nas escolas publicas ou e .
tabelecimentos do Estauo o Conselho Director do ensino primario, 011 o do
secundArio, tiver p.o!Jibido como oifensivos da moral, da constituição,
ou das leis.

§ 13. Incumbe ainda á secção permanente:
a) Julgar nos ca os em que os alunlnos dos cursos do Estado incorre·

rem na pena de exelusão de todos os estabelecimentos en inan tes !.lo Estado;
b) Apresentur ao govel'llo, para cada lagar de catbedratieo, que se

tenha de prover nos estabelecimentos de en 'ino superior, dois nomes,
que, com outros tantos, propostos pelo esta.beiecimento iuteressado, per-
farão a lista de escolha; .

c) DKr parecer ncerca de todas as questues de :ldministração, disci
plina e estudos, a cujo respeito nprouvel' ao g vemo consultai-a,

" ~ 14,. Ao conselho pleno incumbe:
i. Dar parecer acerca de todas as que tõe~ e materias pedagogica , dit

ciplinares e administrntivas, que tiverem relação cpm o ensino particular.
2. SentenCtlar em ultima instancia:
a) Acerca das questõc:; concernontes á collacão dos graus nos esta·

IJcl1lcimentos de ensino superior; .
b) Acerca da exoneração dos profes50res vitalicios do ensino publico,

nos ca 'os estatuidos em lei,
c) Acerca da interdicção ahsoluta de eo inar, ou dirigir uma in ·ti

tuição ensinante, pronunciada .contra os membros do ensino, publico, ou
particular j

d) Acerca da excl usão de estudantes, julgada peln secção permanente
nos termos de te artigo, § 13, a.

§ 15. O Conselho Director da in lrucção primaria compõe-se de doze
membro, sob apre ideneia do inspector geral da instrucção primaria.

I. 1'res dos membros do conselbo serão livremento nome<Jdo pelc'
governo, servindo cmquauto este ilouver por lJem, e Ires, eleitos pelos
professores pulJlicos de ambos os sexos, servirão cada um por um biennio,
renovando"e annualmellte pela metade. Os outro' ciuco membros são: os
directore' das duas escolas normae:; primari8s, dois representautes eleitos
)olos conselbos e colares de paroclJia, o dir~ 'tn]' d'l E~r:ola Normal Na·
cional de Arte Applicada e o i nspector geral da hygiene escolar.

n. Os inspectores '!3scolal'es do dislricto nüo [lAerão accnl1111I:Jr O~

cargos de mem bras do consel ho.
. lli. Além das attribuições p:Hticularisadas noutros lagares por esta

lei incumhe ao Conselho Director oa instrucção primaria, quú celebrará
não IDenos de sei sessões ordin rias por anno :

a) Propor ao {Soverno o que 1l1e parecer cOJwenienle a bem do
eusino primaria; .

ú) Dar parecer acerca das leis, regulamentos o proo"!'3mmas ue e_tudo,
CJue disserem respeito ao en ino primario ;

c) Julgar deünitivamente os delictos disciplinare ujeitos a processo
dos professores públicos primarios, e em primeira in tancia os quo impor·
tarem perda do cargo, em que tenham incorrido os profes ores publicas
primarias vitalicios (art. 2" § 36, n. ff), ou probibit:ão absoluta de en
'inar, contra prure. sure" publicos ou particulal'e

d) Auxiliar o in pecto!' rreral na oluçITo da êon ulta que lhe furem
dirigidas pelo governo;

DA Sl:iCçÃO PEII)IAXB:iTE :
SIUIS alt>·ibuiçõus.
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e) A,pprovar os livros destinados ao ensino nas llscolas publicas pri
marias e nas escolas normaes.

IV. Os membros electivos deste conselho são indefinidamente reele
giveis.

§ i6. O Conselho Director da instrucção .secundaria constará de ·tres
membros Iivrem~nte nomeados pelo governo, tres eleitos pelos profes
sores publicas dó ensino secundario, o director do imperial lyceu Pedro II,
o do imperial Iyceu do sexo feminino e dois escolhidos pelos oito pri
meiros d'entre o professorado secundaria particular.

1. Presidil-o-ha o ~spector geral da instrucção secundaria.
II. As suas atlribUlções, no tocante ao ensino secundario, corres

pondem ás do conselho director da instrucção primaria a respeito do en
sino popular.

no FUNDO ESCOLAR.

Art. 5. Fica estabelecido um fundo escolar, para ser applicado ao
desenvolvimento da instrucção popufar no ImpArio.

§ i. o Este fundo constituir- e·Ira pelos meios seguintes :
i. O valor dos donativos e legados feitos ao Estado para a instrucção

publica, e dos que não tiverem destino expresso; .
2. As sobras, que, em cada exercicio, deixarem as differentes verbas

do orçamento da despeza do ministerio dos negocios do imperia ;
3. A decima parte do produeto da venda das terras devolutas ;na

cionaes ;
4. A decima parte do fôro cobrado sobre os terrenos nacionaes que

se acharem sob empbyteuse ;
5. A terça parte do producto das beranças vagas;
6. O produeto das multas que não tiverem destino especial;
7. O producto da capitação instituida no § 3 deste artigo;
8. Uma porcentagem, fixada annualmente na lei do orçamento, que

não exceda de 30:000;5 por municipio;
9. Cinco por cento de toda a successão entre parentes collateraes, não

sendo irmãos do succedido ;'
lO. Dez por cento sobre toda a successão testamentaria entre estra-

nho!!, que passe de cinco contos de réis. .
Estes dez por cento, como os cinco do numero anterior,serão deduzidos

do imposto geral sobre successões entre collateraes e estranhos;
ii. Cincoanta por cento de toda a instituição testamentaria em bene

ficio de fins, ou estabelecimentos relicriosos;
i2. Cinco por cento sobre a renâa dos bens das corporações de mão

morta, que se não empregarem em estabelecimentos de instrucção ou
.Iileneficencia, e não consistirem em titulos da divida publica;

i3. Um por cento do valor dessa renda, quando os bens consistirem
em titulas desta natureza, e não se empregarem em institutos de cari
dade, ou educação;

i4. A decima parte das terras nacionaes que se medirem, por acto do
governo, deliberado e pontaneamente, ou a requerimento dos municipios,
ou da pr.ovincias. •

Effectuada a medição dellas, o governo instituirá administradores,
ob cuja re ponsabilidade fiquem, e sejam exploradas.

§ ~.o A renda das terras escolares serú exclusivamente desfructada
pelas respectivas localidades.

As terras escolares, assim como o capital pecuniario estabelecido no
§ i o deste artigo, ns. 3 e 4, ão inalienaveis.

§ 3. o Fica estabelecida permanentemente, em tod9 o Imperio, uma
capitação exclusivamente applicavel ao fim para que se institue o fundo
escolar creado neste artigo.

i. Esse imposto será de 2 por contribuinte. annualmente, na côrte
e capitaes de provincias, e i nas ouiras cidades e povoações.

2. EUe recahirá em todo os individuos varões, residentes no paiz,
nacionaes ou estrangeiros, waiores de 2i anuas, que exercerem pro
fissiio, ou emprego, ou viverem de seus bens, ou rendas.

3. O governo, em regulamento, estabelecerá o modo de arrecadação
e t1 fórma summarissima de execução contra os contribuintes remissos, a
qual será administrativa e dé uma só instancia .

..
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i. O producto desta contribuição não se poderá empregar no
simples custeio das escolas existentes, mas se reservará para o me
lhoramento deIlns e, especialmente para a creação de outra, acqui
sição de mobilia e material technico e r.onstrucção de novas casas esco
lares.

Com o producto do capital instituido ne ta disposição não poderá
subsidiar-se escola nenhuma, que não seja de caracter absolutamente
leigo, e que não dê obrigatllriamente para todos os alumnos, o ensino da
gymnastica e o do desenho nos termos desta lei.

DOS CONSELHOS ESCOLARES DE PAROGRIA.

Art. 6. Em cada parochia do municipio neutro haverá um conselho
escolar, eleito mediante o voto cumulativo, pelos parochianos sobre quem
recahir a capitação escolar do art. 5, § 3. 0

§ 1.° A al'sencia não justificada sujeita o eleitor á mulcta de cinco mil
réis, para o fundo escolar,arrecadada do mesmo modo que as contribuições
estabelecidas nesta lei. Elia fará parte da receita dos conselhos escolares.

§ 2.° Cada commissão parochial compolse-ha de oito membros,
eleitos por seis annos, d'entre os residentes na parochia, nacionaes ou
estrangeiros, de um e outro sexo, renovando-se biennalmente pela
metade.

I. No fim do primeiro biennio cessará o mandato dos quatro menos
votados na primeira eleição.

II. Os membros dos conselhos escolares são indefinidamente reeH
giveis.

III. Cada conselho escolar funccionará sob um presidente, escolhido
d'entre os parochianos, nacionaes ou estrangeiro, por nomeação do go
verno, com o titulo de inspector pàrochial da instrucção primaria.

Este servirá pelo tempo 'que o governo houver por bem.
§ 3. Incumbe aos conselhos e colares prover, cada qual na sua pa

rochia, aos meios necessarios para a dotai", num prazo que o governo
fixará em relação a cada uma, com um grupo escolar modelo, compre
hendendo um jardim de r.reanças, uma escola primaria graduada pelos
tres cursos estabelecidos nesta lei, uma aula nocturna de adultos e uma
classe de desenho industrial.

§ 4. O governo fará orçar 8S despezas precisas para a execução do
estatuido no paragrapbo antecedente; communicando a cada con elho
escolar o orçamento respectivo, que elle poderá modificar, observadas,
todavia, a respeito dos planos preferidos, as condições de pedagogia e
hygiene que esta lei determina.

I. Essas alterações serão submettidas ao governo, a quem toca a
approvação definitiva.

II. Nas construcções se evitará escrupulosamente toda a super
fluidade, luxo e apparato; dando-se, porém, a maior largueza ao acon
dicionamento neeessario aos fins do ensino em cada escola.

§ 5. Approvado o orçamento, a commissão discu.tirá os recursos in
dispensaveis e a maneira da sua applicação.

§ 6. Para OCCQrrer ás despezas a que por este artigo lhe cabe prover,
compete aos con elhos escolares de parochia a attribuição de estabelecer
taxas .locaes, cuja importancia strrá arrecadada pelos exactores do Estado
(§ 7°, ns. i, 2 e 3 de te aft. ) e do municipio (.§ 7°, n. 4), e recolhida ao
'rbesouro, onde terá escripturação especial,e se guardará li disposição res
pectivamente de cada conselho escolar, representado pelo seu presidente.

S 7. o As taxas a que podem recorrer os conselbos escolares, são as
seguintes:

i. Uma capitação local de ilJ que incidirá addicionalmente ii
capitação geral do art. 5, § 3 desta lei, sobre os mesmos contribuintes.

2. Uma contribuição add.icional até 5"10 sobre o valor 'dos im
postos directos do Estado que incidirem em pessoas residentes na pa
rochia.

3. Uma contribuição addicional até 4, % sobre o valor dos impostos
dir.ectos que.r~cahirem em bens de raiz situados na parochia.

4. Uma contribuição de 3 % addicionaes fi todos os impClsto da mu
nicipalidade, sQbre o valor de!se! Impostos.

Seu emprego.

Laicidade.

Gymn~tica e Msellllo.

DOS CONSELHOS
ESCOLARES DE

PAROCIIIA.
SUA BLEIÇÃO.

SUA COMPOSIÇÃO.

DURAÇÃO DAS PUNCÇÕBS.

PRBSIDENCIA.

SBU BNCARGO.

RECURSOS.

..
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§ 8, Si o conselho escolar, approvaclos os planos na fórma deste
artigo, § [ta, nãp der cumprimento, em tempo util, ao disposto nos $. 50 e
6° o governo pronuncianí a sua dissolução, fixando por decreto a impor
tancia da contribuir'ão escolar dn pal'ochia (§ 7" deste ;rrt.) , que se arre·
(;adCll'Ú tiJ confoI'tnidade com o e tabelecldo ne te artigo 3 6° ; não se pro
cedeudo a nova eleição seuão no anno seguinte.

§ 9, o Para a execuçiio do planos adoptados, ineumbe ás commissões
escalare da parochia o dir~ito de de.aprGgriaç~o na fórma da; leis em
vigor, assim como a attribuição ele nomear o pessoal das obras, estipular
lhe o salario, flscalisae·lhe e dirigir-lhe os trilbalhos.

§ lO, Para acudir ás exigencias do serviço que lhes incumbe, é licito
aos con-elhos escolares, mediante :lUtu 'jzação do ~overno, contrahir em
presUUlos, e emittir titulas de divida, cujo resgate não e cederá o prazo
de cincoenta annos, ficando-lhe peohoradn especinlO1ente a importancia
da taxa escolar.

§ H. Constitnido o grupo escolar, o conselho escolar da parochia
disporá os meios, para a acquisição da mobília classica e material technico,
sust ntação do ensino e remuneração do pessoal.

§ 12, Reservados os recur os para as despezas a que se refere o
paragTapho antecedente, o conselho escolar, si julgar necessario, por deli
beraçã sua ou acto do governo, p '0,-er6 aos meios convenientes para a
construcção d~ novos edifícios e fnudação de nóvos estabelecimentos de
ensino popular,· ,

~ 13, AoS conselbos escola reS da paroch ia pertence: _
1. Nomear e demittir o pessoal das escola que crearem, comtanto

que o escolham d'entre o babilitado no~ estabelecimentos normaes do
Estado.2: Contratar pessoal idoneo no estrangeiro para os ramos de ensino
em relação aos guaes a conveniencia desta medida é reconhecida por esta
lei, ou o conselho escolar o tiver por acertado.

3. Organizar e instituir, sob a npprovação do conselho director da
instrucção primaria, os programmas do ensino das escolas que fundar a
expensas dos reCllrsos locaes, conformando-se ao plano da instrucção esta-
belecido nesta lei. .

lj" Ag ncial' libernliclades em favor das suas instituições de ensino,
nl'l' cadaI-as sob n guarda de um thesollreiro seu, eleito pelos membros
do consell1o, e applical-as utilmente,

5. Representar-se por um dos' seus membros, designado mediante
eleição entre elle , no Conselllo Superior de Instrucção Nacional e por
Llois no Conselho Director da instrucção primaria.

6. Heclamar dos inspeetores [ocaes, da inspectoria ger:.ll da instrucçãp
primaria e da directoria geral da instrucção publica o que lhe parecer
conveniente a bem do ensino popular, quer nas escolas publicas de paro
chia, quer nas do Estado; para o que nestas se franquearão todos os meios
de informação e exalIle ao' membros do conselho escolar.

$ 1q,. Os serviços prestados nas escolas publicas de parochia levar
se-hão em conta aos resllcctivos prol'essores, no calculo de sua anti
guidade, como serviço::> ao Estado, e conferirão os mesmos direitos e
vantagens.

I. Entre o pessoal ensinante dessas escolas, porém, a classificaAão e o
llccesso obedecerão ás regras estabelecidas nesta lei em relação ás escolas do
Estado.

U. Os professores, ou adjuntos, demittidos das escolas primarias do
Estado por incapacidade, jlllmoralidade, por etreito de sentenças penaes,
ou sio1plesmente sob a nota - a be'm do ~erviço publico, - não podem ser
providos nas escolas publicas'de pal'oehia.

UI. Não é licito, outrosim, aos conselhos escolares de parochia adm't.
tirem ao en iuo, nas escolas a seu cargo, durante a suspens-o ou inter
dicção do lireiLo de ensinar, os professores a quem pelas autoridades' es
colares do Estado se acharem impostils essas penas.

§ 15. As escolas publicas de parochia são gratuitas e leigas nos ter
mos dp,sta lei.

§ ili. Para os fins do en ino obl'igatorio e obrigações correlativas as
escolns publicas de parochia são quiparadas ás do Estado.

estes limites estão subordinadas á auctoridade dos inspectores es
colar s de districto, é o seu pessoal sujeito ás penas desta lei.

§ 17. Cada conselho escolar d' I aJ'ochia dará contas semestraes 'da
,sua gestão tinanceü:a o pedng"ogica á directoria geral da ihstl'Ucção pu
blica' em relatorios que se publicarão l1n folha oflicia!.
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§ iS. Os cow elbis escolares terão cada mez uma sessão ordinaria uo
dia 1.5, além das extraordioarias para que os convocarem os presidentes
respectivo .

L Tres falta cOilsecutiv3s não justificadas importam ipso (acto a exo
neração do membro remi so, que o governo declarará,

II. Nesta hypothe e, serão challlado' n Rucceder aos membro cesti
tuidos os iOlmediato em votos, na ordem da vol~çiio que reunirem,

§ i9. São grlltuilas 11, [uocções de pre idente e membros do con
selhos e 'colares de parochin.

O governo, porém, elO qnalqller circul11stancia, lhes levará em conta,
como serviço relevantes ao E tado, o exercicio de taes cariOso

DA HYGIENE ESGOLAR.

ArL 7. A administrarão e inspecção da hygieoe, no que interessa
esp()ci~lmente ás instituições de ensino, constitue um serviço disLincto,
SOl) ':I superintendencia da Directoria Geral da instrucção publica.

§ i. o Este serviço, em cada um dos districtos escol3l'es, é commettido
a um medico inspector, nomeado pejo governo pnra servir emquant0
convier, com os vencimentos estipulados na tabella annexa.

~ 2.· InCumbe ao meqico inspector:
L Appl'oval', ou recusar, nos tf'rmos do art. {o, § {O, 1, os edi(jcios

e IQcaes escolhidos pelos interessados pal'n a fund,lçiío de estabeleci
mentos de ensino particular.

II. Dar parecer, ubmettido á decisão do inspector geral da hygiene
e COIIlI', acerca das condições hygienicas da construcção, exposição e dis
posições interiores dos predios onde se bajam de estnbelecer instituições do
ensino publico.

UI. Visitar, ao menos uma vez por semana, a& casas de instrucção
publica, com particularidade as escolas primarias, velando pela obser
vancia rigorosa dos preceitos legaes e scientificos da hygiene.

IV. Promover, na escoll) primaria, por todos os meios ao seu alcance,
e requisitando os que directamente não po. sa óbter, II educação e desenvol
vimento pbysico dos alumnos; para o que terá interferencia e nutoridade
na direc~ão e caracter dos exercicios gym.na ticos, no emprego dos
recreios, na selecção da mobilia escolar e na classificação dos alumnos
segundo os banco -mesas.

V. Examinar todos os discípulos ndmittidos ii escola; não permittinuo
a conservação dos que'apre entarem enfern1idades contagiosas, tran mi i
veis, ou de caracter repulsivo tal, que po sa ilfugentar os condiscipulos,
ou tornar-lhes vexatoria a convivencia escolar com o paciente.

Os alumnus acommettidos de enfermidades zymotkas, dermatoses
contagiosas, nevropatbias espasmodica, febres eruptivas, coquelucbe,
dipbteria, etc., não serão readmiLLidos sem attestado medico do seu com
pleto restabelecimento.

VI. Fornecer aos professores instl'Ucções precisa l que os habIlitem
a reconhecer desde a sua manifestaçiio as lllolestias graves, ou propaU'avei',
e remover em tempo todos os riscos de contaminação na escola.

VU. Estudar incessantemente, em cndii escola, as relações entre a
aude dos alumnos e o regimrn de trabalho, a mobilia clas ica, a tem

peratura, a lnz, orientação e dimen ões da Gasa, o ar, sua pureza, UClS
alterações pela poeira, gazes, emanações corporeas, ac.ido carbonico e
oxydo de carbono.

VllI. Acompanhar os boletins' thermometricos, que devem estar
affixados em cada sala de aula. e onde os professores regi trarão quoti
dianamente, quatro vezes por di3, as ob ervações, a que ficam obrigados,
e que em regulamento Stl e, pecificarão.

O medico inspector rectificará, e completar:í 3S ob ervações re
gistradas pelo profe 01', verificando, em varia altura e sitio, da sala e da
casa, as variações da temperatura.

IX. Ter em cada escola, em livros especialmente dispostos para e te
fim, uma escripturnção completa dos facto. que intere: -em á hygiene,
aIJrangeudo :

t
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a) O exame somatologico de cada alnmno (iruiicada a nacionalidade
dos pae , data e lagar do nascimento) contendo o taID.8.Dho, o peso, as
medidas cephalicas, a circnmferencia do peito, os dia metros do thoral. e
os diametros transversos do corpo, a força de tracção, a cor dos olhos e
cabellos cuidadosamente classificada.

b) As observações medicas, indicando as lesões ou enfermidades de
nascença e as accidenta~s, o estado da funcções visuaes, os resultados da
revaccinação practicada na escola, a duração e etreitos da medicação es-
colar preventiva. .

X. Remetter á inspectaria geral da hygiene escolar, até quarenta e
oito horas depois de caLla visita, hebdomadaria, ou extraordinaria, uma
nota, em relação a cada escola, dos factos hygienicos ou clinicos observados.

XI. Enviar bimen almente á mesma auctoridade, em fórma de
mappas, um a respeito de cada e cola, para o que haverá' cedulas conve
nientemente impressas, um relataria acerca das condições bygienicas da
escola e eslado sanitario dos alumnos, mencionando a data das visitas,
ordinarias e extraordinarias, o asseio das classes, os caracteres da mobilia
escolar, as condições da luz, temperatura e ventilação, as indicações \her
mom tricas semanaes (maxima, minima e média), o estado dos pateos,
lavatorios, vestiarios, gymnasios e mais uependencias do serviço escolar,
a especificação das indi posições e colares e accidentes traumaticos decla
rados 0\1. tractados pelo profes 01', as enfermidades parasYlaria~ conta
gio as, ou de outra qualquer ordem, que hajam motivado a exclusão
tem pararia dos alumnos, as doenças febris, exanthemas e outras, que
exijam tractamenlo prolongado em casa, as medidas de saneamento e
melboramentos hygienicos propostas pelo professor ou pelo medico, as
dimensões de cada sala escolar, numero de nlumnos que recebe, suas
janel1as, numero e orientação delia , posição relativamente á classe, ex
tensão da superficie envidraçada, dimensões, proporcionaes ao nUilero
de alumnos, dos lagares de recreio cobertos e ao ar livre; tudo acom
panhado da retlexõe3 que a sciencia e a ob ervação lhe suggel'irem.

XTI. Praticar periodicamente a revaccinação dos alumnos, de IDodo
que, em relação a cada um, não exceda a tres annos o periodo intercalar.

~ 3. O serviço da hygiene escolar é concentrado ob a aueto-
ridaele do inspector geral di! hygiene escolar, funccionario aggregado
á directoria geral da IDstrucção publica, e sob cuja direcção servem os
medicas inspectores, e funcciona o gabinete de bygiene escolar (art. 3, § 8).

§ 4. Os medicas inspectores, sob a presidencia do inspector geral
da nygiene escolar, formam o conselho de hygiene escolar, cujas
attribuições fixar-se- hão em regulamento; cabendo-lhe, entre eBas, a
de organisar a estatist ica mais completa õa hygiene escola~..

O in pector geral da hygiene escolar relatará annualmente, numa
exposição cabal, esses trabalhos.

§ õ. O governo, ouvido o conselho de hygiene e colar, fixará regu
lamentarmente as condições da mobilia e constrúcção das casa:>. onde lie
houver de dar o ensino publico, bem como o numero de meninos propor
cionalmente admissivel em cada uma.

I. Nesses regulamentos se- determinará até que limite hão de ficar
subordinados a essas regras de salubridade os estabelecimentos de instfU(}.
ção particnlar.

§ 6. Outrosim, ouvido o conselho de hygiene escolar, o governo
organi ará, nas escolas publicas primarias, á semelhança do que existe
na Belgica, o serviço de medicaçao preventiva.,

DISPOSIÇÕES DIVERSAS.

Art. 8. o Incumbe ao governo:
§ ~.o Mandar immed~at~mente planejar, e orçar, por ~architectos

profis.ClenLes nesta e peClalldade, a construc,eão d~ ca ·.as escolares, que
ub t1tUa.I? 1IS actaal~~nte alu.gad~s pa~a o ensIDo prlIDano, bem como a

da demaIS que englra applicaçao f1gorosa da mstrncção obrigatoria a
toda a populaçno de edade es,colar.

. ~sses plano!!., e orçame!1to serão apresentados á Assembléa Geral Le
gislativa na sessaú annaa lmmediata á da decretação desta lei.
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Fica, entretanto, o governo aulorisado desde já a despender, com a
construcções mais urgentes, até mil contos de réis, dmante um anno, a
correr da data da presente lei.

§ 2. 0 Estabelecer, o mais perto passivei da côrte, de maneira a .ser
servido por uma linha de bonds e via ferrea !:'edro II, rm jardim bota
nico e zoologico, com o seu aquarium.

I. Este êstabelecimento ficará sob a mesma direcção que o Museu
Nacional, servindo para aa demonstrações no ensino das sciencias natmaes
que nelle se profes arem.

li. No plano desta instituição se terá em vista, outrosim, o ensino
primario, em beneficio do qual se concederá aos alwnnos e professores
IJassagem gratuita, nas excur ões escolares, a cuja organização o go
verno proverá cm regu lamento.

§ 3. 0 O governo é autorizado a:
I. Crear, ou auxilia!', no município da côrte e. nos mai importantes

das provincias, escolas profissionaes e escolas especiaes, ou de aprendiza
do, destinadas, as primeiras a dar'a instrucção te(}hnica <rue mais interesse
ás industrias dominantes, ou que convenha crear, e desenvolver, e as
segundas ao ensino pr'actico das artes e officios de mais immediato pro
veito par:! a população e para. o Estado, conforme 11s necessidades e
condições das localidades.

li. Crear ou auxiliar, nas provincias, bibJiothecas populares.
III. De apropriar os predios visinhos ao Museu Nacional, cujo es

paço fôr necessario para dar ao edificio, onde eIle funcciona, a capacidàde
exigida pelas condições do ensino innovadas ne ta rerorma.

IV. Fazer as despezas necessarias á primeira execução desta lei,
podendo llara este fim elIectuar as operações, e abrir os credi tos precisos.

§ 4," São ab olutamente exemptos de impostos geraes, provinciaes
e municipaes, em todo o Imperio, os predios especialmente cOll:struidos para
instituições de ensino, si etrectivamente si empregarem no serviço
dellas. . .

§ 5. o Os Iivros de ensino e todo o mnterial classico importados são
inteiramente livres àe direitos, pagando apenas 5 % de expediente. -

§ 6. o Na primeira sesõão legislativa subsequente á em que fór appro
vada esta lei, o governo submetterá ao parlamento a exposição completa
e rigorosnmente particul~risada das despezas feitas e por'fazer com a inau
guração dos m~lhoramentos decretados aqui, bem como o oryamento do
custeio annual do ensino primario e as varias instituições complementares
decretadas nesta lei.

§ 7. o O governo codificará, encorporando-as num só todo, methodica
mente organizado, as disposições desta lei com ns actuafmente em vigor,
que por esla lei não ficarem abrogadas.

Esse trabalho será apresentado á Assembléa Geral Legislativa na pri
meirasessão aunua immediatn áquella em que a presente lei fór votada
pelas dna' Camaras, e, depois de approvadv, ficará constituindo o codigo
da instrucção primaria e mais institui~ões contempladas nesta lei.

§ 8. 0 DlI presenllllei faz parte a tnbella annex:.\ de vencimentos.
An. 9. 9 Revogam-se a disposições em contrario,

Sala das sessões da Camara dos Deputados, i2 de setembro de :1.882.

Ruy Barbosa, relator.

Dr. T. B. Espindola.

Ulysses Vianna.- Com restricções, que reduzirei a emenda, e
justificarei na tribuna.

4.-8

JARDIM li TAIICO
E ZOOLOGICO,

E:<CURsões ESCOLARes.

ESCOLAS
PMFISSIONAE

BrBLIOTIlECAS
POPULARES,_

DESAPPROPRlAÇAO,

DF.SPEZAS E
OPERAÇÕES DE

CREDITO.
EXEMPCÃO DE

IMPOStoS:
PR1!.DIO DESTIUDOS

AO ENSUfO.

EXEMPÇÃO OE
IMPOSTOS:

MATEnIAL C'LASSICO li
LIVROS DE ENSn>O.

CONTAS E
ORÇAMENTO.
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TABELLA ANNEXA AO PROJECTO DE ,LEI,

VENCIMENTOS ANNUAES.

CARGOS j ORDENADO \'GRATlFICAÇÃO I
Direc tor geral da instrucção public~ ....•..•. ' "

Inspector geral da instrucção primaria ...•.. '....

» »» li secu&daria ...•.....

Inspector escolar àe districto ........•.•...••...

Inspector a dos jardins de cre,anças .....•.......

Director de escola normaL ............•..•.•...

Professor de escola normaL ............•......

Professor de calligraphia n 'uma escola normal. ..

Professo? de musica e canto tl'uma escala normal.

Substitutos das escolas normaes .

Inspector geral da hygiene escolar .

Medico inspector de districto. . ••...•....••....

8:000$000

5:500$000

~:OOO$OOO

3:500$000

3:500$000

3:500$000

3:200$000

1:200$000 '

2:000$000

2:000$000

3:~0$000

2:000$000

4:000$000

2:500$000

2:000$000

1:500$000

1:50@$000

1:500$000,

1:600$000

600$000

1:000$000

1:000$@00

1:500$000

1:000$000

12:'000$000

E: 000$000

7:000$000

5:000$000

'5:000$000

5:000$000

4:800$000

1:800$000

3:000$000

3:000$000

5:000$000

3:000$000
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ERRATA.

Entre varias outras inadvertencias, que o leitor poderá supprir, escaparam as seguin tes :

Pago 286:

• .... para a refeição, que se lhe fornecerá, a expensas do Estado, em tempo e aposento

convenientes . ;

que se deve emendar:

« •••• para a refeição, á qual, no estabelecimento, se destinará tempo e logar conve.

nientes, li bem da commodidade dos alumnos, que para este fim não preferirem sahir .•

Pag. 290:

( .. ;-. ahi se deixou ficar. . .. • ;

que se deve ·Ier:

• ...• ahi se deixará ficar. . .. •

. ..,
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