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INTRODUÇÃO 
 

A atitude fundamental de quem ousa perscrutar os mistérios da história deverá 

ser a perseguição das fontes originárias, reveladoras do comportamento, da situação, da 

atitude mental e moral, das formas de governo, das estruturas do estado, das relações de 

classe, das formas sociais de produção e das instituições que se lhe deparam no período 

escolhido para análise.  

Desenterrar fontes, mais ou menos desconhecidas, sepultadas e adormecidas 

nos arquivos, cobertas do pó dos muitos anos de esquecimento, não é tarefa que se 

apresente fácil, sobretudo, para quem dá os primeiros passos nos caminhos da 

investigação. Partimos, por isso, com muita humildade para esta empresa, por sabermos 

das nossas limitações, mas cheios de confiança, porque a nosso lado, esteve sempre o 

homem, o investigador, o professor, e sobretudo, o amigo José João Bianchi, inspirador 

e orientador deste trabalho: sem ele, dificilmente, esta antologia estaria nas vossas 

mãos.  

Introduzir e apresentar uma antologia integral de textos pedagógicos do jornal 

instrutivo e literário O Panorama, que persistiu entre 1837 e 1868, é tarefa que nos 

propusemos executar, dentro dos pressupostos acima referidos. 

Conscientes da importância da informação que aqui é revelada e do contributo 

desta para o conhecimento da pedagogia oitocentista, reconhecemos estar perante um 

corpus textual, que acaba de se constituir em fonte. O singelo, mas significativo 

contributo para o conhecimento das ideias pedagógicas, justificam per se a aparição da 

presente Antologia. 

Não é o fim – estamos certos – de uma obra acabada, mas o ponto de partida 

para um futuro trabalho que reclama ser continuamente aperfeiçoado e exaustivamente 

estudado. 

O critério adoptado na escolha dos textos, pretende estabelecer o equilíbrio 

entre uma concepção que concebe o O Panorama, no seu todo, como um jornal 

instrutivo e pedagógico e a outra, mais apertada, que entende o conceito em sentido 

estrito, restringindo o adjectivo “pedagógico” aos textos que falam directa e 

exclusivamente da instrução. O critério – repetimos -, dentro das suas preocupações em 

estabelecer o equilíbrio entre duas posições extremadas, pautou-se pela preocupação de 

dar a conhecer o maior número possível de textos com pendor pedagógico, dentro dos 

limites aceitáveis, de um trabalho desta envergadura. Se pecámos por defeito, resta-nos 
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a consciência de termos levado a cabo um trabalho complementar deste – a digitalização 

do corpus de O Panorama, que será, num futuro próximo, de acordo com as nossas 

intenções, disponibilizado numa página da Internet; se o pecado, vai no sentido inverso, 

os futuros utilizadores da Antologia sempre poderão escolher “o melhor de muito” que 

aqui encontrarem. 

A sequência dos textos na presente Antologia, respeita a ordem pela qual 

aparecem n’O Panorama, ou seja, o respeito pela ordem cronológica. Desrespeitaremos 

pontualmente este critério, sempre que um artigo seja publicado em vários números, e, 

no meio deles, apareça um novo artigo. Um escrito uma vez iniciado, será transcrito na 

integra, sem qualquer interrupção, a fim de preservar a unidade do texto. 

O desconhecimento da autoria de um significativo número de textos, 

particularmente das primeiras séries, resulta do anonimato imposto aos colaboradores, 

timidamente abandonado, a partir de 1843, ao longo da publicação. 

Nas transcrições textuais, não só da revista O Panorama, mas de todos os 

escritos da época procederemos, em nome da unidade da língua, à actualização 

ortográfica do texto, ela se impõe em tudo o que não seja documento de um estádio 

linguístico geral ou dialectal importante. Conservámos, todavia, as formas latinas ou 

alatinadas.  

A detecção das variações de critério ortográfico, não só de autor para autor, mas 

do próprio Herculano seria tarefa inglória, tendo presente que parte das discrepâncias 

poderão ser da responsabilidade dos tipógrafos e não dos jornalistas1. Resistimos, por 

isso, à tentação de mexer na pontuação, conservando-a tal qual nos aparece no original. 

A tomada de decisão a favor deste critério apoia-se em dois artigos de Alexandre 

Herculano retirados de O Panorama, no primeiro dos quais, Herculano queixa-se que 

“uma das coisas em que maiores incorrecções e incertezas aparecem, no comum dos 

escritos, é a pontuação”2. Por tudo isso, manteremos a cadência da pontuação existente, 

tendo-se no entanto efectuado a actualização ortográfica de todos os vocábulos  

No final de cada peça jornalística aparecerá o nome do autor; os anónimos serão 

devidamente sinalizados; quanto aos suspeitos, a autoria será registada entre parênteses 

rectos. 

                                                 
1 BAPTISTA, Jacinto – Alexandre Herculano Jornalista. Amadora, Livraria Bertrand, 1977, p. 117. 
2 Pan 1838, p 219. 
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A recuperação de algumas páginas que Herculano publicou anonimamente em O 

Panorama na condição de jornalista contratado pela Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis é quase insignificante, tendo presente que só no seu primeiro 

contrato, ele deve ter escrito, de acordo com o mesmo contrato, cerca de 375 páginas. 

Mas sirva este esforço, limitado a um jornal (O Panorama), circunscrito aos três 

primeiros anos de vida, do mesmo periódico (1837 – 1839), e centrado, apenas, numa 

temática (educação/instrução), para que outros se entusiasmem e engrossem as fileiras 

daqueles que se propõem dar o seu contributo para a recolha sistemática, que se impõe, 

de toda a colaboração jornalística de Herculano ainda dispersa, não só pelas páginas de 

O Panorama, mas pelas diversas publicações, onde prestou colaboração. 

Resta-nos a consciência de ter feito tudo o que estava ao nosso alcance, dentro 

das limitações temporais que nos foram impostas. 

 
 
 
 

 
Cronograma da publicação de O Panorama 

 
                        Primeira Série                     Segunda Série                               3.ª série 
      I              II              III          IV            V               VI            VII           VIII                   IX  
|__I_ |_____|_____|_____|______|______|______|______|_____|_____|____ |_____| 
  1837      1838     1839     1840     1841       1842        1843       1844        1845     1846     1847     1848 
 
 
 
         Terceira  Série                  4.ª Série 
                                     IX       X       XI      XII    XIII     XIV   XV 
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 1849   1850   1851   1852   1853   1854  1855   1856   1857   1858   1859  1860  1861   1862    1863 
 
 
 
                                5.ª série 
                        XVI   XVII  XVIII 
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I Série 1837 – 1842 
 

1837:  VOL I 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

O objecto da educação consiste em desenvolver e cultivar todas as faculdades 

do homem, por tal arte que venham a preencher o fim para que a natureza no-las 

concedeu. 

Podem-se distinguir as faculdades humanas em três classes, a saber: físicas, 

intelectuais e morais. Dividindo-se, portanto, a educação em três ramos: educação 

física, educação da inteligência, e educação moral. 

Consiste a educação física em dar ao corpo todo o desenvolvimento, a força e 

a agilidade, de que é susceptível, e considerando-o depois como órgão da alma, 

aperfeiçoá-lo, por este motivo, o mais que for possível, porque, em verdade, não é 

somente dos interesses do corpo que se trata na educação física; mas também se buscam 

nela vantagens para o espírito. Os progressos da inteligência e o desenvolvimento da 

sensibilidade dependem, em grande parte, de influências físicas. 

Têm-se visto almas fortes e puras habitar corpos débeis e frágeis; mas, por via 

de regra, a organização viciosa e a saúde quebrada impedem e perturbam os trabalhos 

do espírito, tal como imprimem nos sentimentos íntimos um selo de corrupção. É pois 

de grandíssima importância que se ponham todos os meios para fortificar e tornar sadia 

a constituição das crianças. O gosto da vida laboriosa e a capacidade do homem para se 

dar a ela, raramente se poderão encontrar, sem esta principal condição; e como as 

classes populares vivem em geral dos recursos da sua indústria, seria atraiçoar-lhes os 

interesses vitais, se menosprezássemos curar da sua educação física. 

Para assizadamente dirigir esta e guerrear com proveito os funestos hábitos, 

que a ignorância e as usanças arreigadas ainda contrapõem à razão e experiência, 

cumpre que as pessoas encarregadas da educação da infância possuam noções de 

anatomia, de fisiologia e de higiene popular. 

A anatomia dá-nos a conhecer a estrutura do corpo humano e o uso, delicadeza 

e importância de cada órgão; a fisiologia, explica-nos as funções, harmonia e 

desenvolvimento destes órgãos; a higiene, por sua vez, indicando os meios de os 

conservar robustos e saudáveis, ministra-nos instruções preciosas, que nenhum homem 

Comentário [O1]:  
1837, vol I, p. 4 

Comentário [O2]:  
1837, vol I, p. 4 

Comentário [O3]:  
Para assizadamente dirigir esta, e 
guerrear com proveito os funestos 
hábitos, que a ignorância e as 
usanças arreigadas ainda 
contrapõem à razão e experiência, 
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encarregadas da educação da 
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bem-educado deve de ora em diante ignorar. Têm-se posto de parte semelhantes estu-

dos, trata-se com desprezo a educação física, porque se considera o corpo como fonte de 

todos os vícios, e olhamos os nossos órgãos como instrumentos da corrupção do 

espírito. Falsíssimos preconceitos são estes, dos quais devemos fugir; pois a boa razão e 

a ciência nos ensinam que a alma rege o corpo, e quanto mais se examina a estrutura do 

homem, mais descobrimos ser o corpo humano admirável ainda, comparado com as 

mais belas criações do universo sensível. 

Quanto à fisiologia e anatomia que é necessário geralmente saber, isto é, que 

tem uma aplicação doméstica e popular, daremos delas noções em outro lugar, passando 

agora a falar daquela parte da higiene, que importa imediatamente à educação física da 

infância. Consiste ela na dietética, ou modo de nos alimentar, na temperatura da 

atmosfera, no ar e na luz, no asseio, nos meios de prevenir as doenças contagiosas, nas 

horas da vigília e do sono, do repouso e do trabalho, na escolha das posições do corpo, 

e, finalmente, em toda a maneira de exercícios ginásticos. 

Quanto aos alimentos, bom seria que os peitos maternos fossem para o infante 

recém-nascido, e nos primeiros meses da sua existência, a única fonte da conservação 

da vida, porque maus resultados físicos e morais podem provir da alimentação 

comprada a amas mercenárias. Não entra, contudo, em conta dos deveres maternos o 

sacrificar a existência para cumprir uma obrigação que o é só, enquanto moralmente é 

possível. Depois do sustento primitivo, a melhor alimentação, em qualquer época da 

vida, será sempre a que for mais simples, sendo ao mesmo tempo a hora da refeição 

regular. O mais que neste lugar poderíamos dizer acerca dos alimentos, o guardamos 

para quando especialmente falarmos da higiene popular. 

Os edifícios destinados para escolas ou colégios devem ser voltados ao poente, 

tomando as necessárias precauções para quebrar a força do sol nos meses calmosos. 

Cumpre que estes edifícios sejam colocados em alturas, onde o sopro dos ventos possa 

renovar facilmente a atmosfera, e construídos de modo que a humidade os não torne 

mal-sãos e que, ao mesmo tempo, recebam o ar e a luz em torrentes, por meio de janelas 

espaçosas. Nas escolas onde se reúnem muitos indivíduos, o ar fica continuamente 

viciado, daí a necessidade de ser continuamente renovado. 

O desasseio é uma das primeiras causas da corrupção atmosférica, pelo que é 

necessário vigiar muito as crianças a este respeito. Na idade infantil, o homem não tende 

para ser asseado, nem para deixar de o ser, e a educação é que o faz seguir por um ou 

por outro caminho. Habituados à limpeza, as crianças a amarão constantemente na vida. 

Comentário [O4]: doetetica 

Comentário [O5]: Quanto aos 
alimentos, bom seria que os peitos 
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mercenárias. Não entra, contudo, 
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O mais que neste lugar poderíamos 
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popular. 
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Deve-se cuidar nesta parte da sua educação, por tal arte, que se lhes vigie 

constantemente a limpeza dos vestuários, dos hábitos da vida comum e do corpo, sem 

que pareça querê-los constranger ao asseio, correndo o risco de serem limpos, não por 

gosto, mas só por costume, o qual poderia facilmente perder-se. 

As horas do sono e do repouso cumpre que sejam regulares e proporcionadas à 

idade e forças das crianças. Na juventude ou na virilidade, pode o homem variar o 

tempo do repouso e encurtar-lhe ou prolongar-lhe a duração, sem que dali resulte dano 

sensível para a saúde, como a experiência nos mostra; porém, na infância não acontece 

o mesmo, e sobretudo, quando assim não fosse, bastaria a razão de que nesta época da 

vida é sempre danoso o hábito da irregularidade. 

Quanto aos exercícios ginásticos daremos sobre eles um artigo especial. 

[Alexandre Herculano] 

 

INSTRUÇÃO POPULAR    

Uma observação muito simples basta para demonstrar a necessidade e a 

utilidade da instrução popular, bem como para combater vitoriosamente e reduzir ao 

silêncio os amigos e defensores da ignorância do povo. 

O homem não é ligado a deveres e obrigações, senão porque é um ser moral; e 

não é um ser moral, senão porque é inteligente. Os deveres do homem nascem e morrem 

com a sua inteligência. O menino no berço não tem deveres, tal como o insensato tam-

bém os não tem, assim como o bruto. Se o homem perde o uso da razão, os seus deveres 

cessam ou ficam no entretanto suspensos; e só renascem, quando ele recobra o seu juízo 

e a sua inteligência. 

Para que o homem, porém, conheça e possa cumprir os seus deveres, requer-se 

um certo grau de cultura em suas faculdades. Sem isso, nunca ele poderá bem governar 

a sua casa, nem educar convenientemente os seus filhos, nem dar prudentes regu-

lamentos e conselhos à sua família, nem prestar aos seus semelhantes os serviços que 

dele devem esperar, nem, finalmente, render verdadeira, razoável e digna homenagem 

ao seu Criador. 

Comete, pois, um perigoso erro - direi mais - comete um grande crime quem 

se opõe a esta tão necessária e tão fácil cultura. Convém antes aconselhá-la, promovê-la, 

favorecê-la; convém trabalhar incessantemente na instrução de todos os homens, sem 

Comentário [O6]:  
1837, vol I, p. 36 

Comentário [O7]:  
1837, vol I, p. .37 
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excepção alguma; derramar a luz dos conhecimentos úteis, de maneira que a sua 

benéfica influência chegue a todas as classes da sociedade. 

Mas não nos enganemos, confundindo as ideias que estas palavras exprimem. 

Quando desejamos, por exemplo, que os homens destinados para o execício da 

lavoura, para as artes fabris, para os vários misteres da sociedade saibam ler, não 

queremos que eles se habilitem para ler muitos livros, para gastar nisto a vida, para 

virem a ser grandes letrados: não pretendemos encher o mundo de sábios e eruditos. 

Cumpre ter ideias mais justas da instrução que recomendamos, e dos resultados que dela 

pretendemos obter. O nosso fim é, tão-somente, que cada indivíduo tenha os meios de 

empregar, com maior proveito seu e da sociedade as faculdades que Deus lhe concedeu: 

que tenha os recursos de que pode precisar, em qualquer situação em que a Providência 

haja de o colocar. 

Os meninos pobres, que frequentam as escolas elementares, tiram desde logo a 

grande utilidade de livrar-se da ociosidade, da distracção e dissipação do espírito, dos 

perigos de uma vida vaga e desocupada, da inclinação para o jogo e dos folguedos 

tumultuosos daquela idade. Ao mesmo tempo vão contraindo o hábito da aplicação, da 

ordem, da obediência, do amor do trabalho, da piedade e da recíproca afeição de uns 

para com os outros, etc. 

Além disso: a simples instrução de ler, escrever e contar, desenvolve, pouco 

ou muito, nos meninos as suas faculdades e dá-lhes um certo grau de cultura moral. Os 

homens, que têm aprendido aquelas artes, ainda quando em toda a sua vida não abram 

um só livro, sempre serão mais inteligentes, mais dóceis, mais razoáveis e, 

consequentemente, melhores e mais hábeis oficiais de seus ofícios do que aqueles, cujas 

faculdades se têem conservado como entorpecidas no meio da grosseira e estúpida 

ignorância. 

Ultimamente, se alguns destes meninos pobres saírem das escolas com uma 

grande e bem determinada propensão para os livros e para os estudos, o que, 

certamente, se não verificará na maior parte, nem por isso a sociedade perderá. Muitos 

homens se têm colocado por este modo numa ordem superior à sua primeira condição e 

têm feito relevantes serviços às ciências, às artes, aos estados e à humanidade. Quanto 

mais, que há livros, cuja leitura é sempre boa e útil, e talvez, necessária em qualquer 

situação ou estado do homem. Os meninos que frequentam as escolas, aprendendo bem 

o seu catecismo, dão o primeiro passo para o amor da religião; depois de grandes lerão 

com gosto e utilidade o divino Evangelho… prouvera a Deus, que todos gastassem nes-

Comentário [O8]: Leitur é o 
ócio do trabalho físico 
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ta admirável lição uma hora de cada dia! Outros lerão, também com fruto, as obrinhas 

elementares e populares, que tratam de seus ofícios, artes e misteres. O hábito destas 

leituras influi pouco a pouco nos costumes e é um dos meios de evitar os vícios, que 

acompanham a ociosidade. Tais são os resultados da primeira instrução. Temos visto 

pessoas, aliás sensatas, recear e reprovar a propagação do ensino popular por um bem 

estranho motivo. Dá educação (dizem eles) ao filho de um artífice, de um agricultor: ele 

deixará logo a profissão de seu pai. - Quando a instrução se fizer comum, ninguém que-

rerá exercer ofícios humildes e laboriosos.  

Parece, na verdade, incrível que haja homens tão pouco reflexivos, ou tão 

preocupados, que dêem peso a tão fútil objecção. 

Se um homem rico (por exemplo) chamar a sua casa o filho do seu quinteiro, 

ou de um oficial pobre, o mandar educar com seus próprios filhos, o fizer trajar vestidos 

ricos e preciosos, lhe fizer aprender as línguas sábias e as artes de luxo, parece natural 

que o menino venha com o tempo a desdenhar do estado, da vida, do ofício de seu pai; 

que lhe seja penoso e repugnante lançar mão ao arado, à enxada, ao machado; que senão 

julgue igual, mas superior aos seus vizinhos; até que venha a desejar e a pretender 

empregos. 

Mas se aquele homem rico tiver uma generosidade mais ilustrada; se, em lugar 

de dar ao menino pobre uma educação brilhante, mas perigosa, estabelecer na sua aldeia 

uma escola elementar, a que possam concorrer todos os meninos pobres, e onde se não 

ensinem estudos alguns supérfluos, por certo que todos os meninos que a frequentarem, 

receberão aí princípios religiosos, ideias e máximas morais, regras de bons e virtuosos 

costumes; todos aprenderão a ler, escrever e contar. Todos saberão bem o seu 

catecismo, e respeitarão as obrigações religiosas, civis, e domésticas; nada os excitará a 

abandonar, ainda menos a desprezar o ofício de seus pais. Nada concorrerá para alterar 

essa igualdade, que se deseja conservada: enfim, não haverá na aldeia senão uma única 

diferença — que os seus habitantes serão mais inteligentes, e menos ociosos, que terão 

mais juízo e mais probidade, que valerão, consequentemente, um pouco mais que 

dantes. 

EDUCAÇÃO MATERNA   

O que é a mulher? - O que é este ente a quem devemos o existir, que guia os 

nossos primeiros passos ao sair do berço, e que, assemelhando-se a um anjo consolador, 

vela por nós até descermos à sepultura? Os rudes Francos, saídos dos bosques da 

Comentário [O9]:  
 
1837, vol I, p. 62 
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Germânia, em vez de estabelecer a mínima analogia entre os dois sexos, estavam antes 

persuadidos de que a mulher era de uma espécie privilegiada pelo céu, e não duvidaram 

de havê-la por instituidora e mestra de suas tribos guerreiras. Estes bárbaros (nome que 

nós lhe damos) tinham com o seu bom e singelo juízo conhecido que onde 

resplandecesse a ternura materna, aí residiriam todos os elementos do progresso e 

ventura da humanidade. Brevemente desbordada dos seus direitos sagrados e limitada, 

em cambio da veneração religiosa que lhe coubera, unicamente aos cortejos de ridículo 

e culpado galanteio, a mulher foi constrangida a abandonar a sua missão de benfeitora. 

Contudo, sem embargo da nossa injusta e desassisada usurpação, ainda podemos 

certificar-nos de que com isto nos privamos nós mesmos de grandes vantagens. 

Com efeito, saindo-lhe das mãos, para cair nas do homem, as crianças 

degeneram logo: a nossa aspereza murcha-lhes as graças: o espírito torna-se-lhes, 

inflexível e brigoso: esmorece-lhe a esperteza e a perspicuidade, e muitas vezes somem-

se ambas para darem lugar à torpe ignorância, ou às tristes consequências de uma 

educação viciosa. 

De que nasce isto? — De ser incapaz o homem de desenvolver nelas as 

primeiras faculdades, sendo tão hábil em aperfeiçoar a própria espécie: assaz afastado 

da infância pela sua situação social, ignora que sentimentos deva excitar, as molas que 

há-de mover, nem sabe adivinhar as precisões destas tenras inteligências, cuja 

linguagem desaprendeu, nem dirigir-lhes as vontades, nas quais já não sabe ler. As mães 

e só as mães podem aquilo que nunca o homem será capaz de tentar, com bom sucesso; 

pelo menos até a época, em que o infante, já mancebo, se possa aproveitar das suas 

lições científicas. Entreguemos pois ao cuidado das mães o exercer as funções para que 

a natureza as criou. Não nos envergonhemos de confessar que nos enganámos em 

encarregarmo-nos de um ministério, para que não temos vocação; regeneremos 

fundamentalmente a sociedade, e em vez de nos arrepender disso, persuadamo-nos de 

que nos havemos de congratular desta prudente resolução. 

Mas para tornarmos a tomar esta natural senda, nenhum meio desprezemos: 

cumpre-nos despertar no espírito das mães o sentimento dos seus deveres, aplanar-lhes 

todas as dificuldades, que poderiam pôr-lhes barreiras, não ao valor, mas à modéstia. 

Muito podem elas, se quiserem! É o coração da mulher tesouro de afeição infinita - 

deixemo-nos de desdenhar de suas tentativas úteis, que assim virá uma nova era de 

regeneração ao mundo. 
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Não deve a mulher cessar um instante de ser mãe; e, visto haver a Providência 

posto a seu alcance tudo o que é essencial à existência de seus filhos, cumpre-lhe abster-

se de entregar a peitos mercenários o cargo de lhos sustentar, salvo quando nisso perigar 

a sua vida: tão sábia e previdente é a natureza, que raras serão as que possam alegar 

razões legítimas, para se desobrigarem deste sagrado dever. 

É pois necessário que a mãe crie seus filhos: a sua ternura lhes deve ministrar 

todos os socorros: importa que esta responda ao seu primeiro balbuciar; para que eles 

não ouçam senão palavras de amor. Um abuso que devemos apontar aqui -, e a que não 

chamaremos crime, porque nasce de intenções puríssimas -, é o mau costume, que 

tomam as mães, de estropear todas as palavras que ensinam às criancinhas. Que querem 

dizer estas expressões, em que se corrompem os elementos da linguagem? Porque 

inventam para os seus pequenos ouvintes um idioma de que nunca eles se hão de servir? 

Crêem acaso que às crianças é mais fácil pronunciar palavras que ninguém entende? — 

Enganam-se muito se de tal se persuadem. Devem, portanto, deixar-se dessa geringonça 

que não serve senão para lhes retardar o falar corrente, que é o fim que elas pretendem 

alcançar. 

Quando a criança começa a falar, novos deveres recrescem à mãe, e então se 

torna importante a sua missão de mestra; porque dessa primeira educação, que lhe vai 

dar, depende a sorte futura do discípulo. Raras excepções contrastarão os nossos 

princípios; mas porque se tem visto alguns homens com excelentes disposições 

triunfarem dos obstáculos que a estas se lhes opunham, e caminharem por estradas que 

na infância lhes não haviam sido apontadas, deveremos dali tirar argumentos contra a 

verdade? — Não: — nem receamos afirmar que os vícios, os defeitos, e até a 

inabilidade, nos provêm de terem dirigido mal os nossos primeiros passos. É pois 

necessário que bem cedo as mães lancem no espírito dos filhos sementes de sã moral: é 

preciso, diz Plutarco, tornear-lhes e afeiçoar-lhes os costumes, visto que esta idade tenra 

está apta para receber toda a casta de impressões; e que lhes estamparemos facilmente 

nos corações tudo o que nos aprouver. Por este motivo, Platão judiciosamente adverte às 

amas que não contem a esmo às crianças toda a sorte de fábulas, porque isso lhes 

recheará as almas de desvarios e erradas opiniões. Todo o apreço que se fizer destes 

prudentes conselhos será ainda pouco; de feito, porque vemos tão pouca gente dotada de 

sã razão? Porque vemos tantos engenhos corruptos, cujas ideias desdizem umas das 

outras, e não geram senão erros e destemperos? É porque acerca deles se não praticaram 

estes assisados preceitos. 
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Nem admitimos a desculpa, com que nos viriam, de que é preciso entreter as 

crianças e ocupar-lhes a atenção, para os distrair dos primeiros padecimentos; e que o 

mais eficaz modo para o alcançar é o empregar tais meios. — Erro miserável é este! A 

verdade, ou a mentira, tudo é novidade para a criança; o atractivo que credes que esta 

acha nos vossos embustes graciosos, acharia na verdade, sem ser necessário danar-lhe a 

inteligência. Verdade, e só verdade: eis a única estrada que se deve seguir; o que dá 

hombridade ao homem é unicamente objecto da educação. 

Não basta que as mães acelerem, por todos os modos, o momento em que 

possam comunicar ideias aos seus filhinhos; não basta fazer com que eles amem a 

verdade: é necessário criá-los logo como quem tem de viver com os seus semelhantes. 

Grave erro é acreditar que a infância não tem aptidão para receber impressões morais; 

por muito pouco desenvolvida que esteja a nossa natureza, há nela um tal sentimento de 

liberdade e de independência, que muito cedo percebemos que perderíamos uma e outra, 

senão as respeitássemos nos outros. 

Houve filósofos que pensaram ser o sentimento religioso a fonte da moral: 

houve outros que assentaram que desta provinha aquele. Sem disputar aqui acerca dos 

dois sistemas, diremos, que o sentimento religioso tarde aparece no homem, enquanto a 

moral parece que é uma necessidade inata nele; do que se conclui que é preciso cultivar-

lhe este gérmen cuidadosamente. Nunca seria cedo demais para as mães trabalharem por 

afeiçoar os tenros corações dos filhos, de modo que compreendam todas as vantagens, 

que de futuro colherão da moral: a verdadeira educação materna consiste em ensinar-

nos que sejamos benévolos para com os nossos semelhantes, que amemos todo o bem, e 

que respeitemos tudo o que é digno de se respeitar e venerar. 

Devem porém ir nisto com tento, e como quem busca diverti-los, aproveitando 

todas as circunstâncias para delas fazer nascer uma educação fecunda, e guiando a alma 

das crianças por tal arte, que venham a amar tudo o que pode aperfeiçoá-las. Devem pôr 

a mira em afastá-las do hábito de se servirem de termos baixos e desonestos, porque - 

como dizia Demócrito - as palavras são a sombra das obras. Que havemos de esperar de 

crianças cuja boca se acostumou a servir-se de termos, que breve lhes corrompem até os 

melhores sentimentos? 

Nisto fica, cerrado o primeiro grau de educação materna: com efeito o infante 

já sabe exprimir o que sente: não se transviou a sua inteligência: sãs doutrinas 

alimentaram o seu tenro coração: cresça: que a sociedade não se envergonhará de o ter 

por membro: mas a coisa não pára aqui: o interesse pessoal leva-o a outros estudos, 
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necessários, segundo as nossas instituições políticas: será homem honrado: mas cumpre 

também que seja instruído: nestes deveres entra ainda em parte o ensino materno; aqui, 

pois, começa a instrução que a ela toca dar-lhe. 

O que vem a ser a instrução? Vem a ser em suma os princípios necessários 

para em nós se desenvolverem as faculdades da reflexão: o seu alvo é guiar a nossa 

inteligência até onde pode chegar. Difícil é, diz Nicole, dar regras gerais acerca da 

instrução; porque é necessário proporcioná-la aos diferentes graus de luz e trevas, que 

variam segundo as diversas castas de entendimentos: podemos dizer, que, sendo a 

instrução das crianças dependente sempre dos sentidos, importa, quanto for possível, 

que se lhes ligue aos sentidos as lições que recebem, e que estas se lhes dêem, não só de 

ouvido, mas também de vista, porque nenhum sentido há, que mais vivas impressões 

produza na alma ou que gere ideias mais claras e distintas. Acrescentaremos agora, que 

este ponto é um dos que mais se tem desprezado no ensino e que desassisadamente nos 

havemos embrenhado por teorias incertas, ao passo que era mais natural e profícuo fazer 

com que as crianças se instruíssem pelos sentidos em tudo o que pudesse ser. 

De futuro falaremos acerca desta instrução primária de que as mães devem 

encarregar-se. 

[Alexandre Herculano] 

 

DA EDUCAÇÃO INTELECTUAL       

A educação intelectual e a educação moral tratam da alma, como a educação 

física trata do corpo. 

A tarefa da primeira é compor a inteligência, isto é, dar-lhe os necessários 

conhecimentos e capacidade para desempenhar o papel que tem de representar na cena 

da vida. 

A inteligência manifesta-se primeiro pela atenção, que não é outra coisa mais 

do que a inteligência aplicada a uma coisa, concentrada em um só objecto. A atenção 

comummente é excitada por uma sensação, isto é, um sentimento de prazer, ou de dor, 

ocasionado por um objecto externo, por uma impressão qualquer sobre o corpo, por um 

objecto, que impressiona algum dos nossos órgãos. A inteligência, avisada pelos 

sentidos, percebe o objecto, e este acto de percepção dá-lhe a ideia de uma coisa, 

quando a atenção se dirige alternativamente a duas coisas, ou duas impressões, ou duas 

sensações, a inteligência sempre activa, sempre diferente das sensações e das 
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impressões, está em estado de as comparar. Da comparação passa ao juízo; pronuncia-se 

sobre a relação que existe entre uma e outra coisa, e diz que uma coisa é melhor ou pior 

do que outra. De muitos juízos se compõe um raciocínio. Todos os homens são mortais 

- eis aqui um juízo; eu sou homem - aqui está outro; ambos me conduzem a esta 

conclusão: logo eu sou mortal. 

O raciocínio umas vezes é curto, outras vezes longo. Examinado miudamente 

reduz-se sempre a alguns juízos, dos quais tiramos uma conclusão. Esta casa me 

convém. Estas palavras encerram um raciocínio completo, que pode desenvolver-se 

desta maneira; Eu sou um negociante, tenho muitas fazendas, preciso uma casa com 

grandes armazéns, que esteja situada num bairro bem frequentado; ora esta casa reúne 

todas estas vantagens, logo esta casa me convém. 

Ninguém há que não esteja em circunstâncias de fazer este raciocínio. O povo 

os faz muito subtis. Toda a gente discorre, toda a gente está obrigada a discorrer. Para 

fazer uma panela de feijão é necessário um raciocínio mais complicado do que este que 

citámos. Portanto, é inexactíssimo dizer que o hábito de discorrer é funesto: o que deve 

ser proscrito é discorrer mal, e nunca o usar da razão. Nada há tão funesto como 

raciocinar mal, porque se não delira senão por paixão ou por ignorância, inimigos 

pérfidos da espécie humana. 

É importantíssimo recomendar ao homem que se habitue a discorrer, e desde a 

infância encaminhá-lo, para se acostumar a observar bem as suas impressões e 

sensações, a tomar boa conta das suas percepções, a formar ideias bem claras, bem 

completas, a comparar as coisas com toda a atenção e por todas as faces, a não proferir 

juízos senão com perfeito conhecimento de causa, e a não discorre senão sobre juízos 

bem exactos. 

Longe de desgostar ou de cansar as inteligências tenras, nada as recreia tanto 

como os exercícios de comparação e de raciocínio. Nas escolas da Suiça, da Alemanha e 

da Holanda usam muito destes exercícios. 

Porém, debalde a nossa inteligência se enriqueceria com percepções, ideias, 

juízos e raciocínios, se não tivesse a faculdade de os conservar, e de os recordar quando 

precisa. Mas todos sabem que ela possui esta faculdade, a que chamamos memória. 

Também é sabido que as nossas ideias chamam naturalmente umas pelas outras, ou por 

algum ponto de parecença ou de contraste ou por outras causas. O caso é que esta 

associação natural das ideias e estas reminiscências involuntárias prestam à memória 

um grande auxílio. 
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A estas faculdades a nossa inteligência ajunta outra, isto é, a de combinar as 

nossas ideias de modo que faça novas cremações ou imaginar coisas que não existem, 

ou que pelo menos não existem como nós as imaginamos. Com os rochedos e as 

árvores, os homens e as cores, que tem visto, executa o pintor uma paisagem, que tem o 

merecimento da novidade, e é uma espécie de criação produzida na tela ou na madeira. 

O músico combina por um modo análogo os sons que recebera pelo ouvido, e compõe 

sonatas e árias, que jamais os rouxinóis trinaram. O arquitecto combina pedras, vigas e 

tábuas, para fazer uma casa, e assim cria palácios, como os poetas os concebem na 

imaginação. 

Também se fazem ataques à imaginação como à razão; também do mesmo 

modo a temem: é uma louca, e desvairada, dizem; e com enfeito às vezes assim é; mas 

por isso mesmo é necessário explicar bem à mocidade o que ela é, o que pode e deve 

ser; o que tem e o que não tem de razoável em si. 

É este o dever da educação intelectual; ela deve explicar as faculdades da.   

inteligência e exercitar cada uma de modo que venham a ser tão úteis ao homem como 

Deus quer. Quem ataca a imaginação, que nos é precisa a cada passo na vida, não tem 

razão: mas quem combate a imaginação, que se diverte em extravagâncias e em sonhos, 

que doidamente lisonjeia a camponesa com a prospectiva de ser um dia princesa, e o 

pastor com a de vir a ser grão senhor, esse sim que tem razão de sobejo. Dizei aos 

meninos o que é a imaginação, o que ela vale e não vale; ensinai-os a sujeita-la à razão e 

obrareis muito melhor do que proibindo-lhes a leitura de certos livros. Há, sem dúvida, 

alguns que se não devem consentir: os maus livros são como as más acções; tanto se 

hão de combater uns, como as outras. Todavia é necessário compreender que para 

ambas estas coisas desaparecerem não basta proscreve-las com violência, é muito mais 

valioso ensinar às consciências novas a detestar o mal. Tal deve ser o resultado da 

educação intelectual, cuja mais bela parte é a explicação das faculdades, que acabámos 

de indicar. 

Esta ciência tem nas aulas o nome de psicologia. Nada importa o nome; a 

ciência é preciosa, porque oferece noções, que nenhum preceptor da juventude, nenhum 

pai de família ilustrado deve ignorar. O mesmo são as regras e os método que nossa 

inteligência deve seguir, aplicando-se à indagação da verdade: estas regras e estes 

métodos constituem uma ciência, mas que é de uso geral, e está ao alcance de toda a 

gente. Chamam-lhe lógica, e o povo tem uma lógica, e tem precisão da sua lógica, como 

a classe superior e como os sábios precisam da sua. O povo segue, mais naturalmente e 
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com mais fruto, as regras da natureza e os métodos do senso comum do que os sábios 

seguem as da ciência. Não podem contudo daqui inferir-se consequências contra o 

estudo. O que se quer dizer é que na lógica científica se tropeça muitas vezes, e que o 

vulgo é de ordinário mais feliz com a sua lógica do senso comum: que esta se aplica 

unicamente às coisas mais ordinárias na vida, e que a dos sábios se aplica a questões 

mais levantadas e dificílimas. 

As pessoas encarregadas da educação da mocidade acharão tanto gosto em lhe 

explicar os métodos e as regras que se seguem no uso das nossas faculdades, como em 

lhe desenvolver a teoria das mesmas faculdades. Com efeito, examinar com os meninos 

até que ponto nos iludem os nossos sentidos, apresentando-nos como redonda uma torre 

octógona1 que está a certa distância de nós; ensinar-lhes até onde, e em que 

circunstâncias podemos acreditar nos testemunhos dos outros; encaminhá-los a 

distinguirem as verdades evidentes das que não o são, as verdades necessárias2 das que 

são puramente contingentes3, é coisa fácil instrutiva e divertida. 

Será ainda mais fácil e, por certo, mais instrutivo firmar cada uma das 

faculdades da inteligência no seu necessário desenvolvimento. 

A sensibilidade desenvolve-se em precisão de estudo especial, compreende-se 

facilmente; portanto, só é necessário explicar bem aos meninos algumas sensações 

fortes, algumas impressões profundas, e fazer-lhes observar bem a percepção que se 

lhes segue e a ideia que esta fornece. Dêmos um exemplo trivial. Pondo na mão dum 

aluno um pêro cozido, alguma coisa quente, faz-lhe uma impressão nos órgãos, causa-

lhe uma sensação de calor; ele observará esta sensação, ou a perceberá: ela lhe dará a 

ideia de um corpo um tanto extenso, um tanto mole, um tanto pesado, e que tem uma 

certa forma, etc. — Portanto, esta ideia abrangerá os elementos das ideias da extensão, 

da resistência, do peso, da rotundidade, etc. 

A atenção, que muito importa cultivar, explicar-se-á também com facilidade, 

distinguindo-a bem da distracção, da desatenção, da dissipação das ideias; observar-se-á 

quanto ela nos ensina dilatando-se, e quanta exactidão e clareza então presta aos nossos 

conhecimentos. Este ponto é de sumo interesse. O que nós vulgarmente chamamos uma 

cabeça vigorosa e bem organizada, não é outra coisa senão uma inteligência habituada a 

concentrar as suas faculdades num só objecto: as cabeças frágeis são as incapazes de se 

                                                 
1 Figura de oito lados. 
2 Deus é justo, é uma verdade necessária. 
3 Paulo é avarento, é uma verdade contingente, i porque não é força que Paulo seja avaro. 
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aplicarem a coisa alguma seguidamente, e com atenção. Já se vê de que importância é 

estimular e fortalecer bem esta faculdade, que é a primeira de todas. 

Na educação dos meninos de contínuo lembram-lhes a atenção; porém 

recomendam-lha quase como se manda a soldados apresentar armas. Dir-se-ia que não 

há mais, da parte dos meninos, do que o quererem. Seria, porém, melhor encaminhá-los 

para o quererem: seria melhor promover, estimular, e entreter a atenção do que regê-la 

imperiosamente. Ela obedece enquanto está de boa vontade, mas dessa forma apresenta-

se por momentos; se continuais a exigir dela por muito mais tempo, sabei mantê-la, isto 

é, excitai-lhe a curiosidade da inteligência; interessai-a, ao mesmo tempo que a instruis. 

Nada de monotonia no ensino. Quando assim tiverdes feito o vosso dever, e ela o seu, 

parai; porque sendo violentada, observaria, apenas, momentaneamente a ordem e 

seguiria mal para diante. 

Para fixar e prender bem a inteligência dos outros, é necessário que a lição seja 

rica de ideias, que produza o seu pensamento d’um modo veemente e claro, que varie as 

suas instruções, e que desça bem, e fique ao alcance daqueles que a recebem. 

O modo por que abusam da primitiva curiosidade dos meninos, a secura das 

narrações que lhes embutem, a inutilidade das explicações que lhes dão, o escárnio que 

fazem dos seus esforços, tudo isto os desgosta, os desmoraliza e assassina na sua origem 

aquele génio verdadeiramente filosófico, que de contínuo os impele a perguntar-vos: 

mas como é isto? … mas como se faz isto? Que admirável método se acharia 

observando os seus primeiros passos, espreitando a sua instrutiva curiosidade, 

alimentando a sua natural aplicação! 

Depois da atenção, que sem cessar lhes pregam e nunca lhes cultivam, a única 

faculdade, a que ainda dão exercício, é a memória. Pelo muito que tratam dela, parece 

que nisto se cifra toda a inteligência e toda a alma. Mas em que a empregam? Em 

palavras e textos difíceis, em frases abstractas, em períodos incompreensíveis, em 

discursos não especificados. O menino aprende tudo, sobrecarregam-lhe a memória com 

milheiros de coisas inúteis, e pensam que fica sabendo algumas quando sai das aulas: 

mas em breve se conhece que de quanto aprendeu nada compreendeu. 

A memória, como é sabido, para ser boa deve receber com presteza, guardar 

com fidelidade, reproduzir com prontidão. Ela é tão dócil que faria tudo isto só com a 

condição de fazerem compreensivas as coisas que lhe apresentam. Eis aqui a regra prin-

cipal. Fazei que vos compreendam, não trateis o homem como máquina: sejam as 

vossas lições escolhidas e bem entendidas. É tempo de desterrar sistemas de frades da 
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Companhia, que, para mal da instrução pública do nosso país, não desapareceram com 

eles. Fazei aprender palavras, que assim é preciso, mas vão a par delas os pensamentos, 

e liguem-se as coisas como convém. Cada palavra tenha um sentido, exprima algum 

facto, alguma ideia, porque são as ideias e os factos que se hão-de explicar e consignar à 

memória 

Não deve a memória cultivar-se à custa das outras faculdades. O juízo e a 

imaginação requerem igual cuidado. O juízo, principalmente falando, é a consciência e 

a razão do homem; ora, na vida humana, não há um instante em que a consciência e a 

razão não tenham que julgar alguma coisa, que decidir algum negócio, que tomar 

alguma deliberação. E como se exporá alguém a falar sem empregar a razão, a obrar 

sem o impulso da consciência? Logo, é restritamente necessário que o juízo seja 

cultivado com o maior esmero e atenção. E como se cultivará? Sobre que recairão os 

seus exercícios na educação primaria? Sobre todas as questões que estiverem ao alcance 

dos meninos, sobre tudo o que ele vê e ouve e lê e, principalmente, sobre a que diz. As 

ocasiões nunca faltam, o que faltam são as direcções, porque os pedagogos e os pais 

estão pouco habituados a estes exercícios. 

Ainda neste ponto quase todos concordam; porém, já não é tão geral a opinião 

da conveniência de exercitar a imaginação; mas somente porque estão a este respeito 

num erro, que já apontámos. Tomam por imaginação os seus delírios, as suas 

extravagâncias e desvarios. Mas é exactamente por que essa bela faculdade é sujeita a 

deploráveis aberrações, que é necessário regulá-la e dizer o que ela é positivamente e o 

que deve ser. A imaginação é senhora quando a razão é serva; porém, isto é uma 

usurpação: ela é que deve ser a serva da razão; auxiliá-la e executar-lhe as vontades, 

pode, aos trabalhos da razão, unir algumas combinações, mas não criar monstros; ela 

imagina pelas imagens o que de antemão recolhera. 

Para cultivar a imaginação, a duas coisas se há de atender: habituá-la a 

reproduzir e representar exactamente as imagens das coisas, e a combiná-las útil, feliz e 

engenhosamente. Todas estas combinações são úteis; e não se creia que ela serve 

somente aos artistas que têm de pintar quadros ou compor peças de música, aos poetas 

que têm de inventar personagens, cenas e discursos patéticos. A imaginação é também. 

útil ao operário, ao cultivador e ao professor de eloquência. O cultor e o jardineiro têm 

que executar mil trabalhos segundo a sua imaginação; o arquitecto, o pedreiro, o 

marceneiro, o tapeceiro, etc., sem cessar, precisam de consultar a sua imaginação. Não 

há homem de ofício, por grosseiro que seja o seu trabalho, que possa dispensá-la; isto 
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explica o pouco sucesso de muitos, o mau gosto e o disparatado de suas obras e a sua 

condição miserável, porque lhes falta a imaginação, ou para melhor dizer, porque a sua 

imaginação, privada das direcções que estabelecem o gosto, os desvaira ou os ilude. 

Pestalozzi, que tão bem compreendeu a educação, porque a estudou de todo o 

coração, porque conheceu o povo e as suas misérias, não fez pouco caso da imaginação; 

e a cultivava principalmente com o desenho linear, mas este desenho não era como o de 

muitos mestres, que se limita a figuras de geometria, à cópia de alguns móveis, de 

alguma peças de arquitectura, ou de algumas máquinas. O desenho linear na escola de 

Pestalozzi era uma arte da imaginação. Longe de restringir os alunos a simples cópias, 

aquele grande mestre provocava pela sua parte combinações de todo o género. 

Convidava-os a compor de três linhas curvas, que traçava num espaço negro, cinco 

figuras diferentes. Depois que os seus alunos tinham executado esta ordem, escolhia das 

figuras, que eles inventavam, uma porção das mais bonitas, mandava-as copiar num 

caderno de modelos, e comunicava-as aos principais fabricantes do seu país, que fi-

cavam muito satisfeitos e aproveitavam esta colecção para os desenhos dos tecidos, que 

saíam continuamente das suas imensas manufacturas. 

Por este, e semelhantes modos positivos, se exercita a imaginação; e são 

milhares de vezes preferíveis aos contos cavalheirescos e de fadas, com que outrora a 

deslumbravam: contos e patranhas que teriam falsificado todas as noções justas e úteis, 

senão houvessem na razão humana um fundo de bom siso inesgotável. 

Fornecer à imaginação muitos objectos, imagens e coisas úteis, enriquecer a 

memória com princípios bem exactos e completos, dar ao juízo, à razão, e à consciência 

a maior rectidão possível, eis aqui a verdadeira educação intelectual. O bom pedagogo 

da mocidade saberá devidamente avaliar a sua importância, e não perderá as ocasiões de 

a desenvolver e cultivar. 

[Alexandre Herculano] 

 

DA EDUCAÇÃO MORAL         

Quando em o nosso N.° 27 se deram as principais regras da educação 

intelectual, foram de volta com elas indicadas as de educação moral: resta, portanto, 

desenvolver estas. 

A educação moral tem por objecto amoldar os costumes, os quais dimanam 

dos sentimentos, e manifestam-se nas acções. 
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Os nossos sentimentos uns são físicos, outros morais; a dor que nos causa uma 

ferida é física, a dor que nos causa a morte de um amigo é moral: porém, a educação 

moral só trata destes últimos sentimentos, os quais procedem de um princípio, ou de 

uma faculdade da alma, a que chamamos sensibilidade. Esta é inerente à nossa natureza: 

foi-nos dada pelo Criador, e é conforme às leis morais que ele assinalou a todos os 

viventes, que têm uso da razão. 

A nossa vontade é a resolução que tomamos de obrar, em virtude dos nossos 

sentimentos. Somos naturalmente inclinados a obrar em consequência destes 

sentimentos, mas não somos forçados, porque podemos examinar os motivos que nos 

dirigem, e temos liberdade para preferir este, ou aquele partido. A educação moral deve 

encaminhar-nos a escolher sempre o melhor, fazendo bom uso da nossa liberdade. A 

tarefa é simples, porém magnifica; porque tanto se avantaja a educação intelectual à 

física, tão superior é a educação moral à intelectual. 

Esta educação demanda um estudo muito severo do homem moral. É fácil 

quando bem encaminhada; mas de ordinário é dificultosa, porque a dirigem mal, e 

porque a abandonam a toda a casta de influências que, ou a paralisam, ou a adulteram. 

Desenvolveremos alguma coisa as ideias, que acabamos de emitir, para que se 

compreenda quantos conhecimentos e atenção requer a educação moral, para ser 

perfeita e eficaz. 

Os nossos sentimentos morais emanam, por uma parte, das disposições 

privativas das faculdades naturais, de que a nossa alma é dotada, e desenvolvem-se, por 

outra parte, pelas sensações físicas da dor e do prazer. Desde os primeiros dias da vida 

se suscitam as nossas sensações e formam os nossos sentimentos. Amamos o que nos 

causa sensações agradáveis, o que satisfaz os nossos apetites naturais, o que lisonjeia os 

nossos instintos físicos: odiamos tudo o que no-los contraria: consideramos o prazer 

como um bem, a dor como um mal. Portanto, o prazer e as dores são as nossas primeiras 

sensações; o amor e o ódio os nossos primeiros sentimentos; as noções do bem e do mal 

as nossas primeiras ideias. 

Estas ideias, estes sentimentos e estas sensações referem-se ao físico, mas é tal 

no homem a conexão do físico com o moral, que do primeiro se aplicam estas primeiras 

lições logo ao segundo. Uma criança ama de todo o seu coração, e com suas mais puras 

afeições, todos os que lhe fazem bem, seu pai, sua mãe, toda a sua família, em suma, 

todos os que se mostram seus amigos: pelo contrário, toma aversão a todos os que se 

mostram seus inimigos. Isto, sem dúvida, será egoísmo, mas é um egoísmo, que a 
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natureza nos dá, que exigem os nossos primeiros instintos, o amor de nós mesmos, o 

instinto da própria conservação. Este instinto, abandonado a si mesmo, desenvolver-se-

ia por modo espantoso e se converteria em egoísmo absoluto; mas sendo bem dirigido é 

o manancial de todas as virtudes. Com efeito o nosso Eu não é o corpo, é a alma, 

espírito imortal de que o corpo é apenas o instrumento. Logo a este EU, a este espírito 

imortal, é que devemos amar em nós mesmos, exercitá-lo e cultivá-lo tanto como o cor-

po, e com mais cuidado do que o corpo, porque é ele quem nos habilita para obrarmos 

bem, para passarmos neste mundo uma vida virtuosa e útil, [e quem] nos prepara para 

mais alto destino. 

É esta a missão que deve desempenhar a educação moral: ela deve vigiar com 

igual aplicação os instintos físicos e as disposições morais, e tanto mais quanto ambos 

se mudam facilmente em propensões ou as propensões trazem os hábitos e as paixões, e, 

tanto estas como aquelas, tomam frequentemente sobre nós império tal, que sempre 

achamos fácil desculpa a seus desvarios. 

Os nossos hábitos adquirem-se em consequência da repetição dos mesmos 

actos: uns naturalmente guiam aos outros, e sirva de exemplo o hábito de dormir sempre 

às mesmas horas. Outros são artificiais ou arbitrários, como o de tomar tabaco. Destes 

nos podemos desfazer, mas pelo que respeita aos outros podemos variá-los, alterar-lhes 

o tempo e o modo, mas nunca extirpá-los inteiramente, quando nascem duma 

necessidade, Eis aqui os hábitos físicos. 

Os hábitos morais são mais difíceis de modificar ou de banir. São menos 

imperiosos, mas alteram mais toda a existência. O hábito da leitura ou da meditação, por 

exemplo, pode cessar sem que soframos muito, até se lhe pode ganhar indiferença, 

porque, enfim, há homens que lhes custa menos largar esses hábitos, do que trocarem as 

horas da comida; porém, as consequências destas mudanças são diferentíssimas. [Com] 

o abandono dum hábito moral começa toda uma vida nova, muda toda uma ordem de 

ideias. O homem, que deixa de ler, ou que deixa de meditar, é ainda o mesmo homem, 

mas a sua alma já não é a mesma; a perspicácia dos seus raciocínios, a rectidão das suas 

concepções, a pureza das suas intenções e a gravidade que o caracterizavam, 

desapareceram com os seus bons hábitos. 

Ora o abandono dos maus hábitos produz o mesmo efeito em sentido 

contrário. Tomemos para exemplo um dos mais notáveis, o de praguejar, tão comum 

nas classes ínfimas da sociedade. O homem que conserva este ruim hábito afecta, ou 

mostra naturalmente um arrebatamento, uma grosseria, uma rispidez de sentimentos que 
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fazem com que se fuja da sua companhia, o que o torna insuportável; mas logo que 

perde este hábito, tudo muda na sua linguagem, como nas suas maneiras, passa a ser 

benigno, razoável, e obsequioso. É o mesmo homem por fora, mas é quase outra alma. 

Os hábitos que mais importa vigiar são os que, para assim dizer, são ao mesmo 

tempo morais e físicos, como o da comida e da bebida. Este é físico na sua origem, e 

como tal permanece, porque é uma necessidade principal da vida, mas o seu abuso tanto 

destrói a organização física como prejudica a moral. 

Outros há que são quase indiferentes, por exemplo a escolha das cores dos 

vestidos; porém, muitos parecem indiferentes, e não o são, como o apertar a mão aos 

nossos amigos: a esta prática ligam-se ideias morais, e então é de grande importância, e 

não deve por abuso praticar-se a toda a hora, sem escolha nem reflexão; porque perde o 

seu prestígio moral, e deixa de significar uma das mais ternas afeições do coração 

humano, a sincera amizade; passa ao rol de uma etiqueta trivial, insignificante como 

outras muitas, e, o que é pior, às vezes dissimulada e traiçoeira.  

A maior parte dos nossos usos de urbanidade nasceu de ideias morais, hoje 

mais ou menos obscurecidas: visto por este lado, o verdadeiro código da civilidade é um 

verdadeiro código de moral; e por isso convém muito abster de familiarizar os meninos 

com as bugiarias das cortesias de mera formalidade; porém ao mesmo tempo inculcar-

lhes a razão, e o valor da bem entendida urbanidade, sincera e afectuosa. Esta 

observação, que talvez pareça minuciosa, é de altíssima influência no tracto da vida 

humana. 

As paixões nascem dos hábitos. Um hábito, uma afeição, que adquire em nós 

certo grau de ardor e impetuosidade, a ponto de fascinar e dominar a razão e de 

falsificar o juízo, é uma paixão. Sendo a razão a lei soberana do homem, sendo a 

imagem da Divindade, toda a paixão que a despreza é péssima e infame. Há paixões de 

sua natureza nobres, e são as que nos arrastam impetuosamente para o bem, permitindo-

nos escutar a razão: tais são o amor da glória, o amor da pátria, o zelo ardente pelo 

próximo. Longe de nós a intenção de as impugnar: aconselhamos pelo contrário que se 

disseminem no coração da mocidade; mas ensinando-lhes ao mesmo tempo a ne-

cessidade de regular as ocasiões e o medo de as manifestar. 

Outras há que se devem prevenir em tempo com escrupulosa solicitude; e o 

único meio é apresentar ideias bem claras e bem completas, das virtudes que lhes são 

opostas. Para preservar da avareza, explicai bem o que é a economia; para afastar da 

paixão pelo jogo, fazei compreender bem o que é o jogo, como simples distracção; em 
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uma palavra, tratai de que os vossos educandos adquiram em moral ideias bastante 

exactas, e bons hábitos bem arreigados; assim oporeis uma barreira contra as paixões 

viciosas no decurso da vida.  

Todavia não há meio da moral mais poderoso do que a vigilância de nós 

mesmos sobre as nossas próprias acções; porque a moralidade não é outra coisa senão o 

bom governo das nossas faculdades. Examinar o que dentro em nós se passa, o objecto 

dos nossos pensamentos, os motivos das nossas acções; tomarmos a [sic] nós mesmos 

conta severa no íntimo tribunal da consciência, submeter a nossa vida a um exame 

regular, calcular o nosso dia pela manhã, passar-lhe revista à noite; eis aqui um grande 

meio de educação e de aperfeiçoamento moral, e que está sempre em nossa mão. Eis 

aqui o que aconselhava e praticava o honrado Benjamin Franklin, o sábio benemérito da 

humanidade. 

Este hábito, tão profícuo, só na juventude pode conseguir-se, porque o homem 

moral está todo na primeira idade: portanto, é nesta que todo o empenho é pouco para 

que os educandos o adquiram e conheçam, e avaliem toda a força e necessidade da 

moral. Milhares de ocasiões se apresentam na vida familiar, para desenvolver as 

disposições da infância. Com a idade, em que os primeiros estudos começam, enceta-se 

também a carreira dos nossos deveres. Em cada dia há uma tarefa que desempenhar, 

uma obrigação que cumprir. O menino as executa prontamente, ou por instinto ou por 

obediência, mas é necessário que se lhe faça compreender a razão por que as deve fazer, 

que se lhe assinale a satisfação que experimenta em obrar bem, para que não fique 

confundido no pego das sensações comuns, A voz interna que lhe diz que deve 

trabalhar, que deve instruir-se, sente por ter obedecido, ou feito um progresso, ou de-

sempenhado uma tarefa, não são outra coisa senão esta consciência que Deus nos deu, 

para reconhecermos a lei que ditou à nossa razão. Esta consciência desponta cedo, mas 

desenvolve-se lentamente, caminha a par da inteligência como ela aumenta ou diminui; 

como ela se ilumina ou se obscurece. 

Suscitado o sentimento geral dos deveres, em toda a parte acha aplicações. Um 

menino está em relações imediatas com seus pais, com seus companheiros, com seus 

preceptores; recebe benefícios duns, serviços doutros, e é alvo das afeições de todos. 

Fazei-lhe compreender quanto reconhecimento e ternura deve a todos em consequência 

dessas relações, mas sobretudo mostrai-lhe com que actos deve ele revelar os 

sentimentos da sua gratidão e das suas afeições, afim de que se não habitue a tomá-las 

como palavras vazias de sentido, e aqueles actos como meras formalidades. 
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São muito curiosas de observar as primeiras relações dos meninos com seus 

camaradas, aí se revelam com igual candura o seu bom coração, ou o seu egoísmo. Ao 

princípio são reservados, mas em breve se entregam à mais afável familiaridade; 

desavêm-se, disputam, contendem depois por qualquer bagatela, à menor ofensa do seu 

amor-próprio; mas também não se demoram em perceberem que lhes é necessário 

transigir e fazer sacrifícios, porque precisam de paz, ou de trégua para seguirem os seus 

mútuos interesses. Também, a princípio são pouco generosos, mas são muito sus-

ceptíveis de generosidade. Naturalmente não se chegam de bom grado ao seu 

companheiro, que a fortuna ou a natureza infelicitou, que é pobre ou disforme; mas, 

quando destramente encaminhados para sentimentos benignos, desenvolvem a 

compaixão, a simpatia e a generosidade. O coração humano é um oceano de virtudes: e 

o coração dum menino é o coração humano com todas as suas riquezas nativas. 

O menino não é de sua natureza modesto. É tímido quando a sua inteligência 

ainda ignorante encontra em tudo dificuldades, porém não é humilde. A humildade é 

uma virtude religiosa e social, que se desenvolve quando o homem entra na sociedade. 

Os meninos se apreciam, e tomam perfeitamente a sua categoria; comparam-se 

reciprocamente nos brincos como nos estudos, e reconhecem de pronto a superioridade 

de uns, a inferioridade de outros, o que se observa principalmente naqueles 

estabelecimentos, onde os regentes têm a criminosa fraqueza de favorecerem os filhos 

dos ricos e dos grandes. Embora lhes prodigalizem prémios e boas notas, os seus 

companheiros sabem firmar muito bem a sua opinião. A escola é um verdadeiro 

remédio do amor-próprio; bem entendido que falamos da boa escola; a má, além dos 

frutos detestáveis, que infelizmente produz, tem o inconveniente de não ensinar os 

meninos a conhecerem-se, nem a corrigirem-se. 

A boa escola também desenvolve os sentimentos de modéstia, de 

sociabilidade, de ternura, de gratidão, de benevolência, que são todas excelsas virtudes. 

A má escola exercita uma influência contrária. As superioridades excitam a inveja, o 

ciúme, o ódio; as distinções mal distribuídas desenvolvem ambição prematura nuns, 

infundem danoso descorçoamento nos outros. Uns aprendem a sacrificar tudo ao desejo 

de brilhar, habituam-se a pavonear-se com desmedido amor-próprio, e seu único 

cuidado é eclipsar até os seus amigos; outros se afazem à preguiça, ao descon-

tentamento, à maledicência, à inveja, e ao ódio. 

Isto é incontestável: mas[é] por isso que na escola se manifestam as paixões, aí 

as deve combater a educação moral. Tudo está na mão do preceptor. Ele deve apontar 
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aos seus alunos as causas do brilhante sucesso duns, e a inferioridade doutros, 

analizadas em sua presença, e demonstrar-lhes que todos são dotados da faculdade da 

atenção, e da capacidade para o trabalho; que na verdade receberam da natureza dons 

diversos, este mais memória, aquele mais imaginação, aqueloutro mais juízo, mas que 

aplicando-se todos com igual regularidade podem todos obter, cada um no seu género, 

notáveis vantagens. Acontece louvarem excessivamente uns, e repreenderem fora de 

medida outros; e isto faz nascer o orgulho, e a preguiça. O preceptor, que conhecer o 

coração humano, se resguardará deste excesso; procurará ser justo e verdadeiro. Não 

evitará por certo completamente o desenvolvimento do ciúme, da maledicência, do 

rancor, da ambição, da vaidade; estes sentimentos dimanam muito naturalmente das 

nossas disposições primitivas para que seja possível aniquilá-los; mas o bom mestre 

ensinará a moderá-los; combaterá os que puder e, finalmente, desarreigará uns e 

mitigará outros. Se os homens não aprendessem ainda moços a moderar o ímpeto 

dalgumas destas funestas paixões; se elas rebentassem pela primeira vez na época do 

maior desenvolvimento das forças físicas, a sociedade dos animais ferozes seria menos 

perigosa do que a nossa. 

O modo mais ordinário de reprimir os primeiros movimentos culpáveis do 

coração é empregar as repreensões, os vitupérios e até as injúrias. E pensam que se 

corrigirá uma criança, que começa mal, prodigalizando-lhe logo todas as qualificações 

dum mau indivíduo, dum homem incorrigível? — Não há erro mais deplorável. A 

criança primeiro horroriza-se vendo fazer de si tal pintura; depois acha-a exagerada, e a 

despreza, ou então julgando-se perdida no conceito público, desespera, e não tarda em 

justificar esse mau conceito, e perde-se realmente. Olhem os mestres o que a história diz 

aos legisladores: não patenteeis uma opinião, um conceito rigoroso, injusto: isto irritará 

os povos contra vós e os impelirá para o mal que suspeitastes. 

Preceptores e pais, quando repreenderdes um menino, fazei-o em termos 

simples e concisos; sede claros e breves; nada de exageração, nada de ênfase, nada de 

ameaças absurdas, que não seríeis capazes de realizar, nada de repetições, de pesados 

sermões. A maior, a mais severa repreensão para o aluno, deve ser a franca exposição da 

vossa opinião recta, contrária ao que ele praticou. Se ele vier a temer a vossa opinião, 

temerá a vossa censura: e a vossa autoridade será omnipotente, se a exercitardes com a 

conveniente dignidade. Nós temos visto sempre nos bancos das escolas que o mestre 

que fala com mais gravidade e brandura é sempre o mais escutado, o mais respeitado e o 

mais amado. Temos visto, pelo contrário, pais e mestres, armados sempre da férula e de 
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palavras ameaçadoras, semelhantes a lobos esfaimados no meio de tímidas ovelhas, 

espraiando-se em injúrias, em exagerações muitas vezes risíveis umas, detestáveis 

outras. O riso sufocado dos meninos e o seu desprezo patente ao passar da trovoada, 

sempre nos pareceu ser o único resultado deste culpável aviltamento do sacerdócio 

paternal. Se reflectirmos na branda susceptibilidade dos meninos, na sua profunda 

deferência aos nossos juízos, que precisão há de frases duras e de esforços violentos? — 

Sem dúvida, deveis reprimir o mal por meios suaves, poupando quanto seja possível a 

punição, e sobretudo fazendo-o detestar pelos seus ruins efeitos. É forçoso confessar 

uma verdade; os mestres, com raras excepções, quanto mais ignorantes, mais severos: o 

homem ilustrado reprime o ardor do seu génio. Pais, vigiai que os mestres, que 

destinardes a vossos filhos, não sejam brutais e estúpidos. Que ensinará um estúpido? 

Como habilitará seus alunos na carreira dos bons costumes aquele que os tiver maus, e 

for brutal por condição?— Não façais simplesmente dos vossos filhos mártires do a, b, 

c. Lembrem-se todos que muito frequentemente, da educação primeira depende a futura 

felicidade da vida. 

[Alexandre Herculano] 

 

1838 : VOL. II 

O SÉCULO – EDUCAÇÃO – ASILOS DE PRIMEIRA INFÂNCIA    

Se no mundo tem havido coisa contraditória por excelência, e se excelência se 

pode dar na contradição, a este século cabe, nessa parte, a primazia. Quem daqui a 

trezentos anos se atirar ao passado em busca de uma época, em que o ente moral homem 

apareça infinitamente variado, onde o crime e a virtude, a nobreza e a vileza de ânimo, o 

valor e a cobardia, a religião e a impiedade se cruzem, e misturem inextrincavelmente 

na mesma nação, na mesma cidade, e até no mesmo indivíduo; quem, repetimos, buscar 

uma tal época, encontrá-la-á, sem dúvida, nesta em que vivemos, e por ventura nela 

somente. Fácil é de achar a razão de semelhante fenómeno. Como Jacob e o Anjo, o 

género humano, dividido, luta consigo mesmo uma luta misteriosa. As batalhas por esse 

mundo pelejadas, e cujo estrondo de tiros e golpes ouvimos diariamente soar, são 

brincos de infância comparadas com as que entre si disputam os entendimentos: 

naquelas, os soldados vão diminuindo, as vitualhas escasseando, as armas quebrando-se, 

o dinheiro desaparecendo: nestas pelo contrário, quanto mais aceso anda o combate, 

mais os ânimos dos contendores se incitam; maior número de voluntários se alista 
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debaixo das diferentes bandeiras: supondes que uma opinião, uma seita, um partido vai 

aniquilar-se? enganais-vos: lá se levanta uma inteligência desconhecida, e estende a 

mão protectora aos que pareciam vencidos. Um livro, muitas vezes, como a enorme 

pedra arrojada por Heitor contra os valos do arraial grego, vem dar a vitória aos que se 

defendiam a custo: os antigos, sem exceptuar os policiados bárbaros, chamados 

romanos; as mesmas nações modernas fora da Europa, não compreenderiam, por mais 

que tentassem explicar-lho, o efeito, que nesta parte do mundo, hoje pode produzir um 

livro. Com Werther cobriu Goethe a Alemanha de suicídios; com a Mania do 

Sentimento os fez ele próprio desaparecer. Schiller com os Salteadores despovoou as 

universidades e povoou os bosques de ladrões heróicos. Lamennais, com as Palavras 

dum Crente, naturalizou as revoluções nos ânimos populares; com os seus escritos 

religiosos assentou o trono papal sobre colunas de bronze, e depois, irado contra a sua 

obra, indignado com afrontas e ignorâncias, desfez as colunas, como se fossem de barro, 

e aluiu o trono de nove séculos, como se fosse de um dia. Assim a mais leve e mais 

frágil coisa do mundo — uma pena — faz e desfaz instituições, costumes, crenças e 

opiniões. Para os políticos era absurdo e impossível o estado no estado, um poder 

independente da sociedade no meio dela: todavia este século tem visto realizar esse 

impossível. Tratam muitas vezes os cabeças da república com o homem da omnipotente 

escritura, para que os não derrube, para que não revolva as turbas, como a tempestade 

revolve as vagas do oceano: do gabinete, as mais das vezes pobre e desordenado, 

daquela a quem Deus deparou, em vez de ouro, o engenho, sai o conspirador, que foi 

pedir um brado a favor da revolta, e entra o ministro, que vai pedir outro brado a favor 

da tranquilidade pública; e o homem dos terrores atira à balança do entendimento, para 

um lado a sua consciência, a sua ambição para o outro: então, Deus o tenha de sua mão; 

porque grandes males, ou grandes bens pode fazer esse papel, sobre que ele vai escrever 

ou bênçãos ou maldições. 

Esta influência, que têm nos actos humanos as ideias escritas, dá cabal razão 

das lutas e contradições do século: as incertezas, em que se vai revolvendo a geração 

actual, são o resultado dessa influência. Por mil livros passa um pensamento, e em cada 

um deles é visto a diversa luz: falso o achou este, verdadeiro aquele: um o teve por 

danoso, outro por utilíssimo: e depois mais dissertadores vieram; e dando-lhe mil voltas, 

o vestiu cada um e adornou por tal arte, que servisse a seus intentos: e esses mil livros 

passaram pelos olhos de um só homem, e este acreditou que tinham razão, ou vinte, ou 

cem, ou todos. Então o seu entendimento, aceitando essa ideia com as condições, que 
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lhe impuseram mil inteligências, assemelha-se ao prisma, que, sem cor própria, reflecte 

todas as cores da luz: assim o cepticismo, comum neste tempo, é continuado, não si-

multâneo; isto é, crê-se agora, e não se crê logo; sustenta-se e impugna-se uma 

proposição, ou um princípio, dentro do mesmo dia, dentro da mesma hora; em ambos os 

casos com uma espécie de convicção, a que chamaremos de reminiscência: pensamos, 

neste momento, como tal livro, que lemos; daqui a pouco pensaremos como outro, que 

também lemos. No geral dos espíritos nenhuma verdade e nenhum erro estão 

profundamente gravados. Daí resulta que as ideias morais são subordinadas à utilidade 

individual; esta é a convicção única profunda do comum dos homens: as suas acções 

aparentemente generosas, o seu entusiasmo, o seu fanatismo, tudo vai bater no alvo do 

próprio interesse: porque para apagar remorsos lá estão as filosofias; para desculpar 

licenciosidades lá estão exageradores da liberdade; para santificar superstições lá estão 

embusteiros religiosos. – Nem tenhais receios; nenhuma de vossas acções deixará de 

achar uma voz que a favor dela se levante, um livro onde já esteja ou defendida, ou 

desculpada. O filicídio cometido pelo velho bruto achou defensores: achou-os o 

parricida Marco Junio; têm-no achado todos os criminosos ilustres, e todos os crimes 

em que alguém tenha interesse. 

Os absurdos e paradoxos morais não eram perigosos, enquanto andavam só 

por escolas e disputas de sábios; mas esse alimento corrupto foi oferecido aos engenhos 

vulgares; e cada vez o será com maior abundância. É necessário que assim aconteça, 

para que a civilização progrida e se derrame; nenhum meio há de instrução popular  

senão a leitura, porque o homem da vida activa, nem quer, nem pode meditar: cumpre 

que leia. E que é o ler, no século actual? É assistir a uma luta de gladiadores 

desconhecidos, em que ora nos interessamos por um, ora por outro. Por tal modo se irá 

derramando o cepticismo entre o povo, com a luz da instrução. Este se despirá pouco a 

pouco das superstições, de erros e de preconceitos; mas a sua vida íntima se tornará 

pálida, cansada e aborrecida. Ele participará também dessas horas eternas de tédio, que 

devoram aqueles a quem por vocação coube o estudo, e, por consequência, o duvidar 

contínuo. O povo será mundificado de ignorâncias; mas não será rico de virtudes, nem 

de paixões generosas. — Pobre povo, mal sabes tu à custa de quantos gozos interiores, 

de quantas esperanças, de quantos sonhos formosos, hás-de ir comprando os progressos 

e a civilização! 

E não haverá qualquer meio para que esta filha dos séculos se incarne nas 

multidões, sem que elas para a acolher no seio arrojem de si a sua crença, as suas 
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virtudes grosseiras, a sua confiança em Deus? — Não haverá um bem, que nos venha 

puro e estreme, sem mescla de depravação? Não se poderá nunca aproximar a criatura 

do criador pelo lado da ciência, sem que dela se afaste pelo lado da bondade e da 

virtude? — Terrível condição da humanidade fora, que a civilização, polindo a  

inteligência do homem, lhe corrompesse ao mesmo tempo o coração. Felizmente Deus 

que inspirou ao género humano a sociabilidade e o desejo do aperfeiçoamento, pôs na 

sociedade o remédio para os males que deviam resultar da imperfeita ciência, única 

possível no desterro do mundo. Na mesma natureza do nosso espírito está esse remédio 

contra o cepticismo, e contra as suas precisas consequências, o egoísmo, e a 

imoralidade. 

Dissemos há tempos, tratando da necessidade de aviventar o cristianismo, que 

ao nosso coração repugna a falta de toda a crença e de toda a fé. Repetimo-lo hoje; 

repeti-lo-íamos um milhão de vezes, se tantas fosse possível. — Não há entendimento 

algum que não formule as suas ideias negativas [se não tem outras] em ideias positivas. 

Pensais vós que o ateu diga — não creio em Deus — e fique tranquilo? Não. Ele reduz 

este medonho pensamento negativo, que o faria desfalecer, em outro positivo, e diz — 

creio que o mundo pode existir sem um princípio absoluto — creio na matéria e no 

movimento eternos. Ele acredita em cem absurdos para não acreditar na verdade, mas 

crê; porque a crença é uma das condições da nossa existência intelectual. Esta condição 

é a que pode salvar, é a que salvará o género humano, se os regedores dos povos a 

quiserem aproveitar, e se tiverem bastante filosofia para não serem filósofos. 

Mas, dirá alguém, como se há-de aproveitar essa tendência dos entendimentos, 

se aí estão os livros e sobretudo os jornais, construindo e derrubando, dividindo e 

pervertendo; se as opiniões encontradas, batendo umas nas outras, como as ondas do 

mar, só deixam à superfície a escuma ou o nada do cepticismo? — Tende mão, porque o 

nosso discurso ainda não está concluído. 

Para os homens de hoje, para esta geração de transições de toda a espécie, a 

crença viva não existe. Como no princípio referimos, as nossas opiniões são todas 

frouxas; dia-a-dia as vamos trocando por outras, que também brevemente deixamos, 

logo que nova ideia nos apareça envolta na mais brilhante luz. Indagai a causa deste 

mal, e achareis que foi tão-somente a educação. 

O que até aqui temos escrito diz respeito talvez a toda a Europa, o que vamos 

dizer pertence exclusivamente ao nosso país; a este povo português, para quem a maior 

parte dos seus escritores só tem lisonjas vis e torpes, ou escárnios cruéis, e as mais das 
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vezes não merecidos: a este povo, naturalmente bom, a quem muitas vezes desvairam, o 

tornam criminoso, para depois o acusarem de crimes. 

A educação: sim, a educação foi em Portugal a causa principal — íamos 

dizendo, a única — do estado de corrupção moral em que nos achamos. Não sabemos, 

até, se tal nome merece esse trato insensato entre as crianças e os seus instituidores, 

entre os pais e os filhos, a que chamamos educação. Minimizar os erros, que nesta 

matéria grassam entre nós, fora objecto dum livro, não dum artigo de jornal, nem de 

bom grado bosquejaríamos esse quadro doloroso; limitar-nos-emos a dizer, que entre 

nós se ensina à infância não o amor, mas o temor: não a fé mas a superstição: não a 

virtude, mas a hipocrisia. Passa a infância, chega a puberdade, a indiferença, e muitas 

vezes o ódio, substitui o temor, a incredulidade a superstição, e se alguma coisa fica, é a 

hipocrisia. — a virtude da praça pública, a virtude para o mundo, e não para a 

consciência. Em tempos de servidão, o poder absoluto dos reis e ministros era para o 

homem o que para a criança fora o pai, o aio, ou o mestre — o temor ficava sendo ainda 

elemento da vida pública: então o clero continha o povo no aprisco da superstição; e a 

superstição também então se julgava elemento social. Quebradas as antigas formas de 

governo, não por nós, mas pelo século, achamo-nos geração livre, com a educação e 

com todas as reminiscências do passado: corrompeu-se o povo, não porque a sua índole 

fosse má, mas porque forçosamente se havia de corromper. Qual é o homem que 

nascido em ferros, e em ferros levado até à idade viril, se não torne licencioso, restituído 

de salto à liberdade natural? Além disso, a superstição, com que geralmente se 

educavam as multidões, veio a juízo diante da nação; e a nação cuspiu-lhe nas faces, 

porque este é o destino de todas as coisas más em si, e só boas na aparência. A 

superstição era a religião do povo, e quem de algum modo amparava e aviventava a 

moral, a virtude e a vida intima dele: afrontada, amaldiçoada, arrastada já, nas cidades, 

pelo lodo das ruas públicas, sê-lo-á brevemente pelas vielas e azinhagas das aldeias, e 

casais. Mas o que ficou em lugar dela nas cidades; o que ficará nos campos? — Nada: 

porque ela era a crença do povo. E podemos-lhe dar outra? — Não; porque a religião só 

se estampa na alma durante os tenros anos; se acreditais nas conversões tardias, podeis 

crer nos mais estupendos milagres. Já agora esta geração assim irá, até se escoar toda 

por esses cemitérios. Nossas esperanças e cuidados dediquemo-los à geração futura. É 

esta que pode, e deve ser regenerada. 

Mas quem nos dará a certeza de que esses, para quem supomos só possível a 

regeneração, chegando à virilidade, não sacudirão de si os princípios e as virtudes, que 
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lhes inculcarmos; como seus pais sacudiram a superstição? Quem nos dará essa certeza? 

A filosofia da história: a observação dos homens. Inoculai verdades num coração 

virgem, e elas o acompanharão à sepultura. Pelo contrário, se lhe ensinardes erros, a 

custo lhos arrancareis depois; e só voltando-lhe a necessidade de crer para alguma 

grande verdade, ou para algum princípio, que vivamente agite os entendimentos, 

levareis a cabo semelhante empresa. Se para esta época não houvesse a ânsia da 

liberdade, o entusiasmo de combater por ela, no campo, na praça, nos jornais, na 

conversação, o povo não teria largado a superstição; e senão, vede se a abandonou 

aquela porção dele, que, aferrada às ruínas do passado, julga que ainda pode viver uma 

vida já acabada, e que reprovam as ideias e a tenacidade do século. 

Na educação, e só na educação, está a possível regeneração moral do nosso 

país. Criai uma raça nova; que a actual viverá até ao fim com seu incurável achaque. 

Curai do futuro. Eis o que nos brada a sisudez, a política, e a filosofia. 

Os nossos maiores, a cuja conta tantas rudezas e ignorâncias lançámos, tinham 

concebido exactamente o que era a educação. Nunca semelhante palavra nos lembra ter 

encontrado em escritor algum notávelanterior ao século 17.°— Criação lhe chamavam; 

e, realmente, o educar bem é assemelhar-se a Deus, é criar um homem virtuoso e útil, o 

qual, aliás, poderia ser um malvado. Daí vinha que o educando se chamava criado: e por 

ventura a denominação de amo, dada ao que educava, a derivavam de amor, meio, em 

nosso entender, único, para dobrar ao bom ensino os corações infantis. Se nas línguas, 

como muitos sábios querem, se revela o estado amoral e intelectual das nações, 

nenhuma linguagem, nesta parte, como a portuguesa, diz quão assisadamente pensavam, 

acerca da educação, os que a formaram e poliram. 

Assentámos a nossa opinião, sobre a necessidade de bem educar a geração 

futura, em fundamentos que nos parecem sólidos. Foi unicamente o que fizemos de 

novo. Quanto à coisa em si, todos concordam nessa necessidade; não há quem não 

clame a favor da educação da infância. Mas que temos feito a bem dela? — Alguma 

coisa na verdade. Em diferentes bairros da capital vereis letreiros que dizem — Asilo de 

Primeira Infância. Mas quem vos parece que mandou pintar essas tábuas, pregoeiras de 

caridade, de amor de pátria, e de filosofia? Serão os poderosos? — Não: que esses nas 

mesas de seus banquetes, nos saraus do luxo e dos prazeres, vivendo só no presente, que 

lhes importa que uma raça corrompida ou virtuosa passe depois deles na terra? — Serão 

os políticos? — Não: que a esses mal lhes chega o tempo para se guerrearem e 

detestarem cordialmente uns aos outros. Serão os filósofos? — Não: que a esses basta-
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lhes escarnecer de quanto é santo, e venerando, e secular, em discursos ou escritos de 

rebombo-franco anglo-algarvio; basta-lhes crerem-se ilustrados, porque chegaram à 

filosofia do século passado, e lá ficaram — Mas, direis vós, se não foram nem po-

derosos, nem políticos, nem filósofos, foram necessariamente homens, porque os anjos 

não desceram ao mundo para vigiar pela infância desvalida. Certo é que os anjos não 

desceram à terra: mas não há ali um ente, bem motejado pela sua ignorância, um ente a 

quem no nosso orgulho julgamos inferior a nós; porque combate com lágrimas, em vez 

de combater com ferro; que responde com submissões a tiranias; cujo coração nós 

rasgamos sem piedade, porque as amarguras lhes vêm aos lábios e ao gesto tantas vezes, 

como vem aos lábios, e ao gosto do homem, que se gaba de forte e sofrido? Não existe a 

mulher, fonte perene de brandura e de piedade? — Pois sabei que foram mulheres, que 

estenderam os braços para os filhinhos do pobre; foram elas que disseram, como Jesus 

Cristo: Deixai os pequeninos e não lhes tolhais que venham, a mim; foram elas as 

únicas que ouviram o clamor do futuro, e compreenderam as necessidades do século. 

Há tempos, visitámos um desses Asilos, um desses institutos de bênção e de 

caridade. Se experimentámos sentimentos suaves ao considerar a judiciosa ordenança 

daquele estabelecimento, os seus motivos e os seus resultados benéficos, corámos de 

pejo lembrando-nos de que, enquanto a piedade feminina fundava os Asilos da Infância, 

enquanto mãos débeis trabalhavam por assentar a pedra angular da futura regeneração 

social, nós os homens, nós os fortes, entregues a paixões de um dia, só curávamos de 

derribar o passado e de nos derribarmos uns aos outros, sem nos importar o porvir, e 

nem sequer o presente. Vergonhoso esquecimento, na verdade, e de que os vindouros 

pedirão, sem dúvida, estreita conta à nossa memória. 

Nestes Asilos, abrigo da infância mais tenra e mais miserável, é extremo o 

asseio, boa a ordem, estrita a observância do instituto, excelente o sistema de ensino: ali 

recebem as crianças alimento para o corpo, para o entendimento, e, o que mais novo é 

em Portugal, alimento para o coração. Pouco havia e entráramos na modesta sala, 

destinada ao estudo, quando a certo sinal da mestra comum, todas aquelas criancinhas 

ajoelharam, e levantando as mãos para o céu, entoaram um padre-nosso; era a música 

não tanto para os ouvidos se deleitarem, como para se deleitar o coração. — 

Espectáculo digno de Deus nos pareceu, o ver aquelas duas fieiras de bracinhos 

erguidos, e no meio delas uma mulher, em cujo rosto transparecia a tranquilidade da 

consciência, como a sacerdotisa de um culto, sem altar, sem cerimónias, sem imagens, 

sem incensos, mas puro de hipocrisias, e celebrado por corações inocentes. 
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Ao fim da tarde ainda houve outro canto; um hino, cujas palavras, junto 

podemos perceber, nos pareceram adaptadas àqueles tenros entendimentos. A música é 

um dos mais poderosos meios de educação: ela modifica os corações, e dispõe-os para a 

virtude: é incalculável o benefício que na Alemanha tem resultado deste belo sistema. 

Havia ali, segundo nos disseram, um mestre para as primeiras letras. Não 

aprovámos, porque o homem nunca será capaz de educar criancinhas, este será sempre 

para elas um tirano. Só a mulher compreende um coração infantil. Só ela com 

seu.carinho pode inspirar-lhe brandura de ânimo, e fazer nele pulular o gérmen da 

piedade. Temeis acaso que o homem não seja na vida bem duro de coração, bem 

desprezador de lágrimas, bem carregado de aspecto? — Não o receeis: ele passará pelas 

vossas escolas, pelos vossos liceus, pelas vossas universidades: ele vera o mundo; e 

todos os dias se lhe desvanecerá uma dessas suavidades da infância. Oh! — não receeis 

por ele! 

Estava a sala do Asilo rodeada de quadros iluminados, que representavam 

cronologicamente a história bíblica: estes quadros eram explicados por algumas crianças 

mais espertas e adiantadas. Grande gosto nos causou ver que o conhecimento da Bíblia 

já entrava na educação da infância: preferiríamos, porém, que estes quadros 

contivessem a história do Evangelho; e sentimos não nos permitir, nem o espaço deste 

artigo, nem outras circunstâncias, dar a razão da nossa preferência. 

[Alexandre Herculano] 

 

EFEITOS DA EDUCAÇÃO POPULAR NA HOLANDA       

TRASLADAREMOS a este respeito as seguintes passagens dum relatório feito por 

Mr. Nicholls: 

«Nada pode exceder a limpeza, o asseio pessoal, e a comodidade exterior do 

povo holandês. - Não vi uma casa, uma parede arruinada; uma horta, que não estivesse 

cuidadosamente cultivada. Não encontrei pessoas sujas, ou esfarrapadas, nem um 

bêbado, nem indícios de que a embriaguez seja vício de quaisquer das classes do povo. 

São raros os filhos ilegítimos. Posto que se ande o dia inteiro pelas ruas e becos, é difícil 

ver um mendigo; só encontrei dois, e ainda esses sem muita aparência de miséria. O po-

vo holandês parece ser muito adito ao seu governo; e há poucos países, onde os deveres 

sociais e domésticos se desempenhem com tanta constância e boa vontade. Uma 

escrupulosa economia e cautelosa previsão parecem ser as virtudes características de to-
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das as classes: gastar todo o rendimento anual é uma espécie de crime. Esta mesma 

prudência sistemática tanto reina na indústria, como no comércio, e agricultura; e assim 

o povo holandês está habilitado para se sustentar contra as mais formidáveis 

dificuldades físicas, e para assegurar uma soma de comodidades individuais mais 

copiosa do que provavelmente existe em outros quaisquer países.» 

 Mr. Nicholls atribui em grande parte o estado social da Holanda, 

geralmente satisfatório, à propagação dos meios da educação. A educação na Holanda 

não é compulsória; o desejo geral da instrução, até entre os pobres, a faz procurar. O 

governo limita as suas obrigações neste ponto a regular o modo do ensino; e para este 

fim a inspecção das escolas, o exame e especial autorização dos mestres, estão 

cometidas ao ministério do interior, sob cujas ordens há constantemente um corpo de 

inspectores. Os inspectores dos distritos reúnem-se três vezes por ano, na cidade 

principal do seu círculo, formando uma comissão temporária. O governo, também umas 

vezes por outras, convoca o conselho dos inspectores, que se compõem das deputações 

de cada conselho provincial, para o intento de reverem os regulamentos, ou 

promulgarem novas disposições. Um professor não pode ensinar sem obter primeiro da 

comissão do departamento um atestado de capacidade, precedendo exame, segundo as 

qualificações exigidas; além disto, necessita, para entrar em exercício, da sanação das 

autoridades locais da terra, onde se pretende estabelecer. A todos os professores se 

assegura um rendimento que os livra do dependerem remunerações dos discípulos. Esta 

classe sustenta-se com muita decência e comodidade; e é tida em grande estimação. As 

duas escolas normais, que a Holanda possui, a suprem com professores graduados num 

sistema uniforme de ensino, e que desenvolveram os seus talentos por via da 

competição e estimulo. A estas escolas todos têm direito de mandar seus filhos, ou 

tutelados, sem excepção, ou distinção, mediante o pagamento de certa soma mensal, ou 

fixada noutro prazo igualmente curto. Estas pagas estão reguladas pelas categorias do 

ensino; mas todas, até a classe superior, são pouco pesadas. Quando os pais são tão 

pobres, ou tão onerados de família, que não podem pagar, as autoridades locais os 

aliviam deste encargo: assim os meios de educação estão seguros e patentes para todos. 

Não se praticam abusos, nem parcialidades nesta atribuição de eximir do pagamento: e 

tão zelosos são os particulares em contribuir, e em mandar seus filhos às escolas, como 

o governo e as autoridades em as vigiar, e repartir os benefícios da instrução. Em 

Haarlem, cidade de 21000 habitantes, não havia criança de dez anos que não soubesse 

ler e escrever; e por toda a Holanda vê-se o mesmo. 
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A população da Holanda, em respeito às opiniões religiosas, divide-se em 

católicos, calvinistas e luteranos. Os meninos de todas as crenças vão a mesma escola, 

mas uma vez insinuadas as verdades capitais do cristianismo, e apresentados os grandes 

princípios da religião natural, e revelada, os pontos menores da doutrina, que 

distinguem cada uma das crianças, se evitam no progresso geral da instrução da escola, 

e os deixam para serem explicados pelos ministros de cada comunhão especial. Este 

sistema tem contribuído muito para desvanecer as rixas e malquerenças religiosas, e 

para estabelecer uma educação inteiramente nacional; sendo este objecto o que mais 

atenção e desvelos merece aos inspectores das escolas. 

A Bélgica não oferece um quadro tão vantajoso da educação como a Holanda. 

O rompimento entre os dois países impediu o progresso de vários planos, que o governo 

holandês ia pondo por obra: uma temporária desorganização do sistema de inspecção 

retardou o progresso, e diminuiu o valor da educação, posto que se aumentou o número 

das escolas. 

 

 

DA EDUCAÇÃO E INSTRUCÇÃO DAS CLASSES LABORIOSAS     

VAMOS tocar num ponto, que, como muitos outros neste jornal tratados, ao 

passo que a uns agradará, a outros causará despeito. Fado é este de quem 

desafogadamente diz a sua opinião, sem atender a respeitos humanos. Por escrito e de 

palavra temos recebido, de uma parte, louvores não merecidos pelo que escrevemos, e 

por isso mesmo, de outra parte, amargas repreensões. Se aparece um artigo em que 

brademos a favor da santidade do passado, não falha a acusação de goticismo, e 

obscurantismo, com que hoje se costuma afrontar quem não é destruidor de tudo o que é 

antigo só porque o é; se condenamos tiranias, é quase certo chamarem-nos licenciosos; 

se pretendemos com o nosso débil braço amparar a religião e a moral, que desabam, 

somos fanáticos; se tratamos a história como história, não como lendas de Flos 

sanctorum; se maldizemos superstições, e crimes, e ambições, e ignorâncias, e corru-

pções sacerdotais, somos ímpios; ímpios porque não repetimos os embustes do hipócrita 

e invejoso Bossuet, do perseguidor do divino Fenelon, nem os contos miseráveis do 

ultramontano Barónio. Mas quando nos chega uma queixa sobre qualquer destes pontos, 

logo com ela chega um agradecimento, ou um elogio, pelo mesmo motivo. Estamos 

continuamente fazendo multiplicações do mais por menos, que em resultado dão nada. 
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É certo, que, se publicássemos a correspondência que temos tido há ano e meio, 

faríamos o livro mais curioso, por destemperos, absurdos, e contradições, que haveria 

em todas as literaturas do mundo: daríamos com ele uma perfeita imagem do caos, e 

mais uma ridiculíssima página para a já tão ridícula história do espírito humano. Uma 

anedota poremos, todavia, aqui. No mesmo dia recebemos duas cartas, uma das 

províncias, outra da capital: naquela se nos pedia que aliviássemos O Panorama de 

objectos de artes e economia doméstica; nesta se queixava o nosso correspondente de 

que não fosse O Panorama inteiramente dedicado aos descobrimentos e 

aperfeiçoamentos das artes e da indústria. Felizmente esta correspondência vem com o 

porte pago: tem ao menos isso de bom. 

Devemos, porém, dizer, que, no meio de muitos desvarios, temos também 

recebido úteis conselhos, e observações valiosas, que havemos aproveitado, e que 

continuaremos a ouvir de bom grado; porque os nossos desejos são, em tudo, o acertar. 

Mas o nosso artigo? — Hei-lo, aqui vai… ainda que a alguém desagrade; que 

não é para partidos, seitas e ânimos ferrenhos, ou dissolutos, que escrevemos, mas para 

o comum do povo. É por ele que lidamos, e se caímos em erros [e quem se pode gabar 

de não cair neles?] não o fazemos voluntariamente; e o público nos tem feito justiça — 

como ele a faz — recebendo benignamente esta publicação. 

Ainda não houve em Portugal uma só providência governativa a bem da 

verdadeira instrução. A verdade desta proposição se encontra em todas as reformas de 

instrução pública, feita, no nosso país desde o tempo do Marquês de Pombal. Não 

remontamos mais longe, porque escusado fora esperá-lo antes da época desse homem, 

tão grande quanto tirânico e imoral. Ainda hoje, se exceptuarmos as escolas do ensino 

primário, instituídas, não pelo governo, mas por uma sociedade, que se tem feito a bem 

da instrução popular? — Nada; absolutamente nada. Dali provêm que a mudança de 

instituições políticas, e as reformas legislativas são vãs e inúteis; e as empresas 

comerciais, fabris, e de todo o género de progresso industrial desbaratam-se e morrem: 

dali provém que o povo nada tem melhorado com o gozo da liberdade; porque esta, para 

produzir fruto, carece de bons costumes, e os bons costumes só nascem da instrução 

geralmente derramada. Confiar à superstição e à credulidade a morigeração pública é 

encarregar um cego de guiar uma criança. Não se creia que o povo era melhor e mais 

religioso há cinquenta anos; era sim mais hipócrita, ou mais crédulo, porque o 

despotismo amparando superstições e abusos, pouco lhe importava que se cresse em 

Deus, contanto que não houvesse quem ousasse rir das mais absurdas práticas do culto 

Comentário [O37]: 1838, vol. 
II, p.315 
 

Comentário [O38]: Ainda não 
houve em Portugal uma só 
providência governativa … desde 
o tempo do Marquez de Pombal. 

Comentário [O39]: 1838, vol. 
II, p.315 
Ainda hoje, se exceptuarmos as 
escolas do ensino primário, 
instituídas, não pelo governo, mas 
por uma sociedade, que se tem 
feito a bem da instrução popular 



 33

externo, cuja introdução e voga deploravam, e deploram ainda hoje, os verdadeiros 

cristãos. Actualmente o povo pode escarnecer em alta voz desses erros; mas 

desgraçadamente falta-lhe a luz pura do Evangelho, que não viu, porque nunca lha 

ministraram, nunca lhe deixaram ler a palavra do Mestre, temendo [blasfemos] que o 

Verbo transviasse o homem! E acusa-se o povo: e diz-se que ele está corrompido? — 

Quem o guiou pelo caminho da perdição, senão os mesmos, que hoje são os seus mais 

violentos acusadores ?—Envenenaste-lo no berço e quereis que seja sadio na virilidade? 

Ou ficaria uma nação perpetuamente serva, para que nunca se rasgasse essa venda 

tenebrosa de miseráveis práticas e de credulidade, que fazia as vezes da criança 

puríssima que ensinou o Filho do Homem? — O género humano, que sempre caminha 

avante, deixaria acaso após si esta porção de seus membros, chamada nação portuguesa? 

Não; porque ninguém pode contrastar os decretos da Providência, nem os progressos da 

humanidade. 

Antes de se haverem espalhado na Europa as luzes e os conhecimentos, o povo 

nada era, e servia unicamente para satisfazer as paixões torpíssimas daqueles que 

gozavam do exclusivo privilégio do mando. Foi a instrução quem enobreceu certas 

classes, que até ali eram abjectas e grosseiras, como ainda o continuaram a ser outras 

classes inferiores. Delas saíram os homens que hoje governam, e os que plenamente 

gozam dos benefícios da civilização. Estas classes bem longe estão de quererem voltar 

ao seu primitivo aviltamento e miséria. Porque se recusaria, pois, as classes inferiores, a 

fruição das mesmas vantagens, e a possibilidade de melhorar a sua situação? Não é isto 

menoscabar todos os sentimentos da humanidade, e calcar aos pés a moral, e a religião, 

que fingimos professar? 

Não nos esqueçamos de que todo o bem-estar social nasceu da ilustração, e 

que as multidões, que temos em menos conta do que devíamos, contribuíram 

grandemente para essas mudanças. Não foi, acaso, com a ajuda do povo, que os reis 

esmagaram a hidra do feudalismo; que a Inglaterra fundou um sistema de governo ao 

qual deve a sua prosperidade secular; que vários monarcas puderam reformar o clero; e 

que, enfim, os princípios, hoje assentados entre os homens instruídos e virtuosos, se 

estabeleceram e firmaram? E, então, porque há-de esta classe produtora e laboriosa ser 

excluída dos benefícios da instrução, e da comodidade e satisfação que ela gera? 

Alcançar ilustração e ciência foi sempre o primeiro dever do homem. As 

palavras de Salomão a este respeito não se dirigem a esta ou aquela classe em particular; 

seguindo o exemplo dele, convertamo-las em um preceito moral e religioso para todos 
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os homens. Não só devemos procurar elevar-nos a nós acima dos animais, mas também 

fazer com que se elevem do mesmo modo todos os nossos semelhantes. Privada dos 

socorros da instrução, a criatura humana é uma espécie de fera; e até por experiência 

vemos que, nesse estado, é a pior delas todas. E criaria a Providência o homem para o 

assemelhar aos tigres e leões; e não o destinaria a mais nobres e altos fins? 

Há quem diga que o povo não deve ser ilustrado, porque pretenderia ser mais 

do que é. Mas era isto mesmo que dizia o clero, nos séculos bárbaros, a respeito dessa 

classe chamada média, e dos nobres. Mas ela e eles saíram do seu estado de abjecção 

intelectual, e nem por isso se transtornou a ordem da sociedade, antes se melhorou, 

poliu, e fortificou. Outros repetem, sem saberem o que dizem, que os conhecimentos 

superficiais, únicos possíveis para o comum dos cidadãos, são coisa muito danosa. É 

esta uma ficção, que hoje ninguém poderia sustentar: valeria o mesmo dizer que aquele 

que nada possui é mais feliz do que outro que possui alguma coisa; ou, por diversa 

maneira, que a miséria é de antepor à mediocridade da fortuna. 

Crê-se, porventura, que a ordem e a tranquilidade pública se mantêm mais 

facilmente no meio de um vulgo ignorante e grosseiro, do que entre homens laboriosos, 

que, além dos conhecimentos próprios de seus ofícios e misteres, saibam quais são os 

seus direitos e obrigações, e conheçam alguma coisa do mundo e das suas leis e 

sucessos? — Quem assim pensa vai bater contra a história de todos os séculos. Um 

povo empenado na ignorância e bruteza, será mais fácil oprimi-lo do que governá-lo; ou 

antes diremos que é necessário regê-lo com vara de ferro, para que se não converta 

numa besta-fera; ao passo que o povo ilustrado facilmente se governa, sendo ao mesmo 

tempo impossível oprimi-lo. 

Entendemos por educação e instrução popular a cultivação do espírito, e não o  

ensino das artes fabris ou mecânicas, a que muita gente dá aquele nome. Negar o 

aperfeiçoamento intelectual aos homens, deixá-los na bruteza e na ignorância, é um acto 

imoral, um menoscabo de deveres sagrados, e por consequência um crime. 

Está assente que, sendo em toda a parte o homem escravo do hábito, o seu 

procedimento, quer na vida privada, quer no trato com os outros homens, há-de ser 

dirigido por preceitos constantes e forçosos, e guiado principalmente pelo exemplo. 

Será regular este proceder, se ele vir que reina a justiça; religioso, se a santidade da 

religião não for profanada. Mas, apesar disso, o homem não passará de máquina, se 

carecer de instrução e raciocínio. É, portanto, preciso cultivar-lhe o espírito. 
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Concedamos que o hábito e o exemplo possam fazer as vezes do saber e 

educação; que remédio aplicaremos aos maus exemplos e aos hábitos viciosos? É claro, 

que o seu efeito inevitável será o propagar o mal. Para o prevenir é pois necessário, não 

só ensinar aos homens o que é justo e honesto, mas também, cultivando-lhes o 

entendimento, acostumá-los a atingir a razão porque o justo e o honesto o são, e a 

avaliar quais consequências que tenha esta ou aquela opinião ou acto imoral. Única 

barreira é esta que se possa opor aos desvarios que gera a ignorância. A história nos 

patenteia qual tenha sido a influência da moral política e dogmática no procedimento 

dos homens: todavia nunca existiu dogma algum que adoptado fosse pela maioria do 

género humano, havendo certos princípios de moral, que em toda a parte são acatados e 

seguidos. Mas estes, preciso é entende-los, e estar certo de que são verdadeiros; e isto 

não se alcança sem a ajuda da instrução. 

As pessoas pouco cogitadoras, e destas é o maior número, não consideram que 

os proveitos e cómodos de que a Europa actualmente goza [incalculáveis, se os 

pretendermos comparar com os que dantes gozava] nasceram todos da cultivação das 

ciências e das artes, e que essas vantagens cresceram na mesma proporção, em que se 

foram derramando por mais avultado número de indivíduos a boa educação e a 

instrução. — Não é ensinando, anos a fio, um artífice a executar maquinalmente todos 

os dias a mesma coisa, que se fará dele um oficial de habilidade. E como há-de ele 

aperfeiçoar-se, ou sequer fazer a menor mudança num trabalho que está acostumado a 

fazer do mesmo modo, a bem dizer, desde que se entende? Podem argumentar-lhe, 

mostrar-lhe que é possível trabalhar melhor, indicar-lhe os modos de o alcançar: — 

baldadas diligências! — E porquê? Porque será querer mudar com palavras a 

organização física e moral do indivíduo; será querer fazer um milagre. Para afeiçoar o. 

barro, aproveitai-o enquanto está brando, que, depois de cozido, não podereis dar-lhe 

nova forma. 

Todas as pessoas que têm administrado fábricas, ou lavouras, sabem que as 

maiores dificuldades de semelhantes empresas provém da ignorância dos operários, em 

quem não se encontra, nem a capacidade, nem a inteligência necessárias para 

compreenderem o que lhes explicam, nem a conveniente habilidade para executarem o 

que lhes ordenam; acrescendo a isso as preocupações e o aferro a velhas usanças, 

resultado infalível da falta de instrução. Seria coisa de pasmo o cálculo das perdas que  

sofrem diariamente todos os géneros de indústria só porque os artífices e trabalhadores 

carecem de toda a instrução. 
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Quem pode dar remédio a tamanho mal? O governo, que tem obrigação de 

estabelecer, em todos os concelhos, escolas, onde se ensine mais alguma coisa ao povo, 

do que a ler e escrever mal, quando ainda isto se ensina. Paga o povo miúdo quase todos 

os impostos, ou directa ou indirectamente: seria por isso justo que em proveito dele se 

despendesse alguma coisa: a instrução é hoje uma das primeiras necessidades; 

despenda-se, portanto, uma porção do rendimento público com a instrução popular. 

Persuadam-se os regedores dos povos que uma nação que não está a par do seu tempo, é 

forçosamente uma nação, miserável. 

[Alexandre Herculano] 

 

INFLUÊNCIA DA ECONOMIA DOMÉSTICA NOS COSTUMES E NA PÚBLICA 

FELICIDADE. 

DE TODOS os nossos hábitos morais nenhum embarga tanto o progresso dos 

vícios, ou gera tantas virtudes como a economia doméstica: nem é difícil prová-lo. 

Se entendermos, como devemos entender, pela palavra economia doméstica o 

gastar cada um prudentemente aquilo que tem, se considerarmos como haveres tudo o 

que vale alguma coisa, acharemos imediatamente que o hábito desta virtude gera o amor 

do trabalho e da boa ordem, a temperança, a probidade, a independência, a sinceridade, 

a beneficência a afeição à família, e enfim, todos os outros dotes de alma, que destes 

nascem; veremos, também que só por via dela podem os homens alcançar repouso e dar 

às artes, às ciências e à indústria o argumento que é possível dar-lhes. 

A prodigalidade ou a dissipação das riquezas, quase que gera tantos vícios, 

quantas virtudes a economia produz: quem quisesse contá-los ver-se-ia no caso de tecer 

o catálogo da maior parte dos maus hábitos e misérias que atingiu o género humano. A 

pobreza e ignorância, que nascem do dispêndio desregrado das riquezas, carecem quase 

três quartas partes dos crimes que se cometem por toda a parte. A corrupção, que o 

abuso das riquezas facilita, é uma fonte não menos abundante dos vícios e de misérias. 

Ao passo que a economia doméstica é de todos os bons hábitos o que produz 

mais virtudes, e obsta a maior número de vícios, é também aquele que pode ser tomado 

por mais avultada porção de gente. Não há indivíduo nenhum que não tenha interesse 

em ser económico, logo que lhe seja dado sê-lo; e que, sendo-o, não possa fazer com 

isso grande beneficio, ou a si, ou aos outros. 
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Há virtudes que não se praticam senão em certas circunstâncias, mais ou 

menos raras: a clemência, a generosidade, o amor da pátria, a valentia, e até a 

beneficência, só em certas ocasiões podem exercitar-se. A economia doméstica, pelo 

contrário, pode e deve ser posta por obra todos os dias: é uma virtude de todos os 

momentos, de todas as classes, de todas as profissões, de todas as idades, e de ambos os 

sexos. Pode chegar ao fastígio da riqueza o artífice que souber empregar o seu tempo e 

o seu diminuto cabedal, por pobre que nascesse; e se não alcançar a riqueza, alcançará a 

felicidade. Pelo contrário, o proprietário abastado se tiver o defeito de gastar mais do 

que o que tem de renda pode vir a pedir esmola. Mais seguro, até, parece, e com razão, 

o capital do trabalho e da boa economia do que o de fazendas e casas, ou o de um 

emprego rendoso; que esse, não o tiram os homens; estes, podem aniquila-los as revolu-

ções ou a fortuna. 

Poucos ou nenhuns países haverá, em que falte o trabalho a quem deveras o 

procura por toda a parte; pois, o homem laborioso pode empregar o seu cabedal, o 

tempo, e economizá-lo ou estragá-lo conforme lhe aprouver. Indiferente é o lugar onde 

se vive: as mesmas vinte e quatro horas que o dia tem para o habitante da cidade, tem-

nas para o que mora na aldeia: tudo está no modo como esse tempo se gasta. Disso 

depende a abundância ou a miséria. 

O uso e a aplicação facilitam grandemente o trabalho: chega-se assim a fazer 

mais avultada obra em menor período do tempo. Sendo mais avultada a obra, será mais 

grossa a paga, e poder-se-á poupar mais do que dantes. O que importa que nunca 

esqueça é, que para quem trabalha, o tempo é riqueza, como para o ocioso a causa 

permanente de ruína e pobreza. Se chegarmos a fazer em meio-dia, o que nos leva hoje 

um dia, poderemos poupar o dobro, e o triplo se aperfeiçoarmos o nosso trabalho. 

Empreguemos, pois, toda a nossa energia no exercício do nosso mister: lembremo-nos 

de que o tempo não nos perdoa nem um momento de que não parará à nossa espera: 

caminhará enquanto nós estivermos na ociosidade. Tratemo-lo, portanto, como ele nos 

trata: não deixemos passar uma hora, sem dela tirarmos todo o proveito que podermos; 

porque, [uma vez] passada, jamais poderemos correr para a agarrar. 

O hábito, assim como torna leve o trabalho, assim torna a economia fácil. De 

pouco carece o homem para manter as forças e ter saúde. É o estômago um mendigo, 

que, quanto mais se lhe dá, mais pede. Tudo o que lhe ministrarmos além do necessário 

não servirá senão para nos fazer seus escravos; e se ele chegasse a sopear-nos, sujeitar-

nos-ia a todos aqueles que tivessem posses para satisfazer os apetites dele. Depois de 
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nos ter eivado de vileza, e de todos os demais vícios que gera a escravidão, acarretaria 

sobre nós uma velhice achacada, vergonhosa e miserável. Sejamos, pois, sóbrios, se 

queremos ser livres; porque quem não sabe refrear as próprias paixões é sempre escravo 

das paixões alheias. Sejamos sóbrios, se queremos ser ágeis e robustos; porque as 

doenças que produz a gula são mais numerosas do que as que gera a pobreza. Sejamos 

sóbrios, se queremos ser perspicazes; porque os vapores que sobem do estômago turvam 

o entendimento. Sejamos sóbrios, se queremos ser e parecer alegres; porque a má 

digestão produz o pesar, o aborrecimento e o mau modo. Sejamos sóbrios, 

principalmente se queremos ter família, e não nos esqueçamos de que qualquer 

superfluidade que gastemos é tirada do que pelo tempo adiante serviria para as 

primeiras necessidades de nossa mulher e filhos. É certo, todavia, que para a mocidade 

há uma paixão mais perigosa do que a gula, e vem a ser a vaidade. Para dar mostras de 

abastança e riqueza fingidas, as três quartas partes da gente que há neste mundo 

sacrificam a abastança e riqueza reais: — mau exemplo, para o havermos de seguir! Os 

respeitos que se alcançam, por via de mais aprimorada compostura ou de mais 

arrebicado trajo, são sol de pouca dura. — Nas assembleias, é pelo vestuário que se 

avaliam as pessoas: porém nos negócios, já a coisa corre por outro modo. Nestes, o 

crédito e confiança alcança-se com a reputação de boa economia, e não por se gastar 

com mão larga. Um homem laborioso e reportado, que tem sempre a olho os seus 

negócios e fazenda, terá mais crédito com um trajo grosseiro, do que outro qualquer, 

que não o seja, ainda que ande coberto de ouro e azul. 

Só juntando sem cessar lucros diminutos é que qualquer homem pode esperar 

vir a juntar suficientes possibilidades para sustentar uma família: pelo mesmo modo, 

fazendo sem cessar diminutas despesas é que chegamos a dar cabo de grandes bens, ou 

que nos pomos em estado de nunca os juntar. Quando o artífice receber o salário da obra 

que fez, vai logo arrecadar em lugar seguro tudo o que dele poder poupar. Dinheiro que 

se enterra não dá lucro, e o que se guarda na algibeira derrete-se mais depressa do que a 

prata em um cadinho. A fusão ainda é mais acabada, porque tudo se resolve em fumo e 

em cinza. 

Mas deveremos acaso trabalhar como negros, sem a mínima folga, e sem 

piedade estar a fazer cortes em tudo quanto gastamos? Não: nem é isso o que queremos 

dizer. Ninguém sofreria um contínuo trabalho; mas até do repouso se pode tirar 

proveito. Assim como as pessoas dadas a estudos, ou ocupações mentais de qualquer 

espécie, devem aproveitar os seus ócios em lavores mais grosseiros, cultivando por 
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exemplo, um jardim ou um quintal, com o que revigorarão os membros, do mesmo 

modo as pessoas cujo mister é de trabalhos manuais, podem aproveitar o repouso, 

cultivando o entendimento. Termos ocupadas todas as faculdades ao mesmo tempo é 

coisa que nunca nos sucede, e o mais certo meio de não deixar embotar nenhuma delas é 

exercitar umas enquanto outras descansam. A leitura de um livro bom pode recrear as 

horas de folga que deixa o trabalho manual: esta é uma ocupação que se pode tomar, 

quando outra qualquer é impossível; e tanto mais que para ler sempre se acha lugar 

azado, quer se esteja em casa, quer fora dela; quer no campo, quer no povoado. 

O cultivo do espírito torna o trabalho mais fácil, e alarga a estrada da fortuna, 

embaraçando ao mesmo tempo o progresso de paixões arruinadoras. A vaidade para 

remontar os seus voos carece de largo espaço: logo que topa uma cabeça oca, aninha-se 

nela. Não seja a nossa dessas, se não queremos que ela faça ali seu assento, e trave de 

nós até nos precipitar na extrema ruína. Polindo o espírito, precaver-nos-emos dos 

perigos, para a saúde e para a bolsa com que nos ameaça a sensualidade. Menos custa 

um bom livro, que nos dará prudentes conselhos para toda a vida, do que um bom 

jantar. Se o prazer que nos causa não é tão vivido, é mais duradouro, e nunca nos 

estragará nem a saúde nem o siso. 

 

OCIOSIDADE 

PARECE-ME verdadeiramente a mais imprópria coisa do mundo haver leis que 

castigam muito justissimamente os furtos, adultérios, homicídios, e os outros pecados, e 

não as haver, que punam severissimamente a ociosidade, raiz e princípio de todos os 

males; porque, assim como é impossível querer esgotar uma fonte, sem lhe tomar o 

princípio donde ela nasce, assim é o pretender evitar todos os males, se se não trabalha 

em ordem a que a gente se ocupe em exercícios que refreiem os apetite desordenados. 

 — Paiva de Andrade – Sermon. 

 

 

 

 

 

 

Comentário [O51]:  
1838, II, p. 387 
Ociosidade 
é a mais imprópria coisa do mundo 
haver leis que castigam muito 
justissimamente os furtos, 
adultérios, homicídios, e os outros 
pecados, e não as haver, que 
punam severissimamente a 
ociosidade, raiz e principio de 
todos os males 



 40

1839: VOL. III 

O ABADE DE L’ÈPPÉE       . 

 
FOI este um dos homens que mereceu mais a veneração de todos os 

verdadeiros amigos da humanidade; e cuja memória será perpétua nos anais da 

civilização 

Nasceu o abade de L’Èppée em Versalhes, no mês de Novembro de 1712. — 

Seu pai era arquitecto do paço, e pessoa de talento e probidade. O moço L’Épée foi 

educado para a vida clerical, profissão para a qual o levava especialmente o seu génio 

alegre, brando e pio. Houve algumas dificuldades em o admitirem ao sacerdócio. 

Exigiram dele segundo a prática estabelecida na diocese de Paris, que assinasse uma 

fórmula de fé, na qual, por ser contrária às suas ideias (porque ele era jansenista) em boa 

consciência não podia convir. Foi, contudo, admitido ao diaconato, tendo-lhe sido 

declarado que nunca se lhe dariam as ordens sacras. Esta dificuldade moveu-o a estudar 

leis, mas não se casava, em virtude das suas inclinações para semelhante género de vida. 

Por fim, pôde alcançar as ordens sacras das mãos do bispo de Troyes, sobrinho de 

Bossuet, o qual, além disso, lhe deu um canonicato na Sé de Troyes. 

Uma circunstância acidental fez com que ele se desse à educação dos surdos-

mudos. Teve, certo dia, de ir a uma casa tratar de um negócio, onde encontrou duas 

rapariguinhas trabalhando na sua costura com toda a curiosidade; porém, nenhum caso 

fizeram das suas perguntas - eram duas surdas-mudas. A mãe das raparigas chegou dali 

a pouco e explicou-lhe o caso, com as lágrimas nos olhos. Um clérigo, chamado Vánin, 

tinha começado a educar as duas crianças por meio de pinturas; mas a morte tinha-o 

atalhado na sua empresa, e ninguém mais aparecera que houvesse querido encarregar-se 

da educação das pobres mudas. Persuadido (são palavras do próprio abade) de que estas 

crianças viveriam e morreriam ignorando a sua religião, se eu não achasse algum meio 

de as instruir, enchi-me de compaixão e disse à mãe que as mandasse todos os dias a 

minha casa, e que eu faria quanto em mim coubesse para as ensinar e doutrinar.  

Foi também casualmente que o abade de L’Èpée encontrou o livro de João 

Paulo Bonet, inventor do método de ensinar os surdos-mudos: veio um indivíduo 

oferecer-lhe um exemplar daquela obra, pedindo que lha comprasse, o que ele a 

princípio recusou fazer, não sabendo que obra era, e alegando que não entendia 

espanhol, e que por tanto o livro para nada lhe servia. Abrindo-o, porém, casualmente, 
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achou a gravura do alfabeto manual de Bonet. Comprou imediatamente o livro, e 

começou a aprender espanhol só para o poder ler. L’Épée era perseverante e 

desinteressado, na educação dos surdos-mudos. Tanto perseverou, que pôde, enfim, 

converter a oposição e desprezo, que a princípio encontrara, em geral aprovação. Tinha 

de renda quatro mil cruzados: gastava-os consigo mil desses cruzados, e o resto na 

educação e sustento dos mudos indigentes. — «Os ricos, dizia ele, só entram em minha 

casa por uma espécie de tolerância; não foi a eles que dediquei os meus trabalhos, foi 

sim aos pobres, que, se eles não fossem, nunca eu teria intentado a educação dos surdos-

mudos. O abade de L'Èpée morreu a 23 de Dezembro de 1789, com 77 anos de idade: a 

sua oração fúnebre foi recitada pelo abade Pauchet, pregador régio. O seu elogio faz-se 

em duas palavras: foi um daqueles homens, cujo fruto dos trabalhos não morre com 

eles. 

 

A EDUCAÇÃO E O ESTADO        

A coisa, realmente, mais importante que há a considerar na nossa actual 

reorganização social é a educação pública. A razão, tirada de nossa íntima consciência, 

demo-la nós no artigo que o ano passado escrevemos sobre os asilos de primeira 

infância – e é que esta geração já vai perdida; que aos legisladores e ao governo 

incumbe salvar a que vem após nós, e que essa só poderá ser melhorada e salva por via 

da educação pública. 

Não será por certo, com aumentar ou diminuir tributos, mudar ou conservar 

empregados, rever ou compor códigos, alterar ou restabelecer estas ou aquelas 

instituições políticas, que a nação se regenerará. Dizemos mais: não é da abertura de 

canais e estradas, do acréscimo das exortações, do fomento da indústria, que depende a 

felicidade futura do povo - é da educação. Ilustre-se, civilize-se, aprenda a conhecer o 

que lhe convém, renasça nele a boa moral, e a antiga virtude portuguesa, que depois será 

o próprio povo quem, sem socorro do governo, e até apesar do governo, se preciso for, 

abrirá canais e estradas, melhorará a agricultura, aumentará o comércio, aperfeiçoará a 

indústria. O verme que roí a árvore social está no tronco; e só pelos ramos tem andado o 

podador. Largai o ferro, e tratai de cultivar a vergôntea que rebentou da terra, junto à 

árvore carcomida, limpai-a e amparai-a do destruidor suão [vento] da imoralidade e da 

ignorância; que a velha planta, essa viverá com seu mal até secar de todo. Alguns 

políticos imaginarão, porventura, que empregando a violência e a opressão para 
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reanimar as artes e as manufacturas, elas se reanimarão. Este pensamento traduziu-o o 

Marquês de Pombal em actos governativos: — e o que sucedeu? — Os progressos 

mantidos caíram com o homem que os julgou possíveis: assim devia acontecer sempre, 

cairão enquanto o artificie, o fabricante, o lavrador, atentos só a tirarem o maior 

proveito das leis que os protegeram exclusivamente, com detrimento e à custa dos 

outros cidadãos, não conhecerem que a única maneira de alcançarem uma prosperidade 

sólida consiste, não em encostarem-se, envoltos no seu atraso e ignorância, à sombra da 

lei, mas em aperfeiçoarem o género de indústria que cultivam, e tornar os produtos dela  

iguais aos da indústria alheia. Estas ideias luminosas, porém, só se estampam em 

ânimos tenros; aqueles que chegaram à idade viril, transviados por opiniões erradas, é 

preciso - com mágoa o dizemos — deixá-los entregues ao seu pecado: não oprimir os 

outros para os salvar a eles, - porque para eles já não há salvação. Olhai para o papel 

sobre que isto lerdes: lembrai-vos de que é português: e aplicai ao concreto, ou a um 

caso determinado, o que em geral dissemos. 

É tão árida e espinhosa a política; e, acaso, tão falsa a maior parte das vezes, 

que nos custa, em verdade, o falar dela. Procederá isto, também, do nosso pouco saber 

na matéria? - Procederá, talvez. Não passaremos, todavia, avante sem apontarmos o que 

nos parece a causa de grande parte dos males públicos — um erro comum dos nossos 

políticos. Entre eles há muitos que sinceramente desejam a regeneração de Portugal: - 

cremo-lo; se o não crêssemos fugiríamos de um país para sempre perdido. Entendemos, 

porém, que não acertaram ainda a achar o modo de levar a cabo seus bons desejos, não 

por falta de engenho e de ciência; mas por falta de boa filosofia. Notemos o dissertar de 

periodistas, o discursar de deputados, o providenciar de governos, quando aparece um 

mal público, quando se sente a necessidade de uma reforma; chovem as observações, os 

comentos, os alvitres, e por fim as leis sobre o caso, vê-se muitas vezes que há vontade 

sincera de acertar; mas não se acerta. E porquê?— Porque a lei ou a providência foi 

resultado de observações especiais sobre a matéria, e por consequência desconexa, 

individual, não modificada por considerações relativas a outros objectos, que também 

era necessário considerar. Onde vai, pois, o erro? - Em andar a política do invés: em se 

estudar a ciência de administrar e reger os povos sinteticamente, e aplicar-se 

analiticamente. Há políticos, que jamais saíram das cidades, e, nas cidades, de aposentos 

dourados. Ali leram e estudaram teorias de escritores estranhos e naturais; depois 

fecharam os livros, e redigiram periódicos, sentaram-se nas cadeiras de legisladores, ou 

tomaram a pasta de ministros, e confiados esperaram que os casos especiais de arrazoar, 
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de legislar ou de providenciar se lhes apresentassem: apareceram esses casos, e 

cuidando provê-los, de remédio, ampliaram-lhes paliativos, quando os não pioraram. 

Esta é, em suma, a história das nossas reformas, E era isto o que se devia ter feito? 

Ousaremos dizer que não. Deviam-se ter analisado todos os factos sociais do país, e 

desta análise chegar a uma síntese - a um corpo geral de doutrina política - e aplicar 

esta, voltando outra vez aos factos, na sua totalidade: mas é o contrário disto que 

justamente se fez: - daí vêm todos os nossos danos, e a febre moral que nos consome - o 

desesperar da liberdade. 

Mas para que veio isto aqui? Para que nos empregámos – nós profanos - no 

brejo aridíssimo da misteriosa política? Porque nos parece que se o método apontado se 

houvera seguido ter-se-ia achado que, em lugar de querer aniquilar o passado, só por ser 

antigo, mais avisadamente andaríamos se atendêssemos ao futuro, porque nos parece 

que teríamos conhecido que, atirados, nós homens de velhos hábitos e velhas ideias 

(somo-lo ainda que não queiramos acreditar) a uma época de transição, estamos 

condenados a deixar escoar a nossa vida no meio da luta da antiga sociedade que morre, 

e da nova sociedade que a assassina, porque nos parece, enfim, que teríamos entendido 

que a nossa principal missão é criar a raça vindoura para a organização social a que a 

Providência a destinou. E como cumpriremos este dever — porque é um dever para 

cada geração seguir os seus destinos no progresso do género humano — se não for 

empregando todas as nossas forças intelectuais em estabelecer, um sistema de educação 

pública, tal que a geração, que vem após nós, seja concorde com a forma de existência 

social que a aguarda? — Supõem a liberdade de seus filhos, na educação liberal: — e 

onde está esta? Quebrando os ídolos da superstição, tínheis aí um povo religioso, que, 

refreado pelo amor da virtude, não carecesse do temor do diabo, para respeitar a moral 

universal? Dizendo ao povo, julgai-vos uns aos outros segundo a vossa consciência, 

pensastes que ela a ninguém faltava?—Dando inteira e plena licença de discutir na 

praça os negócios públicos, vistes lá populares capazes de avaliarem o que era con-

veniente e honesto? Fazendo gemer a imprensa com tantas folhas volantes, e folhetos, e 

livros políticos, examinastes se cá por nossa terra havia quem soubesse ler? Não! nada 

disto tínheis, nem pensastes, nem vistes, nem examinastes. Então que fizestes?— 

Enxertias extemporâneas em tronco podre de árvore meia seca. E esperais que a 

vergonha dê flor e fruto? - 

Não. — morrerá. 
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Quereis regeneração social?—Preparai para ela corações tenros com uma 

educação análoga a seus destinos. Este deve ser o grande pensamento de quem trabalha  

pelo bem da sua pátria. À roda dele, e a ele subordinados estejam todos os outros; 

esteja, até, o curar do presente, porque este altera-se, modifica-se, melhora-se, mas só o 

futuro verá o complemento da renovação política, se educardes para ela a mocidade. 

Fieis a este pensamento, e persuadidos de que este é o primeiro objecto a que  

devem prestar atenção os corpos co-legislativos, requeremos-lhes, em nome da 

felicidade nacional, que provejam quanto antes na organização e manutenção do ensino 

público, tão desprezado ainda no nosso país. Para isto não basta legislar sobre a forma, 

mas também legislar sobre os meios; só assim a educação se transformará num facto, e 

deste facto nascerão a paz e a prosperidade pública. 

Cerraremos este breve artigo com uma passagem notável da Política de 

Aristóteles que resume em poucas palavras a doutrina, fundamental ainda hoje, acerca 

de tão importante objecto. 

«Não é matéria sobre que se dispute a obrigação especial que tem o legislador 

de prover na educação da mocidade; porque, não se tratando disto, em qualquer.  

estado, dali vem a ruína das suas instituições… Seja qual for a ocupação ou arte a que 

alguém se destine deve receber não só a instrução necessária para exercitar seu mister, 

mas também a de que carece para se por a caminho de exercitar a virtude. Visto que o 

fim do estado é um, claro está que a educação deve ser uma só, e, necessariamente, a 

mesma para todos…. Nos negócios que dizem respeito ao comum da república, as leis 

que os regulam devem ser gerais e dos cidadãos nenhum pertence a si próprio, mas 

todos à sociedade, porque cada um deles é uma parte do estado, e a superintendência da 

parte tem a mais íntima conexão com a superintendência do todo». 

[ Alexandre Herculano ] 

 
 

PROVEITO DA LEITURA DA BÍBLIA       

Um viajante que andou pela Escócia com o intento de examinar o estado das 

prisões daquele país, ficou espantado do diminuto número de criminosos que achou nos 

condados, ou distritos que, correu. «Vi, diz ele, que a causa disto era a educação 

religiosa das classes inferiores, e o hábito que têm de ler a Escritura Sagrada. Quanto 

não deve este exemplo animar os trabalhos das sociedades cristãs que, na Grã-bretanha 
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e em outros países, promovem por todos os modos o derramamento da Bíblia, cujos 

benefícios são incalculáveis.» 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA     

Já no primeiro volume deste jornal dissemos alguma coisa acerca da educação. 

física em dois diversos artigos4; mas o que ali escrevemos era principalmente destinado 

a derivar a atenção pública para este objecto, que temos por um dos mais importantes 

para os que desejam o progresso do seu país. Hoje voltaremos a tratar o assunto com 

mais miudeza, oferecendo aos pais e mães de família que hajam por ter filhos robustos 

bem conformados e sadios, o que, depois de uma boa educação moral e intelectual, é a 

melhor herança, que lhes podem legar. 

É na infância que se lançam os fundamentos da boa ou má saúde; e a fonte 

mais fecunda das enfermidades que tornam a existência desgraçada encontrar-se não só 

nos erros dos autores dos nossos dias, mas com particularidade ainda mais nos vícios da 

educação. É certo que a criança mais bem disposta degenera brevemente por esta causa, 

e se torna fraca, lânguida, e sujeita a dores e moléstias para toda a vida, se não sucumbe 

logo a elas. 

 A natureza encarregou especialmente as mulheres dos cuidados da primeira 

educação: são estes cuidados para as mães obrigação sagrada, a que sem crime se não 

podem esquivar; e é da observância ou infracção desta lei que depende principalmente a 

sorte feliz ou infeliz dos homens. 

Logo depois da concepção começam os deveres maternos. Tanto que a mulher 

conhece que está grávida deve, por sua própria conservação e de seu filho, moderar os 

apetites e paixões, fazer exercício proporcional às suas forças, e submeter-se a um 

regime conforme a sua idade, constituição e estado. Podem estabelecer, como regra 

geral para todas as mulheres grávidas, os seguintes preceitos: 1.º Que respirem ar puro, 

sereno, temperado, não húmido, nem carregado de vapores fétidos ou doentios; 2.º Que 

use alimentos de fácil digestão, e se abstenham de carne salgada, ou muito cheia de 

adubos, de massas, e, numa palavra, de todas as substâncias tenazes, pesadas e 

compactas. Durante a gravidez, as mulheres devem ser mais sóbrias e cautelosas do que 

em qualquer outro estado. A moderação em tudo é o meio certo de as dispensar de 

terem de valer-se de remédios, embargando as causas que os torna necessários. 3.º 

                                                 
4 Veja-se vol. 1º. a  pág. 5 e 62. 
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Devem beber pouco vinho, e raras vezes sem água; abster-se inteiramente de bebidas 

espirituosas; e não beber café senão de tempos a tempos; porque o uso habitual desta 

bebida tem causado vários maus sucessos. 4.º O exercício a cavalo ou de sege, a dança, 

e os trabalhos penosos e violentos muitas vezes têm sido funestos: os passeios a pé, os 

exercícios leves e moderados não só são úteis, mas também indispensáveis. 5.º As 

mulheres grávidas não devem deitar-se tarde; antes, pelo contrário, devem dormir mais 

do que o costume. 6.º Muito proveitoso lhes é conservar a paz e tranquilidade de ânimo 

e distrair-se com jogos e divertimentos. 7.º É importante que se abstenham de sangrias, 

de vomitórios e de purgantes, que, por ignorância, muita gente julga serem necessários 

na gravidez, convindo isso apenas em muito limitado número de casos. 8.º Enfim, os 

vestidos das mulheres grávidas dever ser amplos, e não as apertar. Naquele estado em 

que o homem natural não está depravado nem pelos bens, nem pelos males da 

sociedade, a mulher grávida o busca tão pouco a ele como ele a ela. Os povos da 

América-meio-civilizada não tinham trato com as mulheres durante a gestação; e, 

verosimilmente, é esta uma das razões, diz Paw, porque ali nascem tão poucas crianças 

disformes e aleijadas, cuja multiplicação se deve, mais do que muitos pensam, a uma 

incontinência bruta. Tal é também, sem dúvida, uma das causas porque morrem menos 

mulheres de parto, entre as mulheres selvagens do que na Europa. 

Cabia aqui dizer quanto importa que as mães amamentem seus filhos; mas 

escusado repetir o que já dissemos no artigo do primeiro volume, a que nos referimos 

no princípio deste. 

Os principais erros que se cometem na educação de infância, consistem no 

grande número de envoltórios e panos em que se embrulham as crianças, no uso das  

faixas e na grande quantidade de alimento que lhes dão, nos remédios que lhes 

ministram sem tento, e sem necessidade, nas branduras a que os habituam, quando os 

pais são abastados, nas paixões nocivas que eles desenvolvem e fomentam, e nos 

estudos prematuros. 

Imagina o vulgo que toda a roupa é pouca para uma criança recém-nascida; e 

para a resguardar das injúrias do ar, embrulham-nas em trapos de todos os feitios e 

grossuras, e conservam-na metida entre agasalhos, de modo que, passado pouco tempo, 

a criança já não pode sofrer o ar, constipando-se apenas a expõe a ele. Claramente se vê 

que tal costume é claramente prejudicial e torna as crianças incapazes de suportarem 

sem risco, durante o resto da sua vida, as mudanças repentinas da atmosfera, tão 

frequentes em nossas regiões. Todavia não é muito de recear o efeito do frio nas 
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crianças, porque a experiência tem mostrado que, guardadas as demais proporções, 

melhor os sofrem elas do que os adultos, tendo, por consequência, menos necessidade 

de abafos, e de andarem enroupadas. Mas não se contentam com isto: apenas elas vêm a 

luz do dia, ligam-lhes os pés e as mãos, oprimem-nas, apertam-nas, embrulham-lhes os 

corpos com faixas, de modo que se não possam bulir. Ora nada contraria mais o 

desenvolvimento dos membros e da força corpórea do que a falta de acção a que as 

condenam. Não é pois de admirar que tais crianças sejam débeis e enfezadas. 

Outro inconveniente, que nasce do aperto causado pelas faixas, é as 

disformidades que produz. Os ossos, naquela idade, são tenríssimos, e muito flexíveis: 

semelhantes à cera, cedem facialmente, e tomam mau jeito, o que é muito difícil de 

remediar: é esta a razão porque muitas pessoas que nasceram sem nenhum vício de 

conformação têm as espáduas saídas, a espinha dorsal curvada, e morrem, a maior parte 

das vezes, de moléstias de bofe. Acresce a isto que a criança assim tolhida, procura 

soltar-se daquelas prisões, e que à força de gritar e agitar-se põem-se em más posturas, 

que não só produzem aleijões, mas até hérnias. Além disso o aperto do corpo embaraça 

a respiração e a digestão: por isso não é raro ver-se morrer muitas crianças [de causas] 

físicas ou de convulsões. O que dizemos das faixas deve aplicar-se também às barbas de 

baleia, em que metem depois as raparigas, e que são igualmente funestas. Mas que 

importa que seja à custa da saúde e até da vida, contanto que possam algum dia agradar! 

Enganam-se todavia os pais e mães: estes supostos meios, imaginados para dar boa 

figura ao corpo, produzem ordinariamente, como já notámos, aleijões maiores e mais 

perigosos do que esses que se querem emendar. O único meio que há para embargar os 

vícios de conformação é imitar os povos selvagens, que não conhecem faixas, nem 

barbas de baleia, e que nem por isso têm crianças aleijadas. Estudemos sobre esse ponto 

no livro da natureza: entre os animais cujo único guia é ela, raro é ver algum aleijado ou 

disforme de nascença. 

Seria fastidioso entrar em miudezas sobre o modo de vestir crianças e sobre as 

diferentes espécies de vestidos que lhes convêm, visto deverem variar, segundo o país e 

a estação. Quanto ao feitio, este, que se regula ordinariamente segundo a moda, ou o 

gosto dos parentes, nada influi na saúde; a única regra que há a seguir é que os vestidos 

das crianças não sejam muito quentes, e talhados por tal modo, que nada tenham 

apertado, ou que se cinja ao corpo, e que deixe livres todos os movimentos. Devem-se 

desterrar braceletes, fitas, cintos, e finalmente, tudo o que pode oprimir, ou apertar, e 

por consequência constranger a circulação, tornar os humores estagnados, e produzir 
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afluência de sangue para a cabeça ou para o peito. A cabeça deve andar levemente 

coberta, e ao passo que os cabelos crescem, é necessário acostumar a criança a andar 

sem touca, de modo que, passado um ano, traga sempre a cabeça descoberta. 

Enquanto as crianças não andam é escusado calçá-las. Só quando principiam a 

servir-se das pernas é que disso necessitam; o melhor calçado, então, são alparcas ou 

sapatos de ourelo. 

Convém deitar no berço a criança, quando dorme, só com camisa, sem faixa 

ou envoltório nenhum, e em lenços bem enxutos que se devem mudar apenas se 

estiverem sujos, porque a limpeza é um dos meios mais eficazes para conservar a saúde; 

a cobertura do berço deve ser leve. 

O sustento das crianças não é menos importante do que o vestuário: nisto deve 

ser, como no mais, guia e mestra a natureza; e não se lhe dar mais do que eles 

necessitam. A mãe deve oferecer o peito ao filho logo que ele mostra vontade de 

mamar. O primeiro leite que dão os peitos é um soro claro acídulo chamado colostrum, 

que purga a criança e favorece a expulsão do meconium, que se junta nos intestinos do 

feto durante a gravidez. Facilmente é de perceber que quando a criança é privada deste 

primeiro leite, fica exposta a doenças mortais, que o colostrum tem a propriedade de 

impedir. Assim, esta substância é um remédio preparado pela própria natureza: mas se a 

criança recém-nascida recebe um benefício de sua mãe, no mesmo instante lho paga, 

livrando-a de um humor lácteo superabundante, cuja afluência contínua para os peitos 

dilata, incha, e neles produz vivas dores e outros acidentes perigosos. 

Têm muitas mulheres o pernicioso costume de fazer com que a criança, apenas 

acabe de nascer, engula alguns cordiais, e até vinho, para a fortalecer, segundo elas 

dizem, e crêem. Nada há mais nocivo do que este costume, e só no caso de nascer a 

criança com os sintomas de morte aparente, é proveitoso empregar tal meio, para excitar 

a força vital e promover a circulação. Não menos perigoso é dar-lhes purgantes, que só 

servem para perturbar e desordenar as funções orgânicas. A natureza proveu nos meios 

de fazer expulsar à criança o meconium: para isso basta o primeiro leite, e quando o não 

tome, um pouco d’água-mel é mais conveniente, e satisfaz melhor as indicações da 

natureza, que essas drogas, que lhe repugnam. Outro erro, não menos prejudicial às 

crianças, é o de lhes dar narcóticos, como láudano, xarope de dormideiras, ou de 

diacodio, para as fazer dormir. São estes remédios venenos infalíveis, que represam o 

movimento dos nervos, embotam a sensibilidade, perturbam a ordem das funções, 

fazem subir o sangue à cabeça, e deixam, não raro, impressões funestas e permanentes 
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nos órgãos do sentimento. Não podem ser úteis senão em limitadíssimo número de 

casos; e o saber quais eles são pertence, não ás mães, mas aos médicos. Mm  

Por via de regra o leite das mães, quando são bem constituídas, nos três ou 

quatro primeiros meses, raríssimas vezes é necessário dar-lhes outro alimento. Antes de 

findar este período, o estômago não está em circunstâncias de digerir outra coisa, que 

não seja o leite, destinado pela natureza para ser o sustento dos recém-nascidos: é o leite 

um alimento acomodado à fraqueza dos órgãos digestivos das crianças, ao grau de acção 

que a digestão deve excitar em todo o sistema, e próprio para dar a porção de sucos 

alimentícios necessários para o crescimento. Bem pouco é preciso para isto nos 

primeiros meses; e as mães e amas pecam, ordinariamente nestes pontos, imaginando 

que a criança tem fome todas as vezes que grita, dão-lhe o peito dez ou doze vezes por 

dia. Este erro é um dos mais perigosos; porque as crianças não gritam senão quando têm 

dores, ou quando alguma coisa as incomoda. A fome, quando principia, não produz dor; 

e quando qualquer criança tem necessidade de mamar, manifesta com bem claros sinais, 

antes de começar a chorar. 

Não é só pela grande quantidade de alimentos, mas também pela sua má 

qualidade, que se peca no regime das crianças. Os caldos feitos com farináceos não 

fermentados, a açorda com açúcar, as especiarias, doces, pasteis, etc. nunca se lhes 

deviam dar. Produzem as primeiras azias, cólicas, diarreias e convulsões; e todos, em 

geral, excitam as crianças a tomar mais alimento do que deviam. Isto as faz engordar de 

mais, o que não é, como o vulgo crê, sinal de saúde; porque as crianças muito gordas 

são mais do que as outras sujeitas a afecções espasmódicas e convulsas, a catarro, etc. 

Os alimentos simples, mais leves e fáceis de digerir, são os únicos que convêm em tais 

idades, em consequência da fraqueza dos órgãos da digestão. O pão bem amassado e co-

zido é o alimento mais apropriado; e pode-se-lhe ajuntar o leite de vaca, do seguinte 

modo: coze-se o pão em água, e escoando-se esta, deita-se sobre o pão suficiente 

quantidade de leite frio ou morno, mas que não tenha sido fervido. Quando a criança 

chega aos seis ou oito meses precisa de sustento mais substancial: é bom então dar-lhe 

sopas de carne duas ou três vezes por dia; mas não convém que coma carne antes de 

estar desmamada, de ter dentes com que mastigar, e ainda assim deve comer muito 

pouca. O regime vegeto-animal torna-se necessário nesta época, porque se a criança fi-

zesse uso só de vegetais, como o aconselham alguns autores, que consultaram mais a 

sua imaginação do que a natureza e a experiência, ficaria sujeita às azias, e a tudo o 

mais que dali provém. 
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Como a criança vai crescendo, começa a precisar de mais alimento. Depois de 

desmamada deve-se-lhe dar de comer quatro ou cinco vezes por dia, mas nunca de noite. 

A quantidade deve ser proporcional ao apetite, e quando os alimentos são simples é raro 

que ela queira mais do que é necessário: todavia, também não se lhe deve dar menos do 

que precisa, como fazem alguns pais, receando que a criança se torne estúpida. Este 

excesso é mais perigoso ainda que o excesso contrário, porque o abatimento que isto 

produz é quase sempre mortal sendo certo que a natureza remedeia melhor as moléstias 

que provém de demasiado enchimento de estômago. 

A fruta é muito proveitosa às crianças; a natureza faz com que esta se torne 

apetitosa; por isso elas a buscam avidamente, e a preferem a outra qualquer substância. 

O que importa é dar-lha bem madura, e tomar em atenção que não comam muita. 

- Tanto que a criança chega aos três anos, se é robusta, convém habituá-la a 

usar de todos os alimentos vegetais com moderação e aumentar gradualmente a 

quantidade de carne, principalmente da que for gelatinosa. É necessário variar-lhe os 

alimentos, mas que estes sejam sempre simples. Há quem aconselhe a abstinência dos 

legumes, dos farináceos e das raízes. Este conselho não serve se não para as crianças 

fracas e doentes, porque para as fortes e sadias tais alimentos são excelentes. 

A saída dos dentes é muitas vezes uma época critica acompanhada de 

diarreias, cólicas, convulsões, febres agudas, e que, não raro, é fatal para as crianças. 

Todavia esta doença não é natural, porque muitas nada padecem, ou muito pouco, o que 

demonstra que tais afecções não são forçosas; e, com efeito, dependem, por via de regra, 

da plétora e azedume dos sucos digestivos, e sobretudo da grande mobilidade do 

sistema nervoso. Podem-se, pois, impedir, sujeitando as crianças à dieta já apontada, e 

que a experiência, prova ser conforme com a natureza. 

Todos os preceitos que temos dado seriam inúteis, e a criança ficaria sempre 

débil, se desprezassem o exercício, cujo desejo nasce com o homem. A raquite e as 

alporcas provêm a maior parte das vezes da inacção e constrangimento em que têm as 

crianças, que naturalmente são inclinadas ao movimento; mas como nos primeiros 

meses o não podem fazer, por si próprias, é necessário encarregar deste cuidado as 

amas. O exercício mais conveniente para as crianças que ainda não andam é levá-las ao 

ar livre, recomendando-se a quem as leva, que as mude de braço, para que não 

contraíam o hábito de se inclinarem mais para um do que para outro lado, o que com o 

andar do tempo pode produzir um aleijão na coluna vertebral, e no lado que se 

acostumou a estar torcido. O melhor modo, porém, de trazer uma criança será em ambos 
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os braços, de modo que ela se encoste ao peito da pessoa que a traz. Nesta atitude 

nenhum dos membros fica em postura falsa. 

Outro exercício não menos útil nos primeiros meses, digam o que quiserem os 

que reprovam por ofício todos os costumes populares, é o embalar. A renovação 

frequente do ar, os abalos moderados de todos os membros, e a acção recíproca das 

vísceras que isto produz, faz necessariamente uma impressão, salutar nos órgãos da 

criança: devendo-se acrescentar a isto que o embalar a distrai quando padece; e embota 

a excessiva sensibilidade dos nervos, mas não os torna, calosos. 

Não deve haver pressa em fazer andar as crianças: só depois de se 

desmamarem aos dez meses, e quando as extremidades inferiores já têm bastante força 

para. suster o peso do corpo, é que convém i-las habituando a isso. O melhor método é 

segurá-las pela mão. Deve-se proscrever o uso de andadeiras, que obrigam a inclinar as 

crianças para diante, e as fazem curvar; porque lhes pesa sobre o peito todo o corpo, do 

que resulta que o peito se encova, e a respiração se oprime. O verdadeiro é deixá-las 

receber as lições da natureza e da experiência, consentindo que se rolem pelo chão. Não 

só as fortalece este exercício, mas ensina-as a servirem-se dos membros: começam 

assim a caminhar sós muito cedo, sem necessidade de guia. 

Tanto que a criança possa andar, importa que a deixem exercitar ao ar livre, e 

não lhe embaraçar os movimentos e brincadeiras próprios da sua idade. As carreiras, os 

saltos, e os outros exercícios são absolutamente precisos, e, só por este meio ganha 

robustez o corpo: cumpre, todavia, fazer-lhe evitar o excesso, que esgota as forças, e 

causa, graves doenças, produzindo nos corpos tenros o mesmo efeito que o trabalho 

imoderado ou prematuro produz nos artífices e lavradores. Os órgãos endurecem, o 

corpo envelhece muito cedo, e, por consequência, não se desenvolve inteiramente, nem 

cresce quanto devia crescer. As fricções secas na pele das crianças são meio eficaz, e 

propiciíssimo para as fazer robustas. Produzem o mesmo efeito que o exercício, 

favorecendo a livre circulação das forças. Este meio empregado nos tempos mais 

remotos, e desprezado hoje, dá desembaraço nos órgãos e favorece o seu 

desenvolvimento, este conselho nunca será demais recomendá-lo. 

São os Banhos frios de grande proveito, tanto nos países setentrionais, como 

nos nossos, em que os corpos têm que padecer, frequentes vezes, repentinas mudanças 

da atmosfera. Nada é também mais conveniente para dar aos órgãos o vigor necessário 

para resistir às impressões súbitas, que obrigam a movimentos opostos, e que se cruzam, 

e sucedem rapidamente.  
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O sono é o estado quase contínuo dos recém-nascidos. Assim era necessário 

para dispor o corpo para a nutrição e desenvolvimento. Quase todos os primeiros 

instantes da infância são marcados pela necessidade de dormir; mas, ao passo que o 

homem se afasta da sua origem, essa precisão diminui, de modo que na idade provecta 

debalde a invoca, Na velhice é atormentado pela insónia; e poucos indivíduos há, que 

nessa idade senão queixem de pouco dormir. 

As camas, ou berços em que dormem as crianças devem estar em sítio bem 

arejado. Nada há mais pernicioso do que o ar não renovado e corrupto. Deitam, por via 

de regra, as crianças de costas: esta situação não é a mais favorável, e quando as deixam 

à sua vontade, raras vezes se põem desse modo: é, de lado que elas ordinariamente se 

deitam, com as pernas e braços alguma coisa encolhidos: Esta postura é a mais 

vantajosa, porque deixa livre o jogo, das vísceras, quando pelo contrário, deitando-se de 

costas, a acção e o curso dos humores é violentado, na cabeça, no peito, e no ventre. 

Convém que seja dura a cama das crianças e até apenas um enxergão: cama 

dura dá-lhes força e vigor; um leito brando enfraquece-as e abate-as. Não se tema que 

não possam dormir achando-a dura; porque para uma criança tudo serve de cama. 

Em geral, é essencialíssimo habituar as crianças a uma vida áspera e activa: 

bom seria até que lhes fizessem suportar algumas privações, e que soubessem o que é a 

fome, a sede, e principalmente a fadiga. É-lhes proveitoso saber que o apetite é o melhor 

cozinheiro, e o único de estimar. Estes meios não contribuem pouco para fortificar os 

órgãos, assegurar a saúde, e prolongar a vida. Nada debilita mais, nem predispõe tanto 

para padecer enfermidades, que pretender resguardar as crianças do menor sopro de 

vento, e tê-las muito abafadas, encher-lhes o estômago de alimentos delicados, e 

consentir-lhes o uso de vinho, do café, do chocolate, e dos temperos irritantes. 

[ Alxandre Herculano ] 

 

O HOMEM PRÁTICO BEM-EDUCADO       

Desconfiança prudente. 

Mentir e enganar é grande ruindade; - ser tonto e iludido, grande desdita. 

Acreditar tudo é estupidez; — nada acreditar, seria imprudência. Entre estes extremos 

encontra-se a bem entendida desconfiança, e a precaução oportuna. O que a procurar e 

achar se fará um homem prático na sociedade humana. 
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Amor a outrem. Devemos buscar todos os meios de fazer com que nos amem, 

para o que nos conformaremos com os usos e costumes dos países em que vivermos: 

com os das pessoas com quem tratarmos, e até com o clima aonde nos levou o gosto, a 

curiosidade, o acaso, ou a necessidade. O holandês que deixa o seu húmido país, não 

deverá queixar-se do calor estivo da Andaluzia, ou do Algarve; nem ao chileno que 

abandona o sereno firmamento dos Andes cumpre murmurar da nebulosa atmosfera de 

Londres. Todos os países têm vantagens e desvantagens; o que sabe aproveitar-se 

daquelas, e fazer estas mais suportáveis é o homem prático do mundo. Si fueris Romam, 

romano vivite more, é um provérbio que todo o viajante deve levar escrito na tampa do 

seu baú, ou mala; e muito melhor lhe será sofrer calado do que ofender os outros com 

queixas importunas: deve esmerar-se em agradar a todos pelo seu trato; — e os meios 

de o conseguir são: a modéstia nas palavras e acções, o agrado no semblante, o valor 

sem fanfarronice, o primor e asseio no trajo sem afectação, a generosidade bem 

aplicada, o conhecimento das ciências e artes, e as prendas sociais. 

Urbanidade. Damos este nome aos actos de cortesia que praticamos com os 

outros; e às coisas que dizem respeito ao decoro e polidez dos costumes e acções, nas 

quais ainda que pouco haja que não seja indiferente, contudo o uso das nações as consi-

dera boas ou más. Nas pessoas que viajam é muito vulgar encontrar certo ar de 

fatuidade nos actos de cortesia com que, posto que sejam admitidos no seu país, supõem 

ficar tidos por cortesãos entre os estranhos. O viajante deve informar-se previamente 

dos actos de urbanidade peculiares à nação em que vive. Felizmente, desde o princípio 

deste século tem-se formado um tracto universal entre as nações, desde o rio Neva até 

ao Guadalquivir na Europa; — do rio de S. Lourenço ao da Prata; e até nas costas da 

Ásia e África e perto vem a época em que, além dos actos de boa educação, que são 

gerais a todas as nações civilizadas, e a todas as pessoas bem criadas, haverá entre as 

mesmas nações uniformidade em trajo, gostos, e maneiras. 

Há homens tão limitados e presumidos que não dão um passo atrás ou adiante 

do que imaginam serem regras de cortesia; enquanto outros pretendem proscrever do 

trato e convivência social tudo o que a estes dois objectos pode causar o mais leve 

incómodo e sujeição. O meio justo e razoável não é sujeitar-se qualquer pessoa às leis 

cortesãs, como um soldado se sujeita às evoluções militares; mas sim não desprezá-las 

inteiramente, incorrendo em nota de rústico, ou de descarado, que ainda é pior. 

Promessas. Cumpre prometer com tal parcimónia que fique reserva para dar 

mais do que o prometido, sem que ninguém seja enganado, como acontece repetidas 
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vezes. O que promete vagamente, julga que o outro interpreta a sua promessa pela 

menor parte, quando é o contrário o que sempre sucede. E da falta de dar ou receber 

palavras categóricas que removam toda a ambiguidade, nasce o ficarem pouco amigas 

pessoas que entre si tinham relações. Muitas vezes para adquirirmos uma amizade que 

nos dá gosto e conveniência, não duvidamos lançar-nos em extremos de palavras, e às 

vezes de obras. A consequência é que não podendo estes ser duradouros, e afrouxando 

os meios de que nos valemos, segue-se a inimizade; perde-se o que se gastou e fica a 

pessoa com a nota de inconsequente, volúvel, e falso amigo. 

Conversação. Este é o teatro em que o homem bem-educado exibe com gosto 

e destreza as agradáveis disposições do génio, a força da inteligência e os afectos do 

coração. É uma arte cuja cultura, como a dos jardins, enriquece o terreno, vigora as 

plantas, e faz produzir flores e frutos a árvores, que, sem ela, seriam estéreis. Não há 

cena mais agradável do que a sociedade de gente culta, quando assume um carácter 

superior à vida comum, sustentando-o com familiaridade e tino. É assim que os 

corações se comunicam: —o seu orgulho, grandeza, e afectos tornam-se amáveis por 

meio de palavras lisonjeiras. Uma adulação manifesta pode agradar a quem não 

conhecer o mundo, porém será sempre fastidiosa a homens generosos e livres. Mas 

quem resistirá à disposição que dá aos outros a superioridade, com tal delicadeza que 

custa a discriminar o cumprimento de civilidade do que o não é? A modulação e o tom 

da voz, a comunicação das ideias e o gesto não afectado são qualidades da conversação 

que enlevam a alma. 

Outra origem de prazer na conversação é o chiste e a agudeza, coisas que nem 

todos apreciam igualmente.— Podem servir com vantagem, quando a conversação não é 

interessante, uma vez que bem se dirijam, porque é difícil causar riso a uma pessoa sem 

que seja à custa de outrem. O mérito da agudeza consiste em tocar os limites da loucura, 

malícia, ou indiscrição, sem nunca os penetrar ou ultrapassar — em sempre nos 

conservarmos em nossa esfera, sem sair do círculo da amizade, e bons termos. 

Gostamos do chiste pela mesma razão porque gostamos de outras distracções; — não 

pelo valor da coisa, mas porque a mente, se não pode estar sempre em profunda 

reflexão, também não pode deixar de se empregar em alguma coisa. - Tanto os que 

gostam ou usam continuadamente de chistes, como os que só curam de diversões, 

revelaram um génio frívolo, incapaz de pensar. 

Julga muita gente que ao chistoso e agudo é dado escrever com a mesma graça 

— enganam-se. O génio frívolo é diametralmente oposto ao verdadeiro engenho, que só 
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se exercita na meditação. A jovialidade do escritor é filha de muita reflexão, literatura, 

trabalho e exercício; e a de um palrador é inimiga de tudo isto, porque diz levianamente 

o que lhe ocorre à fantasia. 

Devemos confessar com expressões delicadas e finas a nossa ignorância em 

qualquer ponto de ciência, fenómeno, ou discurso; e nunca, comprová-la com 

disparates. A maior parte dos circunstantes terão talvez sobre a matéria iguais 

conhecimentos, e nesse caso, uma sincera e engraçada confissão equivalerá à apologia 

dos outros. Se todos entenderem do assunto, confessaremos que por infelicidade não 

pertencemos a esse grémio, mostrando-lhe o prazer que sentimos em com eles aprender. 

Ninguém diga coisas fabulosas de viagens ou ocorrências com a mira em 

captar a atenção, pois quanto mais maravilhoso for o que contar, mais ocasião terá de 

repeti-las, e então uma contradição inevitável descobrirá a mentira, convertendo em 

desprezo os louvores antecedentes. Narrem-se, portanto, as coisas como sucederam, se 

honram alguém, e calem-se, se são indiferentes. Se uma expressão incauta, ou uma 

pergunta inconsiderada pede que se digam verdades prejudiciais a alguém, melhor será 

que o mais profundo silêncio a cubra de desprezo. A mentira formal seria descoberta, a 

confissão absoluta, imprudente e vergonhosa; por consequência, o único meio que se 

deve seguir é soltar uma expressão ambígua, deixando duvidosa a verdade, ou valer-se 

de algum incidente favorável, na ocasião do sucesso, para desculpar-se. 

Adulação. A adulação é vicio vergonhoso para quem a pratica, e danoso à 

pessoa a quem se dirige. O louvor exagerado das nossas boas qualidades sempre 

procede de vaidade pueril. Se nos for devido, não bastará que todos o reconheçam, sem 

que o ouçam da nossa boca? O elogio que fizermos aos outros sobre objectos em que 

tenham mérito indisputável, por exemplo, a nobreza de nascimento — as acções 

gloriosas — os dotes corporais e intelectuais, não entrando servilismo, será justo, 

porque manifesta nesse respeito estima e admiração. Congratular uma pessoa que acaba 

de cantar, ou de mostrar outra habilidade, é cortesia, se o executou sofrivelmente; - 

aplaudi-la se desenvolveu mérito subido, é obrigação. Não há adulação quando é ver-

dade o que dizemos, nem quando dizemos o que cremos: - nesse caso não existe intento 

de enganar. Quando quisermos elogiar qualquer pessoa, sempre nela acharemos um 

mérito; porém exaltá-la contra a verdade dos factos, não é só adulação — é insulto. 
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DA EDUCAÇÃO EM TODAS AS IDADES      

De ordinário confundimos estas duas palavras: educação e instrução; mas 

cada uma tem sua acepção diversa. A educação é mais ampla do que a instrução, porque 

abrange todos os meios de desenvolver e cultivar todas as faculdades do homem, 

segundo os fins para que as recebemos da natureza; a instrução porém é um desses  

meios, destina-se a exercitar só uma espécie dessas faculdades, isto é as intelectuais. 

Ainda que vulgarmente chamamos educação ao desenvolvimento das faculdades 

morais, é muito lato o sentido desta palavra, porque o homem tem qualidades e ne-

cessidades físicas e intelectuais que todas precisam de cultura e conveniente exercício. 

Mas não sabemos por que razão, ou se fala da educação ou simplesmente da 

instrução, o pensamento encaminha-se logo para a mocidade, como se esta idade fosse a 

única susceptível de exercitar as suas faculdades, de adquirir conhecimentos úteis e 

bons hábitos, e de fazer quotidianos progressos. Este erro é grande, apesar de ser geral; 

porque qualquer que seja a idade do homem cumpre-lhe instruir-se e aperfeiçoar-se 

sempre; até o último dia da vida tem esta obrigação, e não lhe faltam os meios de a 

preencher, se a vontade for eficaz. A natureza patenteou ao homem imensidade de 

estudos e de deveres: no lar doméstico ligam-no muitos sentimentos e obrigações, 

muitas penas e prazeres; é membro duma família a quem deve benefícios, e que há-de 

retribuir com os seus serviços. No estado político é membro de outra família muito 

maior, e se as suas afeições para com esta são menos íntimas não devem ser menos 

generosas: quão longa é a série de encargos que a nacionalidade lhe impõe: Tem de se 

alargar, também fora dos limites do seu país; o género humano é credor dos seus 

desvelos. E além disto o seu destino imortal o prende com vínculos de admiração e 

respeito ao imenso Criador da Natureza: eis mais deveres, e mais profundos estudos 

para os desempenhar! 

Se bem considerarmos, nunca falta ocasião para aprender uma lição, para 

cumprir um dever. O espectáculo tão magnífico da natureza está continuamente a convi-

dar-nos, apresentando-nos milhares de variadíssimos objectos para o exercício da 

profunda meditação. Não sabemos por que fatalidade o estudo das ciências físicas ou 

naturais merece no geral tão pouca atenção dos nossos portugueses; parece que frívolos 

contos os deleitam, e que as verdades dos fenómenos naturais, muito mais 

maravilhosos, os enfastiam: não pensam que de tão ameno estudo resulta elevar-se o 

espírito ao Poder Omnipotente pela consideração das suas obras, e adquirirem-se 
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conhecimentos práticos, úteis em imensas circunstâncias da vida; e que se lucra o perder 

superstições e crenças erróneas, e o ganhar notícias exactas dos objectos com que 

habitualmente lidamos. 

Por outro lado, os diversos sucessos da vida, os prazeres e penas de cada dia 

preparam-nos e engrandecem o espírito, ao mesmo tempo que melhoram e fortalecem o 

coração. Toda a nossa existência, como a fé e a razão ensinam, é um aperfeiçoamento 

continuado, um progresso que nem a morte suspende, porque a alma voa à condição 

mais feliz na estância imortal, se o homem foi justo e benéfico na terra. A razão nos 

aponta este destino jucundo, e a religião, conjuntamente com a moral que é filha sua, 

no-lo confirma e assegura. As leis políticas concorrem também, posto que 

indirectamente, para o mesmo fim; porque regulam as mútuas relações dos homens na 

vida, ordinária ou civil, e prestam grande apoio às leis da religião e da razão. Nos 

estados bem organizadas, as leis civis vão sempre de acordo com as leis morais. Além 

disto as leis políticas asseguram a ordem e tranquilidade pública, e protegendo as pro-

priedades e direitos de todos, permitem que cada cidadão se aplique aos trabalhos ou 

estudos adequados a seus interesses. 

Seguindo estas leis conforme as luzes naturais, que Deus nos deu, e com a 

liberdade necessária, que nos deixou, devemos aperfeiçoar, quanto é possível no mundo, 

as imortais faculdades que nos foram confiadas, e completarmos a educação com a mira 

na vida futura. Seja qual for a classe da sociedade em que nos achemos, temos sempre 

ocasiões e obrigação de cuidar da nossa instrução e melhoramento: o lavrador é tão 

imortal como o monarca, e se os seus destinos sociais diferem, os seus destinos morais 

são idênticos. Verdade é que nem todos os homens possuem talento no mesmo grau, e 

que os favores da fortuna são desigualmente repartidos; por isso, nem todos têm os 

mesmos motivos para estudar profundamente as leis da religião e do estado, da moral ou 

da razão, mas o Omnipotente, que nos criou para as observar, deu a todos, a fim de 

compreenderam a sabedoria e utilidade dessas leis, suficiente inteligência e senso 

comum: não sepultemos portanto dotes tão formosos num letargo equivalente à 

brutalidade; todos devem aperfeiçoar-se segundo os seus meios e necessidades. A razão 

e a consciência são de todas as condições, e as virtudes nunca foram privilégio duma 

classe da sociedade. Às classes inferiores oferecem-se menos meios de instrução, mas 

esta circunstância deve ser uma razão fortíssima para não desperdiçarem os que 

poderem aproveitar. A observação prática da natureza, a observação atenta de nós 

mesmos, isto é, o exame de nossas inclinações, pensamentos, opiniões e acções, são 
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mananciais fecundos de preciosa sabedoria. Todo o que desejar o aperfeiçoamento da 

razão e de seu coração, buscará a conversação dos homens de juízo e experientes, e 

colherá proveito da lição dos bons livros5 - O meio mais directo de completar a própria 

educação é trabalhar na educação alheia. Conhecemo-nos pouco, porque nos 

observamos mal; as outras pessoas, principalmente as crianças, são, por assim dizer, um 

espelho onde contemplamos a nossa imagem. Não há coisa que mais contribua para que 

nos estudemos, instruamos e emendemos dos maus hábitos, como o observar outros 

indivíduos e meditar nos cuidados que aplicamos à sua educação. Desta verdade deduz-

se um dever geral, comum aos pais de família de todas as condições sociais, que é a 

obrigação de educar os filhos, ou as crianças cometidas à nossa guarda e direcção. Se 

este augusto ministério é desempenhado com zelo e consciência, preceptor e educando 

simultaneamente se aperfeiçoam, o que ao mesmo tempo prova que melhor compreende 

os seus interesses quem melhor cumpre os seus deveres; e é esta ordem imposta ao 

mundo moral, uma das mais claras demonstrações da Providencia. Debalde porém 

inculcaremos consagrar desvelos à educação da mocidade, se desprezarmos a própria: é 

hipocrisia, que não ilude, e que não dá bom fruto. Inútil será dar instrução moral às 

crianças, se o exemplo as há-de corromper depois; se as noções que aprendem não 

alcançarem o futuro desenvolvimento que demandam, segundo o estado especial de 

cada um. A educação dum povo deve corresponder sempre à da mocidade6. A educação 

bosqueja-se nas aulas, mas só no decurso da vida se completa. 

[Alexandre Herculano] 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO, TANTO CIENTÍFICA COMO POPULAR; 

TANTO PÚBLICA COMO PRIVADA         

NA idade dos dezassete ou dezoito anos é quando a razão dos mancebos está 

suficientemente desenvolvida, e já podem reger-se e viver no mundo, salva a direcção 

dos bons conselhos. Resulta daqui que será incompleta a educação que foi interrompida 

antes desta idade. Quanto mais se vai aperfeiçoando a civilização, tanto mais palpável é 

esta verdade. Entre os povos bárbaros é perpétua a barbárie, porque a educação é nula. 

Algumas nações antigas deram grande importância à educação, mas parece que os seus 
                                                 
5 Às pessoas dadas a sérias leituras recomendamos o trabalho de Mr. De Gerando, Du  perfectionement 
moral, 2 vol. 8.º: e a obra de Mad. Necker de Saussure, de l’education progressive, 2 vol. 8.º: nesses 
capítulos se encontrarão ampla e magistralmente desenvolvidas as ideias que expomos 
6 Consulte-se a obra Mr. Matter, inspector geral dos estudos em França, intitulada – de l’influence des 
moeurs sur les lois. 
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desvelos se encaminhavam para fins políticos. O cristianismo veio dar preço à educação 

moral e religiosa; mesmo assim a instrução popular jazeu por longos tempos no 

esquecimento, e, ainda hoje, em vários países da civilizada Europa é muito desprezada; 

o ensino começa tarde e acaba cedo; é incompleto por culpa dos mestres, e pouco 

frequentado por culpa dos pais. 

Para que a educação seja proveitosa e perfeita é necessário que em cada 

povoação, e para cada jerarquia da sociedade, haja escolas adaptadas às suas precisões, 

que o ensino seja gradual e frequentado, e que nenhum aluno o abandone sem que a 

autoridade competente julgue se completou a educação. Graças aos progressos da 

moderna civilização e à necessidade de instrução que todos reconhecem, o que é 

consequência natural daqueles, a educação tem hoje valia, mas não toda a que lhe 

compete e, além disso, não está suficientemente generalizada.  

Portanto, a mocidade, as famílias e o estado têm igual interesse na rápida 

propagação dos conhecimentos úteis e do ensino que cimenta e fortalece os bons 

costumes. Enquanto estes não forem perfeitos, e a instrução for ténue, não podemos 

gozar de todos os benefícios da civilização geral, nem colher todas as vantagens que 

podem resultar das nossas instituições civis e políticas: as autoridades não poderão 

exercitar o seu justo poder e influência profícua sobre um povo pouco acessível aos 

progressos do entendimento humano e das artes e comodidades sociais. 

Se noutros tempos, ora a política, ora a religião dirigiram exclusivamente a 

educação, ao presente devem concorrer ambas para este fim; porque tão interessada é a 

ordem social, como a moral ou religiosa na boa direcção dos estudos e hábitos da 

mocidade. Estes interesses são tão graves como numerosos; são, porém, diversos, 

porque diversas são as profissões que os homens abraçam; e dali vem que a educação 

divide-se forçosamente em científica e em popular.   

A educação popular abrange quase todas as classes da sociedade, e todos os 

conhecimentos que competem à maioria dos cidadãos; é por isso a mais importante. A 

científica ou literária é só para limitado número dos que seguem carreiras especiais. 

Todavia são tais as vantagens resultantes do estudo das ciências e das letras que muitas 

pessoas lhe consagram o tempo, sem outro fim mais do que enriquecer o espírito e 

cultivar o coração; isso, porém, só o pode fazer o comerciante rico, o proprietário 

abastado, o fidalgo independente: e quanto ganhará a sociedade na futura geração se os 

opulentos de hoje mandarem dar a seus filhos a educação superior. Os conhecimentos 

que se reputam indispensáveis são o ler, o escrever e o contar: mas isto não basta, 
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porque quem há que não precise possuir algumas breves noções, por exemplo, de 

higiene, de geografia, de astronomia? Que artista deixa de precisar saber pouco que seja 

de desenho linear de geometria? Bem sabemos que não será possível que todos os 

homens adquiram estes conhecimentos; mas faça-se a diligência para que cheguem ao 

máximo número dos homens. Tal deve ser a missão das aulas populares, dos opúsculos 

e jornais populares.  

À proporção que saímos das classes mais ordinárias achamos cada vez maior 

precisão de instrução. O mestre, o director duma oficina, duma fábrica, o negociante, o 

proprietário de terras ou de estabelecimentos industrias, os empregados de certa 

repartições, não podem dispensar-se de saber alguma coisa de física, de química, de 

história natural, das matemáticas, de tecnologia, etc. conforme as respectivas profissões 

e empregos. É, portanto, necessário que, segundo as diversas localidades e as diversas 

profissões que há-de seguir a mocidade popular, o ensino compreenda noções 

elementares de todos aqueles conhecimentos, e que, por exemplo, num distrito 

essencialmente agrícola haja, ao menos, aulas de agricultura; o que for meramente 

industrial, aulas em que aprendam as aplicações das ciências às artes. Não basta legislar 

sobre este assunto; é necessário que as leis assentam em bases seguras e que se ponham 

em pronta execução. Este desenvolvimento dos vários ramos do saber humano influirá 

por certo na indústria, nos costumes, e, por consequência, na prosperidade pública. O 

trabalho desacompanhado da reflexão, a mera aplicação maquinal das forças coloca os 

homens a par dos brutos; só o trabalho inteligente é digno da humanidade, só ele é 

fecundo em resultados, só dele resultam os progressos. 

Outro meio eficaz da educação popular é a lição de alguns escritores claros e 

sisudos; estes livros acostumam o povo a sair do âmbito dos trabalhos materiais e 

interesses vulgares, ocupam-lhe as horas que a ociosidade faz perigosas, oferecem-lhe 

alimento à razão, alumiam-lhe a consciência, excitam-lhe a emulação pelos exemplos 

que apresentam, e, finalmente, o elevam às ideias e deveres do mundo civil, moral e 

religioso. Mas, com mágoa o dizemos, muito poucos livros temos para dar ao nosso 

povo, e este muito pouco hábito tem de ler bons escritos. Pedimos aos homens que 

possuem conhecimentos especiais das artes e das respectivas ciências que se dediquem a 

escrever livros para o povo, já sobre assuntos comuns a todas as classes, já como guias e 

manuais para as diversas profissões. Não será estéril a glória, nem equívoca a utilidade 

deste trabalho. Nos países do norte da Europa as classes populares têm seus hábitos de 

ler obras sobre religião, moral, história e instrução geral; e nesses povos, onde um tal 
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hábito está mais arraigado, observa-se que o gosto nas artes é mais apurado, e os 

costumes estão muito melhorados. 

Nas classes inferiores da sociedade os pais geralmente mandam os filhos para 

a escola, e julgam-se dispensados de todo o cuidado da sua educação: os indivíduos 

abastados chamam mestres particulares, e pensam que fazendo os sacrifícios, que 

demanda este modo de instrução, têm feito tudo. São dois erros: O pobre fez pouco, 

porque deve além disso vigiar e inquirir sobre o grau de aproveitamento de ensino em 

que vai o filho, e dar-lhe de mais a mais em casa a educação moral; O opulento 

enganou-se também querendo criar seu filho para viver no mundo, e, cercando-o ao 

mesmo tempo dos melindres e concessões que caracterizam a educação particular. 

A educação privada tem suas vantagens, mas para isso é preciso que os pais 

vigiem o progresso dos estados dos filhos, e a capacidade dos mestres; poderá isto ainda 

ter lugar tratando-se dos rudimentos que chamamos primeiras letras, mas se se tratar de 

ensino secundário ou de ciências, terão todos os pais tempo e conhecimentos para isso? 

Mas suponhamos que a educação privada é favorecida por uma reunião de qualidades e 

de circunstâncias pouco vulgares, sempre lhe falta o estímulo da emulação, e a força da 

regularidade, vantagens que não podem substituir-se, e que faltam quase sempre neste 

modo de educação. Além de que a escolha dos mestres pode ser infeliz, é por certo que 

não haverá progresso onde não houver nem ciência nem método. 

Se a educação privada na casa paterna tem graves inconvenientes, não deixa de 

os ter a educação pública. Não podem tomar parte nela os pais; não é destinada a um só 

indivíduo, mas a muitos, divide-se, portanto, a atenção do mestre por muitos discípulos; 

é submetida a regras que constrangem, etc. Mas por outro lado, a regularidade que 

caracteriza a educação pública, a superioridade [ao menos presuntiva] dos mestres, a 

emulação dos alunos que não têm compensação. Nas escolas se travam os primeiros 

vínculos de amizade, cuja recordação é depois tão grata no decurso da vida; dilata-se o 

espírito da família, cresce e se converte em espírito nacional: as verdadeiras ideias de 

pátria, de estado, têm os seus elementos nas escolas. Vê-se que pesadas as vantagens e 

os inconvenientes, não há [salvo se quiserem exceptuar os ternos rudimentos em muito 

tenra idade] que escolher entre as duas: a educação deve ser pública, porque é esta a 

única nacional e social, e porque é ela a única que promove a bem entendida emulação 

entre os alunos. 

Porém, não está só na educação pública a educação da mocidade. Nunca a 

família deve perder os seus direitos, nem o pai e a mãe esquecer os seus deveres. Além 
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de que os meninos só estão na escola algumas horas durante o dia; e, por isso, as 

obrigações da educação caseira são contínuas. Todo o pai, toda a mãe que cessa de 

seguir com o coração e com a alma o desenvolvimento intelectual e moral de seus 

filhos, na primeira idade, de algum modo se separa deles, e por mais cheia de 

consciência que seja a educação pública, o homem que na sua mocidade foi privado dos 

benefícios da educação doméstica o dá a perceber em todo o tempo; há certas afeições 

que o coração ignora, hábitos que nunca toma, virtudes que não pode adquirir, gozos 

morais que não experimenta. Pais e mães de família, atentai bem nisto: é uma espécie de 

crueldade dar a existência e recusar a educação, porque esta última será um manancial 

de boas acções para vós, e de prosperidades certas para os vossos filhos. 

 

EDUCAÇÃO MORAL          

Educação moral das crianças — A base da educação moral na observação dos 

bons costumes, e dos bons exemplos. O princípio e a base de todas as virtudes, diz 

Locke, é o hábito, e a faculdade de reprimir e domar as paixões. O poder de vencer as 

inclinações, que a razão desaprova, adquire-se, e aperfeiçoa-se pelo uso de combatê-las. 

A virtude no homem limita-se ao conhecimento perfeito dos seus deveres, e ao costume 

de praticá-los. 

Enquanto a alma tenra e flexível das crianças pode facilmente receber toda a 

casta de impressões, procurai dirigir-lhe e disciplinar-lhe o espírito. Fazei com que 

submetam as suas vontades à razão dos outros para que no futuro possam consultar a 

própria razão e obedecer-lhe. - O costume faz tudo: — se tolerarmos a uma criança, nos 

mais tenros anos, os caprichos da idade, vê-la-emos depois orgulhosa, irascível, e 

teimosa. Quererá, mas já tarde, enfrear as paixões; porém, sujeita, como escravo, ao 

fogo impetuoso que a consome, lamentará a sua fraqueza, sem saber o modo de se 

domar. 

Bem chorava o Czar Pedro 1 .° - este homem extraordinário, tão superior ao 

seu século e nação - o descuido com que, a semelhante respeito, se houveram quando o 

educaram. - Consignaremos aqui um dito que pinta a alma daquele herói, que a história 

guardou cuidadosamente, e que deve servir de lição à posteridade. Depois de um acesso 

de violenta cólera contra Lefort, seu valido, exclamou o monarca — “Reformei uma 

nação, e não pude reformar-me a mim!” — Há uma idade em que as inclinações e 

defeitos que não foram reprimidos na infância, nem pelos esforços da razão podem ser 

corrigidos. 

Comentário [O85]:  
1839, vol. III  p. 405 



 63

Necessário é convencer uma criança destes dois pontos essências: — de que 

lhe consagrámos amizade sincera, mas sem fraqueza, para assim lhe captarmos amor e 

respeito, conduzindo-a com segurança pela estrada da moderação e brandura; — e de 

que somos mais fortes e judiciosos do que ela, afim do a inclinarmos à docilidade e 

obediência, induzindo-a a imitar as boas acções de que lhe oferecemos exemplos. 

Destruída a obstinação e os caprichos, a educação é simples e fácil. 

Cumpre provar às crianças que se lhes damos qualquer coisa não é tanto para 

lhes ser agradável, mas para lhes ser útil. Convém não as contrariar sem legítima causa, 

nem por um modo caprichoso e arbitrário, mas sim fazer que algumas vezes experimen-

tem o império da necessidade, ao qual todo o homem deve submeter-se com resignação. 

Trabalhai para que a autoridade de pai ou de mestre não seja percebida; ou pelo menos, 

temperai-a e modificai-a, gradualmente, para que deste modo gozeis, assim na infância, 

como na adolescência e virilidade dos vossos filhos ou discípulos, da sua amizade e 

simpatia. Títulos tão gratos são mais custosos de merecer e obter do que geralmente se 

pensa. 

Não esmagueis imprudentemente com o peso do vosso domínio estas tenras 

criaturas, que não obstante a sua fraqueza, sentem como por instinto, o desejo e a 

necessidade da independência. O demasiado rigor só serve para irritar as crianças, 

fazendo-as más e dissimuladas, desenvolvendo-lhes inclinações viciosas, que se lhes 

deveriam banir da alma. 

A educação servil imprime no carácter vileza e timidez. A criança, que só 

obedece por medo do castigo, procura sempre subtrair-se às pesquisas e vigilância do 

pai, ou do mestre; a que nunca tiver conhecido a bem regrada liberdade, abusará da 

independência com todo o género de excesso.— «Denuncio como danosa, diz 

Montagne, toda a violência que se pratica na educação de uma alma tenra, destinada à 

honra e à liberdade. O rigor e violência encerram certa dose de servilismo e vileza.» 

Se pelo contrário, souberdes evitar com cuidado a voz. sempre odiosa do 

poder, empregando com arte os conselhos e admoestações, conservareis a estima e 

afecto dos vossos discípulos, levando-os sem custo pela senda da honra, por meios 

indirectos e insensíveis. Os vossos alvitres lhes ficarão gravados na memória: — serão 

acolhidos os vossos discursos e seguidos os exemplos que lhes derdes; — quanto menos 

parecer que governais, mais solidamente governareis. «Nenhum poder sobre a terra, diz 

o abade de Lamennais, conseguirá verdadeira submissão se a sua autoridade não for 

fundada em direito, e não governar conforme a lei.» 
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A razão que dirige comummente o homem desde os mais tenros anos ligada a 

estes dois poderosos móveis do coração humano — o amor da glória e a receio do 

opróbrio — faz as qualidades do homem. O elogio dado a tempo, e com discernimento, 

influi saudavelmente, dispondo a alma para a virtude e acções nobres, com a mira na 

estimação geral. Os castigos que o prudente mestre deve empregar são repreensões mais 

ou menos graves, conforme o grau de culpabilidade, acompanhadas de sinais de 

indiferença ou desprezo, até que a mudança de procedimento, na criança lhe dê direito a 

ser readmitida no grémio da nossa amizade. «As crianças, diz Locke, devem ser 

repreendidas com método, em termos graves, sem paixão; e melhor efeito produzirá se 

for em particular.» — A repugnância que sente o pai e o mestre em, publicar as faltas 

dos seus filhos ou discípulos lhes fez elevar a um grau eminente a reputação destes: - é 

grato elogiá-los em presença dos outros. Todas as acções em que se não descobrem más 

inclinações de espírito ou indícios de mau carácter se reputarão faltas simples: - a 

imprudência, desmazelo, e folguedo dão-lhes também direito a alguma indulgência. 

É mister relevar às crianças várias irregularidades próprias da idade: - a  

punição extemporânea tem sempre consequências danosas. Uma admoestação é quanto 

basta para corrigir os erros a que nos leva a fragilidade, inadvertência, ou o esquecimen-

to. Se, porém, observarmos teimosia na vontade da criança - se a sua acção for efeito de 

desobediência formal e premeditada, é então uma necessidade o castigo, mas ainda 

assim convém usar dele com prudência e serenidade. A teima, a desobediência 

voluntária, a mentira estudada são os defeitos que releva punir mais severamente. A  

arte de educar e governar os homens é a arte de recompensar e punir, é a ciência mais 

necessária aos mestres e pais de família. Enquanto às crianças bom será não as afagar 

nem castigar demasiadamente; e menos enfurecer-nos contra elas — ofender-lhes o 

amor-próprio, facilmente irascível — ou praticar à sua vista, ou de forma que lhes 

chegue ao conhecimento, as mesmas faltas de que queremos corrigi-las. 

Nunca façais diante dos vossos discípulos o que não levaríeis a bem o que eles 

fizessem, irritando-vos. As crianças e os mancebos aspiram a ser homens, e estão 

sempre prontos a seguir o que vêem praticar às pessoas de mais idade. — Um espírito 

de imitação natural ao homem, principalmente nos tenros anos, o submete e sujeita à 

influência do exemplo. Se, desde a infância, ele vir o constante exercício das boas 

acções, acostumar-se-á a fazer uso delas; e este hábito contraído nos tenros anos e 

fortificado com a experiência cria uma segunda natureza. O mestre nunca deve dar 
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escândalo aos discípulos com o seu procedimento: - os maus exemplos terão sempre 

muito mais império do que os mais salutares conselhos. 

Temperai a severidade à medida que os vossos discípulos aumentarem em 

idade: - quanto mais cedo os tratardes como entes sensatos, mais depressa a razão se 

lhes desenvolverá, aperfeiçoando-se e amadurecendo. E ainda que seja muito importante 

conduzir as crianças pela senda da razão, nem por isso é conveniente obrigá-las a longos 

e fastidiosos raciocínios e preceitos. Edificai-as antes com exemplos e boas acções do 

que com discursos: - falai pouco, mas ponde frequentemente em prática o que for bom e 

útil. As principais regras que devem acompanhar o desenvolvimento moral das crianças, 

e que ao hábil educador cumpre saber aplicar e modificar com prudência e tacto, con-

forme a idade, carácter, inclinações e capacidade dos seus discípulos são as seguintes: 

 - poucos preceitos, uma moral prática que faça amar a virtude e incline as 

crianças a serem compadecidas, generosas e humanas para com os desgraçados; 

 - escrupulosa escolha das pessoas que houverem de tratar com elas; 

 - conservar na sua presença o procedimento exemplar, afastando-lhe dos olhos 

o quadro das paixões, fraquezas, e defeitos que não devem contrair, evitando ao mesmo 

tempo falar-lhes em faltas que ainda não cometeram:  

- achar o meio-termo entre a extrema indulgência, e a extrema severidade, 

cedendo aos seus desejos quando for possível sem inconveniente, pois que desta forma 

lhes ganharemos a amizade, mostrando-nos sempre dispostos a concorrer para seu bem-

estar; 

 - perseverança inflexível nas coisas que uma vez lhes negarmos, quando a 

negativa se fundar em razão e necessidade, e o talento de nos fazermos igualmente 

amados e respeitados, governando pela influência dos bons exemplos e familiarizando 

as crianças com a virtude por meio do hábito. 

O resultado da boa educação moral deve ser uma feliz e continuada harmonia 

entre as disposições da alma e as acções exteriores. 
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1840:  VOL. IV 

A ESCOLA DE ATENAS 
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A Escolade d’Atenas é a denominação de uma célebree pintura no Vaticano 

em Roma, em que o insigne Rafael quis representar os métodos de ensinar dos 

principais filósofos da Grécia, que em diversas épocas floresceram naquela antiga 

capital da Ática. Não foi a intenção do pintor mostrar à vista a composição de uma 

escola só, mas sim a sucessão de todas elas segundo a ordem dos tempos, de forma que 

ver o quadro é o mesmo que ler a história. 

Como Pitágoras ensinou em diferente região [na Magna Grécia], por isso não 

está representado na mesma linha dos filósofos atenienses, mas sim no primeiro plano, 

dando logo na vista para mostrar a sua grande antiguidade e a diferença do lugar da sua 

residência: o pintor o figurou escrevendo, encostando o livro ao joelho esquerdo e 

apoiando o joelho direito na mesma pedra quadrada em que firma o pé esquerdo; o 

homem idoso que lhe fica ao pé escrevendo também sobre os joelhos é Empédocles, seu 

discípulo; à esquerda deste vê-se uma figura inclinada para diante como para dar 

atenção ao que Pitágoras escreve; junto deste mestre há um mancebo mostrando numa 

tábua de figuras simbólicas, e a engraçada fisionomia logo mais atrás é [pelo que dizem] 

o retrato do duque de Urbino, amigo e protector de Rafael, porque este homem célebre 

juntou no quadro figuras, que chamaremos acessórias das principais, que pelas 

diferentes atitudes se notam no todo da composição, e as caras são outros tantos retratos 

dos benfeitores e amigos do ilustre pintor: tal é pelo menos a tradição histórica. O 

homem contemplativo também no primeiro plano, que tem uma pena na mão direita e a 

face inclinada na esquerda, supõe-se ser Zeno, fundador da seita estóica, mas aderente 

às opiniões de Pitágoras e de Sócrates. Diógenes entra no quadro como cínico; está 

assentado meio nu nos degraus; chamaram-lhe os atenienses cão porque em toda a parte 

comia e se deitava. Em todas as figuras dos diferentes grupos se observam várias 

expressões de fisionomia, denotando maior ou menor grau de atenção e inteligência. 

Quatro degraus acima da escola de Pitágoras está a de Sócrates, o imediato na 

ordem dos tempos; o militar de capacete e todo armado é o celebre Alcibíades: mais 

para trás há uma personagem de idade, que é Antístenes, o cabeça da seita cínica, não 

por seus costumes, mas por suas opiniões singulares; entre este e o grande Sócrates, que 

está conversando com Alcibíades, divisa-se um mancebo com a mão esquerda sobre o 

peito e a direita encostada à cara, é Xenofontes, o historiador ilustre, o caudilho da 

retirada dos dez mil, que escuta os discursos do mestre. 

Mas lá aparece no centro do quadro magnifico o divino Platão, sobranceando 

com uma das mãos um livro, e com a outra apontando para o céu; clara designação da 
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sua crença na imortalidade da alma e da sublimidade da sua filosofia. A última escola é 

a do assombroso Aristóteles, mestre de Alexandre o conquistador, homem que soube 

quanto em seu tempo podia saber-se, e cujas acertadas observações e juízos os 

modernos têm confirmado; ao lado estão os seus discípulos, entre eles o principal, 

Teofrasto, autor dos famosos Caracteres, com barba comprida e postura grave: as 

atitudes das figuras deste grupo são belas e variadas na pintura original, como todas as 

desta magnifica composição. No primeiro plano, do lado oposto à escola de Pitágoras 

está um professor de matemática, que alguns supõem ser Euclides, traçando figuras de 

geometria que explica aos seus discípulos. A propósito, citaremos o letreiro da porta da 

aula de Platão, que dizia - Quem ignorar a geometria não entre por esta porta: tão 

necessário reputava o príncipe dos filósofos o conhecimento da matemática para o 

estudo de todas as outras ciências. Por isso, o hábil pintor, cuja nobre arte tanto depende 

dos preceitos matemáticos, pôs a escola geométrica logo, para assim dizermos, no 

vestíbulo do seu quadro, querendo assim mostrar a antiguidade deste ramo do humano 

saber, e a indispensável necessidade de conhecer os seus rudimentos para mirar em 

qualquer disciplina, como o profundo Platão exigia. Ao pé do geómetra estão um 

príncipe coroado e um ancião, com os dois globos celeste e terrestre, indicando a escola 

da geografia e da astronomia, e mostrando de quanta estimação é credora, honrada e 

digna de ser cultivada por todas as idades e hierarquias. 

Um pouco mais atrás há dois homens, um mais idoso, outro ainda moço, que 

ouvem a explicação, e as suas fisionomias são os retratos do autor do quadro, Rafael, e 

de seu mestre, Perugino. 

Nesta obra patenteou Rafael de Urbino o seu talento prodigioso e o 

conhecimento que tinha da antiguidade, oferecendo em bem acabada alegoria as páginas 

da historia filosófica dos antigos sábios gregos. Finalmente no pensamento original e no 

desempenho é esta pintura digna do apreço com que geralmente tem sido estimada pelos 

mestres e entendedores. Na galeria das aulas em Oxford, na Inglaterra, há uma cópia 

admirável, em ponto grande, desta obra do insigne Rafael. 
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EDUCAÇÃO EM S. PETERSBURGO        

 A universidade de S. Petersburgo tinha em 1837 nada menos de 73 lentes para 

385 estudantes. Debaixo da direcção da universidade havia 9 colégios, 50 escolas 

secundárias e 99 escolas de partido, com 913 professores, fazendo um total de 986 

professores, e 12685 estudantes. No mesmo ano havia na universidade de Moscovo 96 

lentes, e 611 estudantes. Esta grande desproporção entre professores e discípulos, em 

duas cidades de quase meio milhão de habitantes cada uma, não dá ideia muito 

favorável da educação popular na Rússia apesar dos esforços do governo. 

 

INSTRUÇÃO POPULAR        

Pestalozzi, Fellemberg, Sociedade Propagadora, dos Conhecimentos úteis em 

Inglaterra. 

Em um tempo, em que todos os homens instruídos do nosso país conhecem a 

necessidade da instrução do povo, para sobre ela ser edificado o sistema da perfeição 

social, não será inútil tarefa a de falarmos, hoje, e darmos a conhecer aos nossos leitores 

o homem ilustre que foi o primeiro que se lembrou de criar e estabelecer o sistema de  

instrução popular: este homem foi Pestalozzi, que penetrado da sublimidade daquela 

máxima do Evangelho - os pobres são nossos irmãos - a aplicou aos seus 

contemporâneos, e a praticou com todo o fervor. 

Pestalozzi, qua nascera em Zurique, em 1746, sofreu na sua mocidade grandes 

privações, porque seu pai o deixou falto de meios, aprendeu portanto pelos males 

próprios a avaliar os alheios; dotado além disso de um espírito activo, empreendedor e 

perseverante, consagrou toda a sua vida ao melhoramento e alívio da condição dos 

miseráveis. Começou a sua carreira filantrópica por uma especulação agrícola, com o 

produto da qual esperava melhorar a sua sorte: fundou depois uma fábrica a que ajuntou 

uma escola de meninos, porque era máxima sua que o estudo deve ser o descanso do 

trabalho: a falta de fundos o apertou, mais de ama vez, mas lutando constantemente 

contra a má fortuna, partilhava o que tinha com os seus discípulos, e vivia como um 

pobre para ensinar os pobres a viver como homens. Depois de muitos anos de trabalhos 

e fadigas viu-se obrigado a deixar a fábrica; porém, cada vez mais persuadido da 

excelência dos seus projectos e ideias, continuou a trabalhar para por em prática os seus 

incansáveis esforços. 
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Apelar dos golpes da adversidade para a misericórdia divina, tal era a 

disposição habitual do seu coração: as suas conversações, os seus escritos e o seu modo 

de viver, tudo respira este sentimento, e, por isso, teve grande popularidade uma novela 

que publicou logo depois da ruína do seu estabelecimento: Leonardo e Gertrudes foi na 

Suiça um livro do povo; muitos párocos o liam aos seus fregueses, sentados todos à 

sombra da árvore da aldeia. - Pestalozzi viveu alguns anos retirado, depois do primeiro 

ensaio, e ruína do seu estabelecimento. - No ano de 1798, governo do cantão de Under 

Wald convidou-o para estabelecer uma escola no povo de Stantz, que tinha sido de todo 

arruinado e incendiado na guerra da revolução; Pestalozzi anuiu, e ainda que não lhe 

dessem, nem ele tivesse cabedais para tal empresa, começou os seus novos trabalhos: os 

meninos acudiam de toda a parte; mas fracos da fome e da miséria, pálidos, quase nus, 

embrutecidos pelos padecimentos e pelos vícios: alguns se mostravam atrevidos e 

mentirosos, e, finalmente, corrompidos pelo hábito de mendigar: outros havia que se 

mostravam sofredores, dóceis, porém tímidos em excesso, e inteiramente estranhos aos 

sentimentos de afeição ou amor. Pestalozzi numa das suas cartas narra as experiências 

que fez para que estes pobres meninos fossem curados das suas enfermidades morais: 

digamos algumas destas experiências que são muito instrutivas. — O meu primeiro 

cuidado (diz ele) foi cativar a confiança dos meus discípulos e fazê-los meus amigos, 

conseguido isto tudo me foi fácil; o estado de pobreza em que me achava concorreu 

muito para o meu intento; desamparado do mundo, todos os meus cuidados se dirigiam 

à educação destes meninos, eu os consolava e tomava parte em suas penas, sempre com 

eles quando estavam com saúde, e constantemente à cabeceira de seus leitos quando 

estavam doentes, a minha comida era a deles, dormíamos todos no mesmo aposento; de 

joelhos, na minha cama, eu rezava com eles e lia-lhes instruções religiosas.  

No ano de 1799 contava 80 discípulos, a maior parte dos quais anunciavam 

boas disposições e alguns talento: no princípio, o estudo era uma novidade para estas 

crianças; depois à medida que faziam progressos aumentavam em assiduidade.  

Meninos que nunca tinham visto um livro estudavam de manhã até á noite, e 

quando depois da ceia lhes perguntava: Meus amigos, que desejais mais, ir-vos deitar 

ou estudar ainda alguma coisa? —Todos respondiam: vamos ainda estudar. O impulso 

estava dado, o seu talento desenvolvia-se com tanta rapidez, que até eu me espantava, e 

em pouco tempo 80 meninos, quase todos tirados da extrema miséria, viviam 

sossegados uns com os outros, e estudavam com uma aplicação e uma união que até 

entre irmãos raras vezes se encontra! Eu não estabelecia isto como preceito de moral ou 
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de religião, mas chamava-os todos quando os via em silêncio e em sossego, e dizia-lhes: 

não é melhor isto, e não sois assim mais razoáveis do que quando andais à pancada uns 

com os outros ou em disputas! Quando vinham abraçar-me e chamar-me seu pai, 

respondia-lhes: — sim, chamais-me vosso pai, e vos mereço este nome pelo muito que 

vos amo; porém, não tendes dúvida em me afligir quando não estou convosco, fazendo 

coisas que me desagradam. Será isto bom? —Outras vezes contava-lhes a história de 

uma família bem regulada e virtuosa, que tendo alcançado a abundância à força de 

trabalho, indústria e economia, podia depois instruir e socorrer os pobres abandonados e 

infelizes: acabada a história, voltando-me para os meus discípulos em quem tinha 

percebido mais disposições para a beneficência, perguntava-lhes: não desejaríeis viver, 

como eu no meio dos pobres, instruí-los nos seus deveres e fazê-los úteis a si e à 

sociedade? — Sim, respondiam eles com as lágrimas nos olhos, nós obraremos como o 

nosso pai, e um dia vos imitaremos. Quando Altorf foi queimada e reduzida a cinzas, 

juntei todos os meninos e lhes disse: Altorf está destruída, não há ali pedra sobre 

pedra; talvez que a esta hora mais de cem pobres meninos estejam sem casa nem abri-

go, e nem uma fatia de pão! Que vos parece? que supliquemos ao governo licença para 

receber na nossa casa vinte daqueles infelizes! Sim, responderam todos. — Tomai 

sentido no que dizeis, repliquei eu; nós temos pouco rendimento; talvez que o governo 

nos não possa dar quantia maior que a que dá presentemente, e, por consequência, será 

necessário trabalharmos mais do que até aqui, e talvez mesmo, quem sabe! nos será 

forçoso repartir do nosso pão e dos nossos vestidos com os hóspedes, e sofrer algumas 

privações por esta boa obra: estais resolvidos a isso? Nós estamos decididos a tudo, 

responderam eles, chamai-os, chamai-os. - Foi neste estabelecimento de Stantz que 

Pestalozzi fez o ensaio, e pusera em prática o seu método de ensino mútuo, praticado 

mais tarde pelo Dr. Bell em Madrasta, e Lancastre em Inglaterra, sem que nem um nem 

outro tivessem tido notícia da descoberta anteriormente feita por Pestalozzi na Suiça — 

A desgraça dos tempos, e as contrariedades de toda a espécie, embaraçaram o anda-

mento da obra daquele homem benéfico, justamente na época em que a experiência 

tinha mostrado a sua utilidade; Pestalozzi retirou-se então para Burgdorff, no cantão de 

Berne, e ali travou correspondência com grande número de homens instruídos que iam 

ter com ele para estudarem o seu método: o entusiasmo de Pestalozzi contagiava os seus 

ouvintes de modo que cedo se aprontaram fundos para abrir uma nova escola, à qual 

concorriam de toda a parte alunos das diferentes classes da sociedade; o governo 

também se prestou a ajudar o novo estabelecimento; porém de novo as comoções polí-
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ticas o destruíram: mas apesar de tudo isto, Pestalozzi não esmoreceu; a cinco milhas de 

Berne, na aldeia de Holwil, fundou uma escola dos pobres, e achou na pessoa de 

Fellemberg um digno sócio: ambos executaram em grande os seus pensamentos e 

ideias, e então se conheceu que os talentos de Pestalozzi, e a sua aptidão para a 

instrução e aperfeiçoamento dos homens, eram ilimitados como o era a sua 

beneficência. — Tendo confiado a direcção do estabelecimento de Holwil a Fellemberg, 

passou a fundar uma grande escola em Iverdun para o ensino dos meninos das classes 

superiores da sociedade. O seu método se fez célebre na Alemanha e na Suiça, de sorte 

que os mancebos concorriam de toda a parte, e todos queriam ser ensinados por tal 

mestre: o colégio dividia-se em muitas classes, cada uma das quais tinha um superior 

que, vivia com os alunos e participava com eles nos divertimentos, e deste modo 

cativava as suas afeições e confiança. As virtudes de Pestalozzi eram o vínculo que 

ligava mestres e discípulos: a piedade singela e verdadeira deste grande homem lhes 

ensinava a olhar para Deus como para um pai, sob a inspecção e patrocínio do qual 

todos estavam constantemente a toda a hora do dia e da noite. Os discursos de 

Pestalozzi tendiam a mostrar que Deus estando presente a tudo, só no Omnipotente se 

devia pôr confiança. — Quanto à religião, Pestalozzi limitava-se a inspirar aos seus 

alunos um sentimento profundo de caridade e piedade; no mais, como no país havia 

diversos cultos, cada um seguia aquele em que fora criado. O espírito dos alunos era 

cultivado por meio de observação e de raciocínios, enfim, pelo exercício constante das 

faculdades morais e intelectuais. O método de Pestalozzi tem defeitos, entre os quais se 

pôde contar o de prescindir demasiadamente do auxílio da leitura de livros; apesar disso, 

fortalece grandemente as faculdades da alma; este método consiste no exame e 

observação dos objectos exteriores, e nas reflexões que os alunos comunicam uns aos 

outros, pondo-se todo o cuidado em que sejam exactos e concludentes os raciocínios 

que fazem a este respeito. Os discursos dos mestres devem ser curtos, fixos, e tendo 

sempre em vista ensinar coisas essenciais e não palavras: assim, por exemplo, 

Pestalozzi serve-se, à semelhança dos antigos, da geometria para ensinar aritmética: na 

sua escola tudo o que o aluno observa e pensa é observado, é pensado com toda a 

exactidão; tudo o que se lhes ensina fica gravado profundamente na memória; os exer-

cícios do corpo também se praticam, e são uma das bases do seu sistema. — Este 

homem célebre morreu na Suiça em Fevereiro de 1827, com 81 anos de idade; o seu 

método foi seguido e aperfeiçoado pelo seu colaborador Fellemberg, que aproveitando-

se da experiência e dos factos o combinou com outros métodos e fez dele aplicação em 
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grande e com os mais felizes resultados. — Os princípios de Pestalozzi foram adoptados 

em França e na Alemanha, mas principalmente em Inglaterra, onde no ano de 1820 se 

formou uma sociedade composta dos nomes respeitáveis de Brougham, John Russel, 

Lusington, Allan, duque de Bedford, etc. — Esta sociedade tem feito os maiores 

serviços ao seu país e à humanidade, não só propagando os conhecimentos úteis entre as 

classes populares, mas também pelos auxílios que tem prestado aos homens de talento 

ajudando-os a publicar e a imprimir as suas obras. Os limites deste artigo não nos 

permitem dar todo o desenvolvimento que desejaríamos a esta matéria; porém, 

convidamos os nossos leitores a que procurem ler o livro que M. Brougham publicou 

sobre a educação popular. Mais de vinte edições deste livro mostram que a sua 

utilidade tem sido geralmente apreciada. 

 

INSTRUÇÃO PÚBLICA EM FRANÇA IV       

SEGUNDO a estatística da instrução pública em França, no ano de 1839, 

existem os seguintes estabelecimentos de instrução superior , a saber : 

     Alunos 

 41 Colégios reais, frequentados por. 10975 

317 Colégios comunais..............   22058 

101 Instituições.....................   15078 

1007 Colégios de alunos internos......   23538 

1466 TOTAL    65249 

Metendo agora em conta as escolas primárias, o número total das casas de 

educação anda por 40:000, frequentadas por 4 milhões de indivíduos entre crianças e 

adultos. 

Despesas com a instrução pública em Franga. 

O orçamento, aprovado pela câmara dos deputados em sessões de 12 e 13 de 

Julho de 1839, relativo às despesas do ministério da instrução pública no ano de 1840, 

sendo ministro desta repartição M Villemain, contém as verbas seguintes. 
     Francos 
Administração central, pessoal    106:000 
Administração central material   .  115:600 
Conselho real. Inspectores geraes da universidade  268:000 
Encargos gerais da universidade    296:700 
Encargos especiais    ..   1:053:900 
instrução superior. — Faculdades  ..   2:431:380 
Instrução secundaria. — Colégios reais e comunais...  1:908:850 
instrução primária. — Despesas a cargo 

Comentário [O100]: Sociedad
e Propagadora, dos 
Conhecimentos úteis em 
Inglaterra. 
 

Comentário [O101]: 1840, 
IV, p. 263 



 74

dos fundos gerais do orçamento   ..   1:500:000 
Despesas  a cargo do produto do cêntimos   adicionais,   
Votados pelos conselhos gerais   ..   3:957:000 
Despesas a cargo da porção dos cinco cêntimos especiais,  
votados pelos conselhos gerais   ...  100:000 
Escolas normais primarias   ...  800:000 
Instituto     ...  562:000 
Colégio de França     144:044 
Museu de historia natural   ....480:450 
Junta (bureau) das Longitudes     121:700 
Biblioteca real       376:500 
Serviço das bibliotecas publicas     171:323 
Subscrições para obras literárias     180:000 
Para animar, e socorrer os sábios e literatos ...   200:000 
Colecção e publicação dos documentos 
inéditos relativos à historia nacional      150:000 
 Subsídio para os fundos dos aposentados ? 
(fonds de retraite)       280:000 
       15:253:447 
isto é mais de seis milhões de cruzados. 
      J. H. da C. R. 

 

SOBRE A EDUCAÇÃO       

COMO O melhoramento e progresso da instrução é o principal fim deste jornal, 

bom será definirmos, antes de entrar em matéria, que coisa seja educação, e em que 

consiste a instrução verdadeira; e posto não falte quem julgue que a palavra educação é 

por si tão clara que não carece ser explicada, estamos certos que poucas pessoas 

responderão satisfatoriamente, se se lhes perguntar o que entendem por verdadeira 

educação. O homem que vive em sociedade, seja qual for o país que habite, a religião 

que professe, e a constituição civil a que obedeça, necessita de ter três qualidades de 

educação: — uma que lhe indique os meios de obter a salvação da alma, como bem 

único para que foi criado e a que pode aspirar — esta é a educação religiosa;— outra 

que lhe mostre os seus deveres como homem e como cidadão — esta é a educação 

moral e política;— e a terceira que o ensina a cumprir com as suas obrigações em 

qualquer cargo que ocupa na sociedade, daremos o nome de Professional. 

É uma proposição inegável, que a coisa mais útil para o homem é a que mais 

contribui para a sua felicidade. No entanto, como a palavra útil é, geralmente, tomada 

noutro sentido — não em relação à felicidade do indivíduo, mas ao que pode produzir-

lhe mais dinheiro — é por isso que se diz que este ou aquele emprego é útil quando dele 

resultam grandes lucros para quem o serve. — Eis o motivo por que se considera 

perdido o tempo gasto com a educação moral e religiosa, seguindo-se daqui males 

gravíssimos para a sociedade. Pode qualquer pessoa ser muito capaz e eminente no 
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emprego e profissão que exercer, e proceder a outros respeitos como um miserável, e até 

como um malvado. Portanto, o homem verdadeiramente feliz não é só o que trabalha 

muito, mas o que é útil aos seus semelhantes e que trata dos outros como de si próprio: 

— cumpre-lhe, sem dúvida alguma, ser assíduo no seu emprego, porém nunca a ponto 

de abandonar todas as demais coisas. E se a conservação da paz e felicidade doméstica 

merece que lhe dediquemos algum tempo, o mesmo exigem a amizade e relações com 

os nossos vizinhos e compatriotas, pois desgraçada é a pessoa que foge da sociedade e 

convivência do mundo. A felicidade interna não pode obter-se sem meditação; e esta só 

se forma e conserva com o conhecimento da religião e estudo das ciências naturais. O 

homem de grande mérito não é só o advogado hábil, o médico profundo, o cirurgião 

aplicado, e o bom calculador, mas também o que tendo apenas alguma instrução for 

estimado, e reconhecidamente homem de bem: — o que é desprezível e iníquo 

encontrará na hora da adversidade o anátema de toda a gente. — Tudo prova a 

necessidade de uma educação bem pensada — que nos instrua de nossos deveres para 

com Deus e o próximo; finalmente, uma educação que nos ensine o que nos cumpre ser 

como cidadãos e membros de uma sociedade que não pôde subsistir se cada um de nós 

não contribuir para a sua manutenção, obedecendo às leis feitas para bem de todos. 

A educação que rasgando o véu da ignorância franquear luz ao entendimento, 

e que incutindo-lhe ideias nobres e generosas estender a esfera do seu poder, será um 

tesouro de que cada um de nós deve fazer bom uso. O homem que não conhecer as leis 

e obras da natureza, nem pode meditar nem sustentar uma conversação agradável e 

variada. 

Procurar estas vantagens aos nossos leitores é o principal fim deste jornal, e 

por isso apresentaremos uma e outra vez à sua consideração a perfeição das obras de 

Deus, tanto no que diz respeito ao firmamento como à superfície do globo que 

habitamos, ao mar , aos rios, aos campos, e às próprias entranhas da terra, acrescentando 

a este quadro, as obras mais maravilhosas da indústria humana. É esta a educação que 

pode tornar o homem feliz, instruído e amável, sem lhe absorver o tempo que deve em-

pregar nos seus misteres. Busquem-se os meios de conseguir este fim, e uma vez obtido 

faça-se bom uso dele, pois é no que consiste a boa educação. 

 

 

 

Comentário [O106]: A 
educação que rasgando o véu da 
ignorância franquear luz ao 
entendimento, e que incutindo-lhe 
ideias nobres e generosas estender 
a esfera do seu poder, será um 
tesouro de que cada um de nós de-
ve fazer bom uso. 

Comentário [O107]: Finalidad
e do Jornal 



 76

1841: VOL. V 

AFORISMOS AMERICANOS SOBRE EDUCAÇÃO       

— « A boa instrução vale mais do que as riquezas» — foi o mote ou legenda, 

que o ilustre fundador da Pensilvânia, Guilherme Penn, fez pôr no selo de uma cor-

poração literária que estabelecera. 

— «À proporção que a organização de um governo dá força à opinião pública, 

é essencial que esta adquira ilustração »— disse o célebre Washington.  

—Só um povo bem instruído pode conservar-se livre» foi sentença de 

Madison.  

— «Levantai uma cruzada contra a ignorância» — dizia o presidente 

Jefferson. 

 

INSTRUÇÃO POPULAR        

EM um artigo sobre a educação popular [vid. Panorama a pag. 107 do 4.° vol. 

— artigo sobre Pestalozzi] nós recomendámos a necessidade dessa, instrução para o 

aperfeiçoamento das nossas instituições políticas: mostrámos as utilidades do sistema de 

educação daquele grande homem; e como complemento daquela matéria trataremos 

hoje a questão importante — se será ou não perigoso o ensino e a instrução nas classes 

inferiores da sociedade? — Há quem receie esta instrução nos operários, nos 

trabalhadores, no povo enfim; nós somos de opinião contrária, e estamos profundamente 

convencidos de que o perigo não está no povo instruído, mas sim no povo ignorante; e 

quem o duvida olhando para a nossa historia desde 1820? - Mas deixemos essa questão, 

que pode ser irritante, e voltemos à nossa tese : — é ou não útil instruir o povo ? — Nós 

repetimos — sim - porque o aperfeiçoamento da razão humana conduz ao resfriamento 

das paixões, e estas são mais temíveis em espíritos incultos do que naqueles em que a 

educação penetrou: a ignorância é a companheira da anarquia e da demagogia; quando 

por outra parte se tem observado que os hábitos de reflexão, que são inseparáveis do 

gosto da leitura, ajudam e favorecem o espírito de ordem e bom procedimento nos que a 

ela se dedicam.— É entre os autómatos, que vegetam como animais nas últimas classes 

da sociedade, que se acham os agitadores, e é aos desordeiros e às massas ignorantes 

que se dirigem os Catilinas e os Marats do tempo: chamam-lhes virtuosos e soberanos 

quando precisam deles para pôr em prática planos tenebrosos. Uma insurreição feita por 

pessoas sérias e instruídas seria impraticável. Regra geral, a instrução é a mãe da 
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prudência: o selvagem é imprudente e imprevidente, porque é ignorante; a previdência e 

a reflexão seguem necessariamente nas nações, assim como nos indivíduos o progresso 

da civilização e da instrução; o trabalhador e o operário que estudarem os elementos das 

ciências morais e naturais hão-de reflectir sobre a sua situação e da sua família, concen-

trando as suas ideias, necessariamente hão-de pensar que o bom procedimento e a 

sobriedade são as garantias mais sólidas da sua felicidade, e que o seu primeiro dever 

como maridos e pais é o de segurar enquanto moços e robustos aqueles gozos e recursos 

que lhes hão-de ser precisos quando forem velhos e enfermos. — Quando tiverem 

alcançado o gosto e o hábito da leitura fugirão da preguiça e dos vícios. Um operário 

que por sua reflexão não gastar doze vinténs em bebidas espirituosas, não há-de ser 

certamente sedicioso. A educação aperfeiçoa a sociedade, não só porque dá hábitos e 

costumes de regularidade, mas também porque substitui esses maus costumes pelos 

bons; um operário estudioso e aplicado achará a sua delícia no estudo mesmo, ele será 

feliz e contente, não só por ter aprendido o que os outros sabem, mas também por saber 

o que os outros ignoram; quando ele estiver possuído do amor da ciência, há-de fugir 

então às distracções mesmo inocentes para se entregar totalmente ao estudo; neste 

estado podem bem os Cleons e os Hyperbolus dos nossos dias [sobre as revoluções de 

Atenas e de Roma vide o nosso art.° inserto no Director de 10 de Dezembro de 1839] 

bater-lhe á porta; prudente por cálculo e por gosto não se precipitará em desordens e 

sedições das ruas que possam comprometer a sua vida e os seus gozos. — Impossível 

nos parece que aconteça o contrário, e pensamos mais, que cegos partidistas do que 

existe passarão antes ao excesso de nada reformarem, mesmo o inútil, só por medo de 

arriscarem a paz e sossego público; em suma, acreditámos que os tesouros intelectuais, 

pelo estudo adquiridos, produzirão nos operários o mesmo efeito que a riqueza produz 

nos poderosos, isto é, o de dar-lhes um interesse directo na ordem pública.  

— Um povo instruído há-de conhecer mais depressa do que o ignorante, que o 

seu interesse consiste na paz e ordem pública; a instrução há-de lhe fazer conhecer mais, 

que a inviolabilidade das propriedades é um seguro esteio da sociedade, e que atacar à 

força bruta as classes ricas é uma monstruosa injustiça.— Em suma, na marcha actual 

das sociedades europeias o que nos parece útil, o que nos parece necessário e 

indispensável é o proporcionar ao povo uma instrução sólida fundada na ciência e na 

religião; o meio para alcançar este fim será objecto de outro artigo. 

X. de A. 
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DA INSTRUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVERES DO HOMEM. 

BASTA qualquer simples observação para resolver a questão relativa à 

instrução popular. O ensino público considerado como doutrina de direitos não tem base 

verdadeira, e faz nascer ideias falsas, e só próprias para descontentar os homens com a 

sua sorte, tornando-os sumamente perigosos à sociedade. Considerada porém como 

doutrina de deveres, só produz efeitos salutares, benéficos e palpáveis. Acrescentaremos 

que a doutrina dos deveres, separada da instrução, seria apenas um miserável engodo, 

ou antes um invento desgraçado, para nos sujeitar a deveres fictícios, ocultando-nos o 

conhecimento das verdadeiras obrigações. Quanto mais se discorrer sobre este assunto, 

mais se conhecerá que a ilustração e a doutrina dos deveres são as únicas que podem 

desviar a espécie, humana dos males, que a têm feito girar num círculo de revoluções. A 

instrução, prudentemente dirigida e espalhada pelas diferentes condições da sociedade, é 

absolutamente necessária para ensinar aos homens o modo de conhecerem e de 

cumprirem os seus deveres. Os pais de família têm estrita obrigação de doutrinar seus 

filhos nas primeiras noções, tanto no que diz respeito á existência, como acerca de 

muitos pontos relativos à vida, e sua extrema influência. Os que desejam que a classe 

média jaza em supina ignorância não vêem que, se o seu sistema é justo, devem olhar 

como úteis à propriedade pública quaisquer meios com que se possa aumentar o número 

das pessoas miseráveis, estúpidas, e grosseiras, e que devem também francamente 

confessar que acham conveniente a existência da gentalha nos estados? Esta teoria, por 

si mesma, se refuta. Lancem os homens atilados e de boa fé os olhos sobre alguns 

condados da Irlanda e Escócia e digam-nos se a situação destes países deve causar 

inveja aos outros. 

Não dizemos que os agricultores e operários devem saber ler para se 

entregarem exclusivamente à leitura: — se o fizessem obrariam contra o recto juízo, e 

interesses próprios. É mister fixar ideias mais exactas da instrução e dos seus resultados. 

As escolas elementares arrancam da vadiice e da ociosidade os rapazes desvalidos; e 

não só ali se lhes inspiram sentimentos de piedade e religião, infundindo-lhes ideias de 

ordem, e aplicação, como se lhes desenvolvem ao mesmo tempo as faculdades 

intelectuais. Qualquer homem que tenha aprendido a ler, escrever e calcular, embora 

não haja aberto um livro em todo o curso da vida, há-de ter sempre mais inteligência e, 

por consequência, ser operário mais hábil do que o indivíduo falto de desenvolvimento 

mental, e que jaza por consequência em completa ignorância. Há livros cuja leitura é 
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indispensável. As crianças que frequentam as escolas são as que melhor aprendem o 

catecismo, estando aptas, quando crescem para entenderem o Evangelho e outros livros 

ao alcance da inteligência popular. A leitura destas obras influindo muito nos costumes, 

é, além disso, muito própria para afugentar os vícios que consigo traz a ociosidade. Tais 

são os resultados da instrução primária prudentemente dirigida. 

Contudo, o aperfeiçoamento do sistema de instrução encontra sempre 

impugnadores, não somente em relação à política, porém, o que é ainda mais para 

admirar, pelo lado literário. Não falta quem repita, com ar de sentimento, esta espécie de 

adágio: só se sabe bem, o que custa a aprender. Se este princípio é exacto, dizia certo 

homem ilustrado, não há a menor dúvida de que os piores mestres são os melhores: — é 

indubitavelmente certo que sem atenção nada pode saber-se, ou adquirir-se pelo lado 

dos conhecimentos humanos. São bons métodos os que despertam a atenção dos 

discípulos, e que não acrescentam às dificuldades, inerentes à natureza dos estudos, os 

embaraços provenientes da ignorância e inabilidade dos pedantes. É mister que haja 

métodos para todo o género de aplicação. — Num século em que as artes têm feito 

incalculáveis progressos, e em que nas manufacturas e fábricas se conhecem 

quotidianos melhoramentos, deveremos acaso guiar a arte de instruir e educar os 

homens por um trilho tortuoso? O que tudo isto desgraçadamente prova é que os pais 

curam mais de procurar riquezas, do que de educar e moralizar os filhos. 

Quanto se não tem delirado nestes últimos tempos acerca dos sistemas 

elementares? — Pronunciar sentença antes de examinar as provas, é usança velha dos 

partidos. O ensino mútuo, ao princípio tão exageradamente louvado, está agora 

condenado a uma espécie de proscrição. Os erros dos partidos causaram não pequenos 

males e dissabores, e, por isso, bom é notar os que trazem a marca do ridículo. No 

tempo da guerra entre Inglaterra e a América, contestaram os ingleses a importância das 

excelentes descobertas de Franklin sobre a electricidade; e uma espécie de charlatão se 

encarregou de provar publicamente em Londres, que os condutores de ponta não 

atraíam o raio. Sendo ainda mais do que tudo curioso, o haverem-se tirado os 

condutores que havia num dos palácios reais, só por serem invento de Franklin, então 

muito odiado em Inglaterra. 

Um partido raramente comete erros, que não tenham analogia com outros, 

praticados pelo partido contrário. Enquanto uns combatem com violência o ensino 

mútuo, censuram outros com azedume o ensino simultâneo. — Há muito quem ignore 

que os denominados irmãos da doutrina cristã são discípulos de um dos homens mais 
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notáveis que a Europa tem conhecido:—o abade Delasalle é, quanto a nós, o tipo do 

homem modesto. A utilidade do seu sistema, o encadeamento das ideias, a perseverança 

no trabalhar, concorrem à porfia para o constituírem um dos mais dignos modelos que 

se possam apresentar aos amigos da humanidade. — O virtuoso Delasalle convencido 

de que para agradar a Deus era necessário ser útil aos homens, procurou por todos os 

modos cumprir com os seus deveres, para com um e outros.—Conheceu que um dos 

maiores serviços que poderia prestar à sociedade era o de concorrer para o 

melhoramento dos costumes das classes pobres; e para o conseguir, convinha reunir as 

crianças em escolas, preparando-as por meio da instrução, para serem cristãos, 

operários, e pais de família. Então procurou resolver por si mesmo este problema: — 

por que modo será possível instruir muitas crianças ao mesmo tempo? Assíduas 

meditações, e a força do génio lhe fizeram descobrir a invenção do ensino simultâneo, 

que será em todos os tempos dos mais úteis, e, portanto, dos mais belos inventos do 

espírito humano. Como fossem necessários mestres que pusessem em prática este 

método, propagando-o e perpetuando-o o abade Delasalle fundou uma sociedade 

religiosa dedicada ao ensino elementar. Mil obstáculos contrariavam o estabelecimento 

destas escolas; caluniaram-no, promoveram-lhe processos, e os membros da sociedade 

foram multados, e salteados no meio das ruas, lutando no espaço de vinte anos contra 

todos os embates com que os guerreavam o interesse, a ignorância, e a má fé, única 

recompensa, que quase sempre têm os homens de génio, e benfeitores da humanidade. E 

quando assomará a época em que os homens examinem antes de julgar?— Só então é 

que eles se convencerão de que lhes convém apreciar tudo o que for útil sem que se 

deixem fascinar por prevenções de costumes, ou por outras quaisquer causas e vãs 

ilusões. 

Quando num estado, há bons sistemas de instrução elementar, pode 

conjecturar-se que as outras partes da instrução pública devem muito em breve ser 

levadas à perfeição. Nesses países todos os espíritos tendem ao mesmo fim; a 

autoridade protege os seus esforços; as classes pobres deixam de ser ignorantes, e as 

classes ricas procuram instruir-se ainda mais, a fim de conservarem superioridade sobre 

aquelas. — Que nobre concurso para o bem! Que espectáculo tão oposto ao que 

apresentam esses países desgraçados onde os que mandam embrutecem os que lhes são 

sujeitos, para se não verem obrigados a procurar instrução para si mesmo! Não equivale 

este procedimento a impedir os outros que cumpram com os seus deveres para não 

serem obrigados a fazer o mesmo? 
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Em todas as escolas, desde as mais elementares até ás de superior instrução 

deve dominar um grande pensamento — o de incutir nos espíritos as sublimes máximas 

do Evangelho. Se inspirarmos aos homens o amor de Deus, sem lhes lembrar o amor 

dos homens, educaremos místicos, ou entes inúteis e perigosos; — se lhes inculcarmos 

o amor-dos-homens desprezando o amor de Deus indicar-lhes-emos virtudes 

incompletas, formando discípulos sem força para vencerem obstáculos e revezes. Há 

uma idade em que a razão jaz adormecida, e na qual as crianças têm todavia afeições 

pelas quais devem ser encaminhadas pela estrada do bem. O bem é tudo o que inspira o 

justo amor do próximo, dos superiores, dos jovens amigos, e também consiste no desejo 

dar alívio a um pesar, e de causar o prazer. A faculdade de amar seus semelhantes é a 

que no homem deve ser mais desenvolvida, desde a época, em que ele só sente afeições 

confusas, até ao tempo em que exercita uma razão já desenvolvida nas escolas da 

filosofia e do mundo. 

 

DEVERES DOS PAIS          

Que há no mundo muito maus pais, é ponto que infelizmente não admite 

réplica, sendo uns por extravagância, outros por desmazelo, alguns por loucura, e não 

poucos por má índole, os amigos mais perniciosos de seus filhos. Todos os dias, e em 

todos os círculos das nossas relações recolhemos factos que comprovam esta triste 

verdade. 

No entanto, justo é dizê-lo para honra da espécie humana, é muito menor o 

número dos maus pais, do que o dos filhos ingratos e desobedientes. Não faltará [disso 

estamos certos] quem acoime de paradoxo o acharmos aquela circunstância honrosa à 

espécie humana; mas os que assim pensam são pessoas que se não cansam em examinar 

sistemática e regularmente as suas opiniões e as alheias. 

Essas pessoas têm para si, e com muita razão, que entre pais e filhos há 

deveres recíprocos; que se àqueles cumpre dar a estes o sustento, protecção e uma 

apurada e virtuosa educação, os filhos, pela sua parte, têm o estrito dever de honrar, 

obedecer e amar os seus pais. Estamos de acordo nestes salutares princípios; mas, 

perguntamos nós, porque eles são certos e de eterna verdade e justiça, deixa acaso de 

também ser certo que há grande diferença no crime de desprezar uns ou outros deveres? 

O pai quando calca aos pés os seus deveres, obra deliberadamente; e o filho pratica 

quase sempre o mal por mera leviandade, resultado da má educação que recebeu. Um 
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pecou com a cabeça e coração; no erro do outro só a cabeça teve parte. No momento em 

que o homem recebe a qualidade de pai, contrai a obrigação de abandonar o egoísmo, 

qualquer que seja o modo por que o oculte. Desde esse instante cessou de ter os direitos 

de que até ali gozava, visto ser obrigado a repartir com seus filhos todas as comodidades 

que obtiver; cumprindo-lhe igualmente modificar o seu mau génio, bem como outros 

sentimentos que possam aqueles ser danosos. Os pais que assim não praticam, faltam de 

acinte aos seus deveres; e querendo gozar de todas as vantagens que o estado social 

oferece, não hesitam em privar os filhos da parte dessas vantagens a que eles têm 

indubitável jus pelas leis comuns. 

O homem que procede deste modo, se não obra muito pensadamente, é então 

um louco rematado. Ninguém, embora seja o homem mais leigo, pode ignorar que 

existem tais deveres; e que o desprezá-los é declarar-se réu duma tirânica e cruel injus-

tiça. Porém, quanto aos mancebos, já a questão muda de figura. O seu crime é 

indesculpável, injurioso à sociedade, e ofensivo das leis divinas e humanas; é 

finalmente um crime de que recebe quase sempre castigo a pessoa que o comete, porque 

os maus filhos nunca vêm a ser pais felizes e estimados. É pois muito grande e 

imperdoável o crime do filho desobediente; no entanto cumpre diminuir na sua 

enormidade a circunstância de ser ele cometido no fogo da mocidade, tempo em que a 

reflexão desampara muitas vezes os jovens bem educados, quanto mais aqueles que 

nunca foram instruídos pelas lições dos mestres e da experiência. 

Não pretendemos de forma alguma minorar o horror que deve necessariamente 

causar o pecado da desobediência filial: nunca foi nem será nosso intento desculpar 

crimes que tanto danam a sociedade, como o indivíduo que os pratica. Só quisemos 

mostrar com estas observações, que é no desleixo, e, às vezes, na indiferença dos pais 

que semelhantes males têm a sua origem; estamos pois certos que as calamidades por 

que deve passar o mau filho, bem como os remorsos e inquietações que o hão-de sem-

pre atormentar, lhes farão pagar caro as suas irregularidades e desconcertos. 

Por maiores que sejam as aflições de um pai à vista dos desvarios e pouco 

amor de seus filhos, nunca poderão comparar-se às agonias que a estes tarde ou cedo 

causarão os remorsos da consciência. Meditem os pais e os filhos no que acima 

expomos; e procurem, uns com o exemplo e carinho e os outros com o respeito e amor, 

cumprir com os deveres mútuos que lhes impôs o Criador, para ventura comum e 

repouso da sociedade. 
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INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NO PROCEDIMENTO DO HOMEM    

QUEM acreditar no testemunho dos seus olhos, na lealdade dos seus 

pensamentos, e nos próprios sentimentos e convicções, não pode deixar de firmemente 

crer na existência de um Deus, senhor e criador de quanto vemos. — Toda a natureza 

proclama esta verdade divina, sendo o conhecimento de Deus e da sua omnipotência um 

objecto da maior importância para os espíritos sensíveis e reflexivos. Chama-se a esta 

virtude piedade, e procede imediatamente da religião, da qual derivam todas as honras e 

venturas, por ser ela a mãe de toda a excelência moral. Sem o conhecimento de Deus, e 

um devoto acatamento ao benfeitor universal, o homem trilhando só a estrada do erro 

não goza as consolações da virtude, nem aquela tranquilidade em que assenta o edifício 

do perfeito bem. 

As salutares doutrinas do cristianismo, explicadas por inspiração divina na 

Sagrada Escritura, estão felizmente disseminadas entre nós: — assim nós, respeitando-

as, nos submetamos com zelo e eficácia nos seus preceitos, amando cordialmente a 

divindade que as proclama e cumprindo os sagrados deveres que ela nos prescreve. O 

conhecimento da religião é a base da sabedoria humana: sem ele não há virtude no 

homem, nem aquela felicidade que só frutifica no fértil campo da sabedoria. 

O empenho da religião consiste em melhorar a condição humana, exaltando-

nos e aperfeiçoando a nossa natureza, ensinando-nos também o modo de amar, imitar e 

obedecer ao Criador. É igualmente o seu fim inclinar-nos ao amor do próximo, valendo-

lhe e socorrendo-o conforme os nossos meios e situação, e ensinar-nos a moderar e 

dominar nossas paixões, sujeitando os apetites às leis da temperança. 

A natureza deu-nos uma constituição e estrutura que nos torna dependentes 

uns dos outros para mútua conservação e vantagem; deste modo, é-nos absolutamente 

necessária a sociedade, cujos laços são caridade e amor. A semelhante respeito achamo-

nos todos nas mesmas circunstâncias, visto termos idênticas precisões e idêntica 

necessidade de coadjuvação. 

O homem é portanto obrigado a considerar-se, pelas leis da natureza, membro 

deste corpo universal de que se compõe o género humano, e foi enviado ao mundo para 

promover o bem e ventura dos seus semelhantes, tratando-os com amor, caridade e 

benevolência — deveres a que nos obrigam os princípios comuns de humanidade. E 

com efeito nada pode ser tão agradável, nem concorrer mais poderosamente para o bem 

da sociedade em geral do que a mútua inteligência e valimento dos indivíduos que nela 
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vivem. Se a avareza, o amor-próprio e outras paixões vergonhosas não vierem suplantar 

estas apreciáveis tendências, os seus salutares efeitos hão-de por nós ser 

necessariamente experimentados. 

Como a prática de tais deveres promove mais do que nenhuma outra coisa os 

interesses da sociedade, homem algum, sem ofender as leis conservadoras da sua 

existência, a sua razão e as próprias afeições, pode voluntariamente causar dano ao seu 

semelhante. E se, vencendo meras e frívolas desinteligências que muitas vezes se 

suscitam, os homens procurarem os meios de apertarem os vínculos de aliança fraterna, 

na conformidade das sublimes máximas da lei divina, qual não será a perfeição do 

estado social. — Se é certo que toda a congregação de indivíduos humanos é tanto mais 

vantajosa, para a comunidade geral e para os particulares, quanto mais fervoroso e 

desinteressado é o espírito de caridade que a anima, ninguém poderá negar que os 

ditames salutíferos da religião servem de poderoso auxílio aos conselhos da faculdade 

de raciocinar e aos ternos movimentos do coração, em matéria tão importante, como o 

amor dos nossos semelhantes e o sincero desejo de os beneficiar. Se pudesse 

estabelecer-se uma sociedade com tais princípios só a dos anjos lhe seria comparável. 

 

ENCARGOS MORAIS DOS MESTRES        

A maioria dos mestres de escola tem para si que o estado que abraçam é 

meramente um modo de vida. Não seria repreensível esta maneira de considerar uma 

profissão tão respeitável, se a vocação, a habilidade e a diligência se manifestassem na 

pessoa do mestre; porque é muito louvável e até honroso consagrar um homem as suas 

vigílias, e todo o seu trabalho a um mister, que é de constante exercício, que não oferece 

gloriosas perspectivas para o futuro, e que tem muito parca recompensa. Fazer do en-

cargo de ensinar a mocidade degrau para melhor assentar a mandriice, é culpa de 

consequências irreparáveis. Quanto às habilitações para mestres sabemos nós que há  

rigor nos exames e informações; mas será que todos os providos terão coragem para 

arrostar com a quase mendicidade, a que os reduzem os seus diminutos salários? não o 

sabemos, e aos poderes do estado cumpre pagar bem aos educadores da mocidade em 

benefício da geração futura; porque a actual há-de ir correndo o seu caminho com as 

relíquias do passado e com a boa ou má criação do presente. 

O mestre é um homem, em quem a sociedade delega o mais nobre de seus 

atributos: compete à sociedade criar os seus filhos para futuros destinos, em que a 
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sirvam; e este poderoso encargo da educação comete-se a homens especialmente 

dedicados a esse ministério. Bem sabemos que a moralidade dos tenros alunos deriva 

principalmente das lições e exemplos das próprias famílias, mas não serve esta razão de 

desculpa para os mestres negligentes, que olham com indiferença para as acções de seus 

discípulos. Pensam muitos que tendo aplicado seus cuidados à leitura corrente, à escrita 

elegante, à contabilidade desembaraçada, têm cumprido os seus deveres; enganam-se, a 

sua missão é também paternal: e quantos discípulos, com péssimos exemplos caseiros, 

não têm cobrado brios e sentimentos de homens honrados, porque seus preceptores lhos 

souberam inspirar? - Os jornaleiros não têm momentos que possam dispensar para 

vigiar os filhos; as mães são indulgentes e também sobrecarregadas de encargos; quem 

fica, principalmente nos campos, que zele os interesses morais da mocidade, senão o 

mestre? 

E necessário que para bem preencher o seu lugar tenha o professor de 

primeiras letras perfeito conhecimento da autoridade paterna e dos seus limites; nem há-

de ser o aio, nem o tirano das crianças. A autoridade adquire-se por certos modos graves 

e respeitosos sem afectação, que naturalmente induzem os meninos a certo acatamento 

para com a pessoa que os dirige. Não se consegue nem pelas canas, nem pela estatura, 

nem pelo semblante carregado: pode o mestre ser moço e jovial, tudo depende de 

possuir carácter firme, sempre igual e justo, de ser moderado no falar e obrar, e de 

nunca ceder a caprichos momentâneos ou aos ímpetos da cólera. Dirão muitos, difícil 

será achar um homem desses, mas os que o dizem nunca ensinaram; dai-me um homem 

honrado, de alma benfazeja e sincera, com a suficiente capacidade intelectual, e em 

poucos meses de prática eu vos darei um mestre de escola consumado. Na depravação 

do século ainda se encontram pessoas com tais qualidades; e ainda mal que a miséria 

pública constrange alguns a aceitarem os diminutos lucros da profissão honrosa, a que 

vulgarmente chamam de mestre de meninos. Nestas palavras há um certo pensamento, 

que revela indiferentismo; não se faz o devido caso das pessoas a quem as famílias 

cometem o que têm de mais precioso no mundo, o penhor da sua sucessão, os seus fi-

lhos! Em tudo há excepções, mas quiséramos ver mais respeitados pelos pais os 

mestres, para que a tenra prole também melhor os respeitasse, não por temor e hábito, 

mas por amor e obrigação. Quisermos que se constrangessem, por providências de lei 

geral ou municipal, os pais a mandarem seus filhos à escola: não há desculpa razoável 

que os defenda do culpável desleixo de não os mandarem; aulas públicas e particulares 

tem havido por toda a parte, e nesta capital a benéfica instituição das casas de asilo da 
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infância desvalida têm facilitado às classes mais indigentes a instrução necessária para 

seus filhos. No império austríaco há uma lei, vigente no arquiducado, que proíbe aos 

párocos casarem mancebos que não saibam ler e escrever. Esta determinação é útil: é 

um meio coercivo, mas é um estimulo, e tanto mais poderoso quanto mais vai bater nas 

molas intimas do coração humano. É lamentável o descuido dos pais em muitas partes 

deste nosso reino; querem deixar os filhos na classe dos brutos, habituá-los à preguiça e 

mendicidade importunando os passageiros com seus pedidos, e pô-los na forçosa 

necessidade de confiar a estranhos seus segredos, quando a fortuna os favorece; tudo 

pelo desmazelo de lhe não ministrarem com pouco ou nenhum custo o saudável 

alimento da instrução primária, tão precioso e indispensável como o pão quotidiano. 

É porém essencialíssimo que os professores sejam escolhidos, que saibam 

manter e empregar devidamente a sua autoridade para o aproveitamento moral dos 

alunos; para o que parece que lhes serão úteis as regras seguintes: l.a - Não usar da 

autoridade sem muita reflexão, nem para coisas que não valem a pena. 2.a - Fazer 

executar à risca o que uma vez foi ordenado justamente. 3.a — Conservar firmeza, não 

concedendo o que houve razão de recusar, não tendo mudado as circunstâncias. 4.ª— 

Não fazer ameaças levianamente, cumprir porém as que se fizerem, não tendo havido 

emenda. 5.a — Ser igual sempre e invariável na direcção e boa ordem da escola, para 

que os discípulos se persuadam da bondade dessas disposições e aprendam a não 

infringir a lei, 6.a — Ser imparcial, porque aqueles a quem se mostra predilecção fazem-

se atrevidos e altivos, e os outros menos favorecidos fazem-se invejosos, esquivos e 

maldizentes: não exclui por modo algum este preceito os sinais de satisfação, os elogios 

e os prémios rectamente distribuídos aos bons, nem as demonstrações de 

descontentamento e os castigos prudentemente aplicados aos que forem maus. 

Queremos tão-somente dizer que o mestre há-de ser tão imparcial como o devem ser os 

legisladores e executores da lei. 7.a— Deve mostrar bom modo, mas não familiarizar-se 

com as crianças, que por seu natural inquieto são muito fáceis em tomar liberdades com 

quem lhas tolera. 8.a — Não dar a qualquer das coisas que se dizem aos meninos senão 

a sua rigorosa importância, sem acrescentamentos ociosos, e sem falha do que é 

necessário que eles saibam: isto é, falar-lhes sempre clara, verdadeira e concisamente. 

9.a — Fugir do pregar longos sermões; ser breve quando prescrever qualquer coisa, e 

pôr todo o cuidado em que o não iludam e em que de pronto lhe obedeçam. 10.a — 

Estudar a capacidade e o carácter de cada discípulo para distribuir com justiça o 

trabalho, a tarefa, o ensino, sem frouxidão, mas sem nímia exigência. 
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Estamos persuadidos de que o professor que adoptar esta norma de 

procedimento no regime da sua aula há-de ser respeitado e não aborrecido dos que 

ensina, desempenhará o seu importante cargo, e será benquisto dos seus compatriotas. 

 

DO OBJECTO E UTILIDADE DOS JORNAIS POPULARES. 

Que a instrução é um dos elementos da felicidade compatível com a vida 

humana, é axioma que ninguém contesta: os recursos e honras que o saber alcança; os 

erros que destrói, nocivos ao bem corpóreo e à paz de espírito; o entretenimento, que fa-

cilita, desterrando hábitos perigosos, ou o ócio gerador de vícios; a consolação, que às 

vezes só ele pode oferecer em horas atribuladas da existência, são outros tantos 

estímulos que instigam o homem a despojar-se do pesado e grosseiro manto da ignorân-

cia, e a diligenciar aprender não só o que a cada um em particular importa, segundo sua 

condição, mas também o que diz respeito ao estado moral e civil da sociedade, à 

disposição da máquina do mundo, à variedade de povos e multidão de entes que ocupam 

a terra, em suma a todas as ideias e a todos objectos sensíveis, sobre que mais 

frequentemente recai a diária conversação. À espiritual tendência de nossas almas 

juntam-se as sobreditas razões de conveniência própria; e à proporção que os homens 

dão mais valor às faculdades intelectuais cresce o desejo de instrução, e a nossa espécie 

se aperfeiçoa e goza mais cómodos pela aquisição de conhecimentos e pela cultura do 

espírito. 

Como porém, as hierarquias, as condições sociais, as profissões e mais 

circunstâncias peculiares dos indivíduos variam infinito, diversificam muitíssimo em 

copiosidade e em fundo os mananciais onde um povo farta a sede de instrução; mas 

escassos e exaustos os acham muitas vezes classes inteiras, não menos sequiosas, e que 

também dela carecem apropriada a seu modo do existir; e principalmente acontece isto, 

como a experiência nos tem mostrado, quando os governantes não podem ou não sabem 

distribuir os meios de instrução, conforme as necessidades públicas e as escalas da 

sociedade a que presidem. — Convém-nos expor tão-somente considerações gerais, 

porque se exemplos quiséramos aduzir, de casa os teríamos e de todos os tempos. —

Fundaram-se academias, ginásios e aulas, já para cursos gerais e completos, já para 

determinadas aplicações; reuniram-se inumeráveis livros em copiosas bibliotecas, 

colocaram-se produções da natureza e da arte em museus e galerias; e aos sábios de 

profissão, aos alunos que podiam frequentar as escolas das cidades principais, e aos 
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habitantes destas, bem mantidos e senhores do seu tempo ou das suas horas de recreio, 

não faltaram meios de frequentarem os estudos, que mais lhes convinham ou mais lhes 

apraziam. Se porém lançarmos os olhos para as terras das províncias [já não dizemos 

povoações pequenas, porém muitas vilas populosas], onde estão esses previdentes 

recursos! Quanto a livrarias — apenas algumas obras escolhidas à vontade dos 

proprietários nalgumas casas abastadas; e desta regra raras serão as excepções, pelo que 

respeita a aulas — as de primeiras letras, e talvez uma cadeira de gramática latina. 

Averiguemos porém mais os factos para melhor chegarmos à nossa baliza. Porventura 

por todos esses lugares do reino, e aqui mesmo dentro da capital, a maioria dos cidadãos 

achar-se-á desavagada no decurso da semana para ir escutar lições, ou entreter-se no 

gabinete de leitura? Porventura a máxima parte da gente popular [ainda exceptuando 

muitos e muitos jornaleiros] que vive de seu trabalho incessante, e restrita economia, 

pode dispensar quantias para livros apesar da diminuição que esses têm sofrido no 

preço? — E esses livros não são pelo comum outras tantas especialidades, sendo preciso 

possuir muitos para aprender alguma coisa? — E os mais baratos não são escritos em 

francês, idioma que nem todos entendem? Claro está que as respostas afirmativas a estas 

nossas interrogações indicarão outras tantas causas do atraso da instrução entre as 

classes inferiores, e também nalgumas mais acima, que de bom grado a aceitariam, se 

lhes fosse facilitada. 

Não haverá pois um meio de remover tais impedimentos, do vulgarizar, quanto  

seja possível, os benefícios da tipografia? — Há, e as nações cultas da Europa o 

reduziram à prática neste século, em que o entendimento e a indústria dos homens se 

têm desenvolvido com pasmosa actividade e avantajados efeitos: Portugal o adoptou, e 

não foi em vão! Dará, entre outros, testemunho a extracção deste nosso jornal. 

Conceberam os espíritos generosos, amantes da sua pátria e dos progressos de humani-

dade, que o método melhor adaptado à difusão dos conhecimentos era publicar a prazos 

certos, por módico preço, um escrito que em seu determinado quadro apresentasse, sem 

ordem aparente [porque a variedade deleita], as doutrinas mais correntes e proveitosas, 

as noticias que mais conviessem para sustentar as conversações e entender os papeis 

públicos e os discursos oratórios; que admitisse ora a história natural e a física, ora a 

história civil e a geografia, tanto os métodos práticos em objectos úteis à vida, como os 

preceitos e conselhos morais, necessários à conservação e paz da sociedade. Ocorreu 

também que muito ajudaria este plano a aliança do desenho com a escritura; que a 

combinação das noções, adquiridas pela inspecção dos objectos representados, com o 
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resultado das operações do entendimento daria mais força à instrução, e auxiliaria pode-

rosamente a memória. Pôs-se por obra o desígnio, começado em Inglaterra, há poucos 

anos pelos editores do Penny Magazine, e hoje em voga por toda a Europa. O que era 

tentativa tornou-se facto permanente: e conseguiu-se que pessoas adversas à leitura, e 

que se assustavam à vista de um livro, adquirissem o útil habito de ler; que as crianças 

alcançassem por gosto próprio ideias e noções, que só por largos anos e com o peso e 

enfado do estudo regular obteriam; nem se objecte que nesses jornais há assuntos 

superiores à inteligência das crianças; são eles o repositório dos variados ramos do 

saber; contém doutrina para todos. Conseguiu-se que o homem laborioso nos dias 

guardados pelo preceito eclesiástico, e nas horas antecipadas ao sono tivesse uma 

distracção inocente e profícua, sem o sacrifício de seus haveres, e de forma que a 

instrução o fosse visitar semanalmente na sua oficina: e sem que ele o sinta, e tomando 

por entretenimento o que na realidade é estudo, gradualmente se coloca muito acima dos 

que entregues à gula e a outros vícios consomem a existência física, depravando a alma.  

— Ponhamos exemplos: aparecem os jornais políticos, que esses também hoje são 

vulgares, e por outras razões alheias das nossas é muito preciso que o sejam; aparecem 

[dizemos], com suas compridas colunas cheias da relação de um incêndio, ou catástrofe 

semelhante, acontecido numa capital importante da Europa: quanto não é grato ao 

artista, que já tem lido no jornal de instrução popular a descrição da cidade, o poder 

introduzir na conversação o seu dito, avaliando em certo modo a importância da perda, e 

conhecendo de antemão o grau de estima e veneração, que mereciam tais e tais edifícios 

singulares, que foram destruídos! — Suscita-se a guerra entre dois povos; relatam as 

gazetas os sucessos, mas o leitor assíduo dos jornais literários já conhece a índole, os 

hábitos, e alguma coisa da história desses povos, e a sua memória lhe vai fornecendo 

reminiscências, que lhe tornam mais compreensível a relação da folha diária: ouve o 

orador sagrado na tribuna, o deputado ou senador no parlamento, e compreende as 

passagens históricas, sabe de que homens distintos se aduziram as citações de palavras 

ou acções, porque tem lido lances memoráveis da história e biografias de pessoas 

ilustres.—Fala-se de um invento prodigioso, de um sucesso extraordinário, de um 

fenómeno natural, mas assombroso; o leitor dos jornais populares não se embevece em 

estúpida admiração, não imputa a feitiçarias esses casos, porque já tem lido muitos 

semelhantes, que lhe quadraram com a razão natural, e porventura eram mais 

estupendos: e quanta não é a sua glória citando uns por ocasião de outros mais 
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modernos, e ostentando assim o seu ânimo despreocupado, e a sua literatura, tão 

facilmente adquirida! 

Seria um extenso artigo o que procurámos reduzir a poucas frases, se nos 

dilatássemos em circunstanciar todas as vantagens resultantes da vulgarização dos 

conhecimentos úteis [e por útil temos tudo o que é saber] por meio destes jornais, que o 

público recebe com gosto, os verdadeiros sábios com aplauso, só o charlatanismo 

literário com displicência e até com ódio, porque lhe arrancaram das mãos a varinha, 

ornada de ouropéis, com que fascinava as turbas. 

As empresas que dirigem publicações tão interessantes têm grandes despesas, 

para preencherem seus louváveis fins; quem mandar à imprensa uma folha de papel de 

anúncios, ou objectos semelhantes, não pode desconhecê-las. Mas quando o aplauso 

coroa a diligência, quem por desleixo abandonará a tentativa reconhecida como 

prestadia e digna de se prosseguir? 

— Eis a razão porque se dobra o esmero e se continuam os esforços, não só 

para não desmerecer no público conceito, que é isso capricho próprio, mas também.para 

progredir, para se perpetuar a vantagem, que nestas instituições literárias e seus tra-

balhos geralmente se reconhece. — O governo, que não deve fundar-se em temor, mas 

em amor; o governo, que por certo conhece a tendência das gerações actuais e as 

necessidades peculiares da nação, tem contribuído, e honra seja feita aos diversos 

membros de que nos últimos anos tem sido composto, para que se difundam pelo reino 

os jornais populares: talvez porém que, com a decisão das câmaras legislativas, mais 

alguma coisa pudesse fazer a beneficio destes veículos da pública ilustração? 

— Tão módico é o preço de cada exemplar, que a todas as fortunas se facilita; 

mas nas províncias e já fora de Lisboa a pouca distância, este preço dobra-se e talvez se 

triplica, e acontece isto onde mais preciso é derramar o hábito da leitura, onde outros 

entretenimentos muitas vezes falecem, ou, por serem idênticos com os trabalhos usuais 

nos dias de descanso, se tornam aborrecidos. 

A Direcção da Sociedade que publica o presente jornal lembrou-se de levar à 

Câmara dos Deputados da Nação uma representação a este respeito, e da sabedoria dos 

procuradores do povo aguarda favorável decisão em matéria que ao povo tanto interessa 

Provável é que obtendo-se para as publicações literárias, que saem em 

períodos regulares e sucessivos, a isenção dos portes, não só as empresas se fortificarão 

pela pluralidade dos assinantes, mas a instrução do povo irá em aumento, e com ela a 

habilitação para o desempenho dos encargos sociais, quer civis, quer particulares. 
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Ninguém, a não pôr a mira em tiranias, violentas, mas sempre momentâneas, 

desconhecerá hoje esta máxima: Instrui o povo se quereis que seja virtuoso. 

 

 

SINAIS CARACRTERÍSTICOS PARA CONHECER AS OITO DIFERENTES ESCOLAS 

DE PINTURA           

Século 13.°— Escola senense. 

Foi estabelecida por Guião de Sena, nascido em 1191, e falecido em 1280. Os 

professores desta escola tiveram particularmente um estilo enérgico na invenção, 

graciosas fisionomias, um colorido vistoso, e um bom desenho. Mas a parte em que 

mais se mostraram grandiosos foi na composição; seguiram pouco o antigo e o belo 

ideal; e usaram, excepto alguns, de cores algo tanto vivas, e opostas a uma suave 

harmonia. 

Século 13.° — Escola florentina. 

Estabelecida por João Cimabue, que nasceu em 1240, e morreu em 1300. Os 

caracteres que distinguem esta escola são um estro poético, um pincel livre e correcto, e 

um estilo nobre e grandioso. Nos seus quadros porém pouco gosto se acha do belo an-

tigo, e as mais das vezes falta no colorido, ou por muito desfalecido, ou por 

demasiadamente forte. 

Século 14.° — Escola flamenga. 

Foi erecta por João Van-Eyk, nascido em 1370, e falecido em 1441. Este 

famoso artista foi quem inventou a pintura a óleo. As qualidades distintas desta escola 

são uma perfeita inteligência de claro-escuro, um bem acabado sem secura, um pincel 

gracioso, e uma douta união de tintas locais. 

Enquanto pois aos seus defeitos, imitou quase sempre a natureza servilmente, -

tal qual em si mostra, e não qual deveria ser. É bastante numerosa esta escola, porque 

compreende também a holandesa e alemã. Mas a maior parte das suas pinturas só 

representam bambuchatas, banquetes, países, frutas, flores. 

Século 15.° — Escola veneziana. 

Foi fundada por Gentil Bellini, que nasceu em 1419, e morreu em 1501. Os 

professores desta escola têm um douto colorido, uma suma inteligência do claro-escuro; 

toques cheios de graça, uma fiel imitação da natureza, e, pelo contrário, um desenho 
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pouco correcto, e pouco conveniente à história e ao belo antigo, são geralmente os 

caracteres pelos quais se distinguem as obras desta escola. 

Século 15.° — Escola lombarda. 

Foi estabelecida por A. André Montegna, nascido em 1451, e falecido em 

1517. Foi ele o inventor de abrir as estampas a buril. 

Os caracteres que distinguem esta escola são um bom gosto de desenho, 

formado sobre a bela natureza, se bem inteiramente moderno, graça e colorido que 

surpreende, disposição magnifica, e expressão engraçada com transparentes contornos 

são os distintivos tipos desta escola, à qual é unida também a genovesa, mas ambas elas 

falham na pouca inteligência da história, e do antigo, bem como igualmente a 

veneziana, de quem esta se originou. 

Século 15.° — Escola romana. 

Foi erecta por Rafael Sanzio de Urbino, que Nasceu em 1483, e morreu em 

1520; o qual, apesar de ter vivido somente 37 anos, excedeu os outros em tudo aquilo 

que a arte pode ter de mais sublime. Os seus distintivos caracteres são um gosto 

formado sobre o antigo, um desenho exactíssimo, uma expressão erudita, um estro cheio 

de imaginação, e enriquecido de tudo aquilo que uma fervida fantasia pode inventar de 

mais belo e de mais patético. A maior parte dos professores desta escola usou uma 

composição caprichosa, se bem elegante, e careceram também daquele atractivo 

colorido da escola veneziana e flamenga -, defeito comum de todos que desenharam 

correctamente. Esta escola traz a sua origem da Florentina. 

Século 16.° — Escola francesa. 

Foi fundada por Francisco Primaticcio, nascido em 1490, e falecido em 1570. 

E coisa bem dificultosa assinar a esta escola caracteres distintivos; porque cada um em 

particular dos seus artistas escolheu e estudou daquelas obras que mais lhe agradaram, e 

segundo elas regulou a sua maneira. Porém, falando geralmente, pode dizer-se que os 

pintores franceses se têm feito admirar no género do histórico, mas ordinariamente são 

amaneirados, de pouco bom colorido e bem longe estão da beleza do antigo. 

Século 16.° — Escola bolonhesa.  

Foi estabelecida por Ludovico Caracci, que nasceu em 1555, e morreu em 

1619. Os caracteres distintivos desta escola residem no grande gosto pelo desenho 

formado sobre o antigo e sobre a bela natureza: cores muito naturais, contornos fluidos, 

e uma rica disposição com um toque judicioso, nobre e engraçado. Soube formar um 

composto do bom e do belo das outras escolas, e é-lhe devedora a pintura por ter-se 
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oposto ao gosto amaneirado, que naquele tempo dominava na Itália. Deduz a sua origem 

da escola lombarda. 

A. C. 
 

 

MORALIDADE         

A moralidade de uma acção depende do motivo pelo qual a praticamos. Se eu 

atirar, por exemplo, com um peso duro espanhol à cabeça de um pobre na intenção de 

lha quebrar, e se ele apanhar sem dano a moeda e com ela comprar viveres para manter-

se, o resultado foi bom, mas a acção, da minha parte, foi culpável e iníqua. – Dr. 

Johnson. 
 

CULTURA PARA OS POBRES, FEITA PELOS POBRES 

UM pároco da Alemanha, alumiado pelos verdadeiros princípios da caridade, 

reconheceu que a mendicidade, convertida em vergonhoso oficio, envilece o homem e 

lhe deprava a moral, tornando-o incapaz de exercitar as suas faculdades físicas em 

proveito seu e da sociedade comum; compreendeu sabiamente que as pessoas robustas, 

que adoptam semelhante modo de vida, não só se fazem pesadas à associação dos 

homens laboriosos, como também são espelhos de vícios, em que a hipocrisia e o 

desalinho tem grande parte. 

O honrado pároco, de que falámos, é o cura Maier de Durbhein, no bailiado do 

Sprichingen, concebeu ele a ideia generosa de acudir aos pobres da sua freguesia, 

repartindo com estes um campo de terra lavradia, e os convidou para esse fim. — O 

melhor meio de darmos a conhecer as suas intenções e planos, é transcrever a instrução 

e aviso, que publicou no mês de Março de 1830, nos termos seguintes. 

«Conhecendo que a preguiça e a miséria são igualmente funestas à alma e ao 

corpo, e querendo afastar da sua paróquia este flagelo, o cura Maier determinou fazer a 

aquisição de um campo, que os pobres deste lugar poderão desfrutar para sempre e sem 

retribuição alguma. Chamar-se-á este terreno, o campo dos pobres. (Segue a designação 

do terreno adjudicado). 

"As condições para os que nele quiserem obter parte são as seguintes: 
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1.° Os pobres [os que não possuírem absolutamente palmo de terreno serão 

preferidos] devem ter dado provas de probidade e decentes costumes. Deverão ter 

posses e desejo de trabalhar, e vontade de poupar. 

2.° Serão obrigados a educar cristamente os seus filhos, a vigiar que vão à 

escola, a fazê-los assistir exactamente aos ofícios divinos, e a fazer-lhes guardar 

silêncio, respeito e seriedade. Os pais lhes darão o exemplo, não faltando às obrigações 

religiosas nos domingos e festas solenes, e, sobretudo, entregando-se a seus trabalhos 

com zelo e assiduidade. 

3.° Só jeira e meia de campo é lavrada [o campo tem 5 jeiras], o restante é 

inculto e por consequência estéril. Os que receberem uma parte do terreno, deverão, 

segundo as minhas instruções, arroteá-lo, arrancar as sarças e mato, tirar as pedras e 

burgau miúdo, pondo as maiores á beira do caminho à guisa de muro, para que não entre 

o gado no chão do cultivado. 

4.° Dividir-se-á o campo em doze porções: cada uma delas será tirada à sorte e 

àquele a quem tocar pertencerá por toda a sua vida. Cada um dos possuidores deve 

cultivar o seu quinhão com seu próprio trabalho pessoal, sem poder recorrer a estranhos. 

5.° O campo será estrumado anualmente, porque sem os necessários adubos o 

melhor torrão deixa em breve de ser produtivo. Os quinhoeiros deverão com sua 

diligência ajuntar os estrumes necessários, sem que para isso hajam de fazer despesa. 

Obtê-los-ão, limpando com cuidado as ruas, apanhando o lodo das beiras das fontes, e o 

esterco dos gados, que diariamente andam pelos caminhos; ainda que não seja senão a 

poeira, tudo é bom para as terras, e as melhora. Os adubos mais frequentes são os excre-

mentos de homens e de animais, as águas de esterqueira, o mato apodrecido, as ervas 

ruins e os fenos estragados, o terriço das cavalariças e pátios, trapos, chinelos velhos e 

quanto se deita na esterqueira: se estas coisas se ajuntarem convenientemente 

fermentarão e darão bons estrumes, sem custo nenhum. 

6.° O que não cultivar a sua porção com desvelo, segundo as minhas 

instruções, depois de ser advertido duas vezes, quando muito três, será privado dela, que 

será dada a outro, que não fosse admitido à partilha. 

7.º Se o homem ou sua mulher morrer, o chão que tinham ficará ao 

sobrevivente: Se os pais cultivaram com zelo e cuidado, seus filhos receberão o mesmo 

terreno, tendo idade e capacidade para trabalhar. 

8.° Cada porção do campo dos pobres é propriedade inalienável, de forma que 

não pode ser trocada, nem hipotecada, e muito menos vendida. Poderá todavia ser tirada 
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no Outono, recolhidos os frutos, àquele que não tiver cumprido as condições, para ser 

dada a outro mais digno. 

9.° Se algum furtar ou danificar o outro na propriedade perderá a sua. 

10.° De cada seis em seis anos, os que forem mais pobres que os possuidores 

actuais se apresentarão aqui, e se algum dos quinhoeiros, ou por dádiva, ou por herança, 

ou de outro qualquer modo, passar a melhor estado, deverá então ceder a sua parte ao 

que for mais pobre do que ele, no que sem dúvida consentirá por caridade cristã. 

11.° Os diferentes quinhões serão arroteados nesta primavera, e guarnecidos de 

árvores frutíferas no próximo Outono, no que eu terei cuidado. O seu produto o deixará 

depois aos futuros cultivadores. 

12.° Finalmente, cada colono deverá mostrar-me todos os anos o que tiver 

plantado, quanta semente gastou, e quanto colheu, afim de que eu possa convencer-me 

das produções e reditos do ano, e do cuidado que prestaram ao trabalho. 

Quando a instrução precedente foi conhecida, alguns, costumados à 

ociosidade, renunciaram logo à porção que tinham pedido, por causa da condição 

imposta do trabalho pessoal: a esses declarei que dali em diante debalde se me 

apresentariam, ou ao conselho paroquial a pedir esmola. 

 

Declara Maier que lhe custou no primeiro ano a encontrar pessoas que 

tomassem os doze quinhões, porque pretendia começar logo, e ver em poucos dias 

arroteado o terreno: porém em um anúncio posterior, datado de 6 de Junho de 1832, o 

mesmo Cura exprime-se da seguinte maneira: 

«O campo dos pobres apresenta agora outra face, e as sementeiras saíram 

excelentes». 

«O meu estabelecimento produziu além disso um efeito no ânimo dos meus 

paroquianos, que ao princípio eu não previa, e que me parece pôr o instituto a salvo dos 

revezes. O campo dos pobres, dantes estéril, já ao presente dá produto aos seus possui-

dores, e este bom resultado determinou muitos habitantes da minha paróquia a semear 

este ano as terras que possuíam em Hemberg, e que até agora permaneciam incultas.»— 

 

NECESSIDADE DE BOM CONSELHO      

FOI opinião singular de alguns filósofos que não necessitava o sábio de 

assistência alheia, e que todas as coisas que estavam separadas dele podiam servir. 
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Esta proposição tirava a amizade do número das coisas necessárias, e contava-a só entre 

as agradáveis. Mas os filósofos de maior austeridade, os discípulos da escola de Platão e 

Aristóteles, creram que sem amizade era a felicidade imperfeita e a virtude inútil: 

ensinaram que entre os bens estranhos eram os amigos os mais úteis, e mais para de-

sejar; e, finalmente, consideraram mais com experiência do que com discurso 

especulativo que a amizade era entre os homens socorro e conservação recíproca. Só 

Deus pode estar contente consigo mesmo; só ele é quem, sendo essencialmente rico de 

todos os bens, pode lograr uma solidão felicíssima e abundante de todos os bens. Só ele 

pode operar sem instrumentos, porque obra sem trabalho: só ele, tirando todas as coisas 

da sua natureza mesma, não pode sentir diminuição alguma. Pelo contrário, os homens 

não podem uns sem outros, nem viver bem, nem ser ditosos, nem ser homens, são 

reciprocamente unidos por comum necessidade do comércio, e considerando-os em ge-

ral, são partes integrantes, de que forma um todo a vida civil. 

Os ofendidos pedem justiça, os miseráveis amparo, os aflitos consolação; mas 

todos universalmente necessitam de conselho: este é o grande elemento da vida civil, 

não menos necessário do que a água e fogo para a vida natural. A este fim se 

encaminham os dois meios de obrar de que a natureza os dotou, a razão e as palavras. 

Os animais obram pela súbita deliberação do ímpeto natural, pela presença do primeiro 

objecto. Os homens obram pelo discurso, e tendo a liberdade de eleição, passam do 

presente ao futuro, do primeiro ao segundo. Os piratas se servem de conselho. O 

conselho tem uso entre os bárbaros, com mais poderosa razão entre os povos políticos; 

sobretudo os sábios necessitam de ser aconselhados, porque a sabedoria é suspeita nos 

negócios particulares. O homem é tão vizinho de si mesmo, que não deixa lugar livre 

para a conclusão do conselho: as duas razões que deliberam nele se confundem na 

comunicação, embaraçando-se a que propõe com a que deve concluir. É necessário que 

a pessoa que aconselha seja distinta da aconselhada. É necessário que haja uma 

distância proporcionada entre os objectos e as faculdades que julgam; e assim como os 

olhos perspicazes se não podem ver a si mesmos, assim os juízes mais vivos não podem 

julgar seus próprios interesses. Suposto que tenhamos mais que natural e ordinário 

conhecimento das coisas, não devemos enjeitar os meios humanos, nem desprezar os 

socorros da razão, e a grande luz da verdade que se tira dos conselhos. Reconheçamos a 

imperfeição do homem separado dos homens, e as vantagens que tem a sociedade sobre 

a solidão. 
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São diversas as jerarquias dos vassalos que podem ter emprego na  

administração dos estados. Há entendimentos de medíocre capacidade que dispõem e 

preparam bem os negócios. São bons no princípio, abrem os caminhos e apontam as 

dificuldades que sempre se topam na entrada das negociações. O príncipe use destes 

sujeitos todos os dias, e lance sobre eles as funções mais grosseiras do governo. Há 

entendimentos de mais superior elevação, a que o príncipe pode fiar empregos mais 

importantes, e a que pode dar uma nobre parte de seus cuidados. 

Estes governam com o príncipe, mas não igualmente; e não são maus pilotos 

em estações brandas e mares pouco agitados. Mas quando o príncipe é ditoso, e o céu 

mostra que o ama, é quando encontra espíritos da primeira ordem, almas iguais às 

inteligências em vigor e entendimento: homens enfim que Deus criou expressamente 

para prevenir, neles o remédio dos males do século, e para serenar as tormentas da 

pátria em que nasceram:  

 Duarte Ribeiro de Macedo: — Arístipo, ou Homem da Corte. 

 

 

II série: 1842 – 1846 
 

1842: VOL. VI 

DA EDUCAÇÃO MORAL DA INFÂNCIA.  

NÓS não poderíamos produzir um testemunho mais respeitável, um advogado 

mais afervorado da importância desta parte essencialíssima da educação do que o 

venerável arcebispo de Braga, D. Fr. Caetano Brandão, homem tão santo, quanto 

ilustrado patriota, dotado dum coração humano e generoso, genialmente sensível na sua 

mesma frase; e que no seu ministério pastoral em ambos os mundos foi o distinto e 

acalorado amigo da infância. Eis as suas próprias palavras: — «Talvez a educação dos 

meninos seja a coisa mais recomendável: ao menos ninguém poderá contestar que entra 

na ordem das primeiras causas que influem no bem de uma e outra república, cristã e 

política. Qualquer delas será mais ou menos feliz à proporção do cuidado que se toma 

em formar os tenros corações da mocidade. Semeie-se bom grão nesta terra ainda fresca 

e mimosa; cultive-se com zelo e indústria; nem a requeime o ar empestado dos maus 

exemplos; e logo a república virá a ser como um ameno jardim povoado de árvores 
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vistosas e frutíferas, quero dizer, de sujeitos que por suas belas acções contribuam para 

a glória e o bem sólido da humanidade. 

Mas que é o que se nota mais distintamente num menino, logo que a luz do dia 

fere a sua alma? Cegueira e fraqueza: entra no mundo com o entendimento fechado às 

ideias do bem, e aberto ao mal: os sentidos susceptíveis de erro e de corrupção; ele 

mesmo carregado de um peso enorme, que o inclina quase invencivelmente para o 

abismo de todos os vícios. Aqui a sedução apresenta-se-lhe armada de todos seus 

funestos artifícios, ele só vê junto de si objectos capazes de pervertê-lo. Quase nunca se 

lhe fala das únicas verdades que poderiam dissipar a sua ignorância: pinta-se-lhe o vício 

revestido de todas as cores lisonjeiras; louvam-se, e ainda se executam diante dele 

acções detestáveis; permite-se-lhe toda a sorte de pequenas e ligeiras indecências. O 

veneno vai-se introduzindo nas suas entranhas como o mesmo leite, de sorte que, 

quando o seu coração começa a sentir o desejo de conhecer o mal, já o espírito está 

repassado dele. Ah! quanto é natural nesta infeliz situação que o menino se desgoste da 

virtude e dos trabalhos que conduzem para ela! quanto é fácil que, não tendo ainda nem 

a vontade de resistir ao mal, se deixe arrastar das suas funestas impressões, e aprove 

todas as máximas erradas, logo que ache quem lhas ensine! Quanto é fácil que não ame 

senão o que lisonjeia os sentidos, e só ponha a sua felicidade na libertinagem, na 

moleza, e na intemperança! Enfim, para o dizer em uma palavra, quanto é natural que 

ele não siga outra regra em todo o decurso da vida mais do que a natureza corrupta, e a 

paixão cega! E as meninas; serão elas acaso menos expostas a um semelhante destino? 

Serão com elas menos funestas e prejudiciais as consequências que resultam da sua má 

educação? Julguemo-lo pelos deveres do ofício a que geralmente são destinadas. Mãe 

de família: que cargo! Como é difícil, crítico e importante! Estava quase tentado a dizer, 

que ainda reclama maiores disposições do que o dos mesmos pais, se nos quisermos 

limitar à esfera da educação doméstica. Com efeito, ninguém há que ignore que as mães 

de família são os espelhos onde os meninos trazem sempre fitos os olhos, aquelas com 

quem tratam mais íntima e frequentemente, que encaminham seus primeiros passos, 

desatam as tenras prisões de sua língua balbuciante e começam a dissipar as trevas que 

envolvem o seu rude espírito. Em menos palavras: com excepção dum pequeno número 

de pais que sabem estimar este honroso exercício, elas são as únicas mestras de seus 

filhos na primeira idade. Mas se por infelicidade estas mestras não tiveram uma 

educação virtuosa, como é crível que a possam dar a seus filhos?»— 

Comentário [O153]:    1842:  
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 [Pastoral de 12 de Junho de 1788 publicada na cidade de Belém em o Pará; 

extractada das Memor. para a Vida do mesmo Arceb. cap. 17]. 

 

 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA E MORAL DA INFÂNCIA    

Os LEGISLADORES da antiguidade eram mais solícitos, mais filósofos do que os 

modernos: quase que tomavam o homem no berço para desde ali o irem amparando, 

dirigindo, cultivando e endireitando para a virtude, para bem servir a pátria; 

semelhantemente ao cultivador zeloso e discreto, que não perde de vista a planta apenas 

saída da terra, conduzindo-a recta, e bem disposta para dar sazonados frutos, e enlevar 

os olhos pela beleza de sua folhagem, de sua brilhante copa e de suas flores. Assim 

procederam Lycurgo, Platão, Solou e outros na Grécia, Numa em Roma. Nós, os 

presumidos do progresso, abandonámos ao desleixo, ao capricho, e pior que tudo aos 

maus exemplos esses amáveis pequeninos entes, em cujos corações como em cera 

branda se imprimem indistintamente o bem e o mal, antes de terem a consciência de um 

e outro; que barbaridade! e que responsabilidade! 

O Panorama tem já por vezes apresentado documentos, e preceitos de 

educação em geral, e não desistirá do propósito em que está de clamar sobre esta 

primeira, a mais importante das obrigações naturais, e sociais: e tendo recolhido uma  

colecção de máximas de autores conspícuos que têm escrito sobre a matéria, as irá 

publicando de tempos em tempos, como se fossem despertadores, soando pe-

riodicamente aos ouvidos dos pais, e mães de família. Primeiramente 

  Sobre a educação física. 

 «Não tinha razão, disse Plutarco, esse sábio da antiguidade, o Tebano Crates, 

quando dizia que se fosse possível subiria ao lugar mais elevado da cidade para gritar: 

que fazeis vós infelizes? Vós que empregais todos vossos cuidados em amontoar 

riquezas; de vossos filhos, aqueles a quem as deveis deixar, apenas vos ocupais! 

Platão — Quanto mais uma planta é boa na sua espécie, ou um animal de boa 

raça, tanto menos aproveitará, menor preço valerá, se a terra, a cultura, a estação 

favorável, ou a nutrição e os cuidados lhes faltarem. O homem não deve ser exceptuado 

desta regra. 

Fanelon - O que mais que tudo convém nos primeiros anos da infância é economizar a 

saúde dos meninos, tratar de fazer-lhes adquirir um sangue puro e brando pela escolha 
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dos alimentos, e por um regime de vida simples; regular suas refeições de sorte que co-

mam quase sempre às mesmas horas, e as vezes necessárias; que não se lhes dê comer 

fora destas ocasiões porque isso lhes sobrecarregaria o estômago, e perturbaria a 

digestão; que se lhes vedem manjares esquisitos, ou de gosto excitante, porque isso os 

faria comer de mais, e os desgostaria dos alimentos simples. 

Bacon — Uma arte existe destinada a formar o espírito, tanto como a afeiçoar 

o corpo; é proporcionar o exercício às forças, e dar trégua aos esforços. 

Gogue — Conforme as leis de Minos, a vida dos meninos devia ser dura e 

sóbria. Costumavam-nos a contentarem-se com pouco, a sofrer o frio e o calor, a 

caminhar sobre chão áspero e pedregoso, e a vestir sempre do mesmo modo, e com 

vestuário simples e ligeiro de Inverno e de Verão. 

Locke —É preciso que o alimento das crianças seja comum, e o mais simples: 

o melhor seria não se lhe dar a comer carnes senão depois de passarem os dois ou três 

anos de idade; sua saúde passaria a ser melhor, seu temperamento mais vigoroso então, 

e em todo o decurso de sua vida. Se um menino vos pede de comer entre as horas para 

isso destinadas , não lhe deis mais do que pão seco. Se isto é por ter fome, ele o comerá  

muito bem; se é por vício ou gulodice pouco importa que o não coma. Bom é acostumar 

os meninos a se levantarem cedo; e para isso é preciso que se deitem logo à noite. Não 

estragueis a constituição de vossos filhos por demasiada ternura, ou indulgência. Este 

conselho respeita principalmente às mães. 

Goldsmith — Exercício e temperança são os dois pólos sobre que repousa a 

educação corporal da infância. 

Sévigné — Se vosso filho é forte e bem constituído, a educação grosseira é 

boa; mas se é delicado, não o mateis, querendo-o tornar robusto. 

Quintiliano — Se não podeis alimentar vosso filho, escolhei amas sãs e  

virtuosas: não consintais que estas contrafaçam a voz, e estropiem a linguagem com 

pretexto de se amoldarem à compreensão dos meninos. 

Fleury — Para conservar a saúde é bom andar sempre limpo, respirar ar puro, 

beber boa água, nutrir-se de manjares simples: não deve cessar-se de repetir isto aos 

meninos até que o aprendam de cor. Ensinai-os a fazer tudo o que for preciso e razoável 

fazer: estar de pé, interromper a comida, trabalhar a qualquer hora, cortar o sono, e 

saltar fora do leito. 
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O ENSINO PÚBLICO (França Universidade) 

EM o Jornal dos Conhecimentos Úteis, publicado em Paris, N.° de Janeiro de 

1841, achámos, com o título acima, um artigo, que fielmente traduziremos, sem 

comentários, nem aplicações: 

«O que foi bom num tempo pode não sê-lo noutro: é o caso em que está a 

Universidade, o ensino público dado pela nação. Quando a França só carecia, na classe 

dos homens ilustramos, de padres, de advogados, de médicos, podia a Universidade ser 

uma grande e bela instituição, porque parecia pôr todos os esforços em preparar homens 

para o estudo de Hipócrates, de Justiniano e de S. Tomás: mas hoje, as necessidades da 

nação não são as mesmas, nem os andores antigos são os únicos depositários dos 

conhecimentos úteis, nem a imensa maioria quer, nem deve aprender medicina, ou 

direito romano, ou teologia; porém, quer e deve aprender a ciência da indústria, a 

ciência que dá aos povos os meios para aumentar indefinidamente as suas riquezas e 

bem-estar, e as suas forças e preponderância. Não será, por isso, uma desgraça ter o 

mesmo ensino público que outrora, uma Universidade no século XIX, como a que 

existia no século IX? — Para haver ideia desta infelicidade, vejamos os resultados da 

pertinácia da antiga Sorbonne, vejamos o que o país perde em conservar, em rebocar 

este avelhentado edifício feudal, em vez de o demolir e construir de novo sobre os 

entulhos. — Apenas as crianças estão na idade de aprender, na de começarem a 

preparar-se para as funções a que a sua capacidade e os bens de seus pais parecem 

destiná-los, aceleradamente as enviam ao colégio: chegando a este, em vez de acharem 

um ensino que esteja em harmonia com as precisões da sociedade, com o centro em que 

hão-de girar e viver, ensinam-lhes por oito anos, por dez anos, latim, grego, a ciência do 

hexâmetro e do pentâmetro. Que acontece? — ao sair das mãos dos seus eruditos 

professores, o maior número dos rapazes [e o ensino deve ser adequado ao maior 

número] saiu, não dizemos capaz de fazer alguma coisa, mas incapaz de se entregar às 

profissões mais numerosas da sociedade, àquelas para que a nação os devia preparar e 

quase forçosamente. — Não é o saber pôr em regras dáctilos e espondeu o que convém 

à nossa mocidade, mas o conhecimento das línguas francesa [pátria], alemã e inglesa, o 

conhecimento das ciências morais, económicas, químicas, matemáticas e mecânicas. 

Não é a ciência da arte só por amor da arte a de que precisa a nossa mocidade, mas sim 

da ciência da riqueza do reino, da que ensina a extrair das nossas faculdades intelectuais 

tão amplas, do nosso território tão fértil, do nosso clima tão favorável, toda a possível 

vantagem, o melhor e maior partido para aumentar a nossa riqueza e o nosso poder. E a 
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nossa Universidade7 nada disto ensina, recusa ensinar os prolegómenos destes 

conhecimentos hoje tão necessários, indispensáveis aos filhos de uma nação populosa. 

— E em vez dos homens de que o país carece, dos homens segundo a sociedade actual, 

não temos senão homens impróprios [para as profissões industriais, desgostosos das 

ciências aplicadas, que desdenham da indústria e se acotovelam entulhando as 

secretarias das administrações públicas. 

Indicar o mal é indicar o remédio: mas obteremos esse ensino, que nos é tão 

necessário, e cuja falta é uma calamidade nacional? Não. a Universidade é hoje uma 

moléstia crónica, e os povos dificilmente se curam destas enfermidades. — Mas com a 

Universidade, com o ensino público excêntrico às precisões nacionais, alguns meios há, 

ainda que fracos, de atenuar o mal, os recomendamos com toda a veemência aos amigos 

verdadeiros da indústria e do poder nacional. 

Estes meios fracos são os cursos de ciências aplicadas, nas principais cidades 

de França. Em Ruão, Nantes, Metz, Clermont-Ferrand, etc… etc…, engenheiros têm 

aberto cursos semelhantes; e posto que a maior parte da nossa gente dada à indústria, 

por causa do vício primário de sua educação, tenha pouca disposição para aprender, 

estes cursos públicos são todavia frequentados e produzem excelentes efeitos. Exemplos 

são estes para se imitarem, e que devem ser recomendados aos conselhos municipais, 

aos homens influentes nas diversas localidades, sobretudo aos engenheiros, que mais do 

que ninguém conhecem a valia dos conhecimentos positivos. 

Mas não serão bastantes a remediar o mal, essas lições públicas? — Não, por 

certo: e os pais de família, que outrora perderam o seu tempo nos colégios, e que não 

quiserem condenar seus filhos a perdê-lo como eles, podem ao nomear seus deputados 

obter que se expliquem determinadamente sobre este ponto importante da economia 

pública; e se forem universitários ou anti-indutriais, dar-lhes um mandado imperativo. 

E não se creia que o ensino industrial em França venha a ser o que deve, antes destes 

encargos expressos, impostos aos eleitores, porque as câmaras em suas últimas sessões 

votaram a criação de muitas faculdades de ciências transcendentes, e recusaram votar a 

criação de uma terceira escola de artes e ofícios, como se bastassem o conservatório da 

mesma denominação em Paris e as duas escolas de Chalons e de Augers! 

 

 

                                                 
7 Não queremos supor que o autor do artigo se dirija designadamente a uma corporação, mas ao sistema 
geral de ensino por muitos corpos colectivos ou não, disseminados pelo reino e sob uma direcção central 
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HIGIENE        

PLÍNIO, o moço conta nas suas cartas que tendo ido visitar um enfermo seu 

amigo, homem desregrado habitualmente, destes que correm à rédea solta em tempos de 

saúde para todo o género de desordem e de intemperança, o fora encontrar tão razoável 

e sensato, quanto era estouvado e louco fora do leito da doença. Então o sábio visitante 

fez a si mesmo esta pergunta: porque será que os homens são ordinariamente mais 

prudentes e sensatos no tempo da moléstia do que no período da saúde? Plínio, 

escrevendo esta observação, não quis, ou não se atreveu a dar-lhe resposta e solução. 

Nós lha daremos, mesmo que nos custe descontentar muita gente. A razão é porque a 

maior parte dos homens só são razoáveis quando não podem ser loucos. Pois será a 

loucura apanágio natural do homem? Ou seria a natureza tão maléfica que lhes desse 

propensões preponderantes para sua própria ruína e destruição? Nada disso. É que os 

homens, indivíduos dotados de razão, a não cultivam; e se a cultivam, é isso feito e 

obrado com tal desleixo que lhes dá mau fruto. Tais há que têm feito grandes progressos 

nas ciências, que se têm avantajado acima dos seus semelhantes num ou noutro ramo 

dos conhecimentos humanos, e que jamais cuidaram de saber a mais importante de 

todas as ciências na ordem física e social - a da sua conservação - de que depende 

também muitas vezes a conservação dos outros. Esta ciência existe: muitos a seguem 

por instinto, a maior parte apenas saberá que ela existe, e são muito poucos os que a 

estudam e a prezam como ela merece. Chama-se higiene, que na sua significação 

etimológica quer dizer “sarar”. Já um filósofo da antiguidade havia proposto como 

primeira máxima de sabedoria “entendimento são em corpo são”. E esta é ainda a mais  

bela saudação da chaneza sensata dos aldeões duma das nossas províncias, quando 

agradecendo um beneficio recebido o retribuem com a frase: “Deus lhe dê saúde na  

alma e no corpo”. Pois, a higiene, é tão precisa e necessária aos homens que ao mesmo 

tempo que se ocupa da conservação da saúde corpórea, contribui poderosamente para a 

sanidade do espírito.— A higiene, disse um médico filósofo, ainda há poucos meses 

passados, é a ciência de todo o mundo, e o preceito nosce te ipsum , conhece-te a ti 

próprio, posto em acção, tão útil quanto simples e fácil está ao alcance de todos. 

Até agora tem andado circunscrita aos sistemas de medicina de que em 

verdade é uma parte integrante e principal; mas uma ciência que se ocupa de conservar 

a saúde e de prevenir a enfermidade não pôde, nem deve ser desconhecida dos entes 

dotados de razão, ao menos nas suas regras gerais, nos seus preceitos óbvios a toda 
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mediana compreensão. Os legisladores antigos, começando pelo modelo de todos, 

Moisés, quase não deixavam ao homem nem a ocasião, nem o meio de pecar contra a 

sua saúde e contra a de seus semelhantes, levado como pela mão e cercado de 

preservativos e de defensas. Tudo o que lhe era nocivo era marcado com o selo da 

abominação, e um castigo severo ali estava sempre erguido para punir as transgressões. 

O cristianismo, reconhecendo o livre arbítrio do homem, impôs-lhe a obrigação de 

estudar-se e conhecer-se a si mesmo, a fim de dirigir-se pelo bom caminho; e as leis 

civis, reconhecendo-se impotentes para acompanharem os indivíduos nos variadíssimos 

e minuciosos empregos da vida doméstica e social, abandonaram também [com 

pequenas excepções] esta tarefa ao bom juízo e à reflexão. 

E com efeito a higiene se emprega somente na observação dos factos, e estes 

os temos sempre, e a cada instante debaixo dos olhos: não é preciso mais do que prestar-

lhes atenção e concluir do pouco para o muito, do pequeno para o grande. Neste género 

de escritos não cabe dar maior desenvolvimento a esta matéria importantíssima: mas 

aconselharemos aos patriotas e aos entendidos que se ocupem deste grande serviço, que 

podem fazer ao seu país e à humanidade em geral, compondo uma cartilha, um pequeno 

catecismo por meio do qual, em preceitos curtos e inteligíveis, ensinem a evitar o mal e 

a seguir o bem; e se nas escolas públicas e nas particulares se cuida com esmero de 

ensinar aos meninos as regras da civilidade e da política, com quanta mais razão se lhes 

deveria ensinar a arte da existência, a ciência da saúde? Por agora, e, enquanto estes 

votos se não cumprem, terminaremos este artigo com o seguinte axioma, que os pais de 

família, os mestres, os aios não devem cessar de recomendar a seus alunos: “usai de 

tudo com sabedoria e moderação, e não procedais no tempo da saúde de modo que 

desaprovais no tempo da moléstia”. 

 

DA LIBERDADE DO ENSINO      

Há certas doutrinas, que abrangendo algumas especialidades aplicáveis 

privativamente a uma nação, envolvem contudo muitos pontos de interesse geral, que se 

devem conhecer e meditar. — Por ocasião do projecto de lei sobre a instrução 

secundária, que pelo Ministério de Instrução Pública foi apresentado ao parlamento 

francês no ano passado, publicou Mr. Richelot algumas observações sensatas, que 

submetemos à reflexão dos nossos leitores. 
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— «O novo projecto suscita duas questões de suma gravidade; a da liberdade 

do ensino secundário e a da sua organização.— Qualquer que seja o feitiço da palavra 

liberdade e a que eu também não resisto, não hesito, pôr em primeiro lugar, a segunda 

questão. A liberdade é uma necessidade da nossa época, e eu tenho inteira fé na sua 

fecundidade: mas hoje, se não me engano, o primeiro pensamento dos publicistas, o 

primeiro dever dos governantes, no ensino, como em tudo o mais, é organizar e sempre 

conformemente às precisões do século actual. Se o projecto de M. de Villemain nos 

parece satisfatório nas suas bases gerais, no primeiro ponto, isto é, a respeito da 

liberdade e condições que lhe ajunta, é incompleto no segundo, que é o ponto capital. A 

questão árdua da organização da instrução secundária reclama um trabalho extenso, 

profundamente calculado, mas o meu objecto é dizer agora alguma coisa sobre a li-

berdade do ensino. 

O público ainda não dá à instrução nacional e às questões ligadas com ela a  

atenção que merecem; e o comum das pessoas deixa isso aos pedantes. Criminosa 

indiferença! deplorável cegueira! — nestas questões desprezadas compreende-se o 

futuro das famílias e o destino do reino. — O regime da livre concorrência em matéria 

de instrução secundária e novo para a França, no tempo do império, foi constituído 

monopólio do estado, que fez respeitar este com rigor despótico; a restauração e o 

governo de Julho o conservaram, modificando-o de algum modo na prática. Agora, 

entregando as gerações nascentes à indústria particular, para desempenhar a promessa 

do código de 1830, é satisfazer um desejo do público -, o governo francês vai encetar 

uma experiência que não é desacompanhada de perigos. — Não o digo porque conceba 

terrores pânicos, e que descubra em consequência dessa liberdade espantosos fantasmas, 

e os colégios do governo desertos, a educação convertida em especulação do 

charlatanismo, da ignorância e da imoralidade, abusando ou as paixões políticas ou o 

fanatismo religioso do ensino, desse objecto sagrado, como de arma ofensiva ou de 

instrumento de predomínio. As instituições do Estado ainda estão rodeadas de uma 

autoridade imensa e a confiança de que a instrução pública se acha investida não lhe 

será roubada facilmente. Contra a especulação ignorante e mentirosa, as condições e as 

provas severas, determinadas pela lei e adoptadas pelo bom juízo das famílias, poderão 

oferecer suficientes seguranças; a consolidação do estabelecimento actual tranquiliza-

me pelo que respeita aos excessos políticos e às invasões pretextadas com a capa 

religiosa. Todavia [e não o devemos dissimular] em muitas localidades, as escolas do 

Estado encontrarão concorrência mais viva do que a necessária para manter a vida dos 
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institutos. A incapacidade manhosa terá a astúcia de muitas vezes iludir a vigia da 

autoridade e seduzir a boa fé das famílias: com o regime político que temos não deixará 

o espírito de partido de infectar as fontes onde vai beber a infância a sua vida intelectual 

ou moral; as condições especiais das escolas eclesiásticas podem, nalguns pontos, dar-

lhe um exagerado desenvolvimento. Estes perigos não são quiméricos: pelo contrário, 

são muito sérios; mas não desconfiemos demasiado do sistema de liberdade e se lhe 

apetecemos as vantagens saibamos suportar os inconvenientes. — A Universidade é, 

entre nós, o alvo de muitos veementes ataques: se indagarmos o fundamento destas 

queixas, pelo menos das que provêm de pessoas que não seguem partidos e têm natural 

seriedade, ver-se-á que o atacado é o método de ensino seguido actualmente pela 

Universidade, mas nunca o princípio da competência do Estado em matérias de 

instrução. — O Estado é, com efeito, um bom criador de alunos. Não repetirei o dito de 

Napoleão sobre os pedagogos particulares: — o preceptor vive do ensino como o sa-

cerdote do altar: e a missão de qualquer deles não é vilipendiada pelos proventos que 

dela recolhem. Contudo, a tendência da especulação quer invadir o ensino particular, e, 

neste ponto, o carácter do traficante pretende prevalecer sobre o do mestre. Mas se 

olharmos para o Estado, veremos que da sua parte o ensino não é uma indústria, mas um 

interesse social da ordem mais sublime, é um dever sacrossanto: é [para nos servirmos 

de uma expressão de Mr. Villemain] uma especulação de perda pecuniária, mas de 

proveito moral. E o desinteresse do Estado dá mais aumento à sua autoridade nesta 

matéria. A instrução pública com a sua vasta organização, que abraça todo o território, é 

o mais seguro penhor da homogeneidade moral do país: cria a mocidade nos princípios 

em que a nossa sociedade se fundamenta. É severo na escolha dos professores, dá-lhes 

uma categoria e posição doméstica respeitável e faz que sempre estejam alerta, 

mediante uma vigilância activa. Por sua duração contínua conserva e perpetua o 

depósito sagrado das tradições: missão grave e útil, se considerarmos quanto é ténue o 

contingente das novidades salutíferas e duradouras, fornecido por cada geração, a par 

dos frutos imensos do trabalho de séculos. 

Mas contemplemos o assunto sob outro aspecto: a instrução pública admite 

lentamente as invasões e facilmente vai descair na rotina: o seu actual estado o demons-

tra sem resposta. Os homens colocados hoje à frente da Universidade de França são os 

de maior nome em ciência e literatura, e não obstante isso a instrução pública não está 

em harmonia com as precisões sociais e parece não ser animada pelo espírito de vida e 

de progresso. E porquê? Porque despreza uma vasta porção do ensino nacional: os 
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preparatórios para as profissões industriais e comerciantes; porque mediante 

regulamentos minuciosos e rígidos afasta de si homens de mérito assinalado.— O 

ensino privado deve por isso servir de asilo ao espírito inovador, por aquele se há-de 

introduzir este e penetrar nos estabelecimentos do Estado: eis aqui em que consiste a 

necessidade dele e a sua virtude. 

O ensino é um direito para o Estado não menos que um dever; pertence ao 

Estado velar a educação da infância e preparar o provir da sociedade. Mas o limite do 

seu direito está na precisão que tem de o exercitar. Nalguns governos da antiguidade a 

educação era exclusivamente pública, mas nessas pequenas e miseráveis repúblicas, a 

necessidade da conservação exigia até um ponto que nos custa, agora, compreender, o 

sacrifício perpétuo do indivíduo e da família ao Estado. Entre nós essas dedicações 

extremas não são precisas, salvo em raros casos excepcionais, as sociedades modernas 

podem subsistir respeitando religiosamente a liberdade individual e o direito de família. 

O Estado não carece de fazer uma lei para se mandarem os filhos à escola; deve 

convidar os alunos pela superioridade dos estudos públicos: deve deixar às famílias o 

jus de escolher preceptores; e a sua autoridade recta consiste em estipular condições 

seguras que regulem essa liberdade, sem embaraçar o exercício dela. 

 

A ESCOLA DO REI EDUARDO       

O EDIFÍCIO, desenhado na presente estampa, não só é dos mais nobres de 

Birmingham, como também de muita consideração entre os estabelecimentos que possui 

a Grã-bretanha para a gratuita educação da mocidade, pelo sistema de ensino e ad-

ministração e pela qualidade de obra de arquitectura: no estilo semi-gótico, em parte 

civil em parte eclesiástico, a que chamam Tudor. — Dão-lhe o título de escola do rei 

Eduardo, porque o fundou o 6.º monarca deste nome, em 1552. Está hoje muito 

diferente e ampliado, tendo sido erecto há sete anos no próprio local do antigo: 

externamente, é de forma quadrangular, com 174 pés ingl. 8 de frente e 25 de lado; por 

dentro, faz dois pátios da mesma figura, e, entre cada um deles, e em redondo, estão 

colocadas as várias partes da construção. No corpo principal da frontaria as janelas 

inferiores são de arco achatado ou de ângulo obtuso; as superiores, posto que 

semelhantes, têm muita mais elevação. A entrada principal é no repartimento central e 

consiste num pórtico, traçado de maneira que não quebra a harmonia e continuidade de 
                                                 
8 Isto é 241 palmos portugueses de frente, e 34- 6/10(34 e 6 décimos)ditos de lado 
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toda a composição. As salas das aulas e as destinadas a reuniões de professores e de 

associações e a da livraria são esplêndidas; os quartos dos mestres e alunos internos são 

cómodos e decentes. A Sociedade Britânica para o Adiantamento da Ciência aqui tem o 

local das suas sessões: o depósito, que patenteia, de importantes máquinas recém -

inventadas, bem como os modelos de engenhos mecânicos, de instrumentos filosóficos, 

etc. etc. 

O método, ultimamente adoptado neste instituto escolástico de Birmingham, 

tem sido bastante elogiado, dizendo-se que — pelo novo plano agora seguido, além do 

das instruções clássicas indispensáveis a todos os educandos se ensina também a parte 

prática das ciências e das artes úteis. Tal fora sem duvida a tácita intenção de todos os 

magníficos fundadores de colégio, ainda que no tempo em que viveram fossem aqueles 

estudos desconhecidos. Ao presente, depois de tomada por base a primeira instrução 

religiosa, seguro fundamento em todas as épocas, nenhum sistema será bom se excluir o 

supracitado ensino e o estudo do mundo natural, obra das mãos da Divindade. Já esse 

método está em voga no colégio real em Londres e noutras partes, de acordo com as 

exigências e necessidades da educação no nosso século. A escola de Birmingham bem 

dotada progride opulenta e ramifica-se em outras aulas menores na cidade: duas para 

meninas e seis para rapazes. 

 

A PRIMRIRA ESCOLA POLITÉCNICA       

A primeira escola politécnica. — Esta palavra rigorosamente grega é 

composta de outras duas, que valem em sentido próprio a denominação de uma escola, 

em que se ensinam muitas artes. Este nome foi dado por Prior a uma escola criada por 

Monge, Vandermonde, Berthollet, e Hassenfratz: este título, aliás de tanta celebridade 

pelos sábios que têm saído daquele grémio, não corresponde à rigorosa significação que 

deveria ter, porquanto só há naquele instituto o ensino das ciências exactas, e não o das 

artes. 

De todos os fundadores e mestres de tão importante estabelecimento, Monge é 

o mais digno de menção: este célebre geómetra e físico, nasceu em Baune em 1746 e 

morreu em Paris em 1818. Quando já o tinha elevado a carreira literária a muita distinta 

posição social, sucedeu a revolução francesa. Monge, persuadido da possibilidade de 

aperfeiçoar o género humano ou melhorar o estado da sociedade, seguiu essa nova 

ordem civil e politica, dedicando-se aos princípios democráticos. Foi nomeado ministro 
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da marinha, onde prestou importantes serviços à França com os trabalhos sobre arsenais 

e outras repartições: cargo, a que dali a pouco renunciou, por estar persuadido de que 

seria impossível, à vista dos desvarios que violentamente agitavam tantas cabeças, 

realizar o bem, a que aspiravam. A utilidade, porém, que tirou a república das letras da 

consideração que sempre mereceu este sábio, fez com que fosse chamado para a 

comissão de salvação pública, dando-se-lhe por colegas Vandermonde, Berthollet, 

Hassenfratz e encarregando-os das providências necessárias acerca dos meios de 

conservação e progresso das artes e das ciências. Foi nesta reunião de sábios que Monge 

aperfeiçoou um plano de instrução, que há longo tempo projectava, e que deu lugar à 

formação da escola politécnica, da qual foi o principal fundador. Entrou no número de 

sábios, que seguiram Bonaparte na sua expedição ao Egipto: foi membro do senado 

conservador e, posteriormente, da câmara dos pares com o título de conde de Peluse; e 

apesar de ter [a final sorte dos homens grandes] decaído de todas estas honras, sendo até 

privado de uma pensão que recebia, Monge conservou sempre a estima e a amizade dos 

seus numerosos discípulos e a afeição de todos os sábios. É também considerado como 

um dos grandes matemáticos deste século pela invenção da Geometria descritiva. 

 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS E ELEMENTARES DA ORTOGRAFIA     

Enobrece-se pela primeira vez o nosso Jornal com o nome do Ex.mo Snr. 

Silvestre Pinheiro Ferreira, conhecido e respeitado na pátria e em todas as nações que 

cultivam as ciências e a literatura: o presente artigo é uma introdução a outros su-

bsequentes, em que S. Ex.a promete expender as suas ideias acerca do sistema de 

ortografia portuguesa, que convém adoptar geralmente. S. Ex.a , conferenciando com 

alguns literatos, empenha-se em que aceitem uma ortografia uniforme e, com o exemplo 

e persuasão, diligenciem introduzi-la na prática geral e constante: persuadimo-nos que 

o Governo, à imitação de Espanha, não deixará de mandar que [sendo publicada] a 

sigam em todas as Repartições do Estado. 

É VERDADEIRAMENTE deplorável que em meados do século XIX, nós sejamos 

a única nação da Europa que carece de uma ortografia geralmente reconhecida e 

adoptada. Seja-me pois lícito contribuir com o meu fraco contingente para afastar de nós 

esta mancha: e julguem os entendedores do acerto dos seguintes princípios, que me 

parece deverem servir aos homens de letras, a fim de que, seguindo os seus vestígios a 

classe mais numerosa, que só pode imitar, cheguemos a ter uma ortografia, não só 
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geralmente recebida, mas fundada em princípios mais sólidos do que a simples 

assonância do ouvido, como acontece na maior parte das nações, ainda as mais cultas. 

O princípio mais universalmente reconhecido em ponto de linguagem, falada 

ou escrita , é que a ninguém é licito afastar-se do uso geral dos homens instruídos, todas 

as vezes que acontece havê-lo; quer seja na escolha das palavras ou das frases; quer seja 

no modo de pronunciá-las ou de escrevê-las. 

Como, porém, as mais das vezes, o uso varia entre nós, e não somente segundo 

os tempos ou províncias, mas ainda mesmo entre os mais distintos escritores da capital, 

e nos actos que emanam de cada uma das estações supremas do Estado, é mister que se 

concorde num princípio da boa razão que, sendo fácil de aplicar por qualquer pessoa 

dotada de uma mediana instrução, ponha termo a esta tão desairosa anarquia. 

A regra mais imediata à que, há pouco mencionei, do uso geral dos homens 

instruídos, é sem dúvida, a de nos encostarmos, quanto nos for possível, a esse uso; nos 

outros casos em que ele não é geral, por meio da analogia. Darei alguns exemplos. É de 

uso geral que a forma masculina dos adjectivos, cujo feminino acaba em a, seja termi-

nada em o. Deste uso geral derivarei eu, por analogia , que o masculino de sua se deverá 

escrever antes seo do que seu; visto ser nisso, muita variada a prática dos nossos 

escritores. 

A terceira pessoa do plural do presente nos verbos da segunda e da terceira 

conjugação acabam em m, como: - temem, ferem; logo, por analogia, amam, andam é 

preferível a amão, andão. Além disso, o ouvido sente a diferença entre amaram e 

amarão: e cumpre que a escrita que lhes corresponde seja diferente. 

A diferença de som entre o pretérito riu e o substantivo rio é que no primeiro, 

ditongo perfeito, o som da segunda vogal é mais completamente de u, do que no ditongo 

imperfeito rio, cuja segunda vogal tem o som médio entre o e u. Além disso, as 

primeiras pessoas, dos perfeitos da primeira e segunda conjugação, terminam em u, co-

mo: amou, morreu; logo também, por analogia, riu, abriu, cobriu deve preferir-se a rio, 

abrio, cobrio. Contudo, há casos em que nenhuma das precedentes regras pode ter 

lugar, porque o uso varia e não se acham exemplos em que assentar a analogia. Nesses 

casos deve-se seguir a etimologia: tanto porque ela fica sendo uma razão de preferência, 

ao alcance de todo o homem medianamente instruído, como porque, perpetuando a 

genealogia das palavras, facilita o conhecimento da sua primitiva significação. 

Três são pois, no nosso entender, as regras fundamentais da ortografia, a saber: 

Primeira, o uso geral dos homens instruídos. 
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Segunda, não havendo uso geral, a analogia do que se pratica geralmente em 

casos semelhantes. 

Terceira, quando nem para as palavras da espécie, a que pertence aquela, cuja 

ortografia queremos determinar, nem para as suas análogas, há uso geral, a que nos 

encostemos, cumprirá seguir a etimologia. 

Não sei se me engano, mas parece-me que observando-se estas três regras, 

pela ordem e maneira que fica indicada, será mais fácil do que por qualquer dos outros 

métodos conhecidos chegar-se a obter uma ortografia constante, fundada em princípios 

de razão e verdadeiramente nacionais. 
(continua no tomo VII, pp 27 e 42) 

Silvestre Pinheiro Ferreira. 

 

1843: VOL. VII 

DA UTILIDADE DAS IMAGENS NAS ESCOLAS       

NOS PAÍSES em que estão mais aperfeiçoados os métodos do ensino público, 

principalmente nas escolas primárias, costumam-se colocar imagens em vulto ou em 

pintura que representam aos olhos e oferecem à compreensão dos meninos, passagens e 

sucessos de boa doutrina e moralidade, que imprimam em seus corações o amar do bem, 

e criem em seu peito a nobre emulação das acções virtuosas. Os instituidores e 

regedores destas escolas têm compreendido muito santamente a utilidade prática do 

preceito de Horácio que recomendava que se falasse mais pelos olhos do que pelos 

ouvidos aos homens carecedores de instrução. Se esta linguagem da vista é conveniente 

mesmo para instruir os adultos, muito mais aproveitará nas primeiras idades 

ordinariamente tão distraídas, quanto cobiçosas de espectáculos. 

Segundo estes princípios de reconhecida evidência, os inspectores das escolas 

primárias da Alemanha e da França nalguns departamentos têm ordenado que nas aulas 

e nos salões de estudo das classes fossem colocadas certas imagens, cuja representação 

melhor servisse à instrução moral dos meninos. Com efeito, quanto mais tenra for a ida-

de dos educandos, tanto mais serão estes estranhos às tristes realidades da vida, e 

ávidos, pelo contrário, das imagens que lhes representem os prodígios da História 

Sagrada, as obras de caridade e de misericórdia, as acções louváveis de toda a espécie e 

os monumentos de todo o género. Com sua memória nova e viçosa, com sua 

imaginação fina e viva, com sua curiosidade e inocente ambição, compreendem eles 
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logo o objecto representado, decoram a sua história e vão repetir no seio de suas 

famílias as narrações e as cenas que estão acostumados a ver e a contemplar diariamente 

nas escolas. Utilidade grande se tem tirado desta engenhosa instituição nas salas de asilo 

da infância onde de há tempos se acha em vantajosa prática, como fica observado na 

pág. 212 do vol. 2.°, da primeira série deste Jornal; igual proveito resultaria para os re-

colhimentos de meninas, nas reuniões mesmo mais particulares em que pessoas pias e 

caridosas costumam, às vezes, juntar para a educação primária e gratuita os meninos da 

sua vizinhança? 

Assim que, muito conveniente seria estabelecer por primeira condição do 

ensino primário, que nas aulas estivessem colocados alguns bustos ou pendurados 

painéis representando as cenas da criação, alguns acontecimentos característicos da vida 

do Redentor, e da sua missão divina; as acções mais meritórias e abalizadas dos 

profetas, dos patriarcas, e dos santos da antiga e nova lei; os serviços, virtudes e 

patriotismo dos bons soberanos e dos súbditos que honraram o seu país e se 

consagraram ao bem da humanidade. Conformemente a esta tenção figurariam muito 

discreta e utilmente nas escolas alguns painéis que representassem:— a criação do 

mundo; — a primeira falta de Adão e Eva que os reduziu em castigo de sua 

desobediência, assim como a seus descendentes, à condição de pobres mortais; — Noé 

salvo com seus filhos e netos do dilúvio universal em prémio da sua fé e da sua 

justiça;—Moisés despedaçando as tábuas da lei, deixando abandonados a uma torpe 

idolatria os israelitas em punição de sua rebeldia;—Daniel impassível e confiado, na 

cova dos leões, desarmados de sua fereza em respeito ao embaixador de Deus; — o 

Salvador do mundo nascendo num pobre e desabrido presépio para ensinar aos homens 

a suportar a humilhação e os trabalhos da vida humana; — os pastores e os reis ren-

dendo homenagem ao Senhor dos céus e da terra, posto que nascido e envolto nas 

mantilhas da indigência; — a fugida para o Egipto; — a bondade e omnipotência de sua 

missão, ensinando na montanha, ressuscitando o filho da viúva de Naim; — Cristo 

expirando no calvário entre dois facinorosos, levado ao suplicio pela mais negra 

ingratidão a tantas obras de sua beneficente caridade; — S. Pedro pregando a doutrina 

do Divino Mestre e convertendo 3000 judeus; — S. Paulo no meio dos sábios no 

areópago de Atenas indicando qual era o Deus desconhecido à filosofia pagã.— S. 

Carlos Borromeu vestido de saco e cingido de corda para aplacar o flagelo da peste, 

administrando a Eucaristia aos empestados de Milão; — S. Francisco Xavier ensinando 

o Evangelho aos infiéis à sombra dos palmares do Indostão; — o P.e António Vieira 
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catequizando e civilizando os índios do Brasil; — S. João de Deus consagrando sua vida 

ao serviço dos hospitais; — a rainha Santa Isabel levando no seu regaço o pão que ela 

mesma ia distribuir aos pobres; — o grande rei D. Afonso Henriques prostrado no 

campo de Ourique diante do rei do céu, do vencedor das batalhas; — D. João I 

caminhando a pé até Guimarães cumprindo o voto feito à Senhora da Oliveira; — o 

condestável repartindo seus grandes bens por seus parentes e amigos para se consagrar a 

uma profissão mais austera de virtude. — Enfim o tacto e bom gosto dos inspectores 

das escolas e asilos, escolherá deste número e de outros factos que não faltam, os que 

mais adequados pareçam a um tão louvável fim. 

J. C. N. e C. 

 

FILOLOGIA: OBSERVAÇÕES GRAMATICAIS       

UMA das muitas vantagens das pornografias, do género do Panorama, é de 

servir de armazém, em que cada uma possa depositar as ideias que lhe ocorrerem e cuja 

publicação, parecendo-lhe poder ser útil, seria impraticável por outro modo; já por 

serem ideias destacadas, já porque sendo em pequeno número não podem formar um 

corpo de doutrina. 

Isto é o que nos acontece com as ideias soltas que desejaríamos comunicar ao 

público, para serem por ele julgadas, e, no caso de o merecerem, elaboradas pelos 

mestres da arte, a fim de servirem algum dia a formar a tão desejada gramática 

filosófica da língua portuguesa. 

Já no_N.°53[vol. VI, p. 420] do Panorama oferecemos aos nossos 

compatriotas as três regras que nos parecem suficientes para se conseguir entre nós uma 

ortografia uniforme e fundada em princípios de boa razão. 

Não quisemos dizer, que aquelas regras possam servir a todo o mundo: pois 

que nem todos sabem se tal ou tal palavra é geralmente escrita de um modo uniforme 

por todos os autores distintos; nem todos sabem aplicar-lhe a regra da analogia; e menos 

ainda marcar qual seja a sua etimologia. 

A nossa mente é, que se os homens doutos adoptarem estas três regras e as 

seguirem, na mesma ordem em que as propomos, dentro em muito pouco tempo se 

estabelecerá entre eles uma ortografia uniforme, e à sua imitação entre as pessoas que 

não tendo assaz conhecimentos para fazer um uso acertado daquelas, nem de outras 

nenhumas regras, só lhes cumpre seguir o exemplo dos primeiros. 

Comentário [O180]:  
1843:  vol.. VII, 27. 
 



 114

Hoje daremos algumas definições que ou faltam nas gramáticas, ou são tão 

inexactas que só podem servir para corromper as noções elementares da ciência. 

As línguas constam de frases, estas de palavras, as palavras de sílabas, e as 

sílabas de sons a que correspondem na escrita certas letras. 

Seria bom que a cada som correspondesse a uma só letra, e que a cada letra 

não correspondesse senão um único som. 

Não acontece, porém, assim em nenhuma das línguas que conhecemos. 

Além disso, há muitos mais sons do que letras; e, mesmo nas mais pequenas 

nações, a pronúncia de cada palavra varia quase tanto como nelas há não só de 

províncias ou de comarcas, mas de bairros e de classes de cidadãos em uma mesma 

cidade. 

Os sons de que se compõe a fala humana distinguem-se pelos órgãos da voz 

que concorrem para a sua formação. 

São estes órgãos — a garganta, o paladar, as gengivas ou maxilas, os dentes, 

os beiços ou lábios, e, combinando-se com cada um deles, a língua. 

O complexo de todos estes órgãos parciais constitui o órgão geral da fala. 

Aos sons que provém do órgão geral, sem um concurso especial de nenhum 

dos órgãos parciais, dá-se-lhes o epíteto de vogais. 

Àqueles, em cuja produção se faz sentir a acção especial dalgum dos órgãos 

particulares, dá-se-lhes o epíteto de consoantes. 

Aos sons vogais correspondem as letras vogais a , e , i, o , u, y, ou ô; 

Quando, ao emitir um som vogal comprimimos as fossas nasais, de modo que 

o ar expelido só passe pela boca e não pelo nariz, dá-se-lhes o epíteto de nasais, tais 

são: 

 am, an, ã, em, en, im, in , om , on , õ, um, un , ym , yn. 

Aos sons consoantes correspondem as letras consoantes : 

g, c, k , q guturais; porque o primeiro órgão parcial, a garganta, concorre 

especialmente para a sua produção} 

 Lh, nh, ch, j, x, z, s , c, ou ç } Palatinas: órgão especial o paladar. 

 n , 1, r , rh ou rr, d, t } Maxilares: órgão especial as gengivas. 

 p , m , b } Labiais: órgão especial os lábios. 

 f, v } Labio-dentais: órgãos especiais os lábios e os dentes. 

O som vogal pode ser mais ou menos agudo, mais ou menos mudo. 
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Dá-se pois a nome de ditongo ao som composto de dois sons vogais, um agudo 

e o outro mudo, taes sã»: — ae, ai, ao , au , ay  

 ei, eo, eu, ey 

 iu 

 oe , oi, (9) oy  

 ui, uy 

 ãe , ãi, ão , am  

 eim , ein , em  

 õe , õi. 

Os ditongos distinguem-se em perfeitos e imperfeitos. 

São perfeitos aqueles em que o som vogal agudo se destaca fortemente do 

outro som vogal mudo: exemplos - subiu, riu, rio , andarão 

São imperfeitos aqueles em que o primeiro som é quase tão mudo como o 

segundo: exemplos: dubio, átrio, andaram. 

Podem, além disto, ser os sons compostos de dois ou mais sons consoantes 

com um som vogal simples ou ditongo, tais como: 

 Bda, bde & cl ….  Dr,  fl,  gl  mn 

 Bl   cn  fr gn 

    ct 

ns pl  se . tl 

 pn   . tr 

 

Chama-se sílaba a todo o som vogal só, bem como o que é seguido, precedido, 

ou seguido e precedido de sons consoantes, simples ou compostos. Numa palavra 

composta de sinais de um som vogal simples ou ditongo, há tantas sílabas, quantas são 

as suas vogais, e cada sílaba consta da sua vogal, da consoante simples ou composta que 

a precede; e também da que se lhe segue, se não houver depois outra vogal; porque, 

havendo-a, pertencem-lhe a consoante que a precede. 

Já dissemos ser um grave defeito, comum a todas as línguas que nos são 

conhecidas, o não terem uma letra. para cada som, é um som único som para cada letra. 

Este defeito é mais ou menos frequente nas diferentes línguas modernas, 

porque das antigas que havemos aprendido, nada consta de certo. Além disso há 

                                                 
9 Este mesmo som exprime-se muitas vezes assim: ou. 

Comentário [JR182]: Pan 
1843, vol VII, p. 42 



 116

algumas cujas gramáticas têm estabelecido um certo número de regras, pelas quais se 

podem conhecer os casos em que a cada letra se deve dar os seus diferentes valores. 

Mas há outras línguas em que os homens, que sobre elas têm escrito, pouco ou nada 

curaram, a este respeito. Este último é o -caso da língua: portuguesa. 

Cada uma das nossas vogais tem de dois até quatro sons diversos, e não só nos 

faltam regras para sabermos quando cada um destes sons deve ter lugar, mas nem 

mesmo o uso admitiu que se exprimissem por meio de acentos, como se pratica noutras 

nações, estas diversidades, salvo num pequeno número de casos. 

A negligência dos nossos escritores chegou mesmo ao ponto de excluírem o 

acento grave nesses poucos casos em que, limitando-se ao agudo, se apresentam 

debaixo deste sinal, como se tivessem o mesmo som, letras de sons diversos como 

modélo e adélo. Não seria assim se, adoptada a ortografia francesa, nesta parte, se 

escrevesse: modélo e adèlo. 

A mesma falta de regras se observa a respeito do acento circunflexo, que ora 

se omite, ora se substitui escrevendo ou em vez de -ô, sem se dar razão, nem se 

estabelecer uma marcha uniforme no uso de nenhum destes caracteres. 

Duas razões se costumam dar em favor da supressão dos acentos: uma é, que 

obsta a beleza e simplicidade dos escritos. A outra é que, pronunciando-se 

diferentemente nas diversas provindas e até nos diferentes bairros duma mesma cidade e 

nas diferentes classes da sociedade, esta diversidade produziria na escrita uma tediosa 

disparidade. - 

Quanto à primeira destas razões, bastaria fazer observar que os acentos em 

nada se opõem à caligrafia, nem nos escritos franceses, nem nos gregos, onde eles são 

tão numerosos. 

Quanto à segunda objecção, dizemos que, bem pelo contrário, o modo de fixar 

a boa pronúncia, e de debelar os provincialismos, seria a adopção dos acentos: porque 

cada um notando como acentuam os escritores mais cultos, e que todos devem re-

conhecer como clássicos, vir-se-ia por fim a estabelecer uma só acentuação como a 

única admissível e verdadeiramente nacional. Isto é o que aconteceu em França. 

Nem se diga que os ingleses, apesar do grande número de sons que cabe a cada 

letra, pensaram, como nós, que convinha não sobrecarregar a escrita com acentos. Os 

gramáticos ingleses têm reduzido a um pequeno número de regras, umas ordinárias, 

outras extraordinárias, com algumas poucas excepções, toda a teoria das vogais, 

entretanto que nós outros ignorámos, ou, pelo menos, eu ainda não encontrei quem 
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soubesse indicar as regras, que por um lado o instinto, por outro o ouvido, costumam 

observar na pronúncia geralmente adoptada nas classes cultas. É trabalho que ainda está 

por fazer e que valeria a pena de se empreender. 

Silvestre Pinheiro Ferreira. 

 

MORAL UNIVERSAL         

Se o homem fosse dotado da presciência do futuro, seria ele mais feliz ou mais 

infeliz do que o é actualmente ? 

ESTA questão foi ventilada ultimamente com muita erudição, e desenvolvida 

com muita sagacidade e eloquência por um grande número de jovens oradores e por um 

dos mais antigos e distintos professores desta corte, na ilustre Academia Lisbonense das 

Ciências e das Letras. Fechada a discussão, eis aqui, como o presidente resumiu os de-

bates afim de apresentar, debaixo de um ponto de vista claro e desembaraçado de todo o 

equívoco, o estado da questão, que ia pôr a votos. 

Senhores: Quando, enunciada uma tese, pessoas dotadas de saber e de boa fé 

se pronunciam decididamente em sentidos inteiramente opostos; é forçoso concluir ou 

que a questão foi mal posta ou que os contendores tomam as expressões, de que consta a 

tese, em sentidos absolutamente diversos uns dos outros. Ás vezes a divergência das 

opiniões deriva de ambas estas causas. 

Fazendo aplicação deste princípio de dialéctica à questão que tão erudita e 

eloquentemente tenho ouvido debater neste recinto, direi: que a divergência de opiniões, 

manifestada pelos ilustres oradores, me parece provir, principalmente, de que a questão, 

com efeito não foi bem posta. Eis-aqui como eu entendo que ela deveria ser concebida : 

Seria o homem mais feliz ou mais infeliz se previsse os futuros ? 

Como é que os homens prevêem os futuros? Mediante a analogia das coisas 

que lhes indica a conformidade dos efeito. Se a analogia é perfeita e constante, a 

previsão é acompanhada de certeza: isto verifica-se raras vezes. Se as analogias são fra-

cas e as observações variáveis, a previsão é duvidosa ou mais ou menos provável; mas 

não certa: isto é o que acontece à maior parte das previsões humanas. Mas as mais das 

vezes nada podemos prever, nem presumir. Estas são todas as fases de presciência 

humana. Portanto perguntar: se o homem seria mais feliz ou mais infeliz se previsse to-

dos os futuros, vai o mesmo que perguntar: se o homem seria mais feliz ou mais infeliz, 

se não fosse homem; porque o ente que conhecesse todos os futuros, seria duma 
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natureza inteiramente diversa daquela que só pôde conhecer alguns poucos com certeza; 

mais alguns com dúvida; não lhe sendo dado, enquanto for o que é, conhecer todos os 

futuros. 

Ora como ninguém discutiria seriamente a questão: Se o homem seria mais 

feliz se não fosse homem; também se não pôde discutir seriamente a questão proposta 

do modo como ela foi enunciada. Para ela ser uma questão séria e susceptível de se 

tratar com utilidade prática, deveria ser concebida nestes termos: Em igualdade de 

circunstâncias, qual é mais feliz «o homem que prevê um maior número de 

acontecimentos futuros, ou aquele que só prevê um pequeno número? Depois de assim 

posta a questão, debaixo do seu verdadeiro ponto de vista, segue-se ponderar até que 

ponto a simples previsão dos acontecimentos futuros entra, como elemento de felicidade 

do homem; pois é evidente que esta depende de muitas outras condições;  sendo certo 

que a desgraça, prevista pelo homem de bem o afecta muito diferentemente do que por 

aquele que não acha na sua consciência corrompida e aviltada, nem resignação, nem 

coragem. Além disso, os futuros podem ser mais ou menos prováveis, mais ou menos 

fáceis de prevenir, quando eles são contingentes: e nesses casos também a previsão, por 

si só, não basta para fazer o homem que dela é dotado, nem feliz, nem desgraçado. Se é 

prudente, essa previsão lhe proporcionará os meios de evitar ou de minorar as funestas 

consequências com que o futuro o ameaça. Se lhe falta a prudência, essa previsão 

aumentará a sua infelicidade. 

Assim o conhecimento do futuro, sendo todas as outras circunstâncias iguais, 

nada influi sobre a felicidade humana. Se supusermos dois homens igualmente 

circunspectos, e probos, mas um mais hábil do que o outro em prever o futuro, esta pre-

visão contribuirá a diminuir-lhe a soma de males, sem por isso o fazer mais feliz: 

porque o outro achará na sua consciência motivos para viver satisfeito com a sorte que 

lhe houver deparado a Providência. 

Dos perversos é que se pode dizer que a previsão do futuro os tornará mais 

desgraçados; porque lhes oferecerá mais meios de seguirem os impulsos da sua 

perversidade, tornando-os mais dissolutos ou desesperados. 

Não é sem grande satisfação que no decurso deste interessante debate, 

observei, que todos os ilustres oradores concordaram em que a felicidade do homem 

consiste no gozo de pureza da alma e de saúde do corpo ou, como se exprimia o filósofo 

romano: Mens sana in corpore sano: duas condições que se podem realizar no mesmo 

grau em pessoas dotadas do talento da previsão dos futuros em graus muito diversos. 

Comentário [O184]:  
Mens sana in corpore sano 



 119

Nuns, essa previsão pode tornar mais difícil a conservação da pureza da alma e da saúde 

do corpo; noutros; torná-la-á mais fácil; mas como aquelas duas condições da felicidade 

são resultados duma boa constituição física e moral, recebida da natureza, e da educação 

[obra da arte humana exercida sobre o homem desde a sua nascença], já se vê que o seu 

adimplemento precede a esta previsão dos futuros, cujo grau de perspicácia não gera, 

nem influi dum modo invariável sobre aquelas condições. 

Portanto, a tese ventilada não só foi mal posta, porque tomou a palavra 

presciência num sentido que, a verificar-se, o homem não seria homem; mas também 

porque encerra a palavra, felicidade, cuja existência é independente do maior ou menor 

grau de previdência do futuro, quanto à sua existência: e só a sua conservação é que 

nuns seria mais difícil, noutros, mais fácil; porém, não já em razão do grau da 

previdência de que cada um é dotado, mas do grau de energia moral e de força física 

com que cada um é constituído pela natureza e aperfeiçoado pela arte da educação. 

Donde resulta: que devemos fazer uma segunda modificação à tese, 

enunciando-a deste modo: A previdência do futuro contribui para aumentar ou para 

diminuir o número de males a que é sujeita a espécie humana? 

Assim apresentada a questão, fica muito mais óbvia a resposta; porque logo 

ocorre que, segundo cada um for dotado de mais ou menos prudência, de mais ou menos 

energia de carácter, maior será o partido que ele tirará dessa previsão. Logo ocorre: que 

o homem frouxo ou covarde, o homem dominado pelas suas paixões, não pode deixar 

de aterrar-se com a certeza dos males inevitáveis, que o esperam em determinada época; 

bem como com os que, sendo contingentes por sua natureza ou porque dependem da 

vontade de outrem, o trarão em contínuo sobressalto, e o reduzirão à horrível qualidade 

de misantropo. Pelo contrário, o homem prudente e avisado, tomando conselho das 

circunstâncias, procurará e conseguirá muitas vezes atenuar os males que não pode 

evitar, e mesmo se forrará a muitos que não teria declinado se os não tivesse previsto. 

Virtuoso e confiado na sabedoria do Criador, esperará com ânimo firme e resignado os 

males que prevê não estar na sua mão o evitar: e, longe de considerá-los como um 

verdadeiro mal, reflectirá: que, se o homem vulgar os apelida males, porque lhe causam 

incómodo, o filósofo, e mais ainda o cristão, não vêem nesses acontecimentos senão um 

decreto emanado da infinita sabedoria, da infinita bondade de um Deus, que não pode 

querer nem ordenar senão o que é bom e acertado, o que é mais conforme aos fins 

imperscrutáveis, mas infalivelmente úteis e justos da criação. 
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Com efeito, diz o filósofo, recorramos ao único meio de chegar à descoberta 

da verdade; isto é, à definição: e examinemos o que se entende por mal. 

Todas as vezes que, reflectindo nós sobre o encadeamento duma série de 

causas e efeitos, observamos que algum acontecimento superveniente desarranja esse 

sistema, dizemos que esse acontecimento foi um mal para aquele sistema; mas uma 

segunda reflexão nos faz descobrir que sem o desarranjo daquele sistema [isto é sem o 

que é mau para ele] não poderiam funcionar muitos outros: o que seria maior mal. 

Certo: as doenças que, afinal, causam a morte dos entes organizados, são males para 

esses entes; mas na ordem da criação devem-se chamar, e são na opinião de todos 

verdadeiros bens. Quando se diz, e diz-se com verdade, que não há males sem 

compensação, quer-se dizer: que a experiência mostra, não acontecer jamais coisa que, 

sendo má, debaixo de certo ponto de vista, não seja um bem considerado a outros 

respeitos. 

Se o mundo é um todo maravilhosamente ordenado como não há ninguém que 

o desconheça; e essa admirável ordem resulta do complexo dos acontecimentos que nele 

se passam; isto é, tanto dos que nós chamámos bens porque nos causam prazer, como 

dos que chamamos males, porque nos incomodam; segue-se que relativamente ao 

grande fim da criação, esses, que nós apelidamos males, são verdadeiros bens. 

 Voltando pois à questão que tem feito objecto das nossas discussões, a saber: 

se a presciência dos futuros fazia o homem mais feliz ou mais desgraçado, 

concluiremos que não se trata de saber o que o homem seria se previsse todos os 

acontecimentos futuros; porque para poder prevê-los seria preciso que o homem fosse 

constituído doutro modo; isto é: que o homem não fosse homem; e então já vedes que a 

questão se reduzia a perguntar: se o homem seria mais feliz se não fosse homem: e 

propor tal questão seria uma inépcia. 

Mas se, reduzindo-a aos seus verdadeiros termos, perguntarmos: se é mais 

conducente para a felicidade do homem conhecer ele os futuros, que humanamente se 

podem conhecer: ocorre logo que dessa previsão umas vezes há-de resultar maior bem, 

outras vezes menor, segundo o uso que a pessoa souber fazer dela: e logo, o ser feliz ou 

desgraçado, depois da presciência daqueles futuros acontecimentos, não provém dessa 

presciência, mas das qualidades morais do indivíduo em que ela se verifica. 

Elucidada assim a nossa questão, porei primeiramente a votos: se ela é 

susceptível de ser decidida pela votação categórica de sim ou não. E se se vencer que o 

é, proceder-se-á à votação sobre a tese, tal como ela foi primeiramente concebida.  



 121

Silvestre Pinheiro Ferreira. 

 

EXEMPLOS DA COBIÇA DE SABER       

Sócrates aprendeu a tocar instrumentos sendo velho. 

Catão na idade de oitenta anos aprendeu a língua grega. 

Plutarco achava-se avançado em anos quando quis aprender o latim. 

João Gellida, de Valência, tinha quarenta anos quando se entregou ao estudo 

das Belas-letras. 

Henrique Spelman tornou-se a aplicar ao estudo das ciências, e com grande 

aproveitamento, contava então cinquenta anos de idade. 

Fairfax, depois de ter comandado como general as tropas do parlamento 

inglês, quis receber o grau de doutor na universidade de Oxford. 

Colbert, quase sexagenário, recomeçou os estudos de direito e de latim. 

Le Tellier, sendo chanceler de França, pedia lhe repetissem lições de lógica, 

para fazer perguntas a seus netos. 

Voltaire dizia, pouco antes da sua morte, que todos os dias aprendia. 

 

FILOSOFIA DA VIDA SOCIAL OU ARTE DE AGRDAR NO MUNDO     

0 MUNDO, disse espirituosamente um observador, é uma lanterna mágica que, 

perpetuamente em acção, apresenta uma vastíssima cena em que se vêem passar em 

confusa mistura defeitos e ridículos, pretensões e exigências da vaidade, sensatez e 

idiotismo, cordura e impertinência, todas as qualidades enfim boas ou más de 

indivíduos de todas as idades e condições. Fisionomias e caracteres, gestos e maneiras, 

linguagem e assunto das conversações, tudo ali é, de ordinário, estudadamente 

composto e afectado: mas, assim como ao observador atento não escapa a condição e o 

carácter do mascarado através do seu disfarce, também os defeitos e os vícios se 

revelam apesar do verniz que os cobre. 

1.a O mais seguro meio de figurar na sociedade é mostrar-nos verídicos e 

modestos em nossas relações com os outros. 

2.a Se quereis ser acatado e respeitado, receber louvores e civilidades, começai 

por merecê-las procurando de contínuo o aperfeiçoamento. A verdadeira perfeição, que 

deve ser o fim de nossos esforços perseverantes, é a virtude. Com ela seremos 
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indulgentes para com as fraquezas humanas, e jamais descobriremos suas faltas e seus 

erros para brilharmos à sua custa. 

3.ª Sede sempre reservado e moderado na manifestação de vossos pesares ou 

alegrias. A impaciência, muito trivial, de confiar ao primeiro encontradiço as próprias 

felicidades ou desventuras é uma fraqueza de alma que nada consegue de bem, e pode 

ter graves inconvenientes. 

4.a Não vos desalenteis jamais com os azares da fortuna: esperai antes com 

magnanimidade a volta da prosperidade, conservai sempre confiança em vós mesmos, 

na bondade da Providência, nos homens bons e generosos, na perpétua mudança dos 

destinos humanos. 

5.a Sede precatados e pacíficos nos acidentes imprevistos e dificultosos da vida 

social. Quando o céu quer favorecer e privilegiar um mortal, disse um filósofo, dá-lhe 

uma grande presença de espírito. E ainda que não esteja na mão de cada um este 

precioso beneficio, pode-se contudo prevenir as consequências desagradáveis de sua 

falta pela vigilância e pela prudência. 

6.a Quereis vós conservar no mundo vossa independência? Quereis colocar-vos 

de nível, em igualdade com os indivíduos de vossas relações? Não lhe peçais coisa 

alguma; e não aceiteis senão raras vezes os serviços que voluntariamente vos prestarem. 

Como vós dizeis, prescindir sempre do apoio e da protecção dos outros? Como! O meio 

é simples e fácil: moderai vossos desejos, restringi vossas precisões. 

7.a Desempenhai com lealdade a vossa palavra, cumpri fielmente as vossas 

promessas e dizei sempre a verdade. Ainda que tenhamos muitas vezes motivos para 

não revelar nossos pensamentos, nada contudo pode autorizar-nos a dizer o contrário do 

que pensamos. Nunca houve mentiras necessárias: as mais leves podem fazer-nos perder 

a confiança e a estima de nossos semelhantes. 

8.a Sede pontual, laborioso, minucioso mesmo no cumprimento de vossos 

deveres públicos. Adoptai métodos de ordem e arranjo em vossos negócios, e nos dos 

outros que estiverem a vosso cargo. Todo o mundo se compraz em ter relações com um 

homem pontual e exacto. 

9.a A arte de agradar na sociedade é saber adaptar o assunto e a frase da 

conversação à condição das pessoas com quem tratámos, à sua capacidade e 

compreensão, ao seu génio, carácter, e posição social. - Observemos, diz 

Larochefocauld em suas máximas morais, pesemos atentamente o lugar, a ocasião e a 

disposição em que se acham as pessoas que nos escutam: porque se há uma arte de saber 
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falar a propósito, há outra que nos aconselha saber calar. Há um certo silêncio eloquente 

que serve para aprova e condenar, bem como há outro que é de discrição e de respeito. 

10.a Não esqueçamos nunca que aqueles com quem entramos em conversação 

querem ser agradavelmente distraídos, senão lisonjeados. Loquimini placencia - diz a 

Escritura; falemos-lhes quanto possível de coisas deleitáveis, mas honestas. Uma 

conversação longamente instrutiva acaba sempre fatigante; é preciso temperá-la com 

bons ditos e jovialidades. Não há coisa que no mundo pareça mais espirituosa e 

deleitável do que os louvores e elogios delicados. Não façais jamais o papel de gracioso 

e chocarreiro; ainda menos o de vil adulador. Procurai com discrição ser ingénuo e na-

tural: o homem, que constantemente quer parecer agudo e espirituoso, termina por se 

fazer insuportável. 

11.ª Conservemos, quanto possível for, um semblante sereno e sossegado. O 

mais amável exterior com que um individuo se possa apresentar na sociedade é esta 

serenidade, filha da igualdade da alma, e esta com uma consciência pura e tranquila, 

com um coração que não é agitado pelo tropel das paixões violentas. Sede benigno e 

benévolo para com todos os que se aproximarem de vós. Dirigi algum dito oficioso, de 

obséquio ou instrutivo às pessoas com que vos entretiverdes; mostrai que vos interessais 

por elas. Guardai-vos, porém, de arrogar o papel de mestre ou de protector, porque essa 

supremacia fere a modéstia, e não alcança o seu fim. 

12.ª A conversação é um dos meios que temos no nosso poder para obtermos 

estima e consideração no mundo, mas para isso é necessário que evite estes três 

escolhos: que não fira, que não enfade, que não fatigue. Ponde um cuidado escrupuloso 

em banir de vossas palavras a maledicência, a calúnia, as reticências malignas, o 

escárnio insultador: estas espadas de dois gumes, que quase nunca deixam de tocar e 

ferir a própria mão que ousa manejá-las. — Desgraçadamente este ar satírico e malévolo 

agrada ao comum das sociedades: entretanto mais cedo ou mais tarde faz desprezível o 

indivíduo que busca agradar à custa do crédito e da reputação dos outros. A zombaria, 

permitida quando ela é temperada com critica espirituosa e galante, é aquela que sem 

ofender os indivíduos recai sobre os desvios, os ridículos e os excessos dos usos e das 

modas, dos vícios e dos maus costumes. Desconfiai daqueles que afectam querer 

encobrir todas as faltas, desculpar todos os erros: ordinariamente não são senão 

hipócritas que com o manto da caridade cristã se procuram acreditar para cobrir os seus 

próprios, ou para acreditarem o mal que eles disserem do próximo. 
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13.a Sede circunspecto e mesurado quando censurais ou condenais alguma 

coisa. Como no mundo há poucas verdades absolutas, e a maior parte das coisas podem 

ser olhadas por diferentes modos, é difícil pronunciar com justeza nos negócios alheios. 

Guardai-vos mais que tudo de querer apreciar os motivos das boas acções, rebaixando-

lhe o mérito pela pequenez de causas supostas. É preciso julgar sempre o bem, segundo 

o grau de utilidade que ocasiona aos outros. 

Falai pouco: e pesai antes de falar as palavras, para que não suceda dizer o que 

deveis ou quereis ocultar, ou proferir coisas que tornem a conversação enjoativa e 

desagradável. Aprendei a escutar os que falam, não os interrompais, cortando-lhe o 

discurso; sofrei mesmo que digam coisas inúteis. Se tiverdes de contrariar o que dizem 

os outros procurai adoçar o azedume que fere o amor-próprio; um talvez, ou um pode 

ser, dizia o espirituoso Weiss, são o exórdio mais filosófico para contestar uma opinião. 

Nunca falemos de nós e de nossos negócios senão a nossos amigos íntimos: o 

mau costume contrário faz-nos parecer egoístas ou vaidosos. A modéstia é uma das 

qualidades mais amáveis, e tanto mais agrada, quanto mais rara é. Aqueles que fazem 

alardo de seus triunfos, que revelam seus talentos, que obrigam a escutar suas 

composições, que enfim andam mendigando aplausos, alcançam o efeito contrário; pois 

que todos lhe retribuirão com enfadamento e escárnio. 

É preciso ser tolerante e impassível nas discussões em que a razão ou o 

emprego nos obriga a tomar parte. Sofrei mesmo pacientemente a ironia e o sarcasmo 

com que combaterem vossas boas razões, opondo sempre a polidez e a magnanimidade 

com perseverança, sendo certo que triunfareis daqueles fracos adversários, porque 

vossas armas são melhores, assim como vossas forças mais seguras. Sede indulgentes 

com os homens preocupados de boa fé e lembrai-vos que a fraqueza da inteligência 

humana, a limitada esfera de nossos conhecimentos, a perfeição, enfim, de nossa 

natureza, nos deve conduzir a deplorar antes do que fulminar os defeitos do próximo. 

Jamais tomareis parte nas conversações malévolas ou equívocas, nas que 

atacam a crença estabelecida, as autoridades que presidem à ordem pública, as leis que 

regem a sociedade. O vício contrário é desgraçadamente o tipo quotidiano das reuniões 

de nossa época, apenas escapada duma revolução que pôs em jogo e movimento todas 

as ambições, todas as vaidades. Cada qual se crê com capacidade e direito de reconstruir 

a sociedade, de lhe assinar novas constituições e novas crenças. Não esqueçamos jamais 

que todas as opiniões são respeitáveis quando são sinceras: procuremos antes ilustrar do 

que hostilizar.                                                       
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J. da C. N. C 

 

DA PROBIDADE MORAL, MERCANTIL, E POLÍTICA    

[Fragmento].continuação do vol V, p. 108 

CONTINUANDO em nossos estudos morais e políticos procuraremos fixar a 

inteligência das pessoas que não frequentam as aulas, nem fazem estudos regulares, 

sobre o sentido de certos termos de uso vulgar aliás importantes, a que nem sempre 

correspondem ideias claras e distintas. Entre outras, trataremos hoje da palavra—

probidade. 

Probidade pode definir-se: a observância exacta e constante dos deveres da 

justiça e moral. 

Homem de probidade, ou de honesto proceder, é aquele que não só não faz 

mal a ninguém, mas preza positivamente todos os serviços ou benefícios que pede, tanto 

ao seu semelhante ou à humanidade em geral, como ao seu próximo em particular. A 

probidade diz-se moral, mercantil, ou politica, segundo o seu objecto e os motivos que a 

determinam. 

A probidade moral, ou probidade por excelência, é o regular e sincero 

procedimento do homem de bem, fundado no ditame da sua consciência e no amor do 

bem geral. 

A probidade mercantil é o procedimento exacto e pontual do artífice ou 

fabricante, do cultivador, do homem que compra ou vende, do agente de qualquer ramo 

de indústria e, finalmente, do funcionário público determinado pelo amor do lucro ou 

interesse material, afim de obter o crédito e as vantagens que dali se prometem. 

A probidade política é o procedimento regular e exacto do cidadão e do 

funcionário público na observância das leis sociais, afim de obter a estima da opinião 

pública na sociedade aonde reside. 

Só merece propriamente o nome e qualificação de homem de bem, honesto ou 

de probidade, aquele indivíduo que cumpre fielmente os deveres da justiça e da moral 

universal, por efeito do seu bom carácter, por motivos de consciência, por amor da 

ordem e do bem geral, e não por amor de dinheiro ou interesse mercantil, nem por 

ambição, amor do poder, ou qualquer consideração política. O prémio que mesmo nesta 

vida compete ao homem de bem, honesto, probo ou moral [porque tudo são sinónimos] 

é a aprovação e testemunho da sua consciência, a paz e a satisfação interior, a boa 
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reputação e a estima das pessoas de bem que o conhecem e, finalmente, a esperança da 

vida eterna, ou bem-aventurança, fundada na convicção da imortalidade da alma e da 

infinita bondade do Criador. 

O homem imoral ou sem probidade apenas comete qualquer acção contrária ao 

seu dever é logo castigado pelo remorso. Tarde ou cedo a sua culpa faz-se conhecida, e 

então segue-se-lhe também a desonra, que é uma pena imediata que se acumula à 

primeira. 

Chama-se remorso àquela acusação que nos faz a nossa consciência pelas 

acções imorais que havemos praticado com conhecimento de causa, acusação que nos 

persegue enquanto vivemos. 

A desonra ou vergonha é a reprovação e desprezo das autoridades constituídas 

ou das pessoas de bem, logo que lhes consta que o nosso procedimento não foi 

conforme às regras da honestidade ou da probidade moral. 

O remorso e a desonra ou vergonha são os castigos mais temíveis e as maiores 

desgraças que podem acontecer ao homem nesta vida. Estas penas são mais terríveis do 

que as determinadas pelas leis sociais, por serem mais certas, dolorosas e permanentes. 

O homem honesto ou de probidade, por mais pobre que seja e por menos 

consideração política que goze, sempre vive contente e tranquilo, porque espera e confia 

na Providência divina que nunca desampara nenhuma de suas criaturas; e porque não 

sofre os remorsos, que é o maior de todos os males morais; e goza da estima das pessoas 

de bem, que depois do testemunho da consciência é o maior dos bens. 

Pelo contrário, o homem imoral ou sem probidade, por mais rico e poderoso 

que seja, vive sempre inquieto e atormentado pelo remorso, e é aborrecido e desprezado 

pelos homens de verdadeira probidade moral, os quais, posto que em pequeno número, 

todavia os seus testemunhos justos e sinceros são de muito maior valia do que esses 

aplausos falsos e transitórios da massa do povo, a que se chama popularidade. 

Portanto, é infiel à sua consciência, insensato e quase louco, aquele que deixa 

a estrada direita e segura da probidade moral pelo tortuoso e arriscado caminho do 

dinheiro mal adquirido ou sórdido interesse material; e bem assim errou o caminho e o 

cálculo da verdadeira felicidade e glória do mundo, a despeito de extraordinários talen-

tos e admiráveis combinações, aquele que prefere essa probidade política ou antes 

mercantil, mais brilhante do que sólida, a probidade moral que é a âncora e a garantia 

mais segura assim da verdadeira felicidade do indivíduo, como da prosperidade social. 
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Em última análise, a razão e a virtude consistem na ponderação e no cálculo 

das vantagens e dos inconvenientes que resultam das acções humanas. Acontece porém 

muito frequentemente que tanto a massa dos indivíduos a que se chama povo, como os 

moços inexpertos, ou pouco versados no cálculo moral, trocam com estimação pueril o 

que é melhor pelo que mais se usa, ou é mais moda, e então preferem ser escravos e 

dependentes do dinheiro e do poder, à nobre e sólida independência daqueles que 

estimam e apreciam mais do que tudo a verdadeira probidade moral. 

Filipe Ferreira de Araújo e Castro. 

 

1844: VOL. VIII 

ESTUDOS MORAIS E POLÍTICOS DE UM VELHO MINISTRO DE ESTADO  

(carta 1) 

Lisboa, 5 de Dezembro de 1843. 

AMIGO e Sr.  

— Vejo com particular satisfação que os Jornais científicos, o Panorama e a 

Revista Universal de Lisboa, continuam a gozar de uma bem merecida aceitação. 

Enquanto houver quem escreva e quem leia, existe um sintoma de vida social e uma 

esperança de que alguém se aproveite; e as gerações futuras, sendo mais esclarecidas e 

virtuosas, hão-de ser, por consequência, mais felizes do que a presente. 

A empresa da Sociedade, que promove a propagação dos conhecimentos úteis, 

se for sempre bem dirigida é obra de civilização. Agrada-me o pensamento destes dois 

Jornais: a escolha dos assuntos, a linguagem e estilo de alguns artigos, atestam o 

discernimento, o tacto e o gosto dos directores e respectivos colaboradores. Deve pois 

recomendar-se a sua leitura como um meio seguro e eficaz de desafiar o apetite e a 

curiosidade do povo e das crianças, e de auxiliar os filósofos e os pais de família na 

importantíssima e gloriosa tarefa de promover a educação pública e doméstica. 

V. S.ª sabe quanto eu tive sempre a peito este assunto, que me interessa como 

pai de família e como magistrado.10 Eu considero a paternidade e a educação não só 

como uma espécie de sacerdócio da natureza, mas uma sorte de magistratura e 

delegação ou mandato da sociedade civil a bem do interesse comum. É, portanto, o 

objecto mais digno do estudo e meditação do filósofo, das providências do legislador, 

                                                 
10 Veja-se Projecto sobre a administração dos expôstos no Investigador português em Inglaterra N.° 49 e 
50— Julho e Agosto 1815. 
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do zelo e actividade do magistrado e do pai de família: por quanto do aproveitamento 

físico, intelectual, moral e religioso do homem, isto é, dum completo sistema de 

educação, depende a ventura ou bem-estar possível do indivíduo; a conservação e o bem 

geral da espécie humana; a regeneração política de qualquer povo; e a verdadeira 

civilização do mundo. 

Enquanto, porém, o poder legislativo não adopta um adequado plano de 

educação geral, cumpre promover, quanto é possível, o melhoramento da educação 

doméstica e particular, oferecendo à bem entendida sensibilidade e delicadeza das mães, 

à prudência e firmeza dos maridos, ao ilustrado patriotismo dos magistrados e ao 

entendimento já algum tempo desenvolvido dos mesmos educandos, a indicação dos 

meios que parecem mais acomodados ao progresso e aperfeiçoamento da educação do-

méstica. 

Com este intuito procurei aproveitar a minha residência em França e 

Inglaterra, e conformando-me desde que ali cheguei com  o conselho de nosso clássico, 

o padre Manuel Bernardes [Ferreira] = Inventa ou escolhe o melhor do muito, comecei 

por adoptar o Curso d' estudos philosophicos, moraes e políticos do nosso distinto 

sábio,  digno compatriota, e particular amigo, o conselheiro Silvestre Pinheiro Ferreira, 

e estudei com especial atenção o seu original e completo plano de educação  e instrução 

pública, que ele considera como  parte essencial e integrante do seu Projecto de Código 

político para a nação portuguesa, obra de verdadeiro progresso mas cujo destino 

provável é não ser entendida nem apreciada senão pelos vindouros, quando estiverem 

mais desapressados de paixões e preconceitos do que os presentes. Ao mesmo tempo 

que estudava, e fazia conhecer11 a luminosa invenção daquele sábio amigo, dei-me a 

procurar e escolher o melhor que pude alcançar do muito que oferece a moderna 

bibliografia francesa, alemã, inglesa, italiana, espanhola e portuguesa, traduzindo, 

extractando, ou resumindo, o que me pareceu agradável e adequado à educação e 

instrução de meus filhos e netos e dos filhos dos meus amigos e compatriotas, que para 

mim são quase filhos e irmãos. Tracei então uma série de cartas familiares ou conselhos 

a meus netos sobre os tópicos: 1.° Saúde; — 2.° Ciência ou instrução; — 3.° Probidade 

e costumes; — 4.° Amabilidade, polidez e bom gosto: que considero como requisitos 

                                                 
11  Veja-se  Revista literária  do Porto,   artigo, — o Sr.  Silvestre  Pinheiro Ferreira,   e  o seu Projecto  
de Código político para a nação portuguesa. — Em o N.º 21. Ano de 1839. 
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indispensáveis de um sistema completo de educação e condições da ventura possível do 

homem sobre a terra. 

Tenho publicado, como V. S.ª sabe, trasladado em linguagem portuguesa, 

além da lei natural e da Atala de Chataubriand, mais proximamente o Bom homem 

Ricardo, obra do sábio americano Franklin; — o Simão de Nantua, de Jussieu; e a His-

toria dos dois irmãos Estêvão e Valentim12  

Brevemente espero publicar André ou a pedra de toque, de Mademoiselle S. 

Ulliac Trémadeurc, pessoa tão respeitável por suas virtudes como pelo seu saber e que 

há mais de vinte anos escreve e promove a educação da mocidade, cujas obras têm 

merecido prémios e distinções do Instituto de França, da muito importante sociedade da 

Moral Cristã, dos príncipes e da opinião pública dentro e fora daquele país. — Envio a 

V. S.a o prospecto da obra da mesma senhora, que tem por título Bibliothèque de la 

jeune filie et Ia Bibliotèque de la jeune femme, obra de grande importância para a leitura 

e educação das meninas e das mulheres; podendo eu afiançar que tudo o que escreve 

Mademoiselle Ulliac Trémadeure é verdadeiramente consciencioso, honesto, útil e 

mesmo agradável. 

No jornal intitulado L'Abeille, que me parece muito bem redigido em francês e 

publicado em Lisboa, anunciei o livro, que tem por titulo L'Education des femmes de 

Mademoiselle Lajolais, obra de muito merecimento e também premiada pelo Instituto 

de França. 

Tenho por muito recomendável também a obra Cours complet d'Education 

pour les filies por M. A. Thery, proviseur du collège royal de Versailles. Esta obra 

divide-se em três partes, a saber: 1.º Education élementaire  de quatre à dix ans; — 2.º 

Education moyenne de dix à seize ans; — 3.a Education superieure de seize à vingt ans. 

Eu não só insisto na educação das mulheres, mas considero este objecto de 

tamanha importância que me parece um dos primeiros capítulos da reforma assim na 

pública educação, como da doméstica; e isto por duas razões evidentes: a 1.ª porque as 

mulheres são destinadas para viverem em sociedade com os homens e delas depende a 

felicidade deles; a 2.ª porque sendo as mulheres as primeiras mestras dos homens, a 

ordem natural das ideias pede que se comece por formar mestres e criar escolas 

normais. 

                                                 
12  Acha-se  em   casa  de Mr.  Rolland,   rua  nova   dos Mártires  N.° 10. — Por Mademoiselle Ulliac 
Trémadeure. 
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Recomendo outrossim a obra do sábio alemão Fritz, que é preciosa como 

tratado científico e pela notícia bibliográfica dos melhores andores em matéria de 

educação;— e bem assim a obra de educação moral, de César Cantu, que é popular em 

Itália e hoje também em França, graças a Madame Amable Tastu, a quem se deve além 

disso o interessante livro intitulado Education maternelle - as obras de Miss Edgeworth, 

apesar de não serem tão recentes, ainda hoje gozam de popularidade em Inglaterra. — A 

obra de Mr. Viardot sobre os pintores de Espanha e os Estudos sobre a história das 

instituições políticas, literatura, teatro, Belas-Artes em Espanha, de que fiz a tradução 

[por ora inédita], me parecem interessantes para nos fazer melhor conhecer e apreciar 

aquela nação que, apesar de tão vizinha, não é assaz conhecida dos portugueses. 

Recomendo a Encyclopedie du premier âge de Mademoiselle Ulliac 

Trémadeurc;13 L’Encyclopedie des gens du monde, de que tenho aproveitado muitas 

ideias; e, finalmente, na Bibliografia portuguesa moderna, os clássicos portugueses 

escolhidos por moralidade e estilo; e neste mesmo sentido recomendo a Revista 

Universal de Lisboa e o Panorama nos artigos educação, probidade, ensino público, e 

outros concernentes à educação e instrução.  

Acabo esta carta sem pedir perdão de ser tão longa, já pela vastidão e 

importância da matéria, já por ser dirigida a quem avalia mais a substância do que o 

modo, e faz justiça aos sentimentos e intenções de quem se preza do ser 

De V.ª S.ª 

Filipe Ferreira de Araújo e Castro. 

 

ESTUDOS MORAIS E POLÍTICOS DE UM VELHO MINISTRO DE ESTADO  

(Fragmento) continuação 

Da moderação. 

A MODERAÇÃO, no sentido moral e mais genérico, quer dizer, uma qualidade 

característica, virtude ou disposição habitual, que nos induz a usar de prudência, ou 

justa medida em todas as coisas que dependem do nosso livre arbítrio ou vontade. 

Qualifica-se de moderada uma pessoa, que em seus sentimentos, desejos e 

acções, de qualquer natureza que sejam, sabe conter-se nos limites da razão e do dever, 

e resignar-se à necessidade. Nequid nimis, nada em demasia ou extremo aconselharam 

                                                 
13 Com o título de Encyclopedia resumida e em forma e Dicionário, eu ofereceria à mocidade as primeiras 
noções de coisas úteis, preferindo esta forma à de catecismo, ou perguntas e respostas, que hoje está 
menosprezada e com muito boas razões. 
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em todos os tempos os filósofos ou mestres do género humano; e eis aqui uma regra ou 

máxima de procedimento, de que não há excepção, por quanto a moderação não é mais 

do que aquele modo, medida ou justo meio entre os extremos, em que consiste a 

rectidão, a verdade e a virtude; e o que nós chamamos justo, honesto, ou virtuoso, deixa 

de o ser logo que se acham preteridos os limites da razão, da lei natural, civil e religiosa. 

Quando não se preenche a conta da razão e do dever; ou quando se passa além 

das raias que por eles nos estão marcadas, incorremos em uma falta ou omissão 

repreensível ou cometemos excesso, exageração, extremo ou vício: a isso alude a 

sentença os extremos são viciosos. Ponhamos um exemplo: uma pessoa diz ter bons 

sentimentos e desejos de prestar serviços ou fazer benefícios, mas não os mostra ou põe 

em prática; não faz o que está ao seu alcance; esta pessoa, dizemos nós, incorre em 

omissão, é imoderada por defeito, está aquém do seu dever e consciência ou faz menos 

do que deve a si mesmo e aos outros. — É imoderado ou imprudente por excesso, 

aquele que faz mais do que pode e deve a si mesmo, à sua conservação, ao seu bem-

estar; que sem calcular as suas forças físicas, morais e pecuniárias, sem atender aos 

deveres e obrigações que tem contraído, não só deseja coisas impossíveis ou 

exorbitantes, mas pratica actos que muitas vezes têm aparência de virtuosos, porém que 

realmente são viciosos, porque envolvem dano para a sua saúde, ou para o seu 

aproveitamento intelectual ou moral ou economia doméstica; ou mesmo injustiça ou 

prejuízo do terceiro, quer seja particular, quer seja o estado: como por exemplo, aquele 

que faz esmolas e donativos e se descuida de pagar as suas dívidas, ou comete outro 

acto superior às suas forças. 

Desta breve indicação resulta que a ideia de moderação, em ultima análise, é 

equivalente à de prudência e de justiça. 

A moderação, bem como outras qualidades morais, é característica ou 

virtuosa.—Chamo característica àquela que procede principalmente do carácter e 

constituição natural do indivíduo; e virtuosa àquela que resulta da reflexão e esforço 

que fazemos e do hábito que contraímos de resistir à propensão contrária, tanto nos 

nossos desejos ou pensamentos, como nas nossas palavras e acções. 

A moderação é teórica ou prática. Ela é puramente especulativa e teórica 

quando se limita e pára na abstracção ou especulação da ciência. É prática quando se 

aplica aos actos da vida humana. Já se vê como seria insensato, ou pouco avisado, 

aquele que se limitasse a fazer ou aprovar belos discursos sobre a moderação dos 

pensamentos e desejos, enquanto na prática e no procedimento ordinário da sua vida 
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largasse a rédea a todos os seus apetites, entregando-se ao uso excessivo ou imoderado 

de alimentos, bebidas e quaisquer prazeres físicos, e mesmo morais, que envolvessem 

perigo para a saúde e a vida: é do cumprimento dos deveres, que depende o bem estar 

verdadeiro e permanente de cada indivíduo, assim como a prosperidade social. 

No sentido económico, a moderação consiste em temperarmos a satisfação dos 

nossos apetites de modo que não se altere o equilíbrio entre a despesa e a receita, isto é, 

em regularmos as nossas despesas segundo os meios que para isso temos; o que melhor 

explicaremos no artigo em que se trate da economia particular e do regime doméstico. 

Agora trataremos da moderação no sentido político.  

Do que dissemos acerca da moderação no sentido moral, facilmente se deduz 

o que será o cidadão particular e o magistrado, ou o homem público, porque a moral 

deve ser a base da política: quero dizer, o homem que professa e pratica habitualmente a 

probidade moral [vid. Panorama n.º 101 a pág. 370], quando se achar no exercício de 

qualquer poder político, há-de provavelmente reconhecer e respeitar as condições e os 

limites do justo, por consequência há-de ser moderado, pois já mostrou como a 

moderação é sinónimo de justiça. Assim o homem moderado ou justo antepõe a tudo o 

seu dever e o bem geral, enquanto o imoderado sacrifica tudo ao egoísmo, ao espírito de 

partido, isto é, às paixões e aos interesses materiais da riqueza ou do poder, interesses 

que podem lisonjear a ambição, a cobiça, a vaidade ou o amor próprio mal entendido, 

mas não enchem um coração bem formado e honesto, um espírito recto, amigo da 

ordem e do bem geral. — O homem ambicioso e exaltado, longe de conter-se nos 

limites da justiça, passa por cima de todas as barreiras, e todos os meios lhe parecem 

justos, contanto que chegue aos seus fins. Entende mal os seus verdadeiros interesses;  

separa o útil do justo; o dinheiro ou os empregos são os seus ídolos; e as paixões os seus 

deuses. 

Pelo contrário, o homem moderado quer antes merecer do que conseguir os 

empregos; contenta-se com o necessário para viver modestamente; prefere a tudo a paz 

de espírito e consciência, a independência de carácter, a justiça e o bem geral. Nunca 

perde de vista a ideia que se contém nos seguintes versos de Horácio : 

 Est modus in rebus; sunt certi denique fines, 

  Quos ultra citraque nescit consistire rectum. 

Portanto para o homem honesto e para o cidadão ou funcionário honrado, nada 

pode haver mais agradável do que a qualificação merecida de moderado e inteligente. 
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(2.° Fragmento.) 

Das cores nacionais. 

Os EMBLEMAS e as cores nacionais em todos os tempos e lugares tiveram 

influência na imaginação dos homens. A primeira vista parece objecto de pouca monta , 

mas todavia não deixa de ter importância, quer no sentido moral e político, quer no 

histórico. 

No sentido histórico, o nome de uma bandeira ou estandarte serve para 

caracterizar uma época notável, ou uma série de factos gloriosos, por exemplo: as 

guerras da rosa branca ou da rosa vermelha — as da cruz com as da meia-lua. 

No sentido moral e político, a bandeira ou os emblemas e cores nacionais não 

se consideram como acessórios de revolução, mas sim como declaração de algum 

princípio reduzido à sua expressão mais simples. É, com efeito, um incentivo de valor o 

patriotismo; e bem se sabe o que valeram para a glória, a liberdade e independência dos 

romanos, dos portugueses e dos franceses, as águias, as quinas e as cores nacionais. 

Reconhecida, pois, a eficácia destes emblemas e cores nacionais, cumpria que 

o legislador quando as adoptou lhes desse uma significação para que viessem a exprimir 

um sentido, e a caracterizar a nação e o governo na época da reforma, e não acontecesse 

que, por exemplo, a nação francesa use da bandeira tricolor sem significação ou razão 

alguma que autorize antes aquelas cores do que outras quaisquer. 

Assim, por exemplo, a nação portuguesa, havendo de reformar as suas 

instituições sociais, poderia adoptar a bandeira tricolor, ajuntando agora a cor verde 

esmeralda para exprimir a união das vontades nacionais à cor branca, que designa 

lealdade de carácter e de princípios, e à do azul-claro, que significa liberdade e 

independência. 

A legenda deveria ser União, Independência, Lealdade. Da fita nacional com 

as mencionadas cores poderiam pender as medalhas de três novas ordens nacionais, 

destinadas a premiar as acções correspondentes àqueles patrióticos sentimentos, 

devendo ficar no centro a cor que há-de designar a ordem especial a que pertence o 

condecorado. 

Veja-se Pinheiro Ferreira: Projecto de Código político para a nação 

portuguesa, art.° 76, 406, 565 e seguintes. 

Filipe Ferreira de Araújo e Castro. 
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ESTUDOS MORAIS E POLÍTICOS DE UM VELHO MINISTRO DE ESTADO  

Da temperança e sobriedade, e do filósofo italiano. Luiz Cornaro. 

SOBRIEDADE, no sentido próprio, significa a temperança, ou uso moderado das 

bebidas. No sentido figurado é uma expressão equivalente de abstinência, reserva, ou 

moderação até no uso das melhores coisas, por exemplo: o que dizia S. Paulo: Cumpre  

ser prudente com sobriedade, pois quando se passa a medida e o limite da razão, ou do 

dever, a virtude deixa de o ser, e converte-se em vício. 

A razão, e a filosofia, a ciência médica, a experiência própria e alheia, o 

exemplo da longa vida dos penitentes e dos anacoretas, apesar de suas privações e 

austeridades, e de outras pessoas sensatas, que por meio da temperança e da regu-

laridade chegaram a uma idade provecta, tudo nos convence e persuade que para viver 

longa vida, ou ao menos com a melhor saúde ou menor padecimento possível, é mister 

ser sóbrio ou temperado, isto é, evitar o uso ou abuso dos alimentos e bebidas, que por 

qualidade ou quantidade podem alterar a saúde do corpo ou prejudicar o uso da razão, e 

a prática da virtude, que é a saúde da alma. 

No artigo moderação inserido no Panorama N.° 111 mostrámos, em geral, as 

vantagens que resultam desta virtude, assim como os inconvenientes, que provêm do 

vício oposto. 

Agora recomendamos novamente a prática da virtude da temperança, 

oferecendo na vida e escritos do célebre filósofo Luiz Cornaro, natural de Veneza, um 

exemplo precioso, e digno de imitação.  

Luiz Cornaro na sua mocidade havia arruinado a saúde pelo uso excessivo da 

comida e de bebidas espirituosas e sendo acometido de gota, cólicas frequentes, e outros 

graves incómodos, os médicos o declararam em perigo de perder a vida e decidiram que 

para a prolongar cumpria fazer o contrário do que até então havia feito, e resolver-se a 

viver com temperança e sobriedade.— Seguiu Luiz Cornam exactamente o tratamento e 

regime que lhe prescreveram os médicos, e ao cabo dum ano achou-se restabelecido. 

Fazendo então séria reflexões, em vez de tornar aos antigos excessos, resolveu-se tomar 

os hábitos de uma vida regular, temperada e sóbria; e esta prudente e louvável re-

solução, que sustentou com admirável perseverança até ao fim da sua vida, o fez chegar 

com saúde até à idade de noventa e oito anos; a sua morte, que teve lugar no ano de 
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1565, foi tão tranquila como tinha sido a sua vida depois que tomou a deliberação ou 

determinação de viver com toda a moderação e sobriedade. 

Na idade de oitenta e seis anos era ainda vigoroso e ágil; dava largos passeios 

a pé; subia a lugares altos; montava a cavalo sem auxílio de ninguém; estudava 

habitualmente; compôs uma engraçada comédia, e o seu interessante livro intitulado 

Discurso sulla vita sóbria, onde conta o seu modo de viver e a parcimónia do seu 

alimento, em pão, carne e caldo não empregava maior quantidade do que doze onças, 

em razão da sua idade provecta, reconhecendo todavia que um moço pode alargar-se 

mais na quantidade, contanto que não esqueça o provérbio: falar e comer pouco não faz 

mal a ninguém. Na idade de noventa e cinco anos ainda escrevia pela sua mão o 

seguinte: Sinto-me tão sadio, fresco e contente como nunca. Como com apetite e durmo 

com sossego. Não conheço diferença na aptidão de nenhum dos meus sentidos. Naquela 

mesma idade ainda era útil à sua pátria, ensinando a formar diques para conter o mar e 

conquistar terrenos inundados para serem cultivados. Aplaudia-se de haver ensinado à 

sua família como ela podia enriquecer por meio de trabalhos ou obras agrícolas; e bem 

assim de haver conservado a vida e a saúde a muita gente pela sua constância em pregar 

e persuadir a temperança e a sobriedade com o seu exemplo e com a sua pena. 

Um dos amigos de Luiz Cornaro dava conta dos últimos dias deste sábio nos 

seguintes termos: 

«Aquele bom velho, sentindo-se aproximar ao termo da vida, falava desse 

trânsito como se fosse mudar-se duma casa para a outra. Assentado na cama ao lado de 

sua mulher chamada Verónica, e quase tão velha como ele, escrevia conselhos e con-

solações a um amigo e falava-lhe da morte, que considerava próxima, sem se assustar 

ou afligir. Cuidou então que teria ainda dois dias de vida, mas sentindo-se desfalecer 

pediu novamente os auxílios da religião e, fitando os olhos num crucifixo, dizia «ó meu 

Deus, eu vou em paz e cheio de esperança: apresento-me à vossa infinita misericórdia. 

Encostando-se então como quem queria descansar, um leve suspiro anunciou aos seus 

amigos que ele os havia deixado para passar a melhor vida.» 

Para conservar a saúde e prolongar a vida, a temperança e a sobriedade, o 

sábio Luiz Cornaro nos oferece um exemplo assaz digno de imitação; e para morrer em 

paz e tranquilidade de consciência, assim como ele morreu, o meio certo é viver desde 

os primeiros anos do modo que na última hora cada um quisera ter vivido sempre. 
ADVERTÊNCIA: Apresso-me a reparar um erro que cometi por inadvertência na minha carta de 

5 de Dezembro próximo passado, e que se estampou  no N.° 108 do Panorama publicado em 6 de Janeiro 
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de 1844. Por equivocação citei o clássico padre Manuel Bernardes quando queria dizer Ferreira , pois 

este é que diz no livro 1.°, carta 12 a Diogo Bernardes: 

 Deixa, só madurar o doce fruto, 

 Um pouco: deixa a lima contentar-se, 

 Inventa e escolhe então o melhor do muito. 

     Filipe Ferreira de Araújo e Castro. 

 

ESTUDOS MORAIS E POLÍTICOS DE UM VELHO MINISTRO DE ESTADO  

Da verdadeira, e da falsa gloria. 

SEGUNDO O nosso costume continuaremos a promover, como nos é possível, a 

boa educação da mocidade, havendo por conveniente começar sempre por definir, ou 

determinar o valor das expressões, ou das frases, que usam. 

A palavra glória, no sentido mais geral, quer dizer, honra, estima, fama, ou 

renome, que se consegue ou se pretende por algum merecimento ou feito extraordinário. 

Há diversos géneros de glória, segundo os objectos a que se aplica o louvor ou 

a fama. Assim dizemos: dar glória a Deus que é prestar-lhe culto, ou fazer alguma coisa 

virtuosa em honra de Deus. 

Também dizemos a glória do seu país, ou do seu século, por exemplo: Newton 

foi a glória do seu século. O príncipe Leopoldo da Toscana foi a glória da Itália. 

A glória militar consiste em vencer e pugnar com distinção extraordinária, 

levar longe o seu nome e a fama das suas armas. 

Chamámos glória verdadeira ou real, à que consiste em fazer bem aos homens 

vencendo obstáculos por meios justos. 

É vã a glória que resulta de uma coisa inútil. 

Também se dá o nome de vanglória ao sentimento, ou conceito 

excessivamente bom, que por vaidade, filáucia, ou falso juízo, cada um faz de si ou dos 

outros. Neste sentido diz-se:—A vanglória deprava e corrompe as melhores acções. 

Falsa glória é uma errada opinião acerca da honra, ou uma ambição mal 

entendida. Neste sentido diz-se: — O amor das conquistas não produz senão uma falsa 

glória. 

Também se diz : — O verdadeiro heroísmo é fazer o bem alheio. 

Confundem-se, porém, geralmente estas ideias, e toma-se por verdadeira a 

falsa glória. Assim, um dos grandes defeitos da educação vulgar é induzir em erro a 
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mocidade, inspirando-lhe admiração e entusiasmo pela vã ou falsa glória, cujas brilhan-

tes e especiosas exterioridades, as mais das vezes, encobrem barbaridades e injustiças, 

enquanto ficam sem a devida consideração os sentimentos, princípios e factos, que 

constituem a sólida grandeza e a verdadeira gloria. 

Não são os Alexandres, os Brutos, os Scévolas, os modelos dignos de se 

oferecerem à mocidade. Deixemos dormir em seus túmulos esses fanáticos e famosos 

guerreiros, que assaz de ruído e transtorno causaram no mundo; e cujos altares e troféus 

foram levantados à custa de lágrimas e de sangue, à custa do repouso e do bem-estar da 

humanidade. Deixemos que o tempo e a razão façam cair esse prestígio, ilusão ou 

vanglória, que coroou os heróis da ambição, da avareza, do egoísmo e da vaidade. 

Ofereçamos antes da nova geração para modelos esses homens preciosos e 

raros, que em vez de matar e destruir, souberam edificar com o seu exemplo e doutrina; 

e com seus talentos úteis e suas virtudes pacíficas, semearam alguns benefícios ao 

passar pela carreira da vida. 

A probidade moral tem muita necessidade de culto. Hoje um homem que 

consagre a sua vida a pagar as dívidas de um pai falido, é exemplo muito mais raro do 

que um guerreiro, que afronte impávido os perigos de um campo de batalha. Por de-

masiado tempo, a glória militar reinou no mundo com ceptro de ferro. É tempo de 

demolir um templo levantado sobre títulos vãos e bases fantásticas, e de substituir-lhe 

outro mais puro e sólido, consagrado à virtude, à probidade moral e à verdadeira honra 

cívica, únicas bases permanentes da felicidade pública e particular. 

Recomendemos pois aos nossos filhos os irrecusáveis exemplos de amor de 

justiça, de probidade, de patriotismo, de abnegação e de desinteresse, que na história 

antiga e pagã nos deixaram os Confúcios, os Aristides, os Sócrates, os Fabrícios e os 

Régulos; — depois da vinda de Jesus Cristo os heróis do cristianismo; — e na história 

moderna ou na contemporânea, os Washingtons e esses varões poucos e escolhidos, que 

sabem distinguir a verdadeira da falsa glória, merecer aquela e desprezar esta. 

Filipe Ferreira de Araújo e Castro. 

 

ESTUDOS MORAIS E POLÍTICOS DE UM VELHO MINISTRO DE ESTADO  

Da devoção no sentido moral e religioso. 

DEVOÇÃO, propriamente dita, significa piedade e afeição às práticas e aos 

exercícios de religião.— Devoções, quer dizer, essas mesmas práticas religiosas. 
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No sentido moral, e por extensão, chama-se devoção a uma certa disposição da 

vontade para fazer, quanto de nós depender, o que for útil ou agradável a outro 

indivíduo, à humanidade ou à pátria. 

A este sentimento ou disposição chamam os franceses dévouement, dedicação. 

Por esta dedicação ou devoção uma pessoa expõe-se ao fogo, à agua, ou a 

qualquer outro perigo para salvar um indivíduo, que até mesmo não conhece, por 

exemplo: o médico que a bem da humanidade em uma epidemia arrisca a sua saúde e a 

sua vida; — o soldado em defesa da pátria — o funcionário público ou cidadão 

particular a bem do serviço ou do interesse publico; — um amigo expondo-se a 

qualquer fadiga, incómodo ou sacrifício em serviço ou benefício do seu amigo. — A 

este sentimento ou disposição alude o cumprimento usado pelos franceses = ami tout 

dévoué, e o dos italianos devotissimo; isto é, amigo inteiramente dedicado ou muito 

afeiçoado. 

Muita honra e glória cabe àquele que, na prática, e bem sinceramente, sustenta 

a qualificação de dévoué, devotissimo, ou muito afeiçoado, em qualquer daqueles 

sentidos! 

No sentido religioso a devoção consiste no exercício dos respectivos deveres, 

contanto que seja sem exageração, momice ou fanatismo; porquanto toda a virtude é 

sujeita a uma certa medida e condição, ou limite, além do qual degenera em vício. A 

devoção religiosa deve ser tão moderada, pura e sincera como é santo e sublime o seu 

objecto. O falso devoto tarde ou cedo há-de ser conhecido e detestado; e uma pessoa 

que por debilidade intelectual quer estender as suas cogitações além do que permite a 

força humana, expõe-se a delírios e acessos de fanatismo, o que é moléstia do espírito. 

Os falsos devotos ou beatos são geralmente aborrecidos em razão de sua 

aspereza ou indiferença pelo bem da humanidade, e por um certo orgulho que os induz a 

olhar com desdém para o resto da gente. Na sublime posição em que se consideram, 

dedicam-se de praticar algum acto de bondade; e se o fazem é por um modo tão 

humilhante; a sua justiça é tão rigorosa; a sua caridade tão áspera; o seu zelo tão 

amargo; o seu desprezo tão semelhante ao ódio; que a insensibilidade da gente mundana 

é menos bárbara do que a comiseração dos pretendidos devotos. O amor de Deus serve-

lhes de desculpa para não amarem ninguém, nem mesmo uns aos outros. Nunca se viu 

verdadeira amizade entre falsos devotos. 

É falsa toda a devoção que não for fundada na humildade cristã e na caridade 

para com o próximo. A verdadeira devoção religiosa é um sentimento puramente 
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espiritual, que vem de Deus e, portanto, é muito delicado; e para ser havido por ver-

dadeiro e santo é mister examinar-se com as necessárias precauções para não se 

confundir ou equivocar com o vício ou abuso da sincera devoção. 

Filipe Ferreira de Araújo e Castro. 

 

ESTUDOS MORAIS E POLÍTICOS DE UM VELHO MINISTRO DE ESTADO  

 (Fragmento) Educação. 

EM todos os tempos os filósofos têm proclamado não só a importância, mas até 

mesmo a necessidade da educação assim a bem do indivíduo como da sociedade 

considerada colectivamente. Desde a mais remota antiguidade sempre aqueles mestres 

do género humano entenderam que os homens tudo quanto são o devem à educação. 

Em tempos mais modernos dizia um deles aos legisladores: Se quereis reformar as leis 

e as instituições começai pela educação. 

Todavia, aquelas saudáveis advertências não produziram, nem podiam 

produzir, senão mesquinhos, incompletos e tardios resultados enquanto a educação e a 

instrução se não tornasse verdadeiramente nacional e não fosse considerada como es-

sencialmente conexa com o sistema inteiro da administração pública, e fundada em 

considerações e garantias tão seguras como o devem ser as da organização social, 

mormente quando se trata de estabelecer e consolidar uma reforma política, pois é 

evidente que esse importante resultado não poderá jamais conseguir-se sem que ao 

mesmo tempo se promova a verdadeira regeneração social por meio de um conveniente 

sistema de educação pública. 

Hoje felizmente está reconhecido como princípio invariável de jurisprudência 

constitucional que «a lei deve assegurar à mocidade uma educação conforme à 

capacidade do aluno e ao interesse geral do estado.» 

No sistema verdadeiramente constitucional a educação e instrução deve servir 

de base à organização do edifício social todo inteiro, porquanto os cidadãos não devem 

ser havidos por capazes de entrarem como maiores no exercício de seus direitos civis; 

ou como emancipados para adquirirem os direitos políticos, pelo simples facto material 

de haverem completado certos anos de idade ou respondido a ilusórios exames de 

capacidade, mas sim por haverem provado suficientemente como possuem os 

conhecimentos indispensáveis, para poderem exercer aqueles direitos sem arriscarem os 

seus próprios interesses, ou os de terceiro; e, por outra parte, em razão das condições, 
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que se requerem para a candidatura ou elegibilidade dos diversos empregos, pois a 

elegibilidade não deve ser dependente nem da idade, nem dos teres e haveres do cida-

dão, mas sim da sua capacidade física, intelectual e moral. 

A educação no sentido mais geral abrange o complexo dos meios, que o  

legislador deve empregar para que se cultivem as qualidades físicas e morais do homem, 

a fim de se tornar útil a si mesmo e à sociedade, de que é membro ou parte integrante. 

— No sentido físico, compreende tudo o que respeita à conservação da saúde, força e 

agilidade do corpo. — No sentido moral, tem por objecto o desenvolvimento da 

inteligência e a formação do carácter moral do cidadão, a fim de se aproveitarem as suas 

boas qualidades e de se eliminarem ou reprimirem as viciosas. 

É mister pois que a educação seja nacional, e dirigida sistematicamente pela 

autoridade pública; que compreenda a totalidade dos cidadãos; que comece o mais cedo 

possível; e proceda de um modo uniforme a respeito de todos, sem outra diferença que 

não seja a que resulta da capacidade individual de cada um. 

Entretanto, porém, cumpre conciliar os interesses gerais da sociedade com os 

sentimentos habituais dos pais de família e não constranger estes a fazerem educar e 

instruir os seus filhos nas escolas nacionais. No estado actual da sociedade, é forçoso 

deixar uma certa latitude ao direito dos pais e dos tutores quanto à escolha do sistema de  

educação de seus filhos ou pupilos. Todavia, não se deve perder de vista que esta ordem 

de coisas cada dia se torna mais incompatível com os progressos da civilização, ou para 

melhor dizer, só por não haver por ora outro meio mais conveniente, é que se deixa aos 

pais e tutores a direcção da educação, pois um dos primeiros cuidados da sociedade 

deve ser o de criar uma autoridade ou magistratura especial para satisfazer a esta 

necessidade. 

Ainda que os pais e os tutores sejam assaz interessados no êxito da educação, 

nem por isso são as pessoas mais próprias para a dirigir, porquanto para se desempenhar 

qualquer obrigação não basta querer, mas é necessário além disso saber e poder — Ora 

a maior parte dos pais não sabem, nem podem dirigir a educação de seus filhos. Alguns 

há que têm tempo e meios, mas faltam-lhes os especiais conhecimentos necessários — 

Outros bem que assaz instruídos para se incumbirem do ensino de seus filhos em 

alguma ciência, ou profissão [ainda mesmo supondo que os filhos as queiram seguir] 

não têm tempo para os ensinarem. Finalmente, ainda que todos os pais em geral 

desejem a seus filhos grandes talentos e altas capacidades, isso na maior parte dos pais 

não passa de uma veleidade, pois bem longe de empregarem os meios de que podem 
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dispor para conseguirem o seu fim, as mais das vezes não fazem senão contrariá-lo. — 

É um facto averiguado que os pais pela maior parte não só não são aptos para dirigirem 

a educação de seus filhos, mas nem mesmo são capazes de escolher quem os possa 

educar. 

Entretanto por ora não há outro remédio do que por uma parte convidar os pais 

por meio de vantagens reais, tanto para eles mesmos como para seus filhos; e, por outra 

parte, fazer-lhes sentir que ao direito que aos pais se mantêm de dirigirem a educação de 

seus filhos, corresponde o dever de o fazerem em conformidade com as leis que 

regulam o plano e andamento da educação pela maneira mais conforme aos interesses 

dos educandos e da sociedade; e não cumprindo os pais com este dever, é visto 

desistirem daquele direito. 

As vantagens que, mediante estas disposições se asseguram aos alunos, e por 

conseguinte aos pais de família, são: — 1.º a certeza de adquirirem pela profissão em 

que necessariamente hão-de matricular-se [pena de serem havidos e castigados por 

vadios] um meio de subsistência análogo à sua individual capacidade e indústria; — 2.º 

uma infalível garantia prestada pelo grémio respectivo contra qualquer sinistro de força 

maior, que lhes possa sobrevir em todo o decurso da vida. [Vej. Manual do cidadão, ou 

Princípios de direito constitucional, administrativo, e das gentes.] 

É conforme à doutrina, que deixámos expendida, compreender-se no número 

das atribuições de cada um dos corpos incumbidos dos diversos ramos de administração 

pública, promover aos seus administrados todos os meios de instrução segundo as 

necessidades de cada um, sua capacidade e graduação social. [Vej. Manual do cidadão 

ou Princípios de direito constitucional, administrativo e das gentes.] 

Uma vez satisfeito este primeiro dever para com os administrados, a 

administração adquire o direito de exigir deles provas de capacidade e habilitação a fim 

de poderem ser admitidos aos diversos empregos e, mesmo, entrarem na plena fruição 

dos seus direitos civis, visto que não se deve conceder a livre disposição de sua pessoa, 

e de seus bens senão àqueles que oferecerem à sociedade uma suficiente garantia de não 

abusarem dessas faculdades por falta de capacidade. 

Devendo, porém, haver uniformidade nos estudos comuns às diferentes 

profissões cujos interesses são confiados aos diversos corpos administrativos, cumpre 

que os membros incumbidos da direcção dos estudos em cada repartição [Projecto de 

Código político para a nação portuguesa] se reúnam para formarem um corpo especial 

com o cargo de promover e dirigir a educação e instrução pública, sem todavia tolher a 
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liberdade, que compete a cada cidadão para cultivar qualquer ramo de instrução, quer 

seja como professor, quer como estudante. 

É certo que o exercício deste ramo de indústria deve ser pelo menos tão livre 

como qualquer outro. Como, porém, a sociedade é interessada em que nunca faltem 

meios de instrução, o governo não deve descansar na eventualidade das empresas 

particulares e, portanto, ainda mesmo facilitando, como é justo, o estabelecimento e 

favorecendo quanto depende das autoridades o êxito destas empresas, deve prever e 

prevenir os acontecimentos que poderiam trazer a decadência delas. — Além de que à 

vista dos progressos que se fazem em outros países, não progredir seria retroceder e, por 

isso, o governo deve sustentar escolas de diversas ciências, artes e ofícios ao nível dos 

progressos do século. 

Esta medida deriva ainda de outra necessidade, e vem a ser: que o ensino de 

um grande número de artes e ciências exige estabelecimentos assaz vastos e 

dispendiosos para serem criados e mantidos à custa dos particulares, tais por exemplo: 

— como as escolas de agricultura prática; as de minas; de medicina; de veterinária; os 

observatórios astronómicos; as escolas militares, as de marinha, as de artes e ciências 

etc. 

Para maior desenvolvimento sobre a matéria da educação e instrução segundo 

o direito constitucional veja-se: Pinheiro-Ferreira — Manual do cidadão, conferência 

19 a pg. 448. 

E quanto à jurisprudência aplicada ao positivo da legislação sobre esta matéria 

veja-se: Projecto de Código político para a nação portuguesa do mesmo autor. 

Filipe Ferreira de Araújo e Castro. 

 

ESTUDOS MORAIS E POLÍTICOS DE UM VELHO MINISTRO DE ESTADO  

Do perdão das injúrias. 

Amar os inimigos e perdoar os agravos ou injúrias, são sentimentos e virtudes, 

que à primeira vista, e na ponderação vulgar, parecem repugnantes ou muito superiores 

à natureza do homem. — Se porém fizermos alguma reflexão acharemos que não só são 

sentimentos próprios de um verdadeiro cristão, mas é o proceder digno de um espírito 

elevado, de um coração nobre, generoso e bem formado pela educação. 
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Com efeito, o exemplo e a doutrina de Jesus Cristo bastariam para persuadir o 

cristão a amar os inimigos e perdoar as injúrias, mas o nosso entendimento pode ao 

mesmo tempo convencer-se pelos seguintes motivos e raciocínios: 

Nós amámos os homens porque são nossos semelhantes, e co-irmãos. Eles, 

assim como nós, têm defeitos e necessidade de indulgência. Todos somos sujeitos a 

sermos enganados com as aparências, e a padecermos uns paroxismos ou acessos de 

moléstia mental, que à maneira da febre do corpo, nos encobrem por algum tempo a luz 

da razão e da verdade. No caso de inimizade, ou quebra daquela harmonia fraternal, que 

deve reinar sempre entre os homens, de duas uma: ou o meu adversário tem motivo, e 

razão suficiente para se ressentir do meu procedimento a seu respeito, e, nesse caso, eu 

devo apressar-me a pedir-lhe perdão, e reparar o meu agravo; ou ele não tem razão, e 

então está no erro, na ilusão, ou no acesso da febre ou no paroxismo da paixão, que o 

induz a cometer uma injustiça. Em todo o caso, o seu erro ou injustiça não me autoriza a 

seguir o seu exemplo, e eu devo procurar por meios prudentes trazê-lo à razão ou 

conciliação, ao restabelecimento da ordem e reunião de dois irmãos e amigos, que com 

pena se achavam separados, e agora com muito prazer se tornam a abraçar. — Tais 

sentimentos e tal proceder são bem dignos de espíritos elevados, de almas nobres e de 

corações generosos. Tal é a verdadeira filantropia e a caridade cristã! 

Perdoar as injúrias é esquecer, ou apagar algum agravo e renunciar a toda a 

ideia de ressentimento, castigo ou vingança. — A primeira consideração, que a isso nos 

deve mover, e que se cada um fosse o agressor havia desejar ser perdoado; e, além 

disso, é possível e, porventura, provável, que não haja mais do que uma aparência de 

injúria e não uma intenção ou vontade certa de injuriar ou ofender, pois a nossa própria 

experiência nos mostra frequentemente que cada um, ou não tinha uma determinada 

vontade de injuriar ou se a teve por um momento, logo se arrependeu; e, essa mesma 

disposição, devemos nós presumir, por motivos de analogia, naquele de quem estamos 

ofendidos. 

Ora dar mal por mal, isto é, injuriar ou ofender, a quem nos injuriou ou 

ofendeu, é um procedimento injusto, grosseiro e vulgar, porquanto, o erro cometido por 

um nosso irmão ou amigo, não nos autoriza a fazer outro tanto, e até mesmo seria uma 

contradição da nossa parte fazer aquilo mesmo que reprovámos. — Pelo contrário, 

aquele que perdoa mostra uma alma nobre, um coração generoso, uma delicadeza de 

sentimentos que lhe faz achar prazer e satisfação em libertar o seu irmão e amigo 
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daquela sorte de cativeiro e vexame em que o havia posto o seu erro. — Tal é o 

verdadeiro amor do próximo, e a verdadeira fraternidade. 

A clemência e o perdão dos agravos e ofensas enobrecem a natureza do 

homem e, por assim dizer, o elevam e aproximam da divindade. Aqueles verdadeiros 

heróis que, souberam perdoar e esquecer agravos e injurias, nos oferecem admiráveis 

exemplos de grandeza de alma, exemplos que não podemos contemplar sem sentirmos 

uma sorte de enternecimento e de inveja, e que com razão fizeram dizer a um poeta : 

Si vaincre est d'un heros, pardonner est d'un Dieu. 

Todavia, motivos mais elevados e dignos do cristão nos devem decidir a 

perdoar as ofensas ou injúrias; tais são o exemplo e a doutrina de Jesus Cristo. Ele 

perdoou àqueles inimigos, que o crucificaram e pediu a seu eterno Pai que também lhes 

perdoasse, atribuindo à ignorância o mal, que lhe haviam feito. A todos os agravos e 

afrontas opôs brandura e paciência, mansidão e humildade. Recomendou a seus 

discípulos que se amassem e perdoassem, pois é certo que onde há sensibilidade e amor, 

sempre há disposição para perdoar. Na fórmula da oração, que o divino mestre deixou 

aos seus discípulos, nos ensina ele a pedirmos perdão para as nossas dívidas, ou ofensas, 

assim como nós perdoamos, fazendo assim dependente o nosso perdão do requisito e 

condição de concedermos igual perdão aos nossos semelhantes. — Portanto, é evidente 

que nós necessitamos e queremos, assim por motivos de religião cristã, como de razão e 

de boa filosofia, amar os nossos inimigos, supondo-os dispostos para a reconciliação, e 

promovendo-a nós mesmos quanto de nós depender; e outro sim é evidente, justo, 

digno de um discípulo e filho adoptivo de Jesus Cristo, perdoar aos nossos ofensores os 

agravos, injurias e ofensas, considerando estas como filhas de um erro passageiro ou 

moléstia da alma cuja cura nós podemos e devemos promover e esperar. 

Nós não podemos deixar este assunto sem referirmos um facto interessante, 

que encontrámos na História de França. — Luiz 12.°, sucessor de Carlos 8.°, marcou 

com o sinal da cruz os nomes de todos aqueles, que no reinado antecedente lhe haviam 

feito ofensas ou mau serviço. Logo que isto constou na corte os suspeitos começavam a 

ausentar-se; mas o rei chamou-os e disse-lhes: «porque vos ausentais? A cruz com que 

eu marquei os vossos nomes não significa suplício, assim como a do nosso Salvador, 

significa esquecimento e perdão das injúrias.» 

Eis-aqui o que é ser, não só, um rei magnânimo, mas um discípulo e imitador 

de Jesus Cristo.  

Filipe Ferreira Araújo e Castro. 
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DA CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS CALCULADA PARA SERVIR DE BASE A UM  

SISTEMA RACIONAL DE INSTRUÇÃO PÚBLICA   

UMA das razões por que a história das ciências nos oferece essa espantosa 

variedade de classificações dos conhecimentos humanos, que seria tão difícil como 

inútil o enumerá-las, é porque os seus autores não se propuseram um mesmo fim na 

redacção de seus trabalhos. 

 A fim pois de que não pareça que nós vamos aumentar aquele já tão excessivo 

número de sistemas de classificação, começaremos por advertir aos nossos leitores, que 

o nosso fim não é apresentar, como tem sido costume, a árvore genealógica das 

ciências; mas sim a ordem em que elas se devem considerar dispostas, para essa 

classificação servir de base à ordem que cumpriria seguir num plano racional de 

instrução pública. 

Denominamos plano racional aquele que, seguindo a marcha natural do 

desenvolvimento das faculdades do homem desde a sua primeira infância, permitir aos 

directores da educação nacional da mocidade marcar a qualidade de estudos a que se 

deverá franquear o acesso a cada um dos alunos, segundo a especialidade das 

individuais disposições físicas, intelectuais e morais, com que a natureza o houver 

dotado. 

Dissemos da educação nacional; porque, como noutra parte temos mostrado, 

só mediante um sistema arrazoado da educação nacional, é que se pode esperar por um 

termo à deplorável anarquia, com que, a cada nova reforma do ensino publico, os 

estudos se tornam mais superficiais, os costumes mais devassos e a desordenada 

concorrência em todos os ramos das ciências, artes e ofícios mais desastrosa. 

Todas estas diversas profissões se podem considerar compostas de três classes 

de indivíduos: uns dotados de habilidade genial e transcendente; outros que, sem passar 

de ordinários, têm contudo, em diversos graus a aptidão necessária para satisfazer às 

precisões das diversas classes de consumidores; outros, enfim, absolutamente 

desastrados e inaptos, nem mesmo prestam para os trabalhos mais ordinários da 

profusão para onde os arremessou o acaso. 

Infelizmente estes últimos formam quase sempre o maior número e, para. 

cúmulo de desgraça, a maior parte dos consumidores, destituídos do gosto, correndo 

após o barato, é a estes últimos que dá a preferência. Por este modo, os profissionais 
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hábeis que, a não ser aquela funesta concorrência, poderiam granjear uma decente 

subsistência, vivem perpetuamente em apuro e são obrigados a fazer obra ruim, para 

escaparem à indigência. 

Cresce pois cada dia o número dos maus artistas, ou por inaptidão ou por 

necessidade; o gosto, em vez de se apurar, deteriora-se, e os homens de génio, que a 

aprovação pública teria animado, se vão, por conseguinte, tornando cada vez mais raros. 

Entretanto as necessidades, filhas da civilização, não só crescem em número, mas cada 

dia vão sendo mais dispendiosas; ao passo que os meios de satisfazê-las cada dia vão 

sendo mais escassos. 

A razão e a virtude ditariam que cada um proporcionasse as suas despesas aos 

seus efectivos rendimentos; mas a maior parte dos homens são faltos de razão ou de 

virtude, e, por maior desgraça, muitos deles não possuem nem uma nem outra destas 

únicas garantias da boa ordem.  

Por aqui entra pois a desmoralização das famílias, a impossibilidade de dar ou 

fazer dar uma boa educação a seus filhos: e por último, o verem-se os empregos do 

listado ocupados por homens destituídos dos indispensáveis conhecimentos, que não 

puderam adquirir; e ainda mais falto de probidade, que ninguém lhes soube inspirar. 

Este lamentável desfecho está mostrando, qual é de todas as necessárias 

reformas, aquela por onde é forçoso começar. Como essas reformas, quaisquer que elas 

sejam, por homens é que devem ser concebidas e executadas, é mister, antes de tudo, 

formar homens capazes, não só de as conceberem, mas também de as executarem. É 

pois pela educação, mas por uma educação regular e sistemática, educação geral, que 

compreenda toda essa nova geração [pois, sem isso, não seria sistemática], que a 

reforma social deve começar. 

É debaixo deste especial ponto de vista que se devem classificar as ciências 

teóricas e praticas; isto é, as ciências propriamente ditas e as artes e ofícios 

relativamente ao modo de se eles ensinarem e por eles se distribuírem, como meios de 

subsistência para os particulares e como mananciais da riqueza pública para o Estado. 

Não basta organizar, como até agora, nem mesmo melhor do que até agora, um 

completo corpo de faculdades científicas, de conservatórios de artes, de oficinas 

normais para os ofícios; e dizer aos pais de famílias: «O governo aí vos tem prontificado 

os meios de fazerdes instruir os vossos filhos e proporcionar-lhes os meios de eles 

serem um dia úteis a si mesmos e à sua pátria: a vós é que compete escolher desses 

estudos, dessas profissões as que estiverem mais em proporção com a vossa classe, com 
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as vossas posses e com o talento que pressentirdes em vossos filhos.— O governo tem 

cumprido com a sua obrigação: cumpri agora vós com a vossa.» 

É este o modo de discorrer que até agora se tem seguido; mas ele é a origem 

principal da espantosa catástrofe que ameaça subverter toda essa falsa civilização 

moderna. 

Dizei, legisladores, o que acontecerá se os pais, ou não souberem, ou não 

quiserem cumprir com essa que vós apelidais sua obrigação? 

Qual será a sorte da república habitada por tais cidadãos e administrada por 

homens assim abandonados à direcção de semelhantes pais? 

Ignorais vós, porventura, que seis ou sete décimos de todas quantas nações 

passam por mais civilizadas, se compõem de famílias, cujos chefes ajuntam à mais 

crassa e grosseira ignorância uma total ausência de princípios morais e religiosos? 

Não sabeis, que dos havidos por mais cultos, uns, posto que instruídos estão 

imbuídos de falsos preconceitos; outros, faltos de instrução ou desprezam as ciências, 

ou fazem alarde da sua própria ignorância? 

Ignorais, acaso, que, por mal entendido amor ou por desleixo, a maior e 

máxima parte dos pais preferem deixar seus filhos sem educação na infância, sem 

direcção nem freio na adolescência, até que estes chegados à maioridade, os fazem 

despertar do seu letargo, arrancando-lhes amargas e inúteis lágrimas pelo seu péssimo, 

mas já agora irremediável comportamento? 

E é então a esses pais, que vós dizeis que incumbe uma obrigação, impossível 

de cumprir, já pela ignorância de uns, já pelos insanáveis defeitos dos outros e pela falta 

de meios de quase todos: nenhum deles está nas circunstâncias de o poder cumprir? 

Confessai, que, seja qual for a natureza ou a razão da impossibilidade, 

ninguém tem obrigação de fazer o que lhe é impossível de bem desempenhar 

Coordenar o plano da educação da geração futura; realizar os meios, assim no 

material como no pessoal, para o levar á execução; fazer com que de facto, por força ou 

por vontade, cada um receba aquele grau de instrução e siga aquele ramo de ensino, 

para que a natureza o fez próprio: e tomando esta direcção assegurar a cada cidadão os 

meios de ganhar a sua subsistência, mediante o seu trabalho e a cada trabalho a sua 

recompensa, segundo o respectivo merecimento: isto, só o Governo pode conceber, só 

ele o pode executar. Já se entende que, quando dizemos o Governo, entendemos o 

concurso de todos os poderes políticos do Estado. 
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Se nos for permitido desenvolveremos em um ou mais seguintes artigos, o 

como na nossa opinião se poderia chegar, ao menos aproximadamente, à solução deste 

tão importante problema da ordem social. 

Silvestre Pinheiro Ferreira. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS CALCULADA PARA SERVIR DE BASE A UM 

SISTEMA RACIONAL DA INSTRUÇÃO PÚBLICA   

(2.° Artigo- Nos primeiros anos de infância.) 

Principais traços do sistema, a serem adoptados no estudo da natureza e no 

ensino das ciências, artes e ofícios.   

JULGAMOS ter mostrado no artigo precedente, que a principal causa da 

desorganização social, debaixo de que laboram todas as nações, ainda as mais 

civilizadas, provêm do falso sistema, segundo o qual, de geração em geração, a 

educação e instrução da mocidade tem sido abandonada aos pais de famílias; 

persuadindo-se os legisladores, que ao Estado incumbe unicamente a obrigação de 

prontificar escolas e exigir habilitações de capacidade para se poder ser admitido a 

exercer os cargos públicos. 

Conhecida a origem do mal, em corrigi-la deve consistir o remédio. Noutro 

lugar havemos traçado um plano geral de educação e instrução nacional e para ali 

remetemos aqueles dos nossos leitores que desejarem conhecer em toda a sua extensão e 

pormenores como nós entendemos que se poderia proceder nesta parte da reforma 

social14. Aqui só lançaremos os principais traços do sistema, que julgamos dever ser  

adoptado no estudo da natureza e no ensino das ciências, artes e ofícios; a fim de que 

cada aluno, chegado à sua maioridade, se ache colocado naquela profissão, para que a 

natureza lhe houver dado especial capacidade, e possua de todas as outras profissões, 

que o podem auxiliar na da sua escolha, os conhecimentos subsidiários, segundo a 

índole e extensão do seu talento. 

O estudo da natureza deve ser o princípio e a base de toda a instrução, a 

começar dos primeiros anos da infância. 

Ninguém ignora que a delicadeza dos sentidos e a retentiva da memória são as 

duas faculdades salientes da infância. 
                                                 
14 Projecto do Código Político para a nação Portuguesa. Paris 1839. Sistema das Leis Orgânicas. Lisboa 
1843. 
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Por outra parte, é notável a curiosidade e o interesse com que, desde os 

primeiros dias da nossa existência, nos aplicamos a conhecer os diferentes objectos da 

natureza; a entendermos os seus nomes, e a marcarmos as qualidades em que se con-

formam, e aquelas que mais particularmente os distinguem. 

Nada mais fácil pois, do que fazer conhecer aos alunos todas as principais 

espécies de animais, vegetais e minerais; tanto pelo que eles oferecem de útil aos nossos 

usos, como pelo maior número de caracteres distintivos, que apresentarem. Porquanto, 

depois dos alunos conhecerem, pelo aspecto geral do hábito externo, todas aquelas espé-

cies, fica sendo fácil conduzi-los à análise dos caracteres que os reúnem em classes, 

ordens, géneros e espécies; e, por conseguinte, fazer-lhes conhecer as diferentes 

modificações, de que são susceptíveis os diversos caracteres, que distinguem, uns dos 

outros, os objectos pertencentes a uma mesma família. 

Todo este estudo, ao mesmo tempo que, por ser puramente intuitivo, não só 

não cansa, mas recreia os alunos, enriquece a sua inteligência duma imensa cópia de 

nomes e de ideias que, ligando-se umas às outras, habituam o espírito a coordenar em 

sistema e a abraçar dum golpe de vista uma grande variedade de objectos, que, sem isso, 

serviriam mais para confundi-lo do que para ilustrá-lo. A par desta resenha dos 

diferentes objectos dos três reinos da natureza, seria de grande vantagem ir fazendo 

conhecer aos alunos os modelos dos utensílios e maquinismos usuais, tanto no serviço 

doméstico, como nas artes e ofícios que mais puderem excitar a sua curiosidade, 

segundo as suas idades, e mesmo conforme for o gosto e propensão que cada um deles 

for mostrando. 

Juntamente com a demonstração dos utensílios e máquinas das diversas artes e 

ofícios, cumpriria demonstrar aos alunos, adquiri-los mesmo a praticar, aquelas 

operações que segundo as forças e propensões de cada um parecesse mais conveniente.  

É por este modo que apresentando aos alunos vários trabalhos e convidando-os 

a tentar aqueles para que mostrassem aptidão, se poderia descobrir, no gosto e 

desempenho, com que cada um seria naturalmente levado a preferir tais ou tais 

trabalhos, qual seja a profissão, para que a natureza lhe tem dado especial aptidão e 

queda. 

Quando dizemos, que os alunos devem ser guiados no estudo prático e 

instrutivo das diferentes profissões, artes e ofícios, segundo o permitirem os talentos e 

idade de cada um; já se entende que fazemos entrar no número destes estudos, quase 

máquinas, os de geometria prática, desenho e a litografia, bem como as operações de 
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ambas as aritméticas, tanto a numeral como a algébrica: tudo por simples imitação e 

com a menor intervenção possível de quanto possa parecer raciocínio ou demonstração 

por princípios. Esses estudos abstractos e científicos devem ficar reservados para uma 

idade mais avançada, tal como a de doze a catorze anos: e somente para aqueles que, 

tendo recebido da natureza as necessárias disposições para seguirem as diversas 

carreiras das ciências ou das artes de superior categoria, precisam de conhecer a fundo 

os princípios fundamentais e teóricos daquelas que houverem de professar. 

Outro ramo de conhecimentos que, desde a primeira infância, se deve 

promover e se pôde conseguir com o menor esforço da parte dos alunos, com uma 

vantagem inapreciável, é o das diversas línguas da Europa, pelo simples uso e pela 

seguinte maneira. Nós supomos, que se o Governo se prestasse a adoptar este plano de 

instrução nacional, em vez de estabelecer seis colégios compostos de professores 

nacionais, os formasse de professores escolhidos das seis principais línguas, portuguesa, 

espanhola, francesa, inglesa, alemã, ou italiana; começando cada um destes seis 

colégios por trazer uma dúzia de alunos escolhidos das respectivas nações, a fim de que 

distribuídos por eles os alunos portugueses, em número conveniente, pudessem, dentro 

em poucos meses, habilitar-se pelo simples trato com os professores e alunos estran-

geiros, na respectiva língua. 

À medida que cada um se mostrasse habilitado em uma daquelas línguas, 

passaria para o colégio de outra língua: e assim tendo percorrido todas, no espaço de 

poucos anos se acharia de posse do imenso recurso de seis línguas e em estado de poder 

estabelecer-se naquele dos respectivos países aonde os acontecimentos da vida ou o 

desejo de procurar fortuna ou o de estender os seus conhecimentos, ou enfim o serviço 

público o pudessem conduzir: além da grande vantagem de se poder entender com as 

pessoas que daqueles países viessem a este reino, de ler as inumeráveis produções 

literárias que neles aparecem todos os dias, e de poder aproveitar o muito que se acha 

escrito em todos os ramos dos conhecimentos humanos naquelas diversas línguas. 

Como os estudos puramente intuitivos, pela sua variedade, longe de cansar os 

alunos, lhes serviriam de divertimento e recreio; deveria marchar ao mesmo tempo o 

estudo de geografia física, para servir de base à geografia política actual. 

Teríamos dois modos de propor para o estudo de geografia: um por meio de 

georamas e outro de relevos. 

Consiste o georama num globo de grande dimensão e transparente, sobre cuja 

superfície se acham traçados todos os continentes, mares, rios, e ilhas da terra, e 
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disposto de maneira que o observador, colocando-se no interior do globo, abraça ao 

mesmo tempo com a vida a totalidade da superfície exterior deste nosso planeta. 

Os relevos podem ser praticados em globos de suficiente grandeza ou em 

planos, e em escala que permita distinguirem-se os principais acidentes topográficos: ou 

melhor ainda, sobre um terreno assaz vasto para compreender os vários sistemas de 

montes, bem como os mais notáveis rios do mundo.  

Pelo mesmo teor se podem construir uranoramas, compostos de todos os 

corpos do nosso sistema solar; observando as proporções de seus respectivos volumes, 

bem como dos tempos em que percorrem suas órbitas. 

O conhecimento dos trajes, usos e costumes dos diversos países, além de 

oferecer um muito atractivo estudo aos alunos, contribuirá extraordinariamente para 

desenvolver neles o espírito de observação e a apreciação das qualidades morais e 

sociais dos homens. Por outra parte todos estes conhecimentos prévios concorrerão para 

lhes fixar na memória e tornar-lhes mais agradável o estudo da geografia política. 

Convirá pois familiarizá-los com todos aqueles objectos, já por via de 

estampas e descrições, já por via de câmaras ópticas, panoramas e dioramas, onde se 

deverão apresentar ao mesmo tempo os aspectos notáveis assim do terreno e vegetação, 

como dos edifícios dos diferentes países. 

Nós dissemos que entre os estudos práticos e intuitivos, e de nenhum modo 

científicos, deviam ocupar uma boa parte do dia dos alunos a geometria e a história 

natural; acrescentaremos que, do mesmo modo, se lhes devem fazer conhecer as leis da 

física e os principais fenómenos e processos da química: estudo por extremo recreativo 

para todas as idades e que, repetido todos os anos, a começar por exemplo dos nove em 

diante, muito contribuiria para se conhecer quais os alunos que têm mais aptidão para as 

artes mecânicas, quais para as artes químicas, e quais para as ciências que dizem 

respeito a uma ou outra destas duas rubricas: e, enfim, quais mostrando-se inábeis ou 

pouco aptos para elas, como para as ciências matemáticas, são talhados para os ofícios 

puramente mecânicos. 

Em vez do estudo da história, que no nosso entender é muito impróprio destas 

primeiras idades, que nada podem compreender, que lhes aproveite ou interesse a sua 

curiosidade, seríamos de parecer, que se lhes ensinasse a cronologia, numa ordem 

sistemática, tanto no que diz respeito às pessoas, como aos acontecimentos. 

A música vocal e em coro, para todos, e a instrumental para os que 

mostrassem para isso aptidão, devem fazer parte de toda a educação liberal. 
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Nos hinos e cânticos, que se devem fazer cantar aos alunos, se pode incluir 

uma grande parte de instrução moral e religiosa, afora os exercícios do culto e 

catequese, nos dias e horas que mais próprios parecerem. 

Banidos destes colégios todos os brinquedos rústicos e selvagens de lutas dos 

alunos, devem-se substituir pelos jogos de destreza e pelos de ginástica que, 

desenvolvendo a agilidade e as forças dos corpos, os tornam mais robustos e muito 

contribui para a conservação da saúde. 

Nós compreendemos na ginástica o exercício e aperfeiçoamento de todos os 

sentidos: o da vista, por exemplo, esforçando-se por distinguir objectos na maior 

distância possível, e em medir a olho as distâncias e os volumes etc. O ouvido, 

aplicando-se a distinguir o maior número de notas, e bem assim a conhecer as pessoas 

pelas vozes, e exercitá-lo nas harmonias dos sons, bem como o sentido da vista na 

harmonia das cores, e enfim o tacto habituando os alunos a fazer igualmente uso de 

ambas as mãos, e a avaliarem os graus de convexidade e de concavidade dos corpos, o 

seu grau do polidez, o peso específico dos corpos em que esse conhecimento é mais 

preciso etc. 

Tais são os objectos que nós julgamos deverem fazer a base de instrução geral 

— dos primeiros doze até catorze anos. 

Concluídos estes estudos primários, uns entrariam nas profissões mecânicas 

das artes ou ofícios, para que se tivessem mostrado mais aptos; outros seguiriam a 

carreira das ciências ou das belas-artes, se para isso tivessem dado provas de terem uma 

propensão e capacidade especial. 

Noutro artigo trataremos destes estudos e trabalhos da ordem superior, tanto 

nas ciências e letras como nas belas-artes. 

Silvestre Pinheiro Ferreira. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS CALCULADA PARA SERVIR DE BASE A UM 

SISTEMA RACIONAL DA INSTRUÇÃO PÚBLICA     

(3.° Artigo instrução secundária). 

Nos precedentes artigos havemos mostrado como na instrução primária se 

ensinam as mesmas matérias a todos os alunos; porque nessa primeira época da 

educação cumpre limitar-se aos conhecimentos necessários a todo o homem, seja qual 

for a carreira que ele abraçar. 
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Já na instrução secundária é mister não aplicar os alunos, senão aqueles  

estudos que lhes forem necessários, como preparatórios para a ciência, arte ou oficio 

para que se conhecer ou presumir que a natureza lhes tem dado particular aptidão.  

Logo que, assim preparados, os alunos se matricularem em qualquer 

faculdade, é preciso que eles se considerem, como fazendo parte de uma corporação, 

que lhe assegura, não só os meios da sua subsistência e de sua futura família; mas uma 

eficaz protecção contra todos os sinistros acontecimentos, a que os homens estão 

sujeitos sobre a terra. Por quanto: não basta que o Governo prontifique aos cidadãos os 

meios de se instruir, deixando ao arbítrio de cada um aproveitar-se deles ou torná-los 

absolutamente inúteis ao Estado; e seguir, segundo sou capricho, esta ou aquela carreira 

de vida, ou não abraçar nenhuma. Já mostrámos quanto é ábsono deixar este encargo 

aos pais, que pela maior parte são destituídos da precisa inteligência; e dos que a 

possuem, uns não têm tempo, outros, por negligentes ou por preocupados, quer seja por 

falsas noções do bom e do justo, quer seja de um mal entendido amor paterno, dão uma 

errada direcção à educação dos filhos. Não resta pois, senão o Governo, a quem possa 

incumbir a obrigação de procurar a satisfação dos direitos que as crianças têm a que se 

lhes dê uma educação; e a sociedade a que eles sejam convenientemente empregados. 

Como a lei deve tender a este fim, durante as duas épocas da educação, 

primária e secundária, já fica [ficou] sumariamente indicado nos precedentes artigos. 

Agora exporemos o como no nosso Projecto de Código político havemos coordenado a 

terceira época dos estudos superiores; isto é, daqueles ramos de ciências, literatura ou 

belas-artes, de que devem fazer sua profissão os alunos, que para isso tiverem mostrado 

aptidão, e nos últimos exames das escolas preparatórias houverem obtido a qualificação 

de distintos. 

Supondo o continente e ilhas adjacentes dividido em quatro províncias, 

propomos: que nas respectivas capitais [Lisboa, Évora, Coimbra e Porto] haja uma 

academia das ciências e das artes; sendo membros delas segundo as diversas ordens de 

hierarquia traçadas nos respectivos regulamentos todos os que se matricularem nas 

diversas faculdades, e ali obtiverem os graus académicos correspondentes ao seu 

merecimento. 

Cada academia se compõe de quatro faculdades, a saber: 1.º Das ciências 

físico-matemáticas—2º Das ciências morais e políticas — 3.º Da literatura — 4º Das 

belas-artes. 

Estas faculdades se dividiriam em secções pelo seguinte teor: 
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A. 1.ª Matemáticas puras — 2.a Matemática aplicada à mecânica, à astronomia 

e às artes — 3.ª Zoologia e ciências médicas — 4.a Botânica e agricultura — 5.ª 

Química e ciências mineralógicas — 6.a Ciências militares — 7.a Ciências marítimas. 

B. 1.ª Ciências filosóficas — 2.ª Ciências jurídicas — 3.a Estadística e 

Ciências comerciais. 

C. 1.ª Linguística — 2.ª Historia — 3.ª Antiguidades. 

D 1.ª Desenho, gravura e litografia —2.a Pintura— 3.ª Escultura — 4.ª 

Arquitectura— 5ª Artes teatrais. 

Todas estas academias seriam independentes umas das outras; mas todas elas 

dependentes da direcção geral dos estudos. 

As atribuições destas academias seriam: 1.° Dirigir o progresso do ensino 

público, cada secção na respectiva especialidade, salva a subordinação hierárquica, 

tanto aos conselhos da correspondente faculdade, como da direcção geral. 

2.° Prover ao estabelecimento, conservação e regime das livrarias, museus, 

gabinetes, e mais objectos concernentes ao ensino e cultura das ciências e das artes. 

3.° Expedir os competentes diplomas, tanto aos que obtiverem graus académicos, 

como aos que forem eleitos membros das academias. 

4,° Prover a que os literatos e artistas, a quem faltar emprego por v i a  da indústria 

privada, o obtenham em objectos de público serviço e por conta do Estado. 

5.° Sustentar correspondência com as outras sociedades literárias, e com os sábios 

e artistas, nos países estrangeiros; e fazer viajar pessoas escolhidas, a fim de coligirem as 

notícias que os conselhos das secções entenderem que cumpre obter a beneficio da 

respectiva repartição. 

6.º Propor, e repartir pelos seus sócios, trabalhos úteis ao ensino ou ao 

desenvolvimento e progressos de cada ramo dos conhecimentos humanos. 

7.° Propor anualmente programas com prémios proporcionados, a que 

concorram os nacionais e os estrangeiros, que para isso se julgarem habilitados. 

Um dos primeiros resultados desta organização será formarem-se em todos os 

ramos da instrução hábeis opositores, de entre os quais saiam os substitutos e os lentes 

para as diferentes cadeiras. 

A este respeito faremos uma observação, cuja ut i l idade se não limita ao sistema 

que propomos; pois tem aplicação a quaisquer outros, e vem a ser: q u e ,  desde os 

professores de primeiras letras até aos lentes das academias e aos académicos, deve 

haver uma série de promoções; não havendo entre elas nenhum que não possa aspirar a 
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subir gradualmente pelo ensino ou cultura das ciências, das letras ou das artes, aos mais 

elevados graus de jerarquia social. Mas não, como actualmente se pratica, 

estabelecendo uma graduação entre os diversos ramos de uma ciência, por exemplo, a 

aritmética e a geometria elementar, o cálculo superior, a mecânica e a astronomia, 

vindo a consistir a promoção em passar o lente da primeira pelas intermédias até a 

astronomia; pois é evidente que pode qualquer ser mui hábil num daqueles ramos, 

e medíocre em outros. 

A promoção em honras e em lucros deve-se fazer sem que o promovido saia 

daquele grau do ensino teórico ou prático da ciência em que foi distinto; estabelecendo 

a lei uma escala de promoções para os professores de primeiras letras, outra para os 

de instrução secundária e assim por diante. Assim ficará ao arbítrio de cada um 

limitar-se a subir na sua escala até onde ela chegar, ou fazer-se oposição aos 

empregos de outro algum ramo da mesma faculdade, para que se repute habilitado, 

e cuja escala de promoções, alcançando a mais elevada jerarquia, do que a do ramo 

em que ele se acha, satisfaça melhor as vistas da sua nobre ambição. 

Se por este modo se assegurasse a cada um a justa recompensa da sua aplicação, e 

ela fosse distribuída, não pelo favor do Governo, mas pelo voto dos homens da 

profissão; e não só de alguns, mas de todos os que, sobre a matéria e sobre o mérito 

relativo dos concorrentes, pudessem emitir um voto com conhecimento de causa; 

assentar-se-ia a cultura das ciências, letras e artes, sobre uma base mais sólida do que 

o actual sistema, que, oferecendo aos alunos recursos mais ou menos completos para a 

sua instrução, lhes não afiança uma útil e certa aplicação dos progressos que cada um 

fizer na profissão a que se houver aplicado; ainda quando nela  se haja notavelmente 

distinguido. 

Não deixar progredir na carreira das ciências, das letras e das artes os 

talentos inferiores, nem os medíocres, mas só os distintos: e assegurar a cada um a 

sua subsistência e promoção, proporcional à sua capacidade e bom serviço: tais são as 

reformas que reclama a instrução pública; e a Nação espera receber de providente 

legislação que lhe prometem os seus representantes. 

Silvestre Pinheiro Ferreira. 
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DA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE CIVILIZAÇÃO    

DE todas as Belas-Artes, a música é sem contradição a que mais directa e mais 

naturalmente conduz à civilização dos povos: é a que se adquire com mais facilidade, a 

que mais se adapta a todas as condições, a todos os entendimentos; e tem a 

particularidade de pertencer, ao mesmo tempo e em grau igual, ao rico e ao pobre, ao 

sábio e ao ignorante; tanto a podem aprender o menino de 8 anos como o homem já 

maduro na idade. 

A melodia é  necessária ao homem; de alguma maneira nasce com ele: Deus 

no-la deu para adoçar as amarguras da vida; é o remate e o eco das harmoniosas canções 

do céu; dissipa os tédios e desterra os pesares que nos tiranizam a existência; excita e 

com sensações indizíveis quanto a alma compreende de nobre, de ideal e de misterioso. 

Percorrei as cidades populosas, as pequenas aldeias; entrai nas fábricas, nas oficinas, 

nas choupanas; descei a esses fundos subterrâneos onde se vão enterrar povoações 

inteiras dando-se a penosos trabalhos de mineração; por toda a parte ouvireis cantos, e 

convencidos ficareis de quanto seria fácil cultivar a disposição inata dessa gente 

sofredora, para gozar os benefícios da música. Qual será, pois, a razão  de muitos 

governos da Europa nunca se lembrarem do mimosear os seus súbditos com institutos 

que por sua natureza e regimento fizessem popular a encantadora arte da música? Qual 

o motivo de não praticarem o menor esforço para que chegasse às mais inferiores 

escalas da sociedade essa fruição pura e serena, que dá vigor ao operário em suas 

fadigosas tarefas, minora as privações do pobre, e expele o enfadamento do abastado, e 

aformoseia a existência de todo o género humano. Ide à Alemanha, achareis em cada 

freguesia uma escola de canto, porque o mestre do lugar, às atribuições de preceptor das 

primeiras letras, ajunta o encargo de organista da paróquia; cada família, reunida ao 

serão ao pó do lar doméstico, vos causará prazer, tão grato como inesperado, pelo de-

sempenho perfeito e inteligente dessas harmonias singelas e tão suaves; exercício que, 

frequentemente repetido, não foi destituído de influência nos costumes de um povo, 

inculto e rústico outrora, e modelo actualmente das nações civilizadas. - Na Itália, por 

instinto musical mais desenvolvido nos habitantes de tão feliz clima, e em razão das 

instituições civis, ouvireis admirado os barqueiros de Veneza, e os camponeses da 

Lombardia e da Toscana, que vos regalarão o ouvido com os melodiosos versos do 

Tasso e do Ariosto, expostos em notas improvisadas. 
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Os italianos e os alemães acusam as outras nações de não conhecerem esse 

recreio, vulgar há tanto tempo entre eles, e até se capacitaram de que na organização 

física diferem dos outros pelo que respeita à música; no que estão muito enganados.— 

Acaso supõem que os demais povos sejam menos sensíveis à melodia engraçada, às har-

monias dirigidas pelas regras? Porventura será forçoso reduzir a questão de geografia a 

organização física e moral das nações, e desesperar da vulgarização da música em tal e 

tal região, porque a circunscrevem, ou o Reno, ou os Alpes, ou os Pirinéus, e porque, ou 

é cercada de mar, ou situada no extremo da Europa? — Não é assim: o canto é natural 

ao homem, a excelência da sua voz não depende da escala do termómetro. Admitamos 

que o clima possa nisto influir; a verdade é que a educação concorre muito e muito 

mais. A prática, excitada pelo exemplo, há poucos anos, tem desenvolvido o talento dos 

nossos patrícios para a música, de maneira que, nas companhias familiares, com 

assombro dos professores e enlevo de todos os concorrentes, cantam muitos mancebos, 

muitos da idade varonil, e muitas e mimosas senhoras, que causam inveja a quem 

exclusivamente exercitara arte tão bela no centro de merecidos aplausos.— Entra hoje a 

música como parte principal no ensino particular; e criaram-se aulas, custeadas pelo 

governo, para os alunos da Casa Pia e para os do Conservatório da Arte Dramática. Já 

isto é demonstração de adiantamento, para que esta pobre nação não seja, apesar dos 

seus esforços, criminada de atraso em tudo, como alguém para nos menoscabar, nos 

inculca. — Sendo completamente organizados os seminários das dioceses, conforme a 

disciplina e perfeita educação eclesiástica, é certo que há-de atender-se ao canto próprio 

das solenidades religiosas: não é esse porém o nosso objecto por agora. Cumpre que a 

música seja ensinada, ao menos nos ginásios e liceus por conta do Estado, assim como é 

cultivada nos colégios particulares.— A nação, dotada de tamanhas tendências para as 

artes de imaginação, sobressairá naquela, mais geralmente do que o tem mostrado, e até 

por ser a que menos dificuldades encontra no estudo e ensino, como já notámos. 

(Concluir-se-á.) 

 

DA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE CIVILIZAÇÃO     

DISSEMOS que era preocupação insensata crer que existiam povos com 

propensão inata para a música, e que outros eram privados desse dom natural. 

Repetimos o mesmo, e com a mesma convicção com que dizemos que as ciências são 

cosmopolitas e desconhecem nacionalidades; — dêem-se os elementos, os estímulos 
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para o estudo, e verão como sobressaem génios onde quer que aparecerem meios de 

ensino, favor ou protecção, e incentivos de louvores ou lucros. 

Sirva de exemplo o governo francês que reconheceu a possibilidade de extirpar 

aquela preocupação e a necessidade de franquear ao vulgo não somente a instrução que 

as precisões materiais da existência reclamam, como também a que tende à influência 

moral e por consequência a certo grau de felicidade, que traz consigo a distracção pru-

dente e proveitosa no tumulto das obrigações da vida social. — Se não fora a persuasão 

desta ideia, nenhum governo daria subsídios aos teatros públicos.  

Vê-se que as inteligências vigorosas, que na oscilação de pensamentos 

políticos, têm presidido de anos a esta parte aos destinos do povo francês, puseram 

grandes diligências para que em França se fizesse muito popular a arte, o exercício da 

música; consulte-se sobretudo a lei de 28 de Junho de 1833, que prescreve essa 

instrução como obrigatória em todos os estabelecimentos de ensino público. — Segue-

se-se que quando uma verdade é útil realmente à ordem social, lá vem o tempo em que 

se desembaraça das nuvens com que a obscureciam as preocupações, e alguém aparece 

que a ponha em prática, que a converta em facto que depois ninguém contesta. 

Prossigamos com o exemplo que aduzimos: Rousseau dissera que o povo 

francês não tinha gosto nem propensão para a música: dado que assim fosse no seu 

tempo [porque a arte estava no berço, estreitada pelas faixas em que a embrulharam os 

erros de Rameau e as teorias dos enciclopédicos] não seria possível o crescimento, o 

resgate, o aprender e adiantar-se?—Viu-se que pouco mais tarde Gluck a emancipou: e 

que diria o austero e paradoxal escritor genebrino, se na sua presença alguém pro-

fetizasse que a Itália havia de adoptar, e sem postergar seu estilo e seus brios, cantoras 

francesas?. Rousseau, homem de manias que lhe passavam rapidamente, ou se calaria, 

como fez em casos mais graves, ou contestaria como um energúmeno: - mas a decisão 

era da competência da posteridade; e o facto que a resolve ali está perante a Europa. 

Aceitemos e honremos, pois, o talento, onde brilhar com seus merecimentos 

reais; é cosmopolita, recebe as palmas onde a civilização lhas oferece: - há nisto glória e 

muito grande; pertença ela ao génio imediatamente e também à pátria em que nasceu; 

porém, nada de preferências odiosas. Insistimos nesta proposição - com iguais meios de 

instrução alcançam-se vantagens iguais - e insistimos para tirar pretexto a ânimos 

apaixonados, e a índoles negligentes ou preguiçosas O caso está em estabelecer e 

promover o ensino. 
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BIOGRAFIA           

Tratado dos deveres do homem, dirigido a um jovem, por Silvio Pellico de 

Saluzzo, vertido do italiano e à mocidade portuguesa oferecido por F. C. de Mendonça 

e Mello. 

Se no século em que vivemos — o género humano tem muitas vezes fugido do 

único caminho que o poderia conduzir à felicidade, se tem crestado com o fogo das 

paixões as viçosas flores da esperança que a crença aviventa: também tem havido 

alguns homens que, semelhantes a esses profetas inspirados dos primeiros séculos da 

religião, ergueram a sua voz contra as intenções perversas, que nos arremessavam para 

o abismo da perdição. — A existência destes homens, que na terra preenchem a santa 

missão de mostrar aos seus irmãos o caminho do céu e a felicidade do mundo foi 

considerada por muitos, e ainda hoje o é como uma prova de que a moral e a religião 

são amadas e seguidas — mas as inspiradas e tão puras doutrinas desses escritores só 

provam a necessidade de as compreender e estudar — e de separar as suas obras desses 

milhares de escritos, em que o vício e o crime com todo o descaramento da sua 

hediondez, ou com toda a hipocrisia da perversidade, se ousam apresentar em vários 

quadros, ante a vista de uma geração, que no berço recebeu o ósculo da incredulidade, e 

que hoje vive nos tormentos da indiferença. — Cumprimos um dever recomendando e 

aconselhando a todos a leitura do opúsculo que anunciámos. — Silvio Pellico é tão 

conhecido pela suave pureza dos seus escritos e pela resignação que transluz nas suas 

célebres Prisões, que seria ostentação inútil o darmos aqui uma apreciação da sublime e 

tão encantadora virtude que anima todas as páginas deste escritor. A tradução que o Sr. 

Mendonça compreendeu e levou a cabo — do tratado dos deveres do homem — foi um 

serviço grandioso que fez à sua pátria — pondo ao alcance de todos um livro que a 

todos é proveitoso e indispensável. A mocidade encontrará nesse opúsculo o modo de 

tornar o seu futuro feliz pela prática das virtudes e pelo conhecimento dos sublimes 

princípios da mais pura de todas as religiões. — Os que já estiverem perto da sepultura 

encontrarão nessas poucas páginas a repreensão que os seus erros merecem, — e esta 

repreensão os conduzirá ao arrependimento próprio. — Seria para desejar que em todas 

as casas houvesse um exemplar deste livro, e que todas as semanas os pais de família 

fizessem uma leitura solene de algumas das suas páginas. — É conveniente que em 

todas as escolas o adoptem — para que a infância possa aproveitar a religiosa e 

puríssima doutrina de todo esse opúsculo, que é indispensável para os moços e velhos 
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— e para em poucas palavras resumir todos os resultados que da leitura dessas poucas 

páginas pode resultar, trasladaremos neste lugar as expressões que terminam a última 

página: — «Observando tudo isto, serás homem e cidadão no mais sublime sentido 

destas palavras; serás útil à sociedade; e far-te-ás feliz a ti mesmo.» — A leitura do  

opúsculo mostrará a todos a verdade destas palavras. — O Sr. Mendonça e Mello, que o 

traduziu, é digno de muitos louvores pela lembrança e pelo modo corrente com que fez 

essa tradução— o futuro melhor do que nós o abençoará pelo valioso serviço que 

prestou à moral— oferecendo à mocidade a tradução de livro tão útil. 

S. J. Ribeiro de Sá. 

 

DA UTILIDADE DAS ESTAMPAS   

DE todas os bons efeitos que resultam do uso das estampas não referiremos 

mais de seis, e por eles facilmente se avaliarão os outros. 

1.° Divertir por meio da imitação, representando coisas visíveis. 

2.º Instruir mais pronta e eficazmente do que a palavra. — «As coisas [diz 

Horácio] que entram pelo ouvidos tornam o caminho mais curto e comovem menos do 

que as que entram pelos olhos, que são testemunhas mais seguras e fiéis. 

3.° Abreviar o tempo que se empregaria em tornar a ler o que tivesse fugido da 

memória; e avivar esta com uma simples vista de olhos. 

4.° Representar os objectos ausentes como se estivessem perante nós, os quais 

não poderíamos ver senão à custa de penosas viagens e gostos avultados. 

5.° Facilitar o meio de comparar muitas coisas juntas, em razão do pouco lugar 

que as estampas ocupam, e do seu grande número e variedade. 

6.° Exercitar o gosto em respeito às obras que merecem atenção, e dar ao 

menos uma tintura das belas-artes às pessoas que as não podem estudar; facultando-lhes 

a instrução, que é vergonha desconhecer hoje. 

Ainda que em todo o tempo e idade pôde tirar-se proveito da inspecção das 

estampas, é sobretudo conveniente à mocidade, porque a faculdade mais forte na gente 

moça é a memória, e é preciso empregar o mais que for possível esta faculdade da alma 

para instruir a juventude e abastecê-la de noticias e ideias que hão-de contribuir para 

formar o seu juízo. 

Mas se o uso das estampas é útil à mocidade, também dá grande prazer e 

entretenimento à velhice, idade apropositada para o descanso e as reflexões; em que 
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passada a distracção dos divertimentos da puerícia podemos desfrutar com mais sabor o 

gosto que as estampas causam, quer nos ensinem coisas novas, que nos recordem as que 

já sabíamos; ou por afeiçoados às artes julguemos das diversas obras que nos deixaram 

os pintores e gravadores; ou não possuindo este conhecimento nos lisonjeie a esperança 

de adquiri-lo; ou enfim porque não busquemos naquele prazer mais do que o excitar 

agradavelmente a nossa alienação pela beleza dos objectos que as estampas nos 

oferecem. Nelas achamos os países, as cidades, os trajos, os sítios notáveis, cujos nomes 

pelas histórias sabemos, ou em nossas viagens conhecemos, se porventura viajámos: de 

modo que pode qualquer fazer dentro do seu gabinete, habilitando-se para falar ou 

entender, quando das matérias respectivas se tratar na conversação.  

Se neste ponto os antigos pudessem ter as mesmas vantagens, que hoje estão 

ao nosso alcance, e por meio de estampas houvessem transmitido à posteridade o que 

possuíam de belo e curioso, conheceríamos claramente uma infinidade de coisas dignas 

de atenção, e das quais os historiadores apenas, nos deixaram ideias confusas; veríamos 

os soberbos monumentos de Memfis e Babilónia, e o templo de Jerusalém, que Salomão 

em sua magnificência edificara: julgaríamos os edifícios de Atenas, de Corinto e de 

Roma antiga, com mais fundamento e maior certeza que pelos únicos fragmentos que 

nos restaram. — Pausanias, que faz uma descrição exacta da Grécia, e que nos conduz, 

quase pela mão a toda as partes desta região interessante, teria acompanhado o seu 

discurso de figuras demonstrativas, que provavelmente chegariam a nossos tempos 

como o seu livro, e desfrutaríamos o gosto de ver não somente os templos e palácios 

daquela Grécia famosa, conforme se achavam no estado de perfeição, mas além disso 

herdaríamos dos antigos a arte de bem construir —Vitruvio, cujas demonstrações se 

perderam, por falta da arte da estampagem, não nos deixara ignorantes e entregues a 

conjecturas, no tocante aos instrumentos e máquinas que descreve, e não acharíamos em 

seu escrito tantas passagens escuras, pois que nas artes as estampas são a claridade do 

discurso, e o melhor meio por que o autor se faz perceptível a quem doutrina. - Por falta 

de igual meio se perderam também as máquinas de Arquimedes e de Hierão, talvez o 

conhecimento de muitas plantas de Dioscorides, e de outras obras da natureza ou 

industriais, que haviam descoberto as vigílias, as meditações, os exames dos antigos. — 

Porém sem nos determos a lamentar perdas, aproveitemos o que possuímos e o 

movimento espantoso que as artes icásticas têm recebido em nossos dias. Talvez, e é de 

crer, que os nossos sucessores nos levem decidida vantagem, segundo o progresso de 

que vamos sendo testemunhas: porém creia-se que as obras pitorescas, que actualmente 
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se publicam serão para eles de grande auxílio, na mesma proporção em que nós senti-

mos a falta a respeito dos séculos precedentes; assim também os auxiliarão os 

descobrimentos nas artes, cuja descrição exacta lhes transmitiu o buril, a litografia, em 

suma as gravuras e desenhos de todas as espécies. 

 

 

NOVAS OBSERVAÇÕES SOBRE A ORTOGRAFIA PORTUGUESA  

1. O ORGÃO geral da voz humana consta da cavidade da boca e suas partes 

correspondentes, desde as fauces até aos beiços e das fossas nasais. 

2. Na cavidade da boca cumpre distinguir, como órgãos especiais da 

pronúncia, as fauces, a língua, o paladar, o queixo superior, os dentes e os beiços. 

3. Os sons, em cuja formação nenhum dos órgãos especiais da boca exerce 

uma particular influência, chamam-se vogais. 

4. Aqueles, para cuja formação algum dos ditos órgãos concorre de um modo 

particular, chamam-se consoantes. 

5. Na língua portuguesa, segundo a pronúncia predominante na capital do 

estado, distinguem-se seis sons vogais, denominados simples e puros, que se denotam 

ordinariamente pelas letras: a, e, i, o, u, ô. 

6. Além destas, há cinco vogais, para cuja formação não concorrem as fossas 

nasais, por isso que, ao pronunciá-las, se comprime o meato, por onde aquelas fossas 

comunicam com a boca; e denotam-se com os seguintes caracteres: am, an, ã; em, en, 

im, in, om, on, õ, um, un. Por antífrase, deu-se a estes sons o epíteto de nasais. 

7. As vogais sã susceptíveis, umas de dois, outras de três tons, segundo os 

quais se distinguem em agudas, graves e mudas. 

8. As agudas denotam-se com o acento agudo [´] ; e as graves com o acento 

circumflexo [^]; nas mudas não se põe acento algum. 

9. Admitem os dois acentos as vogais, a, e;15 todas as outras admitem só o 

acento agudo. 

                                                 
15 O e grave tem dois tons realmente distintos, e dos quais  um se aproxima muito do a grave: exemplo: 

1.º Pêna,   têve — 2°  Tènha, lènha. É para distinguir estes dois sons que nós havemos proposto e 
propomos  a adopção dos três acentos agudo (´) grave (`) e circunflexo (^): e adoptámos  o sistema   
francês  dos acentos, porque isso é para  nós indiferente, e sendo   geralmente,  conhecido  facilita aos 
estrangeiros a pronúncia da nossa língua. 

 (2) Nalgumas  províncias do reino há  o ditongo ôo (Exemplo: pouco . pôouco) desconhecido e 
repugnante aos ouvidos da capital. 
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10. Ao concurso de duas vogais, sendo a primeira acentuada e a outra muda,  

dá-se-lhe o nome de ditongo.  Na língua portuguesa há doze ditongos que se 

representam pela seguinte forma: 1.° áe, ái,- 2.° áo , áu, - 3.° êi, 4.° éo , 5.° êo, êu - 6.° 

ío, 7.° íu - 8.° óe - 9.° ui—10.° ôi - ll.° ãe, ãi, ein, em - 12.° õe. (2) Exemplos: 1.° pae , 

Ai! - 2.° Pao, Paulo-3. Feio - 4.° Céo, - 5.° Mèo; Deu - 6.° Martyrio - 7.° Cobriu- 8.° 

Sóe - 9.° Fui - 10.º Foi - 11.º Mãe; Cãibra (3); Vinténs ; Vintém— 12.º Põe (4). 

 

11. As consoantes dividem-se em sete classes, que se distinguem entre si pelo 

órgão que mais notavelmente contribui para a formação de cada um daqueles sons, a 

saber: 1.° Guturais, linguais, maxilares, dentais, labiais e lábio-dentais. 

12. As letras que denotam estas diversas sortes de consoantes são as seguintes: 

guturais c, k, qu, g — linguais: j, g, ch, x, s, ss, c, ç, e, z — palatinas: lh, nh — 

maxilares: n, 1, r — dentais: d, t — labiais: p, b, m — lábio-dentais : v, f. 

13. É usual dar-se a m,  n,  1,  r,  o nome  de líquidas; e a todas as outras 

consoantes o de mudas. 

14. Qualquer dos sons ou letras mencionados nos artigos antecedentes,  bem 

como qualquer complexo de dois ou mais que, proferidos ou escritos, significam 

alguma coisa, constituem uma palavra. 

15. Qualquer consoante, bem como a reunião de uma consoante muda e outra 

líquida, que for seguida de uma vogal ou de um ditongo,  constitui uma sílaba. 

16. Também constitui uma sílaba o concurso de uma vogal seguida de uma 

consoante, se depois desta se não segue outra vogal na mesma palavra. 

17. Posto que a cada um dos sons acima mencionados corresponda de 

ordinário uma letra, como havemos indicado, alguns são representados por outros das 

ditas letras: e vem assim a haver letras que representam vários sons. 

18. O som ordinariamente representado por i é-o muitas vezes por um e: ex no 

princípio das palavras, umas vezes pronuncia-se como eis, outras vezes como is. 

19. O som representado comummente por u, é-o frequentemente por um o. 

20. O som que nós designamos por ô, é denotado as mais das vezes por ou. 

                                                                                                                                               
 (3) É grave erro escrever aens ou oens em vez de ães ões; já porque se não escreve aen nem oen no 

singular;  já porque por  aquele modo de escrever  se indica ser o e nasal; quando na verdade o a e o o 
é que o são. 

 (4). Como nos ditongos de duas vogais estas formam uma sílaba, costumam os gramáticos chamar 
ditongo ao concurso  de duas vogais que fazem uma sílaba, posto que elas não representem mais do 
que um simples som. Assim chamam ditongo a ou , cujo som tão simples como o ou 
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21. O som que dissemos corresponder a ei, é muitas vezes representado por e 

ou ê. 

22. O som que dissemos corresponder a ein, é quase sempre representado por 

em. 

23. c, antes de e, i, em, im , pronuncia-se como ç. 

21. g, antes daquelas quatro vogais, tem o valor de j. 

25. Se entre uma vogal e uma consoante tem um som sibilante, privativo da 

língua portuguesa; exemplo : Escrito. 

26. Nesta incerteza, eis-aqui as regras que convém seguir: 

1.° Nas palavras que toda a gente escreve de um determinado modo, deve-se 

seguir esse uso geral. 

2.° Nas que uns escrevem de um modo, e outro, deve-se seguir a analogia; 

escrevendo-as, como por uso geral se escreverem algumas outras, que se acharem no 

mesmo caso. 

3.° Se nem para as palavras duvidosas, nem para as que lhe são análogas 

houver uso geral, escrever-se-á segundo for a sua etimologia. 

27. Assim a primeira regra que se deve seguir, é o uso geral, se o houver. Não 

o havendo, tem lugar a segunda regra, isto é, a analogia das palavras que, estando no 

mesmo caso, todos escrevem de um determinado modo. Se nenhuma daquelas duas 

regras for aplicável, adoptar-se-á a terceira, escrevendo-se a palavra, como ela se 

escrever na língua donde é derivada.16 

28. É uso geral dar a cada uma das letras os valores que lhes assinámos nos 

artigos 5, 10 e 12, menos nos casos que vamos expender nos artigos seguintes, que ou 

são excepções geralmente adoptadas, e devem ser seguidas, enquanto esse uso for geral; 

ou se escreve variamente, e então recorrer-se-á à regra da analogia ou, na falta desta, à 

da etimologia. 

29. Comecemos pelas excepções admitidas pelo uso geral.17 

§ 1° A conjunção copulativa e denota-se por um e; posto que tenha o som de i. 

§ 2.° O som u mudo no fim das palavras é sempre representado por um o; 

menos nos ditongos eu, e iu,, que uns escrevem assim e outros eo , io. 
                                                 
16 Veja-se a respeito destas três regras o nosso precedente artigo sobre a ortografia: Pan. Vol 2º pag. 42. 
17 O número das excepções é muito considerável; e nem as nossas ocupações nos permitem fazermos a 
rese; nem conhecemos obra alguma, onde ela se encontre. Mencionaremos pois somente essas poucas que 
nesse momento nos ocorrem; não porque lhes demos preferência a quaisquer outras, mas para excitar as 
pessoas mais versadas nestas matérias e que a isso podem consagrar o tempo necessário, a empreenderem 
este útil trabalho. 
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§ 3.° O som de ô exprime-se sempre por o quando se lhe seguem uma vogal ou 

duas consoantes. Nos outros casos, ora se representa por o, ora por ô, ora por ou. 

§ 4.° Uns escrevem tão, outros tam. Mas o uso geral é de se escrever também; 

pede a regra segunda [da analogia] que se prefira escrever tam. 

§ 5.° Posto que não haja diferença de som entre áo e áu; o primeiro é 

geralmente empregado no fim das palavras, e o segundo no princípio ou no meio. 

§ 6.° O ditongo nasal ein é sempre representado por em quando ele só 

constituo a desinência da palavra. 

§ 7.º Posto que a etimologia nos levasse a escrever quaderna e enquadernar; 

como o uso geral tem adoptado encadernar, assim é que se deve escrever; e como uns 

escrevem caderno, outros quaderno; pede a regra da analogia que escrevamos caderno. 

§ 8.º Uns escrevem epocha , outros epoca; mas como todos escrevem monarca 

e não monarcha,segundo a etimologia; pede a nossa segunda regra que por analogia, se 

escreva época. 

§ 9.° Segundo a etimologia dever-se-ia escrever majestade: mas opõe-se o uso 

geral, e segundo ele, escreveremos magestade. 

§ 10.º Sendo uso geral escrever xarope, xadrez, não é acertado escrever 

charope, chadrez .18 

§ 11.º A letra ç é preferida pelo uso geral às suas equivalente ss e s nos 

derivados do espanhol, onde se acha z; e nas terminações que correspondem às latinas 

dos nomes em cio e tio. 

§ 12.º O som de z no princípio das palavras é sempre representado por aquela 

letra; e no meio delas, bem como na sílaba final, quando na raiz, donde a palavra é 

derivada, lhe corresponde z, ç, ou ss. Fora desses casos escreve-se s. 

§ 13.° Há na nação repugnância ao uso dos acentos; mas cumpre empregá-los, 

sempre que da sua falta poder resultar equívoco. Tal é o caso da distinção entre e 

conjunção e e terceira pessoa do presente do indicativo do verbo ser; das terminações 

ames dos presentes e dos pretéritos; e bem assim as terminações em arão e erão dos 

pretéritos e dos futuros; e, enfim, o das palavras esdrúxulas, onde, a bem dos menos 

instruídos, é conveniente acentuar a antepenúltima sílaba. 

Silvestre Pinheiro Ferreira. 

 

                                                 
18 Se se tratasse de propor reformas seria mais acertado convencionar-se em banir o uso de duas  letras 
ch, substituindo-lhe sempre o x. 
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III série: 1852 - 1856 
 

1852: VOL. IX 

ESCOLA DE GRAVAR PARA MENINAS EM LONDRES     

ABRIU há um ano no instituto de Sommerset-House, em Londres, uma escola 

de gravura em madeira, para meninas. Esta fundação parece ligada a um plano geral 

concebido para beneficiar as mulheres sem bens da fortuna. Persuadidos de que a misé-

ria e a ociosidade, voluntária ou forçada, ainda acarretam após si mais padecimentos e 

perigos para as mulheres do que para os homens; persuadidos de que os vícios das 

mulheres são mais funestos à sociedade do que os dos homens; querem os fundadores 

proporcionar às mulheres o trabalho por meio de instituições gratuitas, onde se lhes 

ensinarão certos misteres que convêm ao seu sexo. 

É incontestável que as mulheres, entregues aos próprios recursos, não podem 

competir no trabalho com os homens. Conviria reservar exclusivamente para elas certos 

ramos da arte ou da indústria; mas os princípios de liberdade não o consentem, e só por 

meios indirectos se pode chegar a este resultado útil e moral. O benefício dos institutos 

análogos ao que acaba de ser criado em Sommerset-House consistirá em igualar em 

aptidão, quanto for possível, os dois sexos, tornando mais fácil e menos dispendioso o 

tironeio às mulheres. Os homens, ainda assim, lhes 1evarão muitas vantagens, em razão 

da superioridade da sua força, ou do maior número de artes que podem exercer. 

 

 

OBJECTIVO DA EDUCAÇÃO SEGUNDO KANT (AFORISMO) 

A educação tem por fim desenvolver em cada indivíduo a perfeição de que ele  

lhe for susceptível. (Kant). 

 

A INSTRUÇÃO PÚBLICA - I - ILUSTRAÇÃO DO EXÉRCITO  

CONVIDADOS a escrever algumas linhas neste álbum popular, cujos fastos estão 

tão inteiramente ligados à nossa história literária contemporânea, com quanto 

hesitássemos de princípio, obedecemos por duas razões. A primeira, e por certo a mais 

atendível, o objecto sobre que tínhamos de escrever; pois havemos por verdadeiro que a 

boa semente há-de sempre produzir bom fruto, ainda que também não desconhecemos 
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que a proporção do frutificar está na razão do cultivo; apesar disso, não nos fez, nem 

fará jamais recuar, o aventar uma boa ideia, só porque poderia ser mais bem tratada por 

outrém; o óptimo é inimigo do bom -, e já no seu tempo lamentava Séneca estes 

intermináveis adiamentos em que se escoa a vida. 

A segunda razão parecerá, sem dúvida, do género destes clássicos preâmbulos, 

em que o autor se voltava para o seu público, implorando a indulgência do leitor 

benévolo, e a absolvição de todas as incorrecções, que já de antemão e artisticamente 

exagerava. 

Todavia, falando desapaixonadamente, a duas se reduzem as espécies de 

relações que há entre jornais e colaboradores: — quando aqueles se ornam com nomes 

conhecidos e apreciados pelo público, com eles estabelecem sua principal 

recomendação;— ou quando apresentam artigos firmados por nomes, cuja principal 

recomendação é a boa companhia em que se encontram. Sem dúvida alguma, estávamos 

no último caso, e seria imperdoavelmente descortês o rejeitar convite para terreiro em 

que iria aparecer tão bem acompanhado. 

I. 

É do exército que vamos falar; é ao soldado, é do soldado que vamos dizer 

algumas poucas palavras, com a mão na consciência, e com a consciência também de 

que não haveremos por perdido o nosso tempo, nem ele o seu. Não é ao soldado a quem 

um dos maiores guerreiros e escritores desta idade, e a maior de todas as mulheres, 

marcaram com o ferrete epigramático do sarcasmo, que traduzia a amarga opinião, que 

ainda um dia porventura se há-de dissipar de todo da face da terra. 

Com efeito o soldado como machine à fusil, ou como de la chère à cânon, já 

moralmente não pude existir hoje. Frederico, o grande e Madame de Stael quando viam 

o militar a uma luz tão pálida e soturna, não encaravam a questão com as próprias 

ideias; traduziam, fazendo espírito, uma triste condição que não podia durar já muito. 

Ambas aquelas inteligências superiores não puderam de certo ver, sem se condoerem, o 

mocinho imberbe que deixa pai e mãe por tarimba e rigores de estranhos; mais tarde, o 

instrumento cego de maquinações, que o mais das vezes nem chega por longe a 

conhecer; ora, símbolo venerando de abnegação absoluta, mutilado, nadando no próprio 

sangue, que vai misturar-se com o do camarada a quem já tributava afectos de irmão; 

ora arrojado à vala, erma de lágrimas e orações, e cifrado num algarismo comum que 

explica a sorte de uma campanha ganha com a morte de mil vítimas obscuras, a quem 

Comentário [O240]:  
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sumiu o mesmo ferro que foi plantar uma árvore também perecedoura muitas vezes, e 

não quantas criminosa! 

O soldado pasto de canhões, o soldado máquina de matar, é já agora 

impossível; é anacrónico no século dos caminhos-de-ferro, na época em que se apertam 

de dia para dia as relações entre todos os povos; neste viver das nações de hoje, onde a 

diplomacia e não a estratégia decidem dos seus destinos neste mundo que já não 

promete nem tolera conquistas; nesta véspera do grande dia da civilização, em que a 

inteligência tem de dominar esplêndida, em que o pensamento há-de ser comungado por 

todos, quase no próprio instante em que brilhar num cantinho da terra; em que as ideias 

hão-de tornar-se propriedade comum, ora tão breve como o vapor que as escreve e 

arrebata para distâncias incríveis, ora tão momentaneamente como a electricidade que as 

atira para outro hemisfério. 

E o soldado será porventura o deserdado neste farto banquete do 

entendimento? Há-de ser por acaso o filho pródigo, a chorar com fome e sede 

intelectual entre as asperezas do mister para que o arrancaram? 

O soldado, que foi legado às sociedades modernas pelas convenções, ou antes 

desconvenções de outrora, não há-de participar do mesmo pão do espírito que com 

todos, pequeninos e grandes, se reparte? não tem de gozar da mesma luz e calor que 

para todos arde e resplandece? 

Deve-se-lhe dar muito deste calor, que longo há sido para ele o Inverno; as 

geadas têm-lhe branqueado as cabeças há muitos séculos estéreis, não por natureza, mas 

por míngua de um estio. Deve alegrar-se com a mesma luz que brilhar para todos, 

porque, entre os gelos de tantos anos de peregrinação, havia muitas trevas. O soldado 

vem de muito longe; tem visto muito, mas entre o barafustar de aríetes em golfões de 

pó, e através dos nevoeiros da pólvora; tem ouvido muita coisa, mas tudo confundido no 

troar de artilharias e arcabuzes. Carece de luz mais suave e criadora em que lhe 

repousem os olhos deslumbrados pelos clarões que vomita o bronze; precisa de calor 

mais brando e restaurador, que lhe refocile os membros exaustos pelas fadigas das 

marchas, abrasados nas lides e fráguas da guerra. A história, essa arca onde se vão 

guardando alfaias de avós, e aonde filhos e netos revolvem à vontade, lá reserva os 

exércitos com todos os seus atributos de violência e força. E (longe, e bem longe!) ainda 

há-de vir um dia em que eruditos e antiquários, ao procurarem nessa espaçosa arca de 

desavenças passadas documentos de antigas anomalias, hão-de admirar o soldado como 

objecto de curiosidade. Hão de perguntar entre si, para que serviam exércitos, como nós 
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hoje perguntamos para que se levantaram pirâmides, ou levamos à conta de fábula as 

lendas da cavalaria andante. 

Espíritos altamente humanitários têm concebido a formosa utopia da abolição 

dos exércitos em nossos dias. Cremos tão firmemente em que o congresso da paz tem de 

ser um dia todo o género humano, como em que por largo tempo continuarão a morrer 

sem triunfo quantos esforços fizer nesse sentido. Não muda assim uma organização 

inveterada, posto que anti filosófica. Hoje, é utopia inocente, e com que todos 

simpatizam; mas utopia que para realizá-la não bastam os sinceros desejos dos que lhe 

dão cultos. Resume em si a maior de todas as revoluções sociais, a revolução da paz; e 

essa não amadurece sem longa transição, e sem incalculável concurso de elementos 

civilizadores que, directa ou indirectamente, a fomentem. 

Mas o que não é utopia, e se já alguma vez o foi, hoje é recebido como ideia 

corrente em toda a parte, a máxima ilustração dos exércitos. Florescem as escolas 

politécnicas, multiplicam-se as escolas especiais, mantêm-se colégios militares por essa 

Europa, temo-las, e possuímos estabelecimentos destes em Portugal; porém, o que 

desejaríamos por cá, como lá o são, e melhores ainda, é as humildes, mas importan-

tíssimas escolas regimentais. 

As escolas superiores, os institutos militares não são para o soldado plebeu, 

para o soldado-povo. Perdoe-se-nos a novidade do termo, mas ninguém pode conceder 

que soldado e povo não sejam uma e a mesma coisa. A diferença não constitui género 

diverso. Soldado e povo, são duas entidades, que a infância e adolescência reuniram, e 

que a velhice e a idade madura hão-de igualar. Um, adquire e aumenta a propriedade; 

outro, guarda-a e mantém-lhe o respeito dos estrangeiros. E só quando o universo 

formar uma única família, só quando não houver, por assim dizer, estrangeiros, quando 

as relações entre todos os povos forem de conterrâneos e irmãos, se esse doirado sonho 

se verificar, é que o soldado tem de ser uma reminiscência e nada mais. 

Porém o soldado destas eras, é o homem dos campos, a quem deu um porte 

mais distinto o tirocínio da recruta; é o operário, que deixou a ferramenta para pegar 

numa arma, porque a pátria lho exigiu; é o filho do pescador, que largou redes e barco 

para guarnecer fortalezas; é o servo, que foi servir a nação; como moço sem arrimo, a 

quem a farda ofereceu um pão honrado; é o adolescente, que encetara uma vida 

criminosa, obrigado pela miséria, e a quem a nação educou, perdoando-lhe o primeiro 

delito ao pedir-lhe um juramento solene, que para logo o constituiu cidadão português. 
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E, atente-se bem nisto, a estes, e a todos, espera-os nas armas uma vida com 

muitos ócios; um desterro sim, porém na mesma terra da pátria. São alguns anos de 

quase absolutas férias de suas antigas profissões; é um marco a dividir-lhes a carreira 

começada, mas que dela os não separa, e para que se lhes permite voltar, se era honesta. 

Foi criado entre as lidas da indústria, o soldado para elas tornará mais experiente pelos 

anos e pelo trato com os outros homens com quem conviveu em comunidade; terá 

aprendido a obedecer, e por conseguinte mais apto será para se fazer respeitar; deram-

lhe valor que não conhecia, e a todo o tempo o fará valer, se o bem da sua terra reclamar 

que troque o arado ou o martelo pela espada ou pela baioneta. Levará hábitos de ordem, 

que lá lhe hão-de aproveitar quando tornar a entrar na oficina, ou quando for chefe de 

família. Entrou para o serviço com quantas verduras lhe soprava a idade dos 

desconcertos, irá homem feito abraçar os velhos da sua aldeia, beijar as mãos que o 

embalaram, reconhecer os campos onde primeiro viu nascer o sol; irá renovar na igreja 

do seu casal as práticas religiosas que a vida militar lhe não deixou esquecer; e contrair, 

talvez, junto ao mesmo altar onde lhe puseram o nome e o fizeram cristão, novos laços 

mais indissolúveis, novo juramento, para servir a pátria como bom cidadão, como bom 

esposo, como bom pai. 

E a que vem tudo isso a propósito das nossas escolas regimentais — Muito. 

Como tereis o soldado educado? Pela violência ? pelo constrangimento? pelos 

exemplos de respeito hierárquico? pelo inexorável das ordens? pela absoluta 

necessidade de se elas cumprirem? Tudo isso produz a subordinação. Disto, e doutros 

elementos de ordem, de decisão, de disciplina, resulta o desenvolvimento físico e moral 

donde dimanam tantas virtudes militares; contudo, a educação do espírito, que é a 

instrução, e a do sentimento, que é a subordinação e disciplina moral do coração, não se 

adquire na milícia, só com o ambiente que ali respira a alma. 

É nas escolas regimentares que se pode beber; é ali que se completa o que o 

quartel jamais poderia dar. 

Teríamos nós conduzido o discurso até aqui para pedir a criação de escolas 

regimentais, como quem recomendasse uma novidade que se devia introduzir? Não foi 

esse o nosso intento. Escolas regimentais havemo-las nos corpos do exército. 

Quiséramos demonstrar, se porventura carece de demonstração, que têm tanto 

alcance as simples escolas primárias dos regimentos, como as que para paisanos 

sustenta o estado por todo o reino. 

Comentário [O241]: Pan, 
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Ainda para estas, como para todas, é inteiramente aplicável a sentença imortal 

de lord Brougham: “Doravante é o mestre-escola, e jamais o canhão, que há-de ser o 

árbitro dos destinos do mundo.” 

O professor é a escola, é o gérmen das mil aplicações úteis que os seus alunos 

ali forem ganhar para si, para o estado, para a família, para a moralidade pública, para a 

civilização. O professor é para a escola, o que a alma é para o corpo; o professor é o 

método; é a boa execução do sistema de ensino adoptado; é a continuação das práticas 

de subordinação e disciplina, que ainda ali se devem manter, mas despidas de rigores; o 

professor é o bom conselho; é o respeito mantido não só pelo posto, porém, mais e 

muito mais, pelo amor, pela gratidão; é o merecimento a premiar merecimentos e 

aptidões propondo e apresentando como dignos de promoção e recompensa os 

discípulos mais aplicados. 

A escolha do mestre é portanto muito atendível. 

É por certo dos quadros mais belos o que apresenta uma escola regimental 

bem dirigida 

A docilidade, tão própria da inocência e da infância vê-se ali combinada com a 

austeridade do viver marcial, com a robustez e vigor dos movimentos. Os sorrisos da 

meninice a assomarem em lábios e rostos crestados de trabalhos. É o complemento da 

educação militar. 

Quiséramos e connosco todas as pessoas sensatas que tiverem reflectido, ao 

menos uma vez na sua vida, na importância que têm estas escolas, que os métodos mais 

expeditos sejam ali os preferidos,19 o aprender não aborreça a homens, o que acontece 

                                                 
19 NOTA FINAI. 
Esta preferência já hoje não faria hesitar pessoa alguma. Decididamente a superioridade do método de 
leitura do Sr. A. F. de Castilho está comprovada até á evidência. Já não era recomendação para 
desatender-se um nome como o do seu autor; porém ele exigiu de si mesmo, e da invenção que oferecia 
ao seu pais as últimas provas, porque se tratava dum objecto muito sério e muitíssimo positivo. 
Contraprovou-a em escolas de todas as idades, e de ambos os sexos, e finalmente em escolas militares. 
Quem ignora hoje em Lisboa, e em todo o reino o que são os asilos de infância desvalida desde que a 
leitura repentina ali foi introduzida e praticada? 
Quem não sabe o que é a escola regimental de lanceiros da rainha, donde copiámos o nosso professor 
soldado do benemérito alferes Dias da Silva, e os nossos alunos militares, dos daquele corpo? Na guarda 
municipal do Lisboa lá está outro modelo, e outro modelo de comandantes, bem como o sr. coronel 
Maldonado de lanceiros, o sr. barão de Francos, que emprega todo o género de seduções para obrigar por 
nobre emulação, o que ainda não é obrigatório. O regimento 16 a estas horas está começando trabalhos 
que lhe não hão de ser menos honrosos que os de uma campanha. 
E a guerra contra a ignorância daquelas últimas camadas sociais donde se tirou o soldado-povo. 
Na praça de Valença o sr. governador Frederico Leão Cabreira, o na de Elvas o sr. brigadeiro Baldy 
perfilharam o Método-Castilho. Em Coimbra, ajuntam-se as praças de infantaria 9 com os pobres e des-
validos, para quem homens filantropos abriram uma escola gratuita. 
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com métodos pesados e ronceiros; para que essas horas que o soldado destine ao estudo, 

dêem para as muitas aplicações úteis do ler; porque bem claro está que saber ler só por 

si é meio e não fim. 

Quiséramos que as escolas regimentais não fossem facultativas, mas 

obrigatórias; salvo aos que tivessem mais de trinta anos, para quem seriam facultativas, 

então. 

Quiséramos que, além das primárias elementares em cada corpo, houvesse 

também as primárias superiores, para oficiais inferiores, e para todos os alunos que não 

carecessem de frequentar as primárias. 

Quiséramos que umas e outras fossem reguladas convenientemente, pois que 

mal avisado é deixar ao arbítrio dos mestres a regular cada um a sua escola. A 

uniformidade do ensino produz a das ideias; esta, a unidade nacional, de que é congénita 

a opinião pública; e se isto é uma verdade em instrução, não são as escolas militares de 

diversa natureza para que não deva ter para com elas a geral interpretação. 

Ninguém nos levará a mal ousarmos dizer tão francamente o que sentimos 

acerca deste ramo de ensino público. 

Repetimos: instrua-se o soldado-povo, e uma grande massa popular, e em 

breve a maioria da nação, possuirá aqueles conhecimentos elementares que não é licito 

ignorar. 

O exército é, e há-de ser sempre, enquanto houver exércitos, como um lago 

entre dois rios, alimentando-se de um, o engrossando e alimentando também o outro. 

De entre cem homens, escolhei-me vinte que não tenham ainda militado? 

Prossiga-se, insista-se nesta ideia; e o soldado não deve ser mais o 

obscuríssimo pasto de canhões (de la chère à canon), porém a gloriosa máquina de 

civilizar, o apostolo do progresso. 

Luís Filipe Leite 

                                                                                                                                               
O exército   é, sem dúvida, a maior  garantia dum sistema de ensino que se funda no ritmo,   e na certeza 
dos movimentos, sem fazer autómatos  como o   do ensino mútuo.   Em compensação,   é este método 
ameno que fala à imaginação, e que liberta o espírito, sólida garantiu também da ilustração do exército, 
tornando apetitoso o que dantes era monótono, e dando horas de útil recreio para mestres e discípulos. 
Nos quartéis doravante, o clarim ou a trombeta que anunciar a escola é o sinal da reunião cobiçada, do 
verdadeiro folgar, e para melhor dizer, da libertação do espírito, e das centenas de espíritos que ali se vão 
fortificar e robustecer naquela ginástica do entendimento. 
Consta-nos que o nobre marechal duque de Saldanha (que há dias, bem como todo o ministério, honrou 
com a sua presença as provas públicas que o sr. Castilho deu do seu método) tenciona mandar que na 
escola de lanceiros se forme uma espécie de escola normal militar para todo o exército. 
Quem não vê nisto um grande passo para a nossa civilização ? 
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Director da Escola Normal Primária de Lisboa. 

 

INSTRUÇÃO PÚBLICA II   

COMO apóstolo do progresso imagináramos nós o soldado, e fora um sonho, e 

tê-lo-ia de ser sempre, se não houvéssemos em nossas mãos os meios de convertê-lo em 

realidade; se não possuíssemos, verdade seja que quase sem darmos por isso, o 

poderoso talismã, que tem a virtude de transformar em máquina civilizadora o mais 

obediente, o mais enérgico, o mais activo, o mais pronto de todos os reagentes de que a 

nossa sociedade pode dispor. Este sonho, repetimo-lo, nunca passaria de sonho, e até 

seria pesadelo, de que assim mesmo era bom não acordar, se a Providencia não tivesse 

derramado já as bênçãos, que sobre a cabeça respeitável do soldado devem ir lançar-se, 

quando para a sua nova missão, em nome da mesma Providência, o enviarem. 

E o soldado, apóstolo do progresso, não deporá as armas como Saulo, para ser 

o Paulo do apostolado; não, que as armas não as empunha contra a palavra de Deus; se 

as tomou, foi com um fim santo. Conserve-as, estime-as, respeite-as, faça delas o seu 

brasão; mas que por cima desse brasão campeie um facho, que uma luz vivíssima lhes 

sirva de timbre, que esse clarão lhe dirija a ele os passos na senda da glória, lhe ateie o 

fogo do amor da pátria, o constitua farol, não da invejas, mas de emulações nobres e do 

amor dos seus irmãos a quem não coube igual sorte e que essa luz afinal, depois de lhe 

esclarecer a vida, que tanto semeou por crepúsculos e névoas, que tanto alumiou os 

outros, que tão bem soube manter o fogo sagrado do patriotismo, da honra, da 

abnegação e da virtude, que essa luz seja também a auréola com que o soldado apóstolo 

se enobreça; que essa luz torne mais refulgente a coroa do martírio, se a missão lho 

tornar inevitável; que as lágrimas, que porventura humedecerem essa coroa, brilhem co-

mo golas de orvalho em alvorada santa, que essa luz, se pelos seus e pelo dever tiver 

dado a vida, seja uma estrela, a guiar pelo exemplo e pela fé, a quantos o conheceram; 

um conforto que cura os corações amigos do seu, lhes adoce a saudade; uma glória para 

a terra onde nasceu, e por quem tiver vivido e morrido! 

Uma súplica fazemos desde já a todos que lerem estas páginas, uma súplica 

sincera e ardentemente pedida, não as tomem como rasgos de pretensiosa afectação. 

Seriam já hoje tentativa malograda. Hoje, quem não escrever para ser lido de boa fé, isto 

é, quem de boa fé não escrever, malbarata o seu papel, e o que ainda é pior, faz um 

papel tristíssimo. Ma porém uma coisa em que cremos muito, e é na necessidade de 
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comunicar aos outros o que deveras se sente, aquilo em que deveras se acredita, embora 

não tenha todo o cunho da novidade; e neste caso, tanto melhor ainda, por assegurar 

mais simpatias para o que se diz, mais boas vontades para o que não era se não palavra, 

ou um desenvolvimento em bom terreno para o pobre gérmen da ideia que se 

manifestou. 

Ainda o repetimos, a instrução primária para o exército acha-se decretada há 

mais de quinze anos;20 a superior e a especial está organizada. Não é portanto para 

convencer da necessidade de criarem escolas regimentais simplesmente, que nos de-

cidimos a escrever; porém, insistimos nalguns pontos, que devem servir de base para as 

mesmas serem reformadas, e permitir-se-nos-á o apresentarmos afinal um projecto de 

regulamento para a sua organização e prática. 

Todavia, esta insistência é fundada em mil razões de pública utilidade. 

Cada um de nós é, e deve sê-lo de coração, um enfermeiro deste nosso 

Portugal. Feliz o que também é médico, porque pode ajudar muitíssimo a natureza nas 

suas tendências reparadoras; mais feliz o que para o ressuscitar pudesse dizer-lhe: 

levanta-te e caminha! 

Mas, ao enfermeiro a quem lhe dói, será licito abandonar o leito dos 

sofrimentos, enquanto lhe fica uma esperança? E quando em vez de fraca esperança, e 

tão débil como os restos de vida daquele por quem vela, lhe sorriem esperanças 

verdadeiras, e entrevê essa convalescença tão cobiçada ! . . . 

Fomentar a instrução elementar no povo, torná-la convidativa, ministrar-lha 

nocturna aos adultos, diurna e sem rigores à infância, para todos amena, para todos 

gratuita, é um pensamento fecundo e regenerador. Porém, não basta.- Do povo que em 

trabalhos penosos despendeu o dia, irá uma parte recrear-se na escola nocturna mas para 

que vá a maior parte, não são suficientes todas as seduções do aprender. Ainda nas 

povoações rurais irão muitos, mas nas cidades onde a maioria dessa última camada 

social, que é mister, que é urgentíssimo educar, se compõe de operários a quem os 

serões impedem metade do ano de frequentar a escola, (porque as horas do repouso não 

as pode roubar à madrugada que os espera na oficina), e de servos que não dispõem de 

si, nunca. Em tudo nos referimos agora aos adultos. E serão só esses homens, que 

podem frequentar bancos de aulas, ainda que muitos, poucos todavia comparados com 

os muitíssimos que é instante pôr a saber ler e escrever, serão eles a fiança da nossa 

                                                 
20 Decreto de 4 e 13 de Janeiro de 1837, Ord. 10 e 14 de Janeiro de 1837, números 3 e 4, Ord. de 18 de 
Maio de 1838 número 48. 
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transformação? De certo que não. E as crianças? E essas escolas nacionais mantidas 

pelo estado, cujas portas estão abertas todo o ano e todo o dia para filhos de pobres e 

ricos por todo o reino? Fechá-las, seria loucura pensar em tal. Reformá-las no que 

respeita a métodos de ensino, torná-las mais apetecíveis, mais obrigatórias pela 

convicção da sua bondade, multiplicá-las, protege-las, livrar essas barcas de salvação de 

maus timoneiros, compensar os mestres dessas barcas, que navegam para o futuro, com 

mãos largas, examinar bem o mantimento que se lhes meter a bordo, folgar de as ver 

com vento em popa levar esses colonos do porvir contentes e instruídos, alegres e 

ensinados, esperançosos e inteligentes, prontos a servir sem terem experimentado a 

escravidão, nem os tratos das galés negreiras, ousados e francos sem despejo nem maus 

hábitos, isso é o que quer, é o que luz, é o que deseja fazer todo o governo sensato. 

E lá vai, ou lá promete desferir vela essa frota, que um dia há-de ser a geração 

que nos suceda. Esse exército grande, pois é toda a infância da nação, que tem de ser o 

magistrado, o combatente, o marinheiro, o lavrador, o operário, o legislador, o artista, o 

ministro, o sacerdote, o mestre também, e mais que tudo o pai e a mãe de famílias. 

O povo tem preconceitos, e quando os não terá? Há ainda muita gente que não 

quer que seus filhos aprendam o que ela ignora. É o sistema dos misteres hereditários na 

China, aplicado à ignorância e à rudeza. Por isso, ficam tantos que não sabem ler. 

Ficarão porém de futuro, se a infância e a adolescência de hoje tiver sem excepção 

cursado as escolas elementares? Não o cremos. 

Porém releve-se-nos o egoístico do argumento; contudo, é egoísmo onde o eu, 

é colectivo, e se pode traduzir por quatro milhões de almas. Mas dizíamos nós, 

aparelhar essa grande e pacifica armada para as regiões do futuro assegura-nos a 

felicidade actual, que pela instrução se pode e deve conseguir. 

É um legado que entregamos em vida; é a herança de nossos filhos. E nós, que, 

sem lhes prejudicar os direitos, sem lhes diminuir os bens, poderíamos em vida nossa 

gozar deles, usufrui-los, sem que o uso os alienasse, antes os aumentava e melhorava; 

nós, que somos os administradores desse morgado em que se cifra a maior felicitação da 

pátria, se temos a certeza de que antes o administramos melhor, e lhe damos maior 

valor, dispondo dele já hoje, já para nós, porque não o faremos?  

Expliquemo-nos. — A instrução elementar será de todos para a geração nova, 

se dispusermos dos meios que temos sem outro esforço mais do que uma pouca de fé. E 

a fé, que ainda é tíbia, virá de per si firme e bem firme quando se vir, que se não gastam 

seis ou sete anos para aprender a ler, escrever e contar.  
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A instrução elementar será de todos, com raríssimas excepções, na geração   

presente, em nossos dias, se dispusermos dos meios que temos com muita fé, sem outro 

esforço mais do que uma vontade firme, abrindo escolas para adultos, nocturnas e 

gratuitas, nas cidades para os operários, para os aprendizes, para os criados de servir, e 

para todos que carecerem de instrução, tendo-as de instrução primária superior e 

tecnológicas,21 para quem souber ler; abrindo-as também nos campos de ler e escrever, 

de princípios de agricultura, de veterinária, de higiene, etc. Dêem-lhes outras 

denominações, tirem os foros gregos aos nomes das coisas úteis que convém ensinar a 

essa boa gente, se porventura for necessário, mas ensinem-lhas. Não lhe chamem 

cursos, conversem com ela, aprendam todos, mestres e discípulos, que se uns levam 

para casa o saber, os preceptores levarão indelevelmente gravada a doce convicção de 

que o número dos ingratos não é o maior; de que o reconhecimento é moeda corrente 

entre gente sincera, para pagar até o mínimo do que por amor de Deus, e com amor 

sincero se lhe der. 

Está bem demonstrado que existe ainda muito fervor para que esta grande obra 

se erga desassombrada na terra que está pedindo um monumento condigno do século. 

Para trabalhar nele não há governantes nem governados. É nossa, suem todos; as pedras 

serão Tebas, porque as harmonias são muitas a chamarem-nas; cada homem de bem é 

um Orpheu; todo aquele que ainda não tiver cruzado os braços pela desesperança poderá 

ser um Anfião. Animem-se reciprocamente, estes descobridores da nossa índia, da Índia 

que já agora é possível para nós, que o bom propósito é contagioso, e o cabo não é das 

tormentas, mas sim da boa esperança. Os Adamastores vão desaparecendo, como 

fantasmas de trevas à luz do novo dia. Fora imperdoavelmente pueril o julgar que os 

governos hão-de fazer tudo, e o povo nada. Governo e povo compõem a nação. Os 

esforços são recíprocos. A política é uma, é o bem geral. Trabalhe-se no monumento 

desta era, e cada um dos operários levará um passaporte para a posteridade. O Letes 

mudou-se em Jordão, e as suas águas são de apagar sedes, e santificar sequiosos. O 

simples particular, como o alto funcionário, todos podem ajudar ainda mesmo com a 

aprovação e louvor, que mais não seja, esta reedificação, não já de uma cidade, mas de 

todo o reino. 

Prossigamos com o argumento egoístico se assim lhe quisermos chamar. Não 

temer que o fruto se perca, por lhe querermos apressar a maturidade. Não é solípsismo, 

                                                 
21 Como a respeitável associação Industrial do Porto vai fazer, com aquela energia e seriedade que já 
caracteriza todos os seus actos e deliberações. O seu jornal só por si já era um grande serviço. 
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porque os filhos lá andam nas escolas, mas entretanto que os pais e os irmãos mais 

velhos as encontrem abertas por toda a parte. Com que prazer não as vimos nós já em 

terra que não é menos portuguesa do que esta,22 apesar das solidões do Oceano que a 

estão cercando, com que prazer e unção se não viam ali, chegada a noite, correrem para 

a escola. A luz que deslizava alegre e festiva daquelas casas evangélicas, parecia a que 

entre os rigores de Dezembro solta a igreja em noite de natal. Era noite de natal, todas 

as noites! 

Faça-se isto, que já temos andado muito. 

Abram-se escolas nas cadeias para os presos, que a conquista irá mais 

adiantada.23 Abram-se porém como deve ser nos quartéis. Eis o ponto que convém ferir. 

O enfermo precisa que se lhe empreguem todos os meios terapêuticos para que 

a cura seja radical. Não é idílio. É positivo, e tão positivo como os cálculos, como os 

algarismos, como o pão, como a vida real, como a felicidade pública, sobre o que não é 

lícito romancear. 

Das escolas populares podem fugir muitos por má vontade, por desleixo, por 

más sugestões, por necessidade de dar ordem à vida, porque os filhos querem pão, e ás 

vezes nem um salário de quarenta e oito horas de trabalho daria para sustentar num dia 

uma família proletária. 

Das escolas das cadeias, oxalá que fugissem todos; mas do mal, o menos. O 

Lasciate ogni speranza do Dante, já ali se não poderia repetir com verdade. 

Mas da milícia, pelas razões que apontámos em o nosso capitulo precedente,24 

quem fugirá? Quem não paga este tributo? Quem ao solver a dívida da pátria não 

encontrará bem-aventuranças nas riquezas que dali trouxer? Mais do que um pobre 

                                                 
22 A ilha de São Miguel que já conta doze destas escolas gratuitas e nocturnas. 
23 Não é nosso o alvitre. O mesmo fundador das escolas gratuitas em São Miguel, o sr. Castilho impetrou 
do governo de Sua Majestade o criar na cadeia do Limoeiro uma escola de leitura e escrita pelo seu 
método. O pensamento foi devidamente acolhido. A portaria do ministério da justiça de 29 de Setembro 
deste ano, assinada pelo Sr. Rodrigo da Fonseca Magalhães, é um documento que para o avaliar basta 
haver coração. — Leia-se:—Cópia. — Repartição da justiça. – Sendo presente a sua Majestade a Rainha 
o oficio do procurador régio da relação de Lisboa de 10 deste mês, com a representação em que o exímio 
escritor António Feliciano de Castilho se oferece a criar na cadeia da cidade; uma escola de leitura e 
escrita repentina, com mestre gratuito da sua escolha e aprovação: A mesma Augusta Senhora, 
reconhecendo os profícuos resultados que devem provir da ilustração dos presos, por meio tão fácil e 
pronto; Manda declarar ao referido procurador régio, que pode aceitar aquele generoso oferecimento, a 
fim de ter lugar o fim de que se trata, mas só de dia e separadamente, em cada uma das respectivas 
prisões, dando em seguida as providências adequadas, para que mantida rigorosamente a observância do 
regulamento de 16 de Janeiro de 1843, não se perturbe a policia da cadeia, nem se arrisque a segurança 
dos presos. — Paço, em 29 de Setembro de 1852—Rodrigo da Fonseca Magalhães.—Está conforme  —
José Maria Borges. 
24 Veja-se o número 46 deste volume (IX). 
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capote de munição, e algumas alfaias que acompanham a baixa, lhe aproveitará ao 

soldado a leitura tornada em necessidade o préstimo que houver adquirido no serviço. 

As escolas que existem para o nosso exército, fazem do homem soldado. As 

que sinceramente desejaríamos melhoradas, devem fazer do soldado homem. 

Voltaremos ao assunto. 

Luís Filipe Leite, Director da Escola Normal Primária de Lisboa. 

 

A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA NA INGLATERRA 

PARECE um paradoxo à primeira vista, o avançar que não há um caso que 

deponha contra o sistema. Mas o motivo é claro. O contacto e a familiaridade começam 

logo numa idade muito tenra e na casa de asilo, onde a moral é severíssima, a civilidade 

a primeira exigência, e onde finalmente se observam todas as regras e bons costumes 

que se aprendem no seio das famílias, e, talvez, mais exemplarmente. O sistema de 

separação adoptado nas escolas rurais de França, tem a experiência demonstrado ser 

deficiente ao passo que se tornaria inexequível no asilo inglês, porque seria absurdo 

sustentar uma separação, que desaparece ao abrir a porta da aula. O que é certo, 

repetimos, é que os mestres das escolas primárias na Inglaterra não têm apontado um 

único inconveniente contra o sistema. Concorrerá para este resultado a superior 

moralidade do povo inglês? Creio que não. 

As escolas abertas para especulação particular, as escolas católicas e 

Wesleygannas, e as escolas de manhã, concorrem poderosamente para a difusão do 

ensino primário. Todos sabem, que o princípio de associação na Grã-bretanha se presta 

com tanta vantagem às combinações engenhosas da filantropia e da caridade, como aos 

cálculos ávidos do interesse. Nem mesmo a sociedade poderia exigir outra coisa na 

minha opinião. 

As escolas de manhã foram instituídas pelos fins do século 18.° Apesar de 

existir uma lei que obriga os mancebos e crianças empregadas nas fábricas, e 

estabelecimentos de todo o género, a ir à escola um certo número de vezes em cada 

semana, ainda assim, as escolas de manhã são muitíssimo frequentadas; cursam-nas 

alunos de todas as idades, «Vêem-se ali — diz mr. Hantute — homens de trinta anos, e 

mulheres de quarenta, que assistem regularmente às lições. . Nota-se muitas vezes, que 

as pessoas encarregadas de ensinar, pertencem às classes mais elevadas da sociedade 

inglesa. A aristocracia mesmo não se envergonha disso. Em casa do reitor de Saint-
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Martin em Londres, encontrei eu um velho membro do parlamento, que gasta parte do 

seu tempo a ensinar na escola da manhã, e que na semana concorre com os seus 

esforços às lições dadas aos nobres no ragged-schools. » É uma boa acção, um exemplo 

edificante, que raro se pratica fora da Inglaterra, onde todos compreendem, que sem 

instrução não é possível um governo livre. 

Em tudo o que temos observado nesse quadro de uma sociedade, que corre 

para a escola, com mais ânsia do que na Roma antiga o povo para o circo, não se divisa 

a mínima influência directa do estado. A Inglaterra não tem ministério de instrução 

pública, nem o precisa. A lei, sempre em relação com os costumes e índole do país, 

deixa toda a latitude à iniciativa individual, que se exerce livremente sem protecção, e 

sem restrições. Este é o princípio absoluto. No entanto, em 1818, apareceram no 

parlamento numerosas reclamações contra o sistema, que revelava, da parte do governo, 

uma completa indiferença pela instrução pública. Estas reclamações, vigorosamente 

combatidas então pelo espírito anglicano, prevaleceram pouco e pouco. Em 1839 

instituiu-se o Comittee of council on education, conselho encarregado da educação 

popular. Desde então a acção do estado tem-se tornado mais sensível, e manifesta-se por 

subsídios, concedidos para a fundação e manutenção das escolas, e por um método de 

inspecções, que vigorando na metrópole, se estende a todos os distritos do Reino Unido. 

A inspecção não governa na escola; não entra nela, sem que se prestem a 

admitir o seu auxílio. Não dá, nem recebe ordens, limita-se a registar os factos, e dar 

conta deles. Rejeita religiosamente a susceptibilidade dos costumes ingleses, que 

instintivamente repelem a intervenção governamental, porque eles mesmos têm a 

iniciativa e força bastante para operarem sem o governo. 

Por outro lado, como o conselho superior não distribui fundos do estado senão 

aos estabelecimentos, que excitam a sua visita; compreende-se que o espírito de 

independência tende a tornar-se menos terrível, porque enfraquece na expectativa de um 

subsídio. 

Em 1846, o crédito anual votado pelo parlamento, e posto à disposição do 

conselho superior, não excedia a 100:000 libras esterlinas (450:000$000 réis) e hoje 

monta a 720:000$00 réis. Por esta cifra avalia-se a influência ascendente do estado nos 

progressos da instrução. Mas é preciso notar, que essa influência não se tem operado 

sem protestos. O velho espírito anglicano, cioso das suas prerrogativas, tem-se 

espantado e indignado, de ver os agentes oficiais penetrar nas escolas; a maior parte do 

clero repele um sistema, que julga uma usurpação. 
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Em1850, um numeroso meeting, reunido em Londres, votou, segundo o uso, 

resoluções, pelas quais era severamente estranhada a influência do estado nas coisas do 

ensino. Não é sem interesse notar, que há hoje em Inglaterra uma tendência pronunciada 

para uma espécie de centralização administrativa; começa-se a compreender, que a 

sociedade não deve abandonar-se a si mesma 

Em França, a centralização tem sido bastante útil ao desenvolvimento da 

instrução primária. Entretanto convirá não perder de vista a Inglaterra, pelo que respeita 

ao seu sistema de associação, que seria um auxílio poderoso aos esforços do estado 

neste importantíssimo ponto da governação de um povo. 

Não apresentamos este sistema para ser aplicado no nosso país; pode-se colher 

dele alguma coisa, e prova-se no fim de tudo, que as classes superiores da nossa 

sociedade poderiam dar um grande contingente para o desenvolvimento da instrução 

primária, em Portugal, a mais necessária por certo. É verdade que os hábitos e costumes 

da Inglaterra divergem absolutamente dos nossos; a religião que os ingleses professam, 

é diversa, também, e deve notar-se que a religião é a verdadeira origem dessa 

independência, que o povo inglês sabe manter diante da iniciativa governamental. 

Não nos pronunciámos pois absolutamente pelo sistema inglês, antes votámos 

pela influência directa do estado na ilustração pública, porque dela depende a 

homogeneidade de ensino, e sem esta nunca se conseguirá educar as sociedades para os 

elevados destinos da civilização. 

Entendemos porém que não devemos despregar os olhos da Inglaterra, onde o 

principio de associação, largamente desenvolvido, tem obrado maravilhas, forçando 

para que a nossa pátria, por meio daquele poderosíssimo agente, já que a acção do 

governo está provado ser insuficiente, saia deste estado de marasmo intelectual que nos 

envergonha perante a Europa civilizada. 
J. C. Harcourt. 

 

 INSTRUÇÃO POPULAR I    

QUEM, percorrendo os monumentos escritos de quase todos os povos 

modernos da Europa, comparar os sons como eles verdadeiramente são articulados, com 

a sua representação pelos sinais gráficos, mal pensará, que a escrita tem por fim 

significar rigorosamente os diferentes sons de que constam as palavras, e de que se 

compõem os idiomas. É para nós matéria quase de fé, se bem que somente conjectural, 
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que a escritura primitiva devia representar unicamente os sons que entravam nas 

palavras; posto que a verdadeira pronúncia das línguas orientais não tenha podido até 

hoje ser verificada por antiquários e filólogos, tudo leva a crer que no princípio houve 

um carácter fónico distinto, para representar cada som fundamental. 

Muitas letras do alfabeto grego, por exemplo, que nós hoje, na nossa 

ignorância da linguagem ática, confundimos no mesmo som, o Θ e T, que nós 

pronunciamos indistintamente como t, o Ω e O, a que damos colectivamente a 

pronúncia do o, é claro que serviam na ortografia grega para distinguir sons diferentes, 

que nós hoje não podemos discriminar, e que todavia não soavam do mesmo modo aos 

ouvidos delicados — teretes et religiosae aures do cultíssimo povo de Atenas. 

Herdeiros na linguagem de literaturas mortas e adulteradas pelo barbarismo da 

meia-idade, copiámos para as palavras corrompidas dos idiomas que hoje falamos na 

Europa, uma ortografia, que em muitos pontos se torna absurda, à força de ser escru-

pulosa. Na reconstrução clássica das línguas modernas, e, principalmente, nas que 

chamam neo-romanas, ou nas do meio-dia da Europa, esquecemo-nos de que à 

ortografia andava ligada, como parte essencial, a ortoépia e  a prosódia dos idiomas 

clássicos. 

Coisa notável, é desde o renascimento das letras, é desde o tempo em que mais 

escrupulosamente nos afadigamos a copiar do antigo, que a nossa ortografia é mais 

absurda, mais disparatada, mais contraditória, à força de ser mais correcta, mais polida, 

mais cortesã e mais clássica. 

Nas origens da língua europeia não foi ao casto idioma de Horácio e de 

Virgílio, que os nossos avoengos foram beber os elementos do nosso falar moderno -, 

provavelmente, quando as línguas neo-romanas começavam de propagar-se na Europa 

meridional, foram as invasões dos nossos antigos dominadores, quem forçou os nossos 

antepassados a aceitarem em parte a língua de estranhos, presente infausto, que significa 

sempre a ruína dum povo, e o sacrifício da sua nacionalidade. 

Na primeira elaboração dos idiomas europeus, é provável, é quase certo, que 

foram o latim rústico, o latim do povo, e principalmente os dialectos provinciais, que 

evidentemente os havia em grande número pelas várias regiões do mundo romano, as 

fontes donde jorraram os primitivos caudais da nossa linguagem moderna. Não foi ao 

princípio a musa greco-romana, que na decadência, na ruína do império despiu as suas 

vestes, e se despojou dos seus atributos para enriquecer e adornar com eles a musa das 

literaturas primitivas dos povos cristãos na Europa. 
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Não foi sobre a castiça e opulenta linguagem de Virgílio e de Tíbulo, que se 

calcaram os elementos das novas línguas bárbaras, com que nós tanto hoje nos 

vangloriamos. O latim daquelas épocas, corrompido, e mesclado de barbarismos pela 

sua união adulterina com as linguagens do norte, mal podia conservar a pronúncia 

correcta, elegante e harmoniosa, que não se coadunava com a laringe grosseira e com a 

intonação bárbara das hostes setentrionais. 

Palavras latinas, copiámo-las é verdade para os idiomas romano-góticos, mas 

copiámo-las desfiguradas na pronúncia, e escrevemo-las então como soavam a ouvidos 

pouco delicados, omitindo letras inúteis, e seguindo em tudo a simplicidade das regras 

da uma primeira construção. É por isso, que a ortografia portuguesa dos primitivos 

tempos é, sem duvida, posto que imperfeita, muito mais racional, e musicalmente mais 

correcta, do que a dos tempos civilizados. Muito tempo andaram, como todos sabem, 

em quase total esquecimento as genuínas leiras clássicas, só desenterradas do pó em que 

jaziam quase em fins da meia-idade. Latim que então se escrevia e deletreava, sabe 

Deus a custo de quantos sacrifícios para a boa gramática, e de quantas ofensas às 

austeras musas romanas, era latim de frades ou de legistas, que pouco influxo podiam 

ter no aperfeiçoamento das línguas europeias. Veio a renascença, e conheceu-se, que, 

com as linguagens barbarizadas e incompletas como estavam, pequeno voo poderiam 

tomar as literaturas modernas. Era chegada a vez de educar em exercícios viris os 

idiomas, que até então haviam crescido nos incunábulos da infância. 

Os primeiros que tentaram criar na Europa literaturas com sabor e gosto 

clássico, reconheceram, que a língua dos trovadores e menestréis, não podia atrever-se 

às empresas gigantes da imitação dos grandes modelos antigos. Os idiomas primitivos 

eram como palhetas, em que havia cores vivas, mas grosseiras, com que esboçar os 

quadros, por assim dizer de género, as sátiras, as fábulas, os contos, os romances, a 

xácara, as baladas, e todos os mais géneros poéticos em que se copiam as cenas familia-

res. Para quadros históricos, para a tragédia, para a epopeia, para a alta lírica, a língua 

era deficiente, e urgia procurar em fontes alheias os elementos da nova maneira de falar. 

Todas as riquezas e pompas, todas as superfluidades oratórias e poéticas da 

antiguidade clássica estavam patentes e conhecidas aos modernos cultores da literatura 

clássica. Virgílio, que simbolizava a epopeia romana, que era um modelo obrigado de 

todos os épicos modernos, oferecia-lhes, a par da invenção e da fábula, um tesouro 

inesgotável de estilo e de linguagem. Era razoável, que para enriquecer e adornar as 

línguas neo-romanas, filhas, ainda que bastardas e ingratas, da língua do Lácio, se 
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fossem pedir as alfaias e as jóias à opulenta mão, de quem haviam herdado os seus 

primeiros haveres. O latim entrou pela segunda vez nas linguagens modernas, não 

imposto pelo direito de conquista, senão invocado pelos aperfeiçoadores das literaturas 

meridionais. É desde então que data a segunda camada de palavras latinas no nosso 

idioma pátrio; é desde então que nós vemos o notável fenómeno de aparecer a mesma 

ideia representada por duas palavras, ambas elas semelhantes, ambas elas originalmente 

latinas; uma, porém, corrompida e contemporânea dos primeiros lineamentos da língua; 

a outra, genuinamente clássica e sem diferença alguma ortográfica em relação à palavra 

romana. 

Da palavra latina facticius fez-se pela corrupção, na primeira elaboração da 

língua portuguesa, feitiço. Mas a palavra romana lá aparece depois no remodelamento 

culto da linguagem, aportuguesada na palavra facticio, hoje nacionalizada nos nossos 

léxicos. Posição, derivada, com a corrupção indispensável da desinência, da palavra  

latina positio, só deu entrada no idioma português, com a segunda invasão, ou com a 

invasão literária e culta da latinidade nas letras pátrias. Postura foi o termo que, cor-

rompido do latim vulgar, entrou nos primeiros esboços da nossa linguagem nacional. O 

mesmo se pode dizer feito, palavra corrompida, e facto promiscuamente latina; auto da 

idade primitiva da língua, e acto de sua idade filosófica, metafísica, raciocinadora e 

literária. 

A existência das duas invasões romanas a modificar o elemento celta, púnico 

ou árabe, que formaram, porventura, o esqueleto, já hoje quase desfeito, da nossa antiga 

língua indígena, o facto da derivação bárbara e da apropriação literária dos termos e dos 

modos de dizer romanos, levam-nos a confirmar o que dissemos, de que nas idades 

primevas da nossa literatura, a ortografia teve de ser mais singela, mais fónica, mais 

consonante à prosódia e à ortoépia nacional, do que nos tempos em que tratámos de 

estabelecer filiações teóricas, e confrontes filológicos do idioma latino à língua matriz, 

de cujos despojos se enriqueceram as línguas neo-romanas. Se os primeiros trovadores 

da idade heróica da monarquia souberam traduzir nos caracteres gráficos da época as 

suas composições, se Gonçalo Hermigues e os seus confrades literários do nosso alvore-

cer poético, souberam escrever, não se prenderam do certo com os escrúpulos de uma 

rigorosa etimologia, e não respeitaram nos seus códices os direitos do y grego, nem as 

prerrogativas imperiais da ortografia romana. 
J. M. LATINO COELHO. 
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1853: VOL. X 

INSTRUÇÃO POPULAR II    

POR muito tempo a alteração das vozes latinas apareceu traduzida no modo de 

escrever dos tempos, e já depois mesmo que a cultura clássica chegara ao seu maior 

esplendor, com a ditadura literária dos quinhentistas, o romano menos escrupuloso não 

absolveria os pecados ortográficos, que ficaram eternizados nas páginas das edições 

impressas daquele tempo. Um clássico não escrupulisava de chamar a Virgílio, um 

Romão, (queria dizer um romano) nem julgava pecar contra a santidade das regras dos 

Petiscos ou Calepinos daquelas eras, cometendo a notável indiscrição de soletrar com 

um l só o venerável cognome de Túlio, ou de escrever chã e cruamente aver, 

decapitando sem cerimónia, e despojando do seu h monumental o verbo habere dos 

latinos. 

O remodelamento clássico da língua portuguesa não produziu pois 

imediatamente a ortografia etimológica, mas indirectamente apressou, trazendo a 

necessidade de reflectir no parentesco das duas línguas, na sua identidade em muitos 

pontos, e a necessidade pedantesca de dar à linguagem um colorido de erudição e de 

classicismo, vestindo as antigas corruptelas romanas com as vestes emprestadas de uma 

ortografia genuinamente clássica. 

Daqui resultou que mais e mais se foi a escrita afastando da prosódia 

geralmente recebida, e a língua portuguesa, quase única e indivisa, apresentando o 

fenómeno singular de não ter um só dialecto provincial bem caracterizado e distinto; ao 

passo que mantinha na palavra oral a sua unidade admirável, dividiu-se pela ortografia 

em dialectos bárbaros e absurdos, não de província a província e de aldeia para aldeia, 

se não de indivíduo para indivíduo; não de sábio para ignorante, não de letrado para 

idiota, senão de sectário desta escola para entusiasta daquela outra dentro do próprio 

circulo dos sabedores e literatos. 

Da exageração luxuosa da ortografia portuguesa nasceu a sua misérrima 

anarquia. Quiseram dar às palavras nacionais, pobre palavras, colhidas e truncadas aqui 

e acolá no léxico romano, todo o polimento, todo o culto arqueológico de palavras 

cientificamente derivadas, e tiveram em resultado a confusão e a desordem ortográfica. 

Quiseram vestir as palavras bárbaras com a louçania das antigas palavras romanas, e 

obtiveram por fruto de todas estas estéreis lucubrações a desarmonia mais injustificável 
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e irracional entre o som, que é a essência da palavra, e o sinal fónico que o deve 

textualmente representar na escrita. 

A nossa língua, rica de palavras herdadas naturalmente de Roma, opulenta 

com termos numerosos colhidos aqui e acolá no espólio das literaturas mortas, 

acrescentada com vocábulos, prudentemente nacionalizados pelos fundadores da 

literatura quinhentista, copiosa de frases e modos de dizer elegantes e singelos, racional 

na construção, melodiosa na prosódia, igualmente própria e experimentada para todo o 

género de estilos, desde o regrado da epopeia até aos arrojos da lírica, desde a narração 

conceituosa e concisa até à declamação luxuária e asiática, o idioma nacional, que seria 

uma das mais cultas, das mais populares, das mais universais línguas da Europa 

tivéssemos mais influência e poderio, e se mais território dominássemos na Europa, a 

língua portuguesa está dando e deu sempre ao mundo literário um documento único e 

inaudito, a essência completa de uma ortografia consentida, universalmente sancionada 

em todo o país. 

Variações radicais, profundas no modo de escrever têm-nas tido, tiveram-nas 

sempre as línguas mais artísticas construídas, mais afectuosamente cultivadas. Com os 

tempos a pronúncia varia em vozes idênticas; o tempo vai poluindo e aperfeiçoando as 

palavras e a alteração da ortografia vai seguindo de perto as variações forçadas da 

prosódia. As inscrições romanas das primeiras idades da república, a lápide de Duilius, 

ou o primeiro tratado de Roma com os cartagineses, não tiveram certamente a mesma 

ortografia, que distingue a língua de Lácio na idade florentíssima em que a musa 

romana cantou livre e desassombrada de todas as peias dos tempos bárbaros. Froissard e 

Commines, Montaigne e Rabelais não escreveram como Bossuet, e Fanelon, e Fanelon 

e Bossuet acharam Voltaire para lhes corrigir, ao menos as alterações à ortografia. O 

Saxónico Chaucer não é nem nas vozes, nem na escrita o inglês alatinado de Pope, nem 

a ortografia dos primeiros monumentos literários da língua inglesa é igual à de Byron 

ou de Tomás More. 

J. M. Latino Coelho 

 

INSTRUÇÃO POPULAR - III  

Das variações da ortografia em idades sucessivas e em períodos literários 

diversos, à desarmonia e à confusão da ortografia na mesma quadra literária, na mesma 

cidade, no mesmo tempo, nos mesmos livros, vai uma distância infinita. Modificar um 
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idioma, com as vozes e a sua representação fónica, é próprio de todas as literaturas e de 

todos os tempos. As palavras envelhecem, caem, rejuvenescem e ressurgem, segundo a 

engenhosa comparação de Horácio, e ninguém tem o direito de se insurgir contra uma 

geração porque acrescentou o pecúlio literário com algumas ideias novas, a que 

correspondem de necessidade novas e desusadas formas de dizer. Mas todas têm o 

direito de criticar e por em dúvida a racionalidade de um povo, a ilustração dos seus 

sábios e literatos, quando os vê autorizados continuamente com os seus escritos a 

bárbara desordem da ortografia; todos têm o direito de considerar muito longe da 

perfeição todo o idioma, que se não pode ainda, ao cabo de seis séculos de cultura e de 

trato continuado, amoldar em formas racionais, sujeitar-se rigorosamente a leis 

inexoráveis, e adaptar-se a um modo único de representar pela escrita a mesma palavra, 

constituída sempre por sons idênticos e invariáveis. 

Que a língua portuguesa viva, pela sintaxe e pela construção, num regime de 

liberdade imoderada; que todos os dias estejamos presenciando as mais flagrantes 

violações do génio da língua, em construções forçadas, em frases destituídas de cunho 

nacional; que diariamente tenhamos de lamentar a falta de uma gramática racional, e 

filosófica da língua portuguesa, que seja como o código do idioma nacional, e a 

expressão das regras que podemos colher da leitura conscienciosa de todos os nossos 

escritores, denota que a língua portuguesa escrita nestes últimos tempos, em milhares de 

jornais, de brochuras e de livros incolores e inspirados, vulgarizados mais do que nunca, 

prostituída até pelos desvarios e pelas prodigalidades da imprensa, esteja dando ao 

mundo o espectáculo de um idioma ancião, iniciando agora os primeiros tentames para 

se regularizar; tudo isso, damo-lo se querem de barato: mas não consentiremos que num 

tempo em que a língua é mais escrita do que falada, e mais impressa do que manuscrita, 

se mantenha uma ortografia múltipla, incoerente arbitrária, e tão anárquica, tão 

desordenada, que cada escrevinhador se arroga o direito de legislar sobre o assunto, e 

tão absurda, que por mais letrado e culto se tem o inovador que forceja por tornar mais 

disparatada a relação entre o som articulado e os sinais que o devem exprimir na escrita. 

De todas as línguas europeias, que nós, ainda perfunctoriamente, conhecemos, 

é a portuguesa a mais rica de fórmulas ortográficas, e, por consequência, neste ponto, a 

mais pobre de senso comum. 

Os sons fundamentais que constituem a palavra são quase idênticos no fundo 

em todas as línguas neo-romanas, o mesmo que nos idiomas que do teutónico trouxeram 

a sua origem. Não diremos que em todas as línguas cultas da Europa se tem seguido até 
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hoje a regra lógica de representar cada som com uma letra diferente, e de consagrar cada 

letra a um único som. Excepções, violações flagrantes desta regra se cometem a cada 

passo em alguns idiomas dos que mais cultos e aperfeiçoados se reputam. Mas ao 

menos nas próprias nações que mais profunda e mais irracional tornam a relação entre o 

som e o sinal fónico, nota-se a observância desta lei constante, implacável, de escrever 

cada palavra sempre de um modo invariável. 

A língua inglesa, das geralmente conhecidas, é a mais bárbara em ortografia. 

Aqui o luxo das letras inúteis atinge proporções verdadeiramente desanimadoras para o 

mais assisado ortógrafo estrangeiro. Um sinal único representa sons inteiramente 

dissemelhantes. Vedes naquela palavra aquele a exactamente igual ao que soletrais na 

vossa cartilha? Cuidado com a pronúncia dessa letra fatal e traiçoeira. Agora tê-la-eis 

como a, mas depois tereis de pronunciá-la como e, e logo depois como o. Vedes a 

palavra nigthe (noite)? Imaginais que se lerá como as letras o estão por si mesmas 

indicando? Pois enganais-vos; porque em primeiro lugar, o i que em muitos casos se lê 

como nós o pronunciamos, agora figura por ai, o g e o h são parasitas, que o ortógrafo 

escreve cuidadosamente, com o fim expresso de representarem um som que não existe. 

Um chinês que abrisse ao acaso um livro inglês e que visse a enorme quantidade de 

letras inúteis, um chinês tão avaro de caracteres supérfluos na sua escrita hieroglífica, 

dar-lhe-ia vontade de sorrir diante deste ridículo literário dos civilizadores oficiosos de 

todo o mundo 

Sabeis, lhe replicaria gravemente algum doutor de Oxford, ou de Cambridge, 

como conservador dos foros literários da sua língua, Sabeis por que há tantos caracteres 

parasitas na nossa escrita? É para conservar; arquivada nos monumentos escritos, a 

filiação etimológica das nossas palavras. Esta palavra nigth, que vedes escrita de um 

modo que vos parece irracional, derivou da voz nacht alemã. Ora é claro que desta vez, 

como quase sempre, os etimológicos perdem o seu litígio, porque a palavra inglesa, 

corrompida da sua matriz primitiva, conserva letras que na raiz original se não 

encontram. 

O absurdo nem tem ao menos por si uma sombra de razão. E contudo a 

Inglaterra, o país realmente revolucionário, remodelando em poucos séculos o seu viver 

e o seu crer, não se atreveu a desterrar e proscreveu a sua ortografia. Um povo que fez 

uma revolução para alterar essencialmente a religião do estado, e que em guerras e 

discussões religiosas originou a partir do cristianismo centenas de seitas e de 

comunhões diferentes, um povo que inscreveu o seu nome no livro dos grandes 
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revolucionários, escrevendo com o sangue de um regicídio, um povo que destrona reis, 

que inventou a indústria moderna, que se adjudicou a si próprio o império dos mares, 

que se constituiu o herdeiro forçado dos conquistadores transatlânticos, de quase todos 

os povos europeus, esse povo gigante, empreendedor, progressista, recuou diante de 

uma letra duplicada, faltaram-lhe as forças ao levantar a esponja humedecida conta o h 

isolado e mudo no meio de uma palavra saxónica. O lojista de Oxford Street, que 

economiza os minutos com mais afã e sordidez do que os guinéus, não escreverá uma 

carta de negócio sem cumprir com a mais impertinente etiqueta os preceitos da 

ortografia; o fabricante de Manchester não aporá nos pacotes do seu produto o bilhete 

da fábrica sem consultar primeiro os praxistas na dificílima prática da ortografia bretã. 

J. M. Latino Coelho 

 

INSTRUÇÃO POPULAR IV      

Este quadro depõe muito pouco ligeiramente a favor da ilustração dos ingleses 

em assuntos de língua. Mas ao menos louvou-se esta nação, original em tudo, porque 

mantém a unidade ortográfica no meio das suas próprias incoerências. Ao menos 

conseguiu regular o absurdo, e tornar sistemática e uniforme a falta de lógica. Todos os 

livros, todos os jornais, todas as publicações, são aferidas na ortografia por um padrão 

comum, e os filólogos ingleses têm minorado os inconvenientes de uma ortografia 

estulta, compondo dicionários, onde a par da ortografia correcta se explica 

minuciosamente a pronúncia de cada termo, e spelling books, onde as regras da boa 

pronunciação e da leitura correcta se acham dadas com exactidão possível no meio de 

um caos de sons e de signos fónicos. 

Depois da ortografia inglesa segue-se, jamais perfeita, posto que ainda muito 

extravagante, mas sempre invariável, a ortografia francesa. Aqui já se notam menos 

caracteres inúteis. São apenas as letras finais que se suprimem (nem sempre) na 

pronunciação; são os ditongos que exprimem sons diferentes dos que as letras 

correspondentes deveriam representar. E uma perfeição notável se observa na ortografia 

francesa. É o cuidado de marcar exemplarmente pelos acentos os sons diversos que 

correspondem a uma idêntica vogal. 

Depois da língua francesa são, sem dúvida, as mais correctas e mais cultas em 

ortografia as línguas do norte, aquelas que sendo, por assim dizer, ante-históricas, e não 

derivadas de idiomas estranhos, escaparam à influência simultânea de muitas linguagens 
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heterogéneas. Do alemão, do sueco, sei eu que se não são perfeitamente escritas, têm ao 

menos na ortografia mais visos de senso comum do que o idioma britânico, filho ingrato 

de mãe teutónica, a quem tem ido sucessivamente renegando e descrendo, para ir 

mendigar e render preitos a literaturas e a idiomas antipáticos à sua origem. O sueco, 

que é uma língua germânica, em grande parte, moldada pelo alemão, mas muito mais 

corrompida, demudada e afastada da origem germânica do que o alemão vulgar, o sueco 

apresenta na sua ortografia muito menos regularidade do que a língua tedesca. No 

alemão, porém, quase todas as palavras se escrevem como devem pronunciar-se; não há 

letras que se omitam na pronúncia, depois de as haver, com um escrúpulo pedantesco, 

traçado na escrita. Os ingleses depois de escreverem uma palavra, engolem-na 

sofregamente ao proferi-la. Os alemães escrevem-na e deletream fleumaticamente todos 

os caracteres. Verdade é que a ortografia não pode ser correcta, e a razão é que a língua 

germânica tem sons para os quais não existem sinais no alfabeto comum. Milita aqui, 

como em todas as línguas modernas, a razão capital da flagrante desarmonia entre o 

som e o sinal fónico. É que nós os campeões da idade moderna, com brios, com arrojo, 

com inteligência, e com génio para quebrarmos os moldes da sociedade antiga, para 

repelirmos o jogo das gerações que já foram, e para tentar veredas novas e 

desconhecidas a nossos avoengos, mantendo-lhe escrupulosamente guardado o tesouro 

do alfabeto. Herdámos dos romanos um alfabeto insuficiente, e não ousámos 

acrescentar-lhe os caracteres de que carecemos, nem proscrever os que de nada nos 

servem hoje. Escreveram os romanos com vinte e cinco letras sons diversíssimos dos 

nossos. Pois escrevemos nós também com esses vinte e cinco caracteres as palavras dos 

nossos idiomas. Eis a razão por que não é o alemão ainda hoje uma língua de ortografia 

racional. E contudo é antes da italiana, e porventura da espanhola, aquela em que menos 

disparates se encontram entre a pronunciação e a escrita. 

A espanhola já foi como a nossa abundantíssima no escrever. Também por lá 

vogou a mania anti civilizadora dos etimologistas e dos filólogos. Também lá quiseram 

manter intemerata a honra do h romano, e as regalias imperiais ao ph e às letras duplas; 

muito tempo andou o povo, a quem o escrever bem mais aproveita, divorciado em 

ortografia com os sábios letrados, e, afinal, veio a emendar-se o erro de escrever letras 

supérfluas para marcar que no latim havia um som no lugar ocupado pela letra muda. 

Não foi completa e racional a revolução efectuada na ortografia castelhana; mas ao 

menos a sua simplicidade compensa de sobra o defeito de não estar ainda a ortografia 

assente nas suas bases verdadeiras e racionais. Se ainda lá competem a disputar som 
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idêntico o g e o j, se ainda o som do nosso lh se escreve absurdamente ll, ao menos 

consumou-se a expulsão das letras duplas, que é para os etimologistas e sabichões o que 

foi a extinção dos jesuítas para os santanários, a pedra de escândalo e tema obrigado de 

trivialíssimas declamações. 

O italiano é a meu ver a mais perfeita de todas as línguas modernas, 

ortograficamente consideradas. Proscrição quase geral do h, letra predilecta dos 

filólogos por ser a que nada exprime; proscrição geral do y grego, desta letra 

aristocrática, privilegiada, elegante, quase coquette para os etimologistas rigorosos, letra 

que imprime ao vocábulos um sabor ático, e que põe em relevo a origem helénica do 

vocábulo mais descorado e mais pífio; letra dobrada só quando a pronúncia o exige, eis 

as condições gerais da ortografia moderna italiana. É perfeita? Do mesmo nenhum. Não 

é, não o pode ser, enquanto se não adoptarem os sinais próprios para representar os sons 

que têm as vozes da família neolatina, e que os romanos não proferiram nunca no seu 

idioma. 

Analisemos agora detidamente as imperfeições, os defeitos, os erros capitais 

da nossa ortografia. 

Dois erros capitais noto eu no nosso modo de escrever. Primeiro não termos o 

.sistema fixo; segundo, não corresponderem geralmente as vozes que proferimos às 

letras que na escrita vulgarmente se empregam. 

Erro é, e grande, o escrever diverso do que há-de ler-se, se se pronuncia; mas 

erro é também grandíssimo, pois que escrevemos mal, não escrever sempre do mesmo 

modo. 

Escrever o quando a voz soa u, e, quando a voz diz a, s, quando deveria ser z, 

ninguém o desculparia em gente sensata e civilizada. Mas escrever agora o e logo u na 

mesma sílaba do mesmo vocábulo, escrever hoje assim, amanhã de maneira diferente; 

escrever um sábio com tais letras, e outro com diversas, vozes que ambos igualmente 

proferem, é o que excede toda a anarquia de uma língua, é o que lhe imprime os sinais 

indeléveis de uma barbárie mal disfarçada pelos primores da mais pomposa e eloquente 

dicção 

Escreva-se embora um som com a letra que deve e se diz representar som 

diverso, mas haja coerência, haja unidade, haja simetria, haja sistema no modo de 

escrever. Se quereis que tal palavra se escreva com letra dupla, para certificar a todos 

que ali existe uma reminiscência romana, não poupeis uma letra nuns casos, quando a 

estais desperdiçando em casos idênticos 
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Mas é o que não vemos praticar-se ainda entre os doutos. Abri três livros de 

escritores distintos, e indagai se é a mesma língua que ides ler. Um escreveu intrar, por 

exemplo, outro escreveu entrar. Um escreveu rico, dito, outro ricco ditto, dobrando 

letras, que nem têm sequer a pueril desculpa do latim.  

Isto é pelo que toca às classes elevadas da literatura; isto é o que se nota entre 

eruditos e literatos; isto é o que acontece entre pessoas que podiam ao menos assentar 

por uma vez se a etimologia latina autoriza apenas um modo de escrever, ou se é razão 

demasiado larga para justificar as mais disparadas ortografias. Ajuíze-se por aqui o que 

irá pela baixa plebe literária, pela gente indouta, e pela que do latim só sabe que é a 

língua do Breviário. 

Jornais e livros são quem pode ditar soberanamente a lei em assuntos de letras. 

E todavia a anarquia da língua é ameaçadora em livros e em periódicos. A ortografia 

nenhuma. O jornal do ministério escreve de um modo. O jornal democrático segue uma 

ortografia sua. O jornal legitimista até nisso parece respeitar as tradições da monarquia 

velha. O escritor do artigo de fundo escreve desta sorte, o folhetinista desta outra. E com 

razão se pode afirmar, depois de tudo isto, que a língua não existe formada, e que a 

nação portuguesa escreve em mil dialectos desconchavados e absurdos, que poriam a 

tormento um estrangeiro, que tentasse aprender o idioma de Camões! 

J.M. Latino Coelho 

 

INSTRUÇÃO POPULAR – V      

Ortografia Portuguesa 

Uma língua só pode dizer-se que existe formada desde que as suas fórmulas 

escritas têm chegado a ser geralmente consentidas e respeitadas. Na língua falada, na 

língua das multidões, no idioma popular e doméstico, poderá tolerar-se, sem os 

sancionar, os absurdos gramaticais e os solecismos, as frase incorrectas, os erros de 

regência e de concordância, e poderá admitir-se por excepção as variantes de pronúncia 

para o mesmo termo a significar constantemente a mesma ideia. Proscrever os dialectos 

de uma língua num país pouco extenso, decretar a homogeneidade do falar para um 

povo inteiro, como se proscreve por um decreto a adopção de uma moeda comum, e o 

uso exclusivo de uma medida única, seria tão impossível como ridículo. Por civilizada 

que esteja a nossa pátria, por confundidos que estejam num tracto e conversação mais 

intima as províncias mais remotas, mas rebeldes à linguagem polida da corte, e mais 
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fanaticamente entusiásticas dos provincialismos inveterados, nunca será possível 

conseguir, que o minhoto perca a afeição exagerada que hoje professa à pronunciação 

nasal, e que deixa de corromper a entonação e o acento cortês pela proximidade de um 

dialecto castelhano, pouco simpático aos ouvidos delicados. Enquanto o lisbonense 

pronuncia com a amenidade do idioma da corte os rr, o beirão e o minhoto continuarão 

a convertê-los pertinazmente em bb. Estas diferenças às vezes essenciais, na pronúncia 

dos termos de uma língua, esta multiplicidade de dialectos, que retalham um estado 

numa variedade de pequenos países, longe de dificultarem as relações internas de um 

país, servem como que a romper a monotonia dos costumes, a animar pelos contrastes a 

vida popular, e a matizar a língua com uma multidão de variantes, que enriquecem o 

idioma geral em vez de o fraccionar e empobrecer. Os estados mais energicamente 

centralizados, os países mais unitariamente constituídos, os povos mais estreitamente 

ligados pela identidade de tradições, pela semelhança de costumes, pela unidade de 

fórmulas políticas, pelo sentimento religioso e pelo espírito de indivisa nacionalidade, 

são os que mais vezes oferecem o exemplo de acatarem menos a língua oficial, e em 

que as diversas províncias se emancipam da tutela do estado, para continuarem a falar a 

língua, embora rude, embora menos culta, dos seus antepassados. A França como estado 

único, há tantos séculos, tem maior diversidade de dialectos do que a Alemanha, sempre 

dividida em estados independentes, rivais, e por vezes implacáveis inimigos. A Espanha 

com a sua monarquia, e monarquia fundida nos moldes do despotismo de Carlos V e 

Filipe II, conta ainda hoje com mais idiomas distintos e mais dialectos essencialmente 

diferentes do que a Itália, país sem conexão política, sem fraternidade social. A 

civilização tem progredido rapidamente em França, escritores justamente celebrados na 

Europa, e venerados em todo o mundo se têm sucedido, legando uns aos outros a 

gloriosa herança do purismo de Bossuet e de Racine, a língua oficial, a língua escrita, a 

língua parisiense tem-se esmerado em fórmulas elegantes de dizer, tem-se arrogado a 

proeminência indisputável de ser o idioma de l’esprit, a língua predilecta da eloquência 

moderna, o idioma da brilhante poesia de hoje, a linguagem da civilização e da 

humanidade, a língua dos parlamentos e dos salões, a língua da ciência e do romance; e 

todavia o gascão não abjurou ainda da sua pronunciação patriarcal, nem o picardo cedeu 

ainda aos epigramas do discreto parisiense, nem os dialectos humildes e grosseiros do 

norte e do meio dia da França se pejaram de viver e durar ao lado do idioma aprimorado 

e elegante do país. 
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Pedir pois em Portugal o nivelamento de todos os órgãos vocais e a sujeição 

absoluta de todas as linguagens provincianas ao despotismo linguístico da capital, seria 

intentar o absurdo de parodiar na centralização dos costumes populares a uniformidade 

e a monotonia administrativa. Fique-se o beirão e o minhoto com o seu v a substituir o 

b, fique o português do norte com a sua pronúncia nasal pouco simpática aos ouvidos 

exigentes do lisbonense, mas não se tolere, não se aprove até esta anarquia que faz da 

língua escrita dum povo civilizado uma espécie de algaravia irregular, e de jargão 

ininteligível. Sejam mil os dialectos falados, mas seja uma e única a língua nacional 

escrita. 

Em Espanha não se fala em toda a parte esta língua formosa, e que só bem 

pronunciam os castelhanos. Na Andaluzia predomina um dialecto áspero, com evidentes 

vestígios da pronúncia gutural dos árabes. Nas Astúrias não se fala como na Galiza. A 

língua catalã é essencialmente diferente da castelhana. O vasconço é tão distinto do 

castelhano, que até nem pertence à mesma família, sendo este uma pura derivação do 

latim, enquanto que o primeiro é um idioma em que predomina o elemento céltico, ou 

gaélico. Apesar disto, apesar destas diferenças capitais, note-se a uniformidade que 

domina hoje a língua castelhana, veja-se como todos a escrevem do mesmo modo; e 

como o catalão, o galego, o andaluz, o navarro, e o biscaínho respeitam e seguem 

constantemente as fórmulas escritas de uma língua consagrada por tantos monumentos, 

e ultimamente regularizada pelo impulso da academia espanhola, e pelo concurso e 

adesão de quantos escritores enriquecem cada dia a copiosíssima literatura espanhola. 

Se em França se visse um jornalista, nascido e educado em Languedoc, ou na 

Picardia, estampar um artigo com uma ortografia disparatada e original; se se visse, o 

que entre nós é frequente e regular, três escritores nascidos na capital, educados nos 

mesmos centros de instrução, escrevendo no mesmo tempo, nas mesmas cidades, para o 

mesmo público, escrever cada um deles a mesmíssima palavra com caracteres diversos, 

a Europa inteira teria direito a imprimir na fronte do povo mais culto, mais espirituoso, 

e mais eminentemente sistemático de todo o mundo o ferrete que compete aos países 

bárbaros da terra. É que em França há uma Academia que, fundada pelo cardeal 

Rechelieu para engrandecer e opulentar a língua dos Racines e dos Montaignes, tem 

sabido elevar-se, pelo esplendor dos nomes que ali têm sempre figurado, à altura de 

corpo literariamente legislativo, cuja majestade o povo todo respeita, e cujas decisões 

encontram uma sanção, e uma obediência voluntária em todo o povo francês. Aquela 

nação tão ciumenta, tão zeladora da sua independência; aquela nação que há sessenta 
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anos fez uma revolução quase anual para sacudir o jogo dos governos de todas as 

denominações e de todos os princípios; que se insere contra o trono feudal para lhe 

substituir a realeza revolucionária; que exterminou quase uma dinastia para fundar o 

reino da convenção; que derrubou a convenção para viver sob o regime do directório; 

que proscreveu o directório em nome do consulado; e que proclamou o império em 

nome da glória e da conquista; esse povo, que há tantos anos rola, sem nunca o 

despenhar, o rochedo de Sísifo do despotismo, e que veleja por um mar de sangue em 

demanda da suspirada liberdade; pois esse povo que ri do prestígio das coroas; que 

desafia o poder das baionetas; que repele em toda parte a autoridade; que obedece 

protestando sempre insofrido em nome da sua soberania; é o próprio que se curva 

reverente e submisso a aceitar a suprema ditadura que nas letras se arreigam os próceres 

da inteligência e os cesares do talento! 

J. M. Latino Coelho. 

 

 

INSTRUÇÃO POPULAR –VI     

Aqui em Portugal, obedece-se ao primeiro pigmeu que empunha uma vara de 

juiz pedâneo, treme-se diante do primeiro tiranete de melodrama, que embraça a toga 

administrativa. Só se desdenha a autoridade, quando é exercida pelos homens de 

ciência, e pelos únicos privilegiados do mundo, os favoritos do génio e da ciência. Mas 

em parte o povo merece indulto pelo seu rude e selvático desprendimento de todas as 

fórmulas e ritos literários. 

Os poucos homens de letras que se contam no país vivem demasiado 

embevecidos na sua própria contemplação, no cuidado insano de recatarem e 

acrescentarem o seu pecúlio de glória; vivem demasiado entretidos com rivalidades e 

malquerenças, para lançarem, do seu olimpo de vaidades, uma vista indulgente e 

benévola sobre isto que eles poderão chamar as questões do j e do i romano. O país é 

um teatro demasiado pequeno para tantos actores. Crêem que não há louros em Portugal 

com que se enramem coroas para tantos que sequiosos as anseiam. Isolar-se 

sistematicamente; deprimir e envilecer os émulos que a par de cada um avançam no 

mesmo estádio; enflorar os lauréis com os florões roubados da fronte dos antagonistas; 

fugir da associação literária para a sombria independência do indivíduo; e rejeitar com 

uma sobranceria criminosa toda a iniciativa civilizadora que parta de um escritor rival; 
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eis aí os defeitos que, amesquinhando o carácter de boa parte dos nossos homens de 

letras, tornam impossível a sua influência colectiva, e a autoridade das corporações 

literárias em Portugal. Em Portugal há literatos, mas não há literatura. Há escritores que 

se desdenham paternalmente, mesmo quando se plagiam. Se um escrever uma palavra 

de um modo, será razão autorizada para que o outro a escreva de modo diverso. Se um 

propõe uma ideia, outros entendem que essa proposição é um ataque à sua 

preeminência, e uma acção hostil que justifica plenamente uma oposição desordenada e 

caprichosa. E para cúmulo da miséria, a academia real, que para ciências não serve, que  

para letras é parcimoniosa, nem ao menos quer ter o mérito de regularizar a parte 

mecânica do idioma nacional, legislando e propondo a aprovação pública de um sistema 

racional de ortografia pátria. Apesar da reforma ditatorial, que assustou um momento o 

mocho cego e paralítico da antiga academia, esta veneranda corporação, sacudida no ar 

pela mão do seu reformador, entornou às ondas o pó secular que a deslustrava, e 

volvendo bem depressa ao seu repouso hereditário, recebeu de novo a poeira 

monumental que novamente lhe veio repousar na superfície. A academia não existe. 

Existem académicos. Existem distintos escritores e poetas; existem profundos 

geómetras; existem experimentados naturalistas; existem médicos de incontestável 

reputação. Mas esses sábios, esses literatos, esses poetas, são membros da academia, e – 

paradoxo incrível! – nada têm com a caquéctica e impotente academia. Quase todos são, 

senão jovens, ao menos no vigor da virilidade, e na quadra mais activa, mais fecunda, 

mais inventiva de uma vida intelectual. E, todavia, ao sentarem-se nas poltronas 

adamascadas da veneranda assembleia, parece que a inteligência se lhes anuvia, e que 

admirados de se verem num recinto consagrado desde largos anos à esterilidade ou à 

inépcia, se tornam daquele torpor beatífico, que faz desde muito tempo o carácter 

proverbial e cómico de um académico português. 

Mas, pois que a academia se não resolve a tomar perante a opinião pública o 

carácter venerando de primeira corporação letrada do país, por que não se congregarão 

fora do recinto da academia os primeiros escritores de Portugal; por que não chamarão a 

si todos quantos na nossa terra prezam a glória das letras pátrias; por que não celebrarão 

uma assembleia destinada a regular por uma forma simples, racional e sistemática, a 

desordenada, a deplorável ortografia de uma língua tão perfeita, tão melodiosa, tão 

cultivada, tão literária como a nossa? 

Não advogamos aqui, por agora, a adopção deste ou daquele sistema, nem 

damos, por ora, a preferência a tal ou tal posição das poucas que se hão feito para 
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harmonizar e simplificar a escritura do nosso idioma. Discuta-se, litigue-se livremente, 

desassombradamente o melhor princípio a seguir na ortografia. Entre os dois sistemas 

exclusivos e opostos, a rigorosa etimologia e a representação fónica das palavras, 

ponderem-se as razões de preferência, meditem-se as vantagens e facilidades relativas; 

mas trabalhe-se por adoptar um sistema único, e comprometam-se todos os que prezam 

letras com os que as ilustram e acrescentam na nossa terra, a obedecerem religiosamente 

às decisões da maioria.  

Há já tema definido para discussões de assembleias, e para polémicas literárias 

em jornais. O nosso amigo António Feliciano de Castilho, promotor incansável de tudo 

quanto interessa à máxima ilustração do povo, tem para apresentar uma proposta de 

extrema simplificação para a ortografia portuguesa. Não encareceremos, por ora as 

inúmeras vantagens deste método proposto. Não anteciparemos opinião sobre o sistema 

do senhor Castilho. Limitar-nos-emos, por agora, a expor simplesmente as bases em que 

se funda. 

O sr. Castilho parte do princípio incontestável de que cada som simples e 

distinto deve ser representado por um sinal único. É a escrita fónica em toda a sua 

simplicidade, em todo o seu rigor. 

É claro que a aplicação deste princípio depende essencialmente de se haver 

fixado para cada palavra a pronúncia verdadeira que lhe corresponde, e de se haver 

adoptado previamente como pronunciação, por assim dizer, oficial e culta, a que se 

segue entre a gente douta e que mais timbra na elegância e pureza do falar. O 

provinciano poderá seguir nas suas famílias as corruptelas da pronunciação; poderão o 

minhoto e beirão trocar o v em b, e reciprocamente; mas no escrever as palavras hão-de 

sujeitar-se à pronunciação civilizada e cortesã, à que serve de padrão por onde se há-de 

aferir a unidade da língua pátria. 

Discorrendo por todos os sons e articulações que a língua portuguesa pode 

oferecer, o Sr. Castilho distingue, por uma análise reflectida e por uma observação 

minuciosa, os sons vogais simples de que a língua portuguesa se compõe. 

Assim, começando pelas vogais, o Sr. Castilho nota no a dois sons distintos: o 

de a na palavra pá, e o de a na palavra para. Para o e encontra três sons diferentes; o 

primeiro aberto como em pé, o segundo mais fechado como em lê, o terceiro mais surdo 

ainda como em ferir. O i tem um som único como em vi. O o tem um som aberto como 

em pó, e um som fechado como em avô. O u apresenta um valor único como em tu. 
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Mas correlacionados com os valores do que vulgarmente se chamam vogais, 

há ainda outros sons simples, e vogais que resultam de se expelir o ar, compelindo-o 

para as fossas nasais, do que resulta parecer o som sair pelo nariz. Estas vogais são 

como o a de lã, como o e de tenda, e como i de fim, como o de som, como o u de um. 

Estas vogais chama-se nasais, ou mais propriamente como as apelida o Sr Castilho, 

vogais nasaladas. 

Descobertos assim os sons elementares que entram na composição de todas as 

palavras portuguesas, o Sr. Castilho propõe que cada uma delas seja representada por 

um sinal, por uma letra que exclusivamente lhe pertença. Como não tenhamos no 

alfabeto romano caracteres suficientes para exprimir todos os sons, propõe o Sr. 

Castilho o que em parte, ainda que sem sistema e sem regularidade, se segue hoje na 

ortografia, ou antes nesta detestável cacografia da nossa língua, e em parte do que já em 

tempos remotos usaram os nossos escritores no ortografar as palavras portuguesas. 

O primeiro som de a, o mais aberto, representa-se por á acentuado, o segundo 

por a simples. O primeiro som de e por é acentuado, o mais surdo por e singelo, e o 

médio por ê, com o acento que chamamos circunflexo. O i seja sempre expresso por i; o 

o aberto por ó acentuado, o fechado por o ou singelo, ou acrescentado com o acento 

circunflexo. O u, finalmente, quando for breve como em viu, com um u simples, quando 

longo como em baú, com um ú acentuado.  

As vogais nasais escrevem-se como os sinais das vogais primitivas, impondo-

lhes o acento nasal ou til (~); deste modo ã, ẽ, ĩ, õ, ũ, como em lã, tẽda, fĩ, sõ, e ũ, como 

se acha impresso nas edições antigas dos nossos clássicos. 

Não é só a isto que se reduz a proposta do Sr. Castilho. Não basta por em 

prática estas duas leis ortográficas que o Sr. Castilho formula. É necessário escrever 

como se pronuncia, e para conseguir este resultado torna-se imperiosamente necessário 

que se proscrevam: 1.º todos os valores intrusos e absurdos em que as letras vogais têm, 

por abuso e ignorância de escrevedores, andado de posse indisputada; 2.º que um som 

único se exprima sempre na escrita por um sinal único e exclusivo. 

Achados os sinais que representem os sons, ou vogais, é mister buscar para as 

articulações ou consoantes caracteres apropriados. 

Discorrendo pelas articulações da língua portuguesa o Sr. Castilho acha como 

articulações distintas as seguintes: 1.º b como em bola; 2.º c com o valor que tem em 

café; 3.º d como em dó; f como em fé; g com o valor forte ou áspero que tem em gala; 

6.º g com o valor brando que tem em gelo, ou j com o valor que tem em jura; 7.º o l 
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com o valor que tem em li; lh com o valor que tem em palha; 9.º m com o valor que tem 

em mó; 10.º n com o valor que tem em nó; 11.º nh com o valor que tem em vinha; 12.º p 

com o valor que tem em pó; 13.º r forte com o valor que tem em rã; 14.º r brando com o 

valor que tem em ara; 15.º s com o valor que tem em só, ou com o valor dos dois ss de 

missa, ou com o valor de c em moço; 16 t com o valor que tem em Tejo; 17.º v com o 

valor que tem em vara; x com o valor que tem em xarope, ou com o valor de ch em chá; 

19.º z com o valor que em zelo, ou com o de s em casa. 

Dezanove são pois as consoantes ou articulações: o primeiro som exprime-o 

sempre o Sr. Castilho por b; o segundo sempre por q, desprezando o c por ter dois 

valores segundo a ortografia antiga, como em cão e cêdo; o 3.º por d; 4.º por f; o 5º. 

sempre e exaustivamente por g, escrevendo, por exemplo, sempre, gála e gia, (em vez 

de guia); o 6.º por j sempre, como Júlia, jeira (em vez de geira); o 7.º por l; o 9.º por m; 

o 10.º por n; o 12.º por p; o 13.º ou o valor forte do r, por um r; o 15.º sempre s, de 

modo que com s se hão-de escrever sol, mása (em vez de massa) e môsa, (em vez de 

moça); o 16.º por t; o 17.º por v; o 18.º sempre por x, de modo que com x se escreva 

xarópe e xá, (em vez de chá); o 19.º por z sempre, de sorte que com z se há-de escrever 

zoilo e casa. As articulações 8.ª, 11.ª 14.ª são as que restam representar. O valor lh não é 

mais do que uma modificação particular do l e o nh é igualmente uma modificação 

especial do n; o r forte tem muita relação com o r brando, e tanta que na nossa e em 

muitas outras línguas pelo mesmo sinal se representa. 

 Os castelhanos representando a articulação n por este sinal entenderam desde 

muito cedo, que assim como a articulação nh é uma modificação do n, assim também o 

sinal para exprimir aquela devia resultar do sinal fónico desta, com uma ligeira 

alteração; este sinal é o n com til (~). O Sr. Castilho adopta igualmente o ñ para a 

articulação nhe por analogia adopta o sinal ( Ĩ )e em vez do sinal antigo lh para a 

articulação l molhada. E por idêntica razão empregaremos o sinal ř[com til (~)] para 

exprimir o r forte. 

No alfabeto racional do Sr. Castilho as vogais são pois – á, a, é, ê, e, i, í, o, u, 

ã, ~e, ~i, o u, ã, ~e, ~i , õ, ~u; as consoantes ou articulações – b, q, d, f, g, j, l, ~l, m, n, 

ñ, p, r, ~r, s, t, v, x, z. Com estes trinta e três sinais se exprimem racionalmente todas as 

palavras. Vêm a ficar proscritos por inúteis, o c, o h, o k, e o y grego, que tem na nossa 

língua o mesmo valor do i romano. 

Eis aqui pois as bases fundamentais do sistema ortográfico do Sr. Castilho. 

Não progrediremos em mais amplos desenvolvimentos, porque nos levariam muito 
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longe do nosso principal assunto, que se reduzia a tornar palpável o estado lastimoso da 

nossa ortografia, única desordenada e irregular de quantas se conhecem na Europa, e 

chamar sobre a sua reformação a atenção dos homens que podem e devem interessar-se 

pelas coisas literárias, e a propor como matéria de discussão para a imprensa um 

projecto, que, ainda quando não tivesse a seu favor a autoridade de um grande nome, a 

sensação do raciocínio, serviria como de tema a um debate, de onde pudesse nascer,  

senão a melhor ortografia, ao menos um modo uniforme e nacional de escrever a língua 

portuguesa. 

 J. M. Latino Coelho 

 

A CRECHE        

CRECHE é uma palavra francesa, que talvez pouco se acomoda à índole da nossa 

língua, mas que é difícil substituir por outra, que exprima o que ela exprime depois que 

a caridade a adoptou para significar uma das suas mais belas obras. 

Mr. Marbeau foi o fundador da creche em 1844. O seu fim principal, como ele  

mesmo disse, era procurar aos meninos um ar puro, alimento são, apropriado à sua 

idade, uma temperatura conveniente, a limpeza, os cuidados assíduos; dar às mães a 

liberdade do seu tempo, dos seus braços, e fazer com que se pudessem entregar ao 

trabalho sem estorvos e sem inquietação. 

O seu primeiro ensaio foi o de doze berços na rua de Chaillot em Paris, a 14 de 

Novembro do referido ano. Só dez destes berços estiveram ocupados os primeiros seis 

meses, e a despesa foi muito pequena, porque a alimentação das crianças é baratíssima. 

À semelhança daquela, outras creches se foram estabelecendo; e a de S. Filipe de Roule 

passou a ser considerada a creche modelo. O seu pessoal administrativo era composto 

de um comité superior de homens, que se ocupava dos interesses gerais, das receitas e 

das despesas; e de outro, composto de senhoras, as quais de entre si elegiam uma 

presidente, uma vice-presidente,  secretaria e tesoureira. 

Todos os dias, havia na creche uma visita oficial de senhoras, e outra de 

médicos, que a este serviço gratuitamente se ofereciam. 

As mulheres encarregadas do serviço interior ganhavam um franco e quatro 

centésimos por dia, e eram vestidas de uma maneira decente e uniforme, à custa da 

creche. 
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Elas abriam-na ao romper a manhã, fechavam-na à entrada da noite. Eram 

obrigadas a conservá-la sempre limpa, a lavar, a vestir as crianças, a preparar-lhes a 

comida, a ministrar-lhes os remédios, e até, quando era necessário, a lavar-lhes e a 

enxugar-lhes as roupas. 

A despesa ordinária de uma creche, de vinte a quarenta meninos, não excedia a 

quarenta e cinco centésimos por dia, para cada menino. Para ela, concorria cada uma 

das mães com vinte centésimos diários; o que diminuía consideravelmente a que 

necessitavam de fazer os benfeitores. 

E aquela quantia chegava para o aluguer da casa, para o salário das empregadas, 

para a luz e fogo, lavagem de roupas, sustento dos meninos, medicamentos, e outros 

gastos miúdos. Não se pode fazer o bem a menos custo. 

As mães eram sujeitas àquela retribuição por dois motivos: o de se não 

relaxarem os laços de família, e o de se não envergonharem algumas mães, recebendo 

como esmola o tratamento de seus filhos. Elas, no intervalo de seus trabalhos, podiam ir 

vê-los, e até amamentá-los quando estavam em idade disso.  

À medida que a utilidade das creches se foi conhecendo, elas se foram 

multiplicando pelas cidades e povoações principais da França. Os dias, em que muitas 

delas se abriam e se benziam, eram dias de  festa para os concorrentes. As casas 

ornavam-se de uma imensa profusão de flores. Apareciam excelentes pinturas análogas; 

e o espectáculo dos meninos, passando dos braços de suas mães naturais para os braços 

da caridade, fazia verter muitas lágrimas de consolação e de ternura. 

Os salões da creche continham alguns outros objectos, mas principalmente 

berços: o que bem denotava a idade para a recepção das crianças, que deviam ser filhas 

de mulheres casadas e honestas, e não ter alguma moléstia contagiosa. As que não eram 

vacinadas, faziam-se vacinar antes de tudo, ainda fora do estabelecimento. 

Há factos notáveis relativamente ao objecto das creches, e eu apenas referirei o 

seguinte: As pobres mulheres de Montmartre pediram instantaneamente uma creche, 

onde depusessem seus filhos quando fossem para os seus trabalhos, e ninguém, dos que 

mais podiam valer-lhes, pareceu ouvi-las. Então as irmãs da caridade tomaram a  

resolução de abrir uma; porém, que meios tinham elas para isso? Arranjaram alguns 

berços, retalharam os lençóis das suas camas, as suas coberturas, alguns dos seus 

vestidos, para guarnecerem aqueles berços, e encarregaram-se de todo o serviço. E tal 

foi o princípio da creche n,° 25 do departamento do Sena. 
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Em 1846 formou-se uma sociedade com o título de Sociedade Geral das  

Creches, a qual procurou centralizar os esforços isolados, dar um mais vivo impulso, 

um maior desenvolvimento a tão útil instituição; e ao caritativo autor do livro — Das 

creches — adjudicou a academia francesa, pelos fundos de Montion, um prémio de três 

mil francos.  

Entretanto não se pense que o pensamento feliz de mr. Marbeau deixou de ter 

contraditores.  Mr. de Cormenin foi talvez o maior que ele teve. Queria que se desse às 

mães em suas casas, o que se houvesse de gastar com as creches; como se o sistema das 

creches fosse apenas um sistema de sustentar a vida, de matar a fome das crianças, e não 

um recurso eminentemente higiénico e moralizador. 

Mr. Marbeau respondeu-lhe vitoriosamente. Dar às mães, lhe replicou ele, o que 

deve despender-se com seus filhinhos, importa o mesmo que dizer que, em lugar de se 

dar às mães a liberdade do seu tempo e dos seus braços, se lhes dá a ocasião de ficarem 

sem trabalhar. Eu prefiro o trabalho que moraliza à ociosidade mendiga que 

desmoraliza. Eu penso que uma mãe que trabalha, e que desembolsa uma pequena 

retribuição pelo beneficio que seu filho recebe, se conduz melhor e o ama mais do que 

aquela que se acostuma a não fazer nada. O que distingue a caridade inteligente da 

esmola vulgar, é que uma com pouco faz muito bem, e que a outra com pouco não faz 

senão pouco bem, ou talvez mal: uma multiplica o pão, a outra o desperdiça, ou talvez o 

envenena. 

Ia quase finalizando o ano de 1852 sem que no nosso Portugal houvesse uma só 

creche, quando à cidade do Porto chegou o Sr. João Vicente Martins, na volta da sua 

viagem do Brasil à Europa. Ele sentiu não ver em Portugal o que vinha consolado de ver 

noutras terras que havia percorrido, e estabeleceu à sua custa, por um ano, uma creche 

de vinte berços no largo da Trindade. 

O dia da sua abertura foi de grande concorrência naquele sítio, e o acto da 

bênção, pelo abade respectivo, de grande edificação. Não havia ainda meninos; mas de 

tudo quanto podia concorrer para as suas comodidades não tinha esquecido nada aquele 

caritativo fundador. 

Não faltou, porém, quem começasse logo a dizer que uma tal instituição se não 

chegaria a aclimatar no Porto; que a improvisada creche ficaria deserta; que não haveria 

mães que lhe confiassem seus filhos; mas a experiência não tardou a desmentir os detra-

ctores. Ali estão os berços todos ocupados, e mais o estariam se mais houvesse. 
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É de esperar que, passado algum tempo, uma segunda se abra. Já começa a haver 

donativos para ela, e já um jornal científico se está publicando com o objectivo de 

auxiliá-la com o seu líquido produto. E por que se não hão-de abrir em Lisboa, e em 

outras partes, tantas quantas forem necessárias? 

Não há uma instituição nem mais útil, nem mais barata. Para a estabelecer e a 

sustentar não é preciso nem que o pobre se torne mais pobre, nem que o rico empobreça. 

Pequenas esmolas, de que os pobres mesmo são capazes sem se incomodarem, dão pelo 

seu número grandes resultados, quando a verdadeira caridade as solicita; mas os ricos 

que são eles senão depositários das riquezas, e com que se desculparão quando se lhes 

pedirem contas do uso que delas tiverem feito? 

Com o que se gasta num esplêndido jantar, ou num baile magnífico, se poderia 

fundar e sustentar uma creche. E que diferença? O que dá esse baile ou esse jantar 

expõe-se a trabalhos, a despesas, a censuras, a desgostos, talvez a remorsos; e o que 

aplica o seu dinheiro para o objecto de que se trata, além da recompensa que o espera na 

eternidade, recebe já neste mundo uma grande retribuição. Que satisfação não será a 

sua, ao entrar num salão cheio de meninos, uns dormindo o sono da inocência, outros 

brincando, outros até rindo-se para ele, se ele então puder com verdade dizer: Este 

espectáculo encantador é obra minha ? 

    José Joaquim Rodrigues de Bastos 

 

VANTAGENS DE LER         

A leitura, meus amigos! sabeis vós bem o que é a leitura?! é de todas as artes a 

que menos custa, e a que mais rende. Há livros, que, semelhantes a barquinhas 

milagrosas, incorruptíveis e inaufragáveis, nos levam pelo oceano das idades a 

descobrir, visitar e conhecer todo o mundo, que lá vai: os povos antigos revivem para 

nós com todos os seus usos, costumes, trajes, feições, crenças, ideias, vícios, virtudes, 

interesses e relações: a história é a mestra da vida, e as suas lições ampliação e 

complemento ao nosso juízo natural no que foi, aprendemos o que deve ser. Dizem que 

mente às vezes! Também na seara há joio, e nem por isso deixais vós de ceifar com 

alegria. Mas apesar das suas mentiras fica ainda sendo a história uma das mais 

verdadeiras coisas do mundo. Os contemporâneos de cada um dos homens notáveis, 

heróis ou monstros, dos tempos antigos, talvez os não vissem tão ao natural como nós 

cá de longe: porquê? Por isso mesmo -, porque eram vivos: cercavam-nos um estrondo 
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confuso, e vozes contraditórias, que para nós emudeceram: o amor e o ódio, o terror e o 

entusiasmo tingiam nas suas cores, os feitos e os ditos; o espectador muito de perto, e 

distraindo com os seus próprios negócios, não podia abranger a totalidade de uma cena 

às vezes imensa e complicada; não é, nem ao pé, em demasia, nem em demasia longe, 

que os objectos se julgam com exacção 
 

CASTIIHO - A felicidade pela agricultura. 
 

 

INSTRUÇÃO ELEMENTAR - I 

O ESPIRITO humano carece de cultura, para que se faça digno das admiráveis 

perfeições mecânicas do homem. Só assim é que se pode preparar na terra um estado de 

paz e união, que nos dê por antecipação as longínquas harmonias celestes. Na cultura do 

espírito, nas revelações do trato, na moralidade de um povo, está toda sua civilização, 

portentoso edifício moral, que cresce como fantasma, e atravessa despeitoso o es-

quecimento dos séculos, para ir projectar sombra gigantesca no meio de futuras 

gerações. E essa grande consequência social tem por base a instrução elementar, em que 

a suavidade dos costumes, e a moralidade e perfeição das obras de necessidade se 

compreendem. 

Se a mocidade é a flor duma nação inteira, qual fruto aguardará o que no meio 

dos furacões e da tempestade a abandona ao próprio e único resguardo? Por milhares de 

flores, que a tormenta lançar por terra a apodrecer entre as águas encharcadas, pode ser, 

que nem uma só resista e dê fruto! A mocidade, gérmen de uma nova geração, sua 

morte ou sua vida, todos os seus destinos, residem em nós, que a podemos condenar ou 

remir. Porque circunstâncias fortuitas actuaram para que nós, os presentes, não 

reflectíssemos no espelho da ilustração universal senão rosto mal pronunciado e 

sombrio; nós, que podemos dar rosto de serafim à geração futura, persistiremos em 

legar-lhe sem melhora esta mesquinha fisionomia de avós? Quereremos vingar nos 

inocentes a falta ou a incúria (se as houve) de nossos pais? Tamanha crueldade não fora 

de coração feitura de Deus, e que aspirasse à revelação da sua origem! 

A instrução da mocidade é um grande dever, uma grande responsabilidade, 

adscrita a nós, os homens desta época. O ensino primário, porta de todos os outros, é o 

que primeiro fere a vista, a quem medita no remédio para tão grandes males da igno-

rância pública. A este fim conversaremos com o leitor; e se por fim conseguirmos ficar 
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de acordo já muito haveremos obtido. Teremos levado ao fundo de mais uma alma a 

convicção de certas verdades, que circunstâncias adversas, império dos tempos, e 

influência de certos astros, capricham muitas vezes em ofuscar, ou tornar dúbias. 

Apreciar cabalmente a legislação pátria, no que a este particular toca, só isso nos 

levaria longe, e desgarrara talvez. Em pouco diremos, se não muito, ao menos tudo o 

que dela convém dizer. A instrução pública, principalmente a primária, ainda está por 

organizar entre nós. 

Isto posto, vejamos quais os meios que se podem aventar, que melhor organizem 

a instrução elementar. Parece-nos que no estado das coisas portuguesas, dois agentes 

são indispensáveis para a fundar, e dar-lhe o favor e incremento de que carece para que 

viva e prospere com fruto. 

Primeiro agente. — O CORPO LEGISLATIVO. Segundo agente. — A ASSOCIAÇÃO. 

Trataremos agora do primeiro. 

II 

Já é tempo que a todos chegue o reinado da luz. Portugal está atrasadíssimo no 

que propriamente se diz civilização derivada da ilustração. Quantas doçuras e bonitas 

palavras que por aí vemos, não são mais do que macaquice do trato de França ou Grã-

Bretanha: são fósforo, que luz e passa breve, deixando de si unicamente o palito tisnado 

e desprestável. Nem admira que assim seja! porque quando os outros queriam paz, e 

cultivavam com êxito todas as artes dela, nós, fascinados pela guerra, não tínhamos, 

nem queríamos outra profissão de fé, e em conquistas (desumanas como todas, quando 

não muitas delas anti políticas) malbaratávamos o sangue e os recursos portugueses, 

para de tudo isso não restar hoje senão a fumarada de uma glória inútil, e a mágoa 

pungente de termos perdido todas essas possessões, adquiridas à custa de tanta labuta e 

sacrifício. 

Se, como na frase de Mignet, a revolução francesa do século passado tendia, e 

preparou o mundo para uma civilização mais perfeita; porque não chamaremos a 

aspiração ao campo das realidades, com propaganda em que se incorporem todas as 

melhores e mais religiosas vontades? Se até agora, segundo Chauchard e Munia 

«guerras contínuas, depois o jugo pesado de Espanha, a opressão da inquisição, e nos 

últimos tempos, excessos de um governo despótico, impediram (em Portugal) o 

progresso das ciências e das letras», essas razões de desculpa passaram. A influência 

dos últimos tempos quase lhes varreu de todo a memória. Chegado é o tempo do 

trabalho e das melhorias úteis. 

Comentário [O289]:  
Corpo legislativo 



 205

O corpo legislativo, depositário das liberdades pátrias, representa o primeiro 

papel quando se trata de organizar um ou mais dos diferentes ramos da administração do 

estado; e são de sua primeira atribuição as leis, que pelo êxito prático devem assegurar a 

máxima difusão das luzes por todas as classes, no menor espaço de tempo; que é esta 

uma circunstância importantíssima, a que muito se deve atender, quando as existências 

se abreviam cada vez mais, e o estado das nações não comporta largo repouso a 

ninguém. 

Primeiro, levar a instrução ao centro das maiorias nacionais; primeiro, fazer 

homens, que não representem somente cifras nas estatísticas da população, mas homens 

que conheçam, por si mesmos, as excelências da sociedade civil, e saibam respeitá-las e 

defendê-las; primeiro, criar o homem, para que possa servir tanto na oficina, como na 

fábrica industrial, como nos cargos da nação. Toda outra casta de organização pública 

está depois desta. 

Organizai o indivíduo e dai à alma humana a sublime linguagem com que 

conversam a sós todas as obras da criação, e tereis conseguido muita coisa, erradamente, 

julgada impossível; tereis achado a milagrosa fórmula de tantas equações, que hoje fa-

tigam a atenção de filósofos e filantropos. 

O indivíduo é a unidade primária da nação. Constituí o homem, como de direito 

carece, para corresponder às excelências de sua natureza; preparai-lhe o espírito com 

alimento sólido e saudável; educai-lhe e semeai-lhe o coração de moralidade; e tereis 

desta arte constituído não só a unidade, mas todo um povo, uma nação, um império, o 

mundo ! 

Uma lei boa, filosófica, pode resolver todas estas expectações em boas e 

auspiciosas realidades, preparando bem o coração e o espírito de nossos filhos. Mas 

como, e quais pontos capitais deve a lei considerar atentamente? 

MULTIPLICAÇÃO DE ESCOLAS. 

ESCOLHA DE MESTRES.  

BOA ELEIÇÃO DE LIVROS. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER EDUCAR A INFÂNCIA 

Cada um destes pontos prende imediatamente com a bondade e a eficácia de 
uma lei de instrução primária. 

(continua) 
  José de Torres 
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INSTRUÇÃO ELEMENTAR III 

COMO proverá o corpo legislativo à multiplicação das escolas? Muitos são os 

meios de que pode dispor, e quando supremos males estão reclamando medicina 

enérgica, não se pode desperdiçar nenhum deles; não se deve temer, demasiadamente, 

os poucos recursos do estado. O ouro não é, necessariamente, do que mais se carece 

para socorrer a grandes obras. Pensamento bom e amadurecido, meditação repousada e 

conscienciosa para o aplicar, determinações a tempo, e vigilância na execução, valem 

mais do que tesouros. 

Se queres, podes. O Evangelho, que legislou para alentar ânimos fracos, 

pusilânimes, desfalecidos, no-lo ensina. Antes dele já a antiguidade tinha isso como 

grande remédio para impossíveis, nascidos de indecisão e má vontade. Perseverança, 

vontade fervorosa, que de dentro da alma saia por convicção, são as maiores máquinas 

de guerra para rechaçar dificuldades, e colher louros em campos inimigos. 

O nosso parlamento bem pode, se quiser triunfar de tudo: torne obrigatório, o 

que ainda não passou de facultativo, e a multiplicação das escolas ficará problema 

resolvido, mesmo com coisa parecida ao que já dispõe a legislação vigente. 

Expliquemo-nos. O decreto legislativo de 20 de Setembro de 1844, que regulou a 

instrução pública, faculta ás câmaras, juntas, irmandades e confrarias paroquiais, darem 

subsídios a quem ensine nos lugares carentes de escolas; mas neste facultar, sem 

obrigar, reside um dos maiores males e estorvos ao progresso da instrução elementar. 

Cumpria determinar, terminantemente, que todos esses corpos concorressem à 

multiplicação das escolas, que desta arte mais ganhava a humanidade, e ser-lhe-ia este 

serviço sobre todos, relevantíssimo. 

Em verdade, muito perseguidas de encargos estão as administrações municipais. 

Não há emprego, não há comissão de novo invento, para que se lhes não mande abonar 

ordenado! E as estradas, e as águas a padecer! E tanta obra absolutamente necessária a 

clamar! E o número dos expostos a multiplicar e a absorver quase tudo o que o pobre 

município líquida, sem que se cuide nos meios pelos quais este fatal incremento possa 

porventura parar! E os rendimentos do concelho, cada vez menos e mais desfalcados! 

Cesse todo este abuso. Deixe-se o município aplicar, imediatamente, às suas 

necessidades exclusivas, os rendimentos próprios. Por que não há-de o celibato pagar 

contribuição directa de capitação, com que se dote a junta geral administrativa do 

distrito, habilitando-a assim a absolver as câmaras da quotização para sustentação de 
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expostos? Antigamente contribuíam as misericórdias para a manutenção deles, e era, 

isso, obra muito do espírito e simpatia do seu instituto; manter e amparar os primeiros 

passos da criatura abandonada, sem abrigo e sem amor de pais, logo no alvorecer da 

existência. E por que não há-de esta, ainda hoje, ser obrigação geral delas? E isto daria 

mais fôlego às câmaras para socorrerem aos multíplices encargos que as afectam, 

habilitando-as a custear as despesas das escolas do seu concelho, ou contribuir com 

parte do rendimento de cada um (assim como as juntas, irmandades e confrarias 

paroquiais) por forma que tudo revertesse a favor do cofre privativo da instrução 

elementar municipal e paroquial, e dali se aplicasse a bons mestres, que professassem 

nos lugares em que não houvesse escolas, pagas pelo cofre nacional. 

Nestes novos elementos, que por não inovar de mais, apontámos como agentes 

possíveis à tão necessária multiplicação das escolas, não há nem a estranheza nem a 

inconveniência que achariam os praguentos, que por tendência de mesquinha 

organização, tudo costumam embargar e sofismar. O cofre do concelho proporcionando 

meios de instruir os seus munícipes, e preparar gerações mais úteis a si e à nação do que 

o podiam ser até agora, provê a uma das maiores e mais reais necessidades da 

sociedade. A junta da paróquia, a irmandade, a confraria, que suprimiram uma festinha 

ignorada e inútil, porque nem serve para edificar, quando os espíritos não estão 

convenientemente preparados por uma educação religiosa; nem serve de espectáculo e 

admiração pela magnificência, que as forças lhe não comportam; terão convertido em 

obra mais proveitosa e aceite por Deus, as verbas do orçamento aplicadas a vãs glórias: 

as sobras, não pequenas, que muitas têm não irão aumentar progressivamente capitais 

mutuados, mas em compensação disso, destiná-las à instrução liberal dos fieis é um dos 

melhores serviços prestados às almas, que a pobreza traz condenadas à cegueira e, 

talvez, por isso mesmo, à perdição. 

Sejam todas as escolas primárias da mesma categoria, mas variem de turma na 

razão dos cofres de que derivam. Multiplique e pague o estado as escolas ditas 

NACIONAIS, não tanto aumentando-lhes o número, mas regulando-as normal e 

adequadamente: obrigue a lei as câmaras a sustentar as escolas MUNICIPAES; e as juntas, 

confrarias e irmandades, as PAROQUIAIS; todas bem gratificadas, e sem diferença de 

plano, e então veremos desaparecer a grande calamidade, o primeiro estorvo à instrução 

popular; a tão sentida falta de escolas. 

Soberana missão é a do preceptor da mocidade: tremendíssima a 

responsabilidade da sua escolha! O mestre é a urna que encerra o futuro destino da uma, 
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porventura de muitas gerações; é a boa ou má semente que há-de ou produzir cicuta que 

envenene, ou grão que loureje alegrias, abundância, pão da vida e hóstia do sacrifício; 

porque nenhuma herança há, nem mais certa, nem que menos deficiente nas sucessões, 

do que a de uma boa ou má educação, que toda se prende essencialmente aos mestres, 

em quem a da primeira mocidade reside. Quão incalculável não é pois a soma de 

resultados positivos, que por isso deles dimanam! 

O mau preceptor, desleixado e insciente não pode despertar na infância qualquer 

actividade, nem dar-lhe a ciência que não possui. Daqui a insubordinação e fatal ousadia 

com que das aulas se sai a fazer frente e oposição a superiores; daqui tanto desbarate 

inútil da vida de filhos, e fazenda de pais; tanta maldade e crueldade, que exemplo e 

doutrina de professores indignos, nunca combateram nem souberam domar; tanta 

inutilidade de braços e de inteligências; tanta ociosidade e desmoralização de novos e 

provectos! Ao que não se arroteou os maninhos da alma falta de preceito teor de boa 

vida e doçuras de ânimo; braço sempre pronto para o trabalho e mente propensa para a 

reflexão; boas máximas para criar filhos, e compreender que na educação a eles dada 

instituirá morgado para cada um, património inalienável, que os pode acompanhar aos 

mais remotos confins do globo, e que lá mesmo nem padece, como os outros bens, 

detrimento do tempo, ou depreciação dos homens. Que membro de sociedade civil e 

religiosa pode ser este homem e este pai sem instrução elementar? Que filhos, que 

futuros cidadãos nascerão dele? E uma fonte envenenada ou faminta, de que só manam 

a morte ou a miséria: morte de muitos, em quem a falta de instrução e bons preceptores 

cria ou desenvolve índoles malfadadas, que no patíbulo os ceifam em flor: miséria de 

quase todos, que não podem com aptidão adquirida, e com trabalho profícuo, gozar do 

fruto duma existência, que Deus criou para bem, e que o desleixo e ignorância dos 

homens perverteu, desvirtuou! E tantos males, que a multidão deplora e não remedeia, 

de que podem partir se não da falta ou má escolha de mestres? 

Bom mestre! Que sedutor e risonho que é o quadro dos frutos que produz! Tudo 

são bênçãos em torno dele. De tenras vergônteas fez a sua ilustração e bom espírito os 

melhores esteios sociais. Deu aos pais, filhos submissos e respeitosos, que lhes encham 

de contentamento a velhice: para a família e para a sociedade criou membros mais 

acrisolados nos afectos, mais ternos nos sentimentos; membros que hão-de preparar 

novo lustre, aos seus nomes e aos dos seus; que no amor à aplicação, no ódio à preguiça 

e à guerra, prometem às esposas esteio e paz afectuosa; aos filhos descendência mais 
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ilustre; à nação mais uma pérola, mais um servidor de consciência, que não a engane, e 

lhe aproveite como cento!  

O perigo de maus mestres não o encarecemos; o proveito dos bons não o 

exageramos, quer numa, quer noutra pintura nos propusemos moderação. Mas ainda 

assim é incontestável, que mal irá a todos e a tudo se por uma vez se não descobrir e 

aplicar pronta medicina à boa escolha de professores elementares. 

E como consegui-lo? Facilmente. Chamando ao magistério indivíduos, que por 

virtudes e habilitações se recomendem: virtudes, para o exemplo, para a educação 

moral; inteligência cultivada, para a doutrina, para a obra particularmente artística. 

Resta ainda remover o embaraço, não da falta de indivíduos competentes, mas de definir 

os meios mais eficazes para atraí-los. Só poderemos chegar aos fins apetecidos, quando 

o vencimento dos professores de instrução secundária for igual ao dos do ensino 

primário; ensino tanto ou mais importante ainda, do que aquele, a que nem todos che-

gam, nem é indispensável que cheguem, quando o ensino elementar deve estender-se a 

todos sem excepção. 

Como se esperará que o professor reúna todos os dotes de independência e 

dedicação ao encargo, além das muitas habilitações cabais de princípios, gramática, 

cronologia, geografia, história pátria, geral e sacra, rudimentos de ciências exactas, 

morais e políticas, etc.,que lhe são indispensáveis; quando se quer obter e pagar tudo 

isto com uma centena de mil réis, como se tem feito, e está fazendo sem proveito de 

mestres, que morrem de fome, nem da mocidade, que por força jejua, e jejuará 

instrução. 

Desenganemo-nos, que não é por tal preço que se hão-de conseguir e fazer bons 

professores de que tanto se carece. O homem que consumiu anos, paciência e dinheiro 

em cursos regulares; que possui instrução, e em que se têm radicado hábitos de 

recolhimento e estudo, não irá nunca solicitar uma cadeira a cujo desempenho votaria 

dia e noite, para não ter a mesquinha retribuição de um porteiro: põe olhos de esperança 

numa profissão, que melhor o indemnize do trabalho passado. Convençamo-nos todos 

de que o mal, como as más ervas, cresce melhor à sombra. Façamos pois os sacrifícios 

possíveis pela luz. Menos dinheiro para matar e perverter homens; mais dinheiro para 

fazer bons cidadãos. Com a actual organização da instrução primária fora debalde 

esperar-lhe melhoria, que toda se inclui na bondade dos professores. Quereis deles obra 

que a todos lisonjeie? pagai bem e escrupulisai nas provas de habilitação. Estais pobres? 

não tendes de onde vos venham recursos para esse aumento de despesa? esforçai-vos: 
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não lhe dupliqueis o ordenado, triplicai-lho, quadruplicai-lho, se é possível; que em 

compensação vereis que valem por dez, por vinte, por trinta dos antigos servidores; que 

o que dez anos destes não fariam, um mês dos outros o consegue; que, graças à reforma, 

das aulas brotam não cópia de alunos vulgares, mas abundância de novos mestres, 

proficientes, ilustrados, que como em viveiro se dispuseram e cresceram nas aulas 

daqueles beneméritos professores. Uma boa escola vale mais do que quantas mais, e das 

actuais, se possam imaginar.Se não podeis socorrer muitos professores, dos tais ungidos 

para o magistério, antes cerceeis o número das aulas falidas, que desde há tantos anos 

ainda não produziram obra que se visse, e fundeis de novo poucas, mas escolhidas e 

bem pagas, de modo que atraiam a servi-las homens a todos os respeitos 

competentíssimos.Por esta forma é óbvia a resolução do problema. 

(Continua.) 

José de Torres 

 

 

INSTRUÇÃO ELEMENTAR V [IV]  

Ai do artífice a quem os instrumentos escasseiam! Que obra esperareis dele que 

vos aproveite, que vos lisonjeie, e que o honre? A concepção, essa lá lhe está no espírito 

desenhada com vivo colorido; mas se ao infeliz não ajudarem meios de acção e re-

velação? O seu pensamento querido morrerá com ele, nunca obra sua verá a luz do dia, 

não poderá dar-lhe corpo, jamais a sua perícia será objecto do amor-próprio, ou de 

admiração de outros. Como Arquimedes, há-de morrer sem que o seu braço abale o 

mundo, porque lhe faltam a alavanca e o apoio: como Bernardin de Saint-Pierre, que 

para dar vulto ao seu pensamento social carecia da solicitude e do instrumento do poder 

da imperatriz; há-de ver, que o tempo corre veloz e em vão, que a esperança lhe 

desfalece, que a atonia o sepulta desconsolado; Catarina, o instrumento, mentiu-lhe; e 

uma luz do céu se apagou, e o autor da Arcádia viu, que rasgadas uma a uma as folhas 

do seu livro, voavam pelo espaço, e iam cair e perder-se no charco imundo da 

indiferença dos espíritos vulgares: murcha e seca jazeu a árvore, que já se abotoava para 

frutificar! 

Os meios práticos são muitos e quase tudo para a obra: a míngua de uns, e a 

impossibilidade de outros são congénitas. Parti dali para o ensino primário. Bom mestre, 

óptimo mesmo que ele seja, que fará se a escolha adequada de livros para lição da mo-
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cidade lhe não secundar os esforços? O tempo se lhe consumirá sem proveito: hão-de os 

anos amontoar-se nos discípulos sem que, correspondentemente, lhes cresça na alma o 

tesouro da boa doutrina: nem assiduidade de aplicação, nem fervor de vontade farão 

deles, como se esperava, homens prestantes, e capitães preciosos. E quando bons 

mestres, coisa que geralmente escasseia! nem poderão só conseguir, que a instrução 

pública medre e floresça, que será com os maus? Cabedais desperdiçados; logro de pais 

crédulos ou inexpertos; tropeço da pública ilustração e prosperidade. Assim, bons 

mestres, e boa escolha de livros de ensino, são entre si mútuo e indispensável 

complemento.  

E esses livros, tê-los-emos já? Não o cremos. O que anda nas mãos de todos, e 

por todas as aulas, quando não é absurdo na matéria, peca, e capitalmente, na forma; 

nem se diga que a comunidade do uso lhes sanciona a bondade e o préstimo. 

Falamos desapaixonados e com a mão sobre a fogueira. Esta fraqueza, di-la-ão 

talvez imprópria, porque em portugueses já não é comum ver fé íntima, que se aparelhe 

para o martírio, por entre a confissão enérgica dos seus dogmas. Entre nós o critério 

público e solene é ainda juiz impedido: a crítica planta exótica, que se desponta, não 

tem força para vencer a calma dos suões, que a queimam e sufocam. Mas já que é força 

falar, havemos de quebrar todas as ataduras, que não sabemos nem podemos atraiçoar a 

consciência. Nem temor de nomes, nem consideração de pessoas hão-de nunca 

demover-nos. Amicus Plato, magis arnica veritas.  Se errarmos, haja alma benéfica que 

no-lo diga. O que tiver força de argumentos, e multidão de factos em contrário,  que se 

levante para desmentir-nos. Não somos rebeldes a boas razões, e nunca há-de pejar-nos 

que elas nos inclinem à conversão. 

De tantas cartas, de tantos expositores, de tantos métodos facílimos, que por aí 

andam com pregão mercenário, desafiando a boa fé do público descuidado, qual deles, 

qual delas, pode dizer-se, que não seja suplício da infância, banco de areia em que este 

pobre baixel se enterra, se estorce, se desconcerta, e que só com a força de embates e 

choques violentos se transpõe? E nem o perigo deste quase naufrágio e tudo! Feridas 

insanáveis ficam depois de tanto bater e combater em vão: fica a impaciência, a 

desafeição ao estudo, impressões que em ânimos tenra? se fixam e consubstanciam 

facilmente, e que decidem da sorte de toda uma vida, de toda uma geração talvez ! 

Para fazer o primeiro livro da infância, ainda mais do que para qualquer outro, 

por maiores que sejam os quilates por que o queiram temperar, requer-se espírito 

transcendente e filosófico, que saiba estudar, compreender, identificar-se com o seu fim 
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tornar a lição apetecida e fácil ainda aos que mal balbuciam, para que o próprio 

adiantamento que as crianças tiverem as alegre, criando-lhes emulação nobre e fecunda, 

esporeando-lhes o desejo de saberem mais, e de tocarem o termo daquele tirocínio, que 

crêem ser coisa próxima, e de tão fácil concretização. 

No novo método de leitura, que por aí se vai com grande proveito vulgarizando, 

deu-se o primeiro passo, e passo gigante para esse fim; resume noções claras, assenta 

em princípios incontestavelmente mais filosóficos do que quantos até aqui se têm 

pensado e escrito; a prática confirma-lhe o bom êxito, a experiência e o tempo podem 

ainda dar-lhe perfeição tão luminosa, que converta obstinados e incrédulos. Agora saber 

ler é como aparição súbita. Resta depois o exercício de outro livro, que em pouco tempo 

aprimore a lição do primeiro, que com razão não é em si livro para ler, mas um método. 

Mas o que se há-de ler depois? Vemos que nas escolas não se dá a menor 

atenção a este objecto e que indiferentemente se lança mão deste ou daquele livro, sem 

que júri especial coarcte esta perniciosa liberdade, e prescreva os que devem servir para 

as diferentes transições do ensino. Aprovadas pelo conselho superior de instrução 

pública há muitas obras; porém nesta mesma aprovação cumulativa, nesta mesma 

abundância, nos parece ver o grave embaraço da pobreza. Com programa assente e 

definido, por que não há-de estabelecer-se concurso permanente, em que só uma seja 

laureada com a eleição, não aprovada simplesmente, mas tornado obrigatório o seu uso 

em todas as escolas públicas e particulares? E uma vez adquiridos estes direitos de 

aprovação, eleição e obrigação, que se não percam senão com a aparição de melhor 

livro; porque só assim e com tal permanência de concurso se pode caminhar e chegar à 

perfeição requerida em ponto tão melindroso. 

Não conviria, que o primeiro livro com que a puerícia fizesse conhecimento 

fosse um tratado de deveres, que pela clareza da substância e do formulário facilmente 

se lhe imprimisse na alma? Até aqui, até este livro - leitura simples. Em seguida, outra 

transição; já o estudo em enciclopédia manual, que tanto obrigasse a gramática, a 

aritmética, a geografia, a cronologia e a história, como aos demais elementos das 

ciências naturais, morais e filosóficas; e então a instrução primária teria, em tempo mais 

curto, e com trabalho mais leve alguma coisa de real e significativa na civilização e 

adiantamento social. 

Para fazer este livro de deveres, e a enciclopédia que ainda não temos (pois os 

que se apontam tais são de erudição demasiadamente pretensiosa, e até muitos mestres 
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haverá que os não entendam) não faltam homens competentes: falta «o favor com que 

mais se acende o engenho.» 

Prémio de duzentos mil reis estabeleceu aos compêndios o decreto de instrução 

pública de 20 de Setembro de 1844; mas nem ainda apareceu programa, nem se abriu 

concurso para essa tísica remuneração! 

Não há-de ser assim que iremos sentar-nos no panteão do mundo!  

Quereis saber o que a academia francesa faz para aproveitar e exercitar os bons 

espíritos? Até a umas leiturinhas, historietas, conferiu o prémio de seis mil francos, e foi 

Mr. De Jussieu que o levou! 

Aprendei dos outros, e cá tereis o que já eles têm. 

VI [V] 

Todos querem e sentem a necessidade de popularizar a instrução elementar, e 

chamar às aulas quantos carecem de ensino; mas já que o préstimo de saber ainda não 

caiu bem na convicção dos interessados, nem pôde pelo concurso dos factos 

irrecusáveis despertar-lhes a devoção íntima, força é que legislação obrigatória aplane 

caminho a estas aparentes obstruções. Palavras e insinuações podem muito, mas não 

podem tudo. Para os que a despeito da razão se revelam contra o discurso, para esses 

tais semi-fariseus, deve haver a lógica da força que não dê quartel nem a dúvidas de 

contestações, antes tenha por si a acção e a ameaça. A instrução tanto é direito como 

dever. Se o ignorante se prejudica como individuo, não faz menos-mal aos outros, como 

membro que é da sociedade. Supra pois a legislação o que ainda falta de devoção às 

aulas: proponha-se cá de longe remover os prejuízos que desta incúria e desamor 

necessariamente brotam. 

Fazer obrigatória a instrução literária da infância já é coisa velha na legislação lá 

de fora, e não só nela, mas na efectividade, na interna observância, na prática sobre 

tudo. Que valeriam coisas desta ordem somente escritas? Valeriam tanto e dariam de si 

argumento e proveito, como cá vale e aproveita o art. 32.º do decreto de instrução 

pública de 20 de Setembro de 1844, que mesmo sem nunca ter sido usado, está em 

pacífico e beatíssimo desuso! 

Pobre geração é a que agora desponta, se este estado de doce abandono da 

instrução continuar. Fazei lá fiúzas para o futuro nos que agora engatinham; apregoai 

alto e bom som que a nossa caminha próspera, que para desmentir-vos cá temos os 

recenseamentos da população na desfavorabilíssima coluna da classificação literária; cá 

temos uma e muitas freguesias em que não há dois homens que não saibam ler, e se 
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revezem nos cargos paroquiais; cá temos a estatísticas dos crimes e dos vadios; cá 

temos a paralítica indústria; a diminuição da riqueza pública; a universidade e 

academias sem darem de si nova que as honre e signifique vida; o catálogo das 

publicações literárias, hidrópico de inutilidades e eivadas sensaborias; a raridade de 

obras de préstimo e cunho cientifico; a literatura, ainda assim mais filológica do que ori-

ginal e doutrinaria, reduzida a meia dúzia de nomes, meia dúzia de cultores, salvos 

como Deucalião do geral cataclismo das letras portuguesas! Oxalá que o zelo nos 

houvesse enganado nesta apreciação da época; mas ainda mal, que assim não é. 

Chegado é o momento em que nós todos devemos à tranquilidade da própria 

consciência acto de contrição, e propósito de melhor vida futura, porque o peccavi de 

hoje pode ser-nos caminho para o hossana de outro dia. Carecemos de lei cabalmente 

explícita, que regule a matéria de tornar obrigatório o ensino da infância; lei em que, a 

par das penas impostas a rimossos [sic] e teimosos, esteja o prémio e galardão dos 

observantes. Aos pais, tutores, ou administradores, que não obrigarem filhos, tutelados e 

administrados, menores de quinze anos, a frequentar assiduamente de dia ou de noite 

aulas públicas ou particulares, devem impor-se penas severas, mas também devem 

preferir-se no recrutamento para a milícia os moços que não souberem ler, e suspender-

lhes todos os direitos políticos, e excluí-los dos ganhos operários e serviços nacionais, e 

sobretudo, como sucede nalgumas partes da Europa, impedir-lhes o casamento, até que 

por exame provem suficiência nos elementos da primeira instrução, assim como o 

fazem na doutrina religiosa. Com isto teremos então vencido para a luz esta grande 

peleja com o obscurantismo. 

Se a lei tão necessária e apetecida com todas essas condições viesse, e não só 

viesse, mas se cumprisse rigorosamente, e se dessem ao público os meios 

indispensáveis para isso, a multiplicação de escolas, etc.; fora acaso muito esperar que 

dentro de dois ou três anos todos os menores de vinte soubessem ler escrever e contar? 

Daí se obteria um resultado essencialmente ilustre: há-de a nação valer mais, porque 

cada um dos cidadãos subiu de preço: há-de ser breve o caminho para o verdadeiro 

progresso: ter-se-á popularizado o mais precioso instrumento de trabalho, que há-de 

concorrer para formar muitas fortunas; para aumentar toda a casta de indústria 

compatível; a dar azos a que por ventura se manifestem muitos espíritos predestinados, 

que dantes teriam passado desconhecidos do mundo, até ir apodrecer e confundir por 

entre a ossada obscura e comum das valas do cemitério o crânio em que se encerrara o 

gérmen de uma inteligência real, desbordando assim a pátria da glória, que os louros de 
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seu filho lhe houveram reflectido. Cheronea, a pequena cidade da Beócia, imortalizou-a 

ter sido berço de Plutarco. Diante deste, emudeceram, esqueceram completamente todos 

seus outros títulos gloriosos. 

Agora resta dizer como por meio da ASSOCIAÇÃO se deve e pôde secundar a 

acção do CORPO LEGISLATIVO, no mesmo sentido da reforma e propagação da instrução 

elementar. 

 Di-lo-hemmos. (Não tem qualquer continuidade) 

(José de Torres) 

 

 

1854: VOL. XI     

ESTUDOS SOBRE OS DIFERENTES MÉTODOS DE ENSINO DE LER EM PORTUGAL  

                             

O que hoje vamos publicar no Panorama sobre os diferentes métodos do 

ensino primário em Portugal é extraído de um livro que eu e o meu prezado amigo, o Sr. 

Júlio Caldas Aulete, já há algum tempo escrevemos para, com outros trabalhos 

análogos, servir para a história da instrução pública em Portugal. 

Compulsámos tudo o que havia escrito e impresso sobre o assunto especial da 

instrução primária, desde a cartilha e a gramática de João de Barros, o primeiro autor 

que deu regras para o ensino da leitura, até aos métodos conhecidos e vulgarizados nos 

nossos dias. 

O livro, obra de erudição, e de erudição muito positiva e muito árida, não 

poderia de certo caber inteira nas colunas do Panorama. Julgámos porém que 

prestaríamos um serviço às letras, transcrevendo para aqui os capítulos que se referem a 

escritores que, sendo de nome justamente popular, pelos seus escritos, propriamente 

literários, souberam gastar algumas horas dos seus ócios, contribuindo com o subsídio 

modesto de cartilhas e livros pedagógicos, para que se facilitasse e se difundisse em 

Portugal o ensino das primeiras letras25. 

 

 

 
                                                 
25 Esta a introdução devia ter precedido o primeiro dos fragmentos publicados. Por descuido deixou de 
inserir-se no lugar próprio, e agora, por necessária, se dá à luz. 
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JOÃO DE BARROS  

I 

O primeiro monumento que a imprensa nos conservou de métodos de ensino 

de ler nas escolas de Portugal é a cartilha de João de Barros, publicada pela primeira vez  

em 1539, e impressa em casa de Luiz Rodrigues, impressor de el-rei. Quem conhece os 

métodos ronceiros e irracionais, que nas escolas de Portugal têm quase geralmente 

dominado desde longos anos, e que ainda hoje operam na maioria das escolas, há-de 

supor que o célebre escritor das Décadas, escrevendo a primeira cartilha, ou método de 

ler em português, escrevera um silabário mais rude e mais rotineiro do que aqueles que 

geralmente conhecemos. João de Barros porém, que foi, como sabemos, um historiador 

sincero e elegante, mostra-se também na filologia um homem que se levantou acima do 

seu século, e que soube prever muitas observações e muitas ideias, que depois se 

haviam de colher e formular nas idades de mais florente civilização. 

A cartilha, ou mais propriamente a cartinha de João de Barros começa por 

apresentar o alfabeto minúsculo, contendo as vinte e duas letras, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 

l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, x, z; colocadas cada uma dentro de uma pequena moldura, ou 

quadro gravado em madeira, e tendo cada uma dentro destes quadros pela parte superior 

a figura de um objecto familiar e muito conhecido, cujo nome começa pela letra a que 

pertence. Assim por cima do a está gravada uma árvore, por cima do b, uma bésta, arma 

de arremesso muito usada naquele tempo, ao c corresponde um cesto, ao d um dado, ao 

e um espelho, ao f um fogareiro, ao g um gato, ao h um homem, ao j um jarro, ao k um 

kágado, ao l um livro, ao m um mocho, ao n uma nau, ao o um olho, ao p um pente, ao 

q um quadrante, ao r uma raposa, ao s uma sereia, ao t uma tesoura, ao v uma viola, ao 

x um xarroco, ao z um zodíaco.  

Vê-se aqui aparecer pela primeira vez a ideia de acompanhar cada letra com 

uma figura, artifício de que não consta exemplo antes dele e que é fundamento de todos 

os alfabetos figurados, que depois se usaram, e que ainda hoje se empregam em toda a 

parte como deleitação e como auxílio mnemónico. A razão pela qual João de Barros 

empregou este método engenhoso para o seu tempo foi, sem dúvida, a de que as 

crianças tivessem na figura um auxílio imediato para a memória. Naqueles tempos o 

ensino de ler estava muito pouco propagado, e os mestres eram raros, e esses mesmos, 

como se depreende das queixas de João de Barros, nem satisfaziam pelas suas 

habilitações à altura da sua missão, nem seguiam os métodos mais adequados ao ensino 
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da infância. A criança precisava de ter, na ausência do mestre, sinais figurados, pelos 

quais pudesse distinguir perfeitamente as letras, depois de lhes saber os nomes. A 

criança, olhando para o a, por exemplo, poderia entrar em dúvida se lhe devia dar o som 

de a ou de b, ou de c, mas olhando para a figura, que era sempre de um objecto muito 

conhecido e difícil de confundir com outro, achava-lhe imediatamente o nome, que era 

árvore no caso suposto, e por este nome de árvore deduzia muito naturalmente que o 

som da letra não poderia ser nem b, nem c, nem d; mas forçosamente a, som muito 

pronunciado e muito aberto, pelo qual começa a palavra árvore. A criança com mais ou 

menos trabalho chegava, depois de uma ou duas lições, a conhecer por si mesma, ao 

menos num grande número de casos, o nome e o som da letra que estudava. Uma outra 

vantagem deste método era pronunciar a primeira letra não com o nome, mas com o seu 

verdadeiro valor, quando dizia o nome do objecto, antes de deduzir o nome da letra. 

Assim no caso de f, a criança tinha de pronunciar fogareiro, onde o f entra com o seu 

verdadeiro valor, e só depois desta primeira operação intelectual, que era por assim 

dizer instintiva e de que a criança não tinha consciência, é que ela dava ao f o seu nome 

de efe, como naqueles tempos se dizia, e ainda hoje se diz, posto que erradamente, na 

maioria das escolas. Não ousamos dizer que todas estas considerações viessem ao 

espírito de João de Barros; que ele porém pressentira a vantagem das suas figuras como 

meio mnemónico, infere-se das suas formais palavras no prólogo da cartilha: “E antes 

que se trate da gramática porei os primeiros elementos das letras em modo de arte 

memorativa para mais facilmente se aprender a ler”. Quem sabe que naqueles tempos se 

chamava à mnemónica arte memorativa ficará plenamente convencido de que João de 

Barros tivera a mira mais longe do que numa simples amenidade, e quisera de propósito 

facilitar a mnemonização das letras, quando dedicara a cada uma a figura de um objecto 

conhecido. E que não fora por simples aparato, mas pelo conhecimento profundo do que 

convinha aos principiantes, que ele empregara as figuras, depreende-se do que ele 

mesmo diz, quando confessa que omitira tudo o que não era essencial, e só olhara ao 

que era indispensável; “cá – diz ele – seria mais mostrar-me, que aproveitar e tratarei 

somente do necessário aos principiantes”. 

Depois de conhecida a forma de cada letra, passa João de Barros a ensinar às 

crianças uma coisa que se não ensina na maioria das cartilhas que hoje se usam nas 

nossas escolas, e é o indicar os valores de cada uma das letras, de modo que o seu 

alfabeto perfeito se compõe de trinta e uma letras da maneira seguinte: á, a, b, ç, c, d, é, 

e, f, g, h, j, i, y, k, l, m, n, ó, o, p, q, r, r, s, ſ, t, u, v, x, z.  
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Destas trinta e uma letras, diz João de Barros, outras servem de vogais: a, á, é, 

e, i, ó, o, u. 

Deste simples enunciado se infere que João de Barros há trezentos anos 

soubera elevar-se à análise dos sons fundamentais da língua portuguesa, e que se não 

pode achar todos os de que ela se compõe, não foi por falta do seu engenho, senão pelo 

atraso em que estes estudos se achavam no seu tempo. Reconhecendo que além dos sons 

representados pelas letras vogais, havia outros que não tinham sinal particular no 

alfabeto romano, ele diz expressamente: «Serve-se também a nossa linguagem de 

algumas letras à maneira dos gregos, as quais nós, por agora, temos em voz, e não em 

figura e são estas, á, é, ó». E continuando diz ainda: “Temos mais estas três prolações, 

ch, lh, nh, as quais são próprias da nossa língua, e usam delas em suprimento de três 

letras de que não temos figura a assim temos esta letra ç que parece ter sido inventada 

pela pronunciação hebraica ou mourisca: assim, podemos dizer, temos vinte e três letras 

em poder e vinte e quatro em figura”. 

O a, segundo João de Barros, tem dois valores, que ambos [antes dele 

escrever] se representavam pela mesma figura. João de Barros designa o primeiro valor 

por á, o segundo por a, e chama a estes dois sinais, duas figuras diferentes, como quem 

diria que o á com acento ficou sendo um novo sinal até ali nunca empregado. Deixemos 

falar o nosso autor, para que ele nos ensine, na sua linguagem singela, mas elegante, o 

que antes dele se usava, e o que ele se propôs substituir na sua cartilha. 

“Os latinos [...] têm somente estas cinco (vogais) a, e, i, o, u. Nós temos oito. 

O á grande, a pequeno, é grande, e pequeno o grande, o pequeno, u comum. Tal como 

os gregos e os Caldeus têm letras vogais grandes e pequenas que usam na sua escrita. 

Nós, por enquanto na nossa, não fazemos uso desta diferença de figuras, que chamamos 

grandes. Sentimo-la, porém, na prolação da voz, com as letras dobradas deste modo aa, 

ee, oo, suprimos o lugar onde servem, e como nestas dicções, Maas, pees, poos [...] e 

bem sei que por ser novidade, e o uso estar em contrário será coisa trabalhosa, serem 

logo estas novas figuras recebidas na nossa ortografia; mas o tempo as fará tão próprias 

como são as outras de que fazemos uso”. 

E mais adiante acrescenta João de Barros: a que é nossa primeira letra do abc 

tem duas figuras, uma deste á que chamamos grande, e outra do pequeno. Ambos 

servem em composição de dicções, e cada um tem o seu ofício do qual o outro não 

entende, porque não escrevendo as dicções onde cada um serve ficariam anfibológicas e 
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duvidosas, dado que o moda da construção, na maior parte das vezes, ensina-nos a tirar 

essa anfibologia, como nestas e noutras dicções, más e mas. 

Entre as consoantes admite João de Barros as que vamos dizer: 

1.º b, 2.º dois cc, o c forte e o c cedilhado, e a propósito deste diz ele: “c junta-

se somente a estas três vogais, ca, co, cu; e o segundo a todas deste modo, ça, çe, çi, ço 

çu, com que as sílabas ficam ceceadas à maneira dos ciganos. É nossa convicção que 

herdámos estas letras dos mouros que vencemos”.  

Na cartilha e na gramática, Barros faz uso do ç, qualquer que seja a vogal que 

se lhe siga, quando c tenha o valor a que ele chama ceceado e que não é mais do que o 

som do nosso s em princípio de dicção. 

Admite depois como letras sempre invariáveis D, P, T X, Z, a respeito das 

quais diz: “Estas seis letras não têm tantos trabalhos nem mudanças em servir os seus 

ofícios como vemos que têm as outras [...] e, por isso, as atamos em molho sem guardar 

a ordem em que têm, nem fazemos delas muita menção.” 

Do G admite dois valores, dos quais escreve: “G tem diferença em seu serviço 

quando se junta às vogais, porque não pronunciamos, ga, go, gu, como ge, gi; cá estas 

têm prolação de jé e ji. E para juntarmos à letra g, estas duas vogais e e i com que faça a 

prolação de ga, go, gu, é necessário juntar [também] a letra u, tal como em guerra e 

Guilherme”. 

Admite o h como aspiração, e como sinal para formar os sinais das três 

prolações ch, lh,nh. 

Sobre o l, não há novidade alguma. Quanto ao m, e ao n, admite-lhe dois 

valores, o primeiro é quando é consoante propriamente dita, o segundo quando serve 

para exprimir as vogais nasais. 

É notável o modo como João de Barros trata do q, fazendo sentir a inutilidade 

desta letra, e a necessidade de o fazer substituir pelo c. 

“Esta letra q pelo nome que tem, e assim pela pouca necessidade que há dela 

(como vimos atrás na letra c, se fizesse profusão de isso e diz: pois este q tem tão 

perversa natureza, além do mau nome, que se não junta às letras vogais, senão mediante 

este u, que lhe é semelhável. Ou são elas tão limpas que se não prezem juntar a ele, cá 

não dissemos qa, qe, qi e dizemos qua que, qui, e assim fica aquela letra u, sempre 

ligada sem força, principalmente acerca de nós, nestas dicções que, qui, etc.” 

Admitir dois rr, o forte r, e o brando para o qual ele inventa um sinal 

particular, que não podemos aqui apresentar pelos nossos tipos, o que torna 
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desnecessário o emprego dos dois rr. Há aqui uma inovação revolucionária de João de 

Barros, a qual nem ele mesmo se atreveu a popularizar, pois que na sua gramática, 

empregando sempre o sinal e, que inventara para o som de é aberto, escreve contudo 

sempre dois rr e não o novo sinal do r forte. A esta chama erre, e ao brando ére. 

Segue-se finalmente o s, de que não acusa os diferentes valores, limitando-se 

apenas a apontar as figuras por que era representado naquele tempo, as quais são s e 

uma letra semelhante ao f [ſ ], eliminado o traço horizontal, letra muito comum na 

tipografia daquele tempo, e ainda usada nas imprensas mais antigas deste nosso século. 

Depois da explicação do alfabeto, passa João de Barros a tratar da soletração, 

dividindo as sílabas nos seguintes grupos: 1.º Silabário por ajuntamento de duas letras, 

com a consoante antes ou depois da vogal, tais como ba, be, bi, bo, bu, e ar, er, ir, or, 

ur, etc. 2.º Silabário por ajuntamento de três letras, como bal, bel, bil, bol, bul, etc. 

Outra maneira de silabar de três letras a meia das quais é líquida, tais como bla, ble, 

bli, blo, blu, etc. 4.º Silabário por ajuntamento de quatro letras, tais como, bral, brel, 

bril, brol brul, etc. 5.º Outra maneira de sílabas ditongadas, tais como bai, bei, boi, bui, 

etc. 6.º Outra maneira de silabar, própria da língua portuguesa, tais como cha, che, 

chi, cho, chu, lha, lhe,lhi, lho, lhu, nha, nhe, nhi, nho, nhu. 

Reduzindo assim o silabário português a uma ordem metódica e racional, João 

de Barros não se contentou em ensinar simplesmente as sílabas de que se compõem as 

palavras portuguesas. Além disto previu e formulou claramente a necessidade de 

industriar as crinças nas sílabas, que, não pertencendo à língua materna, podem contudo 

formar palavras estrangeiras. Esta prática, como é hoje sabido, tem duas grandíssimas 

vantagens. A primeira, que o leitor pode pronunciar ao menos com o valor que as letras 

têm na sua língua as vozes peregrinas que ocorrerem em todos os livros, onde os nomes 

estranhos de personagens, de nações e de lugares aparecem com muitíssima frequência; 

adquirindo o leitor ao mesmo tempo suma facilidade em ler as palavras estrangeiras, 

quando se dedica a estudar um idioma em que aquelas sílabas são frequentes. Estas 

vantagens apreciam-se quando vemos nos nossos dias os leitores mais peritos estacarem 

diante dos mais simples nomes estrangeiros, sem saberem ao menos pronunciá-los ao 

modo português; e quando vemos dificultar-se a leitura do latim e do grego, pelo 

aparecimento de sílabas que no português jamais ocorrem, tais são no latim: spiritus, 

por exemplo, e no grego mnemónica, cujas primeiras sílabas são difíceis de 

pronunciação a quem só com o genuíno silabário português se contenta. 

(continua) 
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. M. Latino Coelho  

JOÃO DE BARROS  

II 

A segunda vantagem é desembaraçar-se a língua e acostumá-la a todas as  

prolações, por desusadas e exóticas que sejam. 

É também digno de se mencionar um pequeno circulo que João de Barros traz 

à frente das tabelas da silabação, e, que se acham engenhosamente expostas todas as 

sílabas da língua portuguesa. 

Noutro lugar da obra que analisamos explica João de Barros muito 

judiciosamente, e como quem tinha lição profunda das letras clássicas, os acidentes das 

sílabas, professando a teoria tantas vezes dilatada e contrariada de existir verdadeira 

quantidade nas sílabas portuguesas, e de poder introduzir uma espécie de canto na nossa 

linguagem, à maneira do que usavam na sua pronunciação os gregos e os romanos. É 

curiosa a razão com que João de Barros se escusa a entrar em mais particularidades 

sobre este assunto, alegando que para o fazer lhe seria mister exemplificar as suas regras 

com trovas, que têm medida de pés e quantidade de sílabas; o que era impossível para o 

escritor, por haverem caído as trovas em tal descrédito, que gente séria e sisuda não 

ousaria fazê-las, sem arriscar a sua gravidade. Eis as próprias palavras dele: 

“E dado que em alguma maneira nos pudéramos estender com regras para a 

quantidade e acento das nossas sílabas: deixámos de o fazer, porque para bem se 

exemplificar as suas regras, houvera de ser em trovas, que têm medida de pés e 

quantidade de sílabas. E porque o tempo em que as trovas se faziam e os homens não 

perdiam sua autoridade por isso é degradado destes nossos reinos: ficará esta matéria 

para quando o uso o requerer”. 

Segue depois na Cartilha de João de Barros a parte que ele intitulou de 

Preceitos e mandamentos da Igreja com algumas doutrinas católicas, em que os 

meninos devem ser doutrinados. Esta parte é composta em português e em latim; e 

parece verosímil que Barros usasse desta última língua numa cartilha de infância, com o 

fim de industriar as crianças na pronunciação das sílabas que na língua portuguesa não 

existem, facilitando-lhes assim a leitura do latim que era naqueles tempos aquilo a que 

se encaminhavam principalmente, e a que serviam de preparatório indispensável aos 

estudos primários. 
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Atendendo, depois da análise que fizemos, na tal ou qual perfeição a que João 

de Barros levara a cartilha no seu tempo, suscita-se naturalmente a questão de saber se 

fora ele o primeiro que publicara o alfabeto e silabário de letra redonda, visto que desde 

a invenção da tipografia até 1539, em que a cartilha se imprimiu, decorrera já mais um 

século. 

A instrução, considerada como encargo oficial do estado, não existia ainda 

naqueles tempos. A instrução, que hoje chamamos primária, existia unicamente nas Sés, 

onde o mestre-escola não era como hoje uma dignidade honorífica do cabido, mas um 

cónego encarregado de ensinar os que se votavam ao estado clerical, e os estudantes 

pobres da diocese, e nos conventos instituídos com essa condição. Fora destes lugares 

havia mestres particulares que educavam nas casas nobres e opulentas, incluindo o 

próprio paço dos nossos reis, especialmente o de el-rei D. Manuel, onde João de Barros 

aprendera e havia outros mestres que abriam escolas, onde por um preço convencionado 

admitiam os que se dedicavam a ofícios de papel e tinta, como lhe chama João de 

Barros, aos que se destinavam às faculdades académicas de então. 

Copiaremos aqui alguns trechos com que o nosso autor esclarece com dados 

preciosos e judiciosas observações o estado de instrução primária no seu tempo: 

« Nem todos os que ensinam a ler e a escrever, são talhados para o ofício que 

têm, quanto mais entendê-lo, por claro que seja. E ainda que isto não seja para ti, di-lo-

ei para quem me ouvir, como homem zeloso do bem comum. Uma das coisas menos 

observadas que há nestes reinos, é consentir que em todas as nobres vilas e cidades, 

qualquer idiota, mesmo não aprovado em costumes de bom viver, seja contratado por 

uma escola para ensinar crianças. E um sapateiro que é o mais baixo ofício dos 

mecânicos, não lhes permitem montar a tenda sem ser previamente examinado. E este, 

todo o mal que faz, é danificar a sua pele, e não o cabedal alheio; enquanto que, os maus 

mestres deixam danos irreparáveis na vida das crianças, não somente com vícios de 

alma, que podemos exemplificar, mas ainda no modo de ensinar. Porque havendo de ser 

por uma cartilha que aí há, de letra redonda, por onde os meninos levemente 

aprenderiam a ler, e assim os preceitos da nossa fé, que nela estão escritos: convertem-

nos a estas doutrinas morais de bons costumes; saibam quantos esta carta de venda: E 

depois disto aos tantos de tal mês: E perguntado pelo costume disse nichil. De maneira 

que quando um moço sai da escola, não fica com o nihil, mas pode fazer melhor uma 

demanda, que um solicitador delas, porque bebe destas doutrinas católicas no leite da 

primeira idade. E o que pior é, que por letra tirada anda um ano aprendendo por um 
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feito: porque em cada folha começa novamente a conhecer a diferença da letra que 

causou o apuro da pena com que o escrivão fez outro termo judicial. 

As audiências e não as escolas fizeram todos os juristas destros na 

interpretação dos factos: e os oficiais públicos (cuja profissão é papel e tinta) que a não 

tiveram de letra redonda, não sabem rezar uma oração por ela, e pela tirada tão mais 

correntes que um cego na oração da [eparadada]. Assim que desta experiência podes 

inferir: ler, a escola o ensina, desenvoltura os negócios a dão; letra redonda se 

aprenda, e a tirada sem mestre se alcança. Quem quiser filhos que lhe não saiam da 

escola, desesperados de poder ir avante, por os barrancos que tem o caminho da letra 

tirada, pela redonda os manda primeiro caminhar, cá estão com pouco trabalho, e muito 

proveito, e em menos tempo se alcança e ficam por ela hábeis para maiores doutrinas». 

Desta passagem de João de Barros se conclui que antes dele já havia uma tal 

ou qual cartilha de letra redonda. Porque não é provável que neste lugar dos Diálogos 

em louvor da nossa linguagem, se referisse à sua cartilha, mas sim a outra que devia já 

existir por onde se ensinaria nas Sés e nas instituições religiosas. Porém que a de João 

de Barros necessariamente levaria grande vantagem às do seu tempo, facilmente se 

depreende do grande vulto e importância que Barros ocupava então na corte de D. João 

III; confiando-se-lhe a história da conquista da Índia, e os altos cargos que exercia no 

paço. Ainda se conjectura a excelência da sua cartilha sobre todas do seu tempo, 

atendendo ter sido escrita para aprender por ela o príncipe D. Filipe, filho de D. João III, 

sendo seu mestre o bispo Fr. João Soares. João de Barros tem por todos os títulos direito 

incontestável a ser julgado um homem superior para o seu tempo, e para a ilustração 

geral do seu país. A análise das obras pedagógicas deste escritor insigne prova que ele, 

mais do que nenhum outro do seu século, e da sua terra, e talvez que da Espanha toda, 

se aplicou com uma inteligência pouco vulgar, e com um fervor sem exemplo, a compor 

e a divulgar os livros de que a puerícia havia mister para sua educação e ensino. 

Vemos João de Barros, pela primeira vez, a coordenar uma cartinha 

sistemática e fácil de letra redonda, para remediar o dano que os mestres indoutos 

causavam com as suas cartilhas manuscritas. Não se contenta o Pestalozi português do 

século XVI em vulgarizar os primeiros elementos da leitura. Era preciso que os meninos 

doutrinados no ler tivessem em que exercitar esta arte preciosa, porque, diz Barros no 

prólogo do Diálogo da viciosa vergonha, depois que os meninos saem das letras, que é 

o leite da sua criação, começam a militar em costumes, para que lhes convém armas 

convenientes aos vícios naturais da sua idade. João de Barros para oferecer às crianças 
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um livro de leitura, que ao mesmo tempo fosse como catecismo de moral, escreveu o 

livro da viciosa vergonha. E para que a forma fosse amena e deleitável para a 

imaginação dos leitores a quem o livro dedicara, compô-lo em forma dialogal, muito 

usado em livros de doutrinação filosófica desde a maior antiguidade, e muito 

frequentada por todos os que quiseram tirar à ciência e à moral as asperidades 

dogmáticas, e os rigores da dialéctica. E logo em 1540 a obra veio à luz pública, na 

oficina de Luiz Rodrigues, tipógrafo de el-rei. Sobre este assunto da viciosa vergonha, 

encomendara Barros ao Doutor António Luiz, médico e filósofo muito nomeado 

naquele tempo, e conhecido pela sua muita erudição nas letras, que lhe escrevesse um 

tratado, em que a ciência opinasse o que sobre tal assunto podia dizer. António Luiz 

escreveu de imediato o tratado, intitulando-o De pudore liber unus occulta quœdam 

exibens é graecorum historiis excerpta, o qual saiu em Lisboa em 1540 em casa de Luiz 

Rodrigues, livreiro de el-rei. No mesmo ano, em 1540 deu João de Barros a público a 

sua gramática da língua portuguesa, que é em parte o comentário, a explicação, o 

desenvolvimento da sua cartilha, em tudo o que se refere aos valores das diferentes 

letras do alfabeto português. 

Estas três obras, a Cartilha, a Gramática e o Diálogo provam em João de 

Barros ideias luminosas e concretas sobre a educação primária, e os meios mais 

racionais de a dirigir, e dão-lhe durante séculos, copiado e plagiado pelos seus 

continuadores, a preeminência de mestre em todas as escolas de Portugal.  

Sendo porém reconhecida a excelência da sua doutrina sobre toda a do seu 

tempo, e dos que se lhe seguiram, por que razão vemos nós a cartilha do escritor da 

Decadas por tanta maneira esquecida e proscrita, que nas escolas rapidamente 

desapareceu o seu nome, e apenas entre os eruditos ficou memória de que o historiador 

profundo descera da elevação do talento a encaminhar os meninos e idiotas na primeira 

doutrina? Como é que o método de ler, abonado pela sua própria bondade, recomendado 

pela autoridade de tamanho nome, dedicado à educação de um príncipe, e 

necessariamente celebrado no seu tempo, pôde cair tão depressa em tamanho 

esquecimento? 

Parece-nos poder conjecturar alguma plausível explicação a este caso. 

J.M. Latino Coelho 

 

 



 225

ESTUDOS SOBRE OS DIFERENTES MÉTODOS DE ENSINO DE LER EM PORTUGAL  

 

DUARTE NUNES DE LEÃO 

I 

Entre os literatos e eruditos que no século 16.º, cultivaram os estudos 

gramaticais e filosóficos figura em eminente lugar o célebre cronista e jurisconsulto 

Duarte Nunes de Leão. A sua Origem da língua portuguesa é a primeira obra que deste 

género se escreveu e publicou. E a sua Ortografia, posto que imperfeita, como devia ser 

naquele tempo, é um livro que devemos compreender na análise que estamos fazendo 

dos métodos de leitura, e de todas as obras que a eles se referem. 

Na dedicatória que Duarte Nunes fez da Ortografia, ao regedor das justiças 

Lourenço da Silva, dá ele a entender que fora em sua mocidade que se resolvera a 

reduzir a preceitos e regras (como ele diz) a ortografia da nossa língua. O que é certo 

porém é que só em 1576 aquela obra se publicou, seis anos depois da morte de João de 

Barros. Parece pois que Duarte Nunes, escrevendo-a na sua juventude, a guardara por 

muito tempo, seguindo o preceito de Horácio, e esperara pela morte do que podia ser 

seu émulo e competidor, nas coisas filosóficas, para a seu salvo a refutar, posto que 

indirectamente, em algumas passagens da Ortografia, onde são transparentes as alusões 

às doutrinas do ilustre escritor das Decadas. Por aqui se vê já que Duarte Nunes, 

esperando que a arena estivesse deserta para aparecer então, dava um triste documento 

da ideia que de si fazia, e reconhecia tacitamente a superioridade do seu rival. 

As novidades que João de Barros introduzira e propusera na ortografia e na 

ortoépia da língua portuguesa acharam em Duarte Nunes um reaccionário decidido a 

opugná-las e a aconselhar a retrogradação para os erros e preceitos que João de Barros 

tinha condenado. João de Barros distinguira dois aa, o pequeno e o grande, e fizera 

sabiamente a distinção das letras quanto ao seu valor e à sua figura. Duarte Nunes 

insiste na ideia de que não existe mais do que uma, e de que as diferenças do seu som 

são puramente acidentais. E julga ter demonstrado a sua proposição com uma 

[tantologia] absurda que nada prova nem adianta. Eis aqui ao que Duarte Nunes reduz a 

sua argumentação. 

João de Barros tinha proposto que o c tivesse sempre o valor de q, ainda 

mesmo quando estivesse antes de e e de i. E propunha que se usasse o ç cedilhado, todas 

as vezes que o ç tivesse que pronunciar-se com o som brando antes de e e de i, e que se 
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lhe ponha cedilha só antes das três vogais a, o, u. A qual cifra (cedilha) diz Duarte 

Nunes, não poremos quando depois do c se segue e, i, como fazem os idiotas. Esta 

qualificação de idiotas visava directamente João de Barros, cujas obras Duarte Nunes 

conhecia e julgava assim acintosamente de um modo mais injurioso para a sua própria 

inteligência do que para a reputação do afamado historiador. 

Além disso, João de Barros assimilara a pronúncia do ç à do cecear das 

cigarras, e Duarte Nunes, com pouco exacto conhecimento da verdadeira pronúncia de 

então, ensinava que o ç se devia proferir como fazendo uma espécie de z; concordando, 

todavia, com João de Barros, ou copiando dele a ideia de que o ç nos viera dos mouros e 

não da antiguidade clássica. 

A respeito do e segue Duarte Nunes a mesma opinião que estabelecera sobre o 

a. Pensa pois Leão que não há mais do que um e; e é aqui que a alusão a João de Barros 

se torna mais directa e agressiva. 

“E é letra vogal simples, e não de duas maneiras, como alguns cuidam, que 

fazem e pequeno como em besta por animal, e é grande como em bésta por arma e 

instrumento de tirar; o que não há. Porque a pronunciação desta letra, nenhuma 

diferença temos dos latinos. E a diferença que vai desse e, que aos vulgares parece 

longo, ao outro, a que erradamente chamam breve, notamos um acento agudo ou 

circunflexo, ou grave (como temos dito do a, e diremos adiante na letra o) ou com dois 

ee”. 

Aqui se vê na palavra bésta que Duarte Nunes tinha à vista a cartinha de João 

de Barros, e que era a ele que se dirigia principalmente o epíteto de vulgares, aplicado 

como uma palavra injuriosa, e como que sendo o contrário dos doutos latinistas, aos que 

como João de Barros se queriam afastar da ortoépia e da ortografia latina, para 

transformarem a língua portuguesa numa escrita sua e mais consoante à sua 

pronunciação. E como estes vulgares, como João de Barros, eram o contraposto dos 

seguidores da etimologia latina, depreende-se da insistência de Duarte Nunes em 

comparar com as latinas as letras do alfabeto português. 

No trecho que citámos fica bem patente o pouco fundamento com que Duarte 

Nunes refuta João de Barros, porque no fim sempre vem a confessar que o e tem dois 

sons, visto que reconhece a necessidade de distinguir pelo acento agudo e pelo 

circunflexo a diferença de um desses sons do e do outro som. 

O que principalmente transparece em todo o discurso de Duarte Nunes é o seu 

ardor de desacreditar e combater as inovações ousadamente revolucionárias de João de 
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Barros, cujo engenho superior parece nestas coisas sufocar a musa acanhada e rasteira 

do cronista mais pueril, posto que elegante, de entre todos os cronistas portugueses. 

(Continua) 

Duarte Nunes era, como se prova do seu livro, um homem erudito, e não um  

filósofo; tinha mais memória do que engenho e erudição. Tinha lido autores latinos, que 

trataram mais largamente da filologia; tinha lido os livros de Messala, que escreveu um 

tratado sobre cada uma das vinte e duas letras do alfabeto romano, tinha versado com 

mão diurna os livros de Varrão, e tinha-se imbuído de respeito e quase idolatria pelas 

coisas da antiguidade clássica, o que era desculpável como num século como o 16.º, 

ávido de erudição; e tinha chegado a concluir que as letras do alfabeto latino deviam 

conservar-se em toda a sua pureza, não só quanto à figura, senão também quanto ao seu 

valor. Ardia além disso no desejo imoderado de fazer erudição, vaidade que exagerada 

mata a inspiração, acanha a inteligência e reduz o escritor a ser um índice monótono de 

textos e de citações estranhas. Duarte Nunes partia pois do princípio de que a língua 

latina era o modelo e a norma única do falar e do escrever português; e uma vez 

assentada a sua teoria pouco lhe importava que os factos contra ela se revelassem a cada 

passo. 

Assim nós vemos o erudito desembargador emparelhar com três letras afins e 

congéneres o b, o p, e o ph, e estender-se em largas considerações sobre a diferença 

radical do ph, ou f grego e do f latino, sobre o digrama dos eólicos, sobre a letra 

inventada pelo imperador Cláudio, e estabelecer como letra portuguesa o ph, 

considerado como som diferente do f. Infelizmente os factos vinham estorvar as ideias 

sistemáticas do cronista, e mais alguns parágrafos adiante Duarte Nunes tinha que 

confessar com grande constrangimento da sua alma, e com manifesta derrota da sua 

erudição, que o f e o ph eram uma única articulação, e que a pronúncia antiga se 

corrompera e demudara a ponto de ser impossível achá-la de novo. 

Eis aqui as palavras em que ele deplora a sorte do ph, condenado, apesar da 

sua nobreza e da sua majestade grega, a ficar confundido com esta plebeia letra f de som 

hórrido.  

“mas é de notar que entre o f latino e o ph grego havia muita diferença na 

pronunciação, que agora não sentimos. Porque (como escreve Quintiliano) o ph dos 

gregos tinha um soído brando, e suave, e o f dos latinos hórrido, que quase não parecia 

de voz humana. Donde se pode coligir que quão adulterada, e mudada esta 

pronunciação de muitas letras, e quão delicada é a música delas”. 
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Sobre os valores do g nada fez Duarte Nunes senão dizer o que no seu tempo 

se usava e ainda hoje se segue. Mas é de notar o desdém com que ele fala do som do g 

antes do é e do i, dizendo que é som alheio dos gregos e latinos e só próprio dos 

mouros de quem o recebemos. 

Duarte Nunes considera no i um só valor, e estranha a confusão que desta letra 

se fazia no seu tempo. Usando-a indistintamente como vogal e como consoante. Aduz 

como razão que nas palavras janela, jejum, etc., não sentimos na pronunciação alguma 

semelhança do i consoante dos latinos. 

Leão propõe que se distingam em figura os dois i, consoante e vogal, e que 

naquele tempo se designavam indistintamente por uma letra única, e acrescenta que se 

estivera em seu poder inventara uma figura particular para todas aquelas articulações 

que se escrevem erradamente com duas figuras, como ç, ch, lh, nh. Esta proposta que 

estava nas ideias de João de Barros, prova até certo ponto que Leão consentia em 

transigir com a pronunciação, e desprezava a etimologia, todas as vezes que se tratava 

de representar sons que não tinham equivalentes em latim.  

Reconhece Duarte Nunes que só a letra k é letra ociosa, mas conserva-a no 

alfabeto português em seu apoio esta razão: 

“E porque não façamos diferença do nosso alfabeto ao latino, a deixamos na 

posse e lugar, que tinha; e para que os nossos a não estranhem, quando vierem a 

aprender as letras latinas. Que quanto à nossa língua e escritura portuguesa, é letra 

sobeja, e ociosa”. 

Assim como Nunes assina um valor único ao a outro ao e, contra a opinião de 

Barros, assim também combate a opinião dos que crêem distinguir no o dois valores 

diferentes, um grande e um pequeno. E a razão que ele julga ter havido dois valores ao 

o, a exemplo dos gregos, nasceu, diz Nunes, “de verem a diferença de pronunciação 

desta letra que nuns lugares a pronunciamos com grande hiato, e abertura de boca, e em 

outros com muito menos, como se vê nesta palavra ovo, no singular, que na primeira 

sílaba aparece, que pronunciamos com um pequeno o, e quando dizemos ovos, no 

plural, pronunciamos de maneira, que parece um o grande. Pelo que para mostrar a 

diferença do o que chamam grande, escrevem muitos, esta palavra no plural com dois 

oo, dizendo oovos, e assim, poucos e olhos, e os mais desta qualidade”. 

É fácil ver, avaliando bem as razões contidas neste trecho, que a dialéctica de 

Duarte Nunes nas questões filológicas não era mais elevada do que a sua crítica nos 

assuntos históricos. Duarte Nunes, fazendo uma ostentação ociosa dos seus 
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conhecimentos na filologia romana, insistindo sobre a ideia dos acentos, morta já e 

inexplicável para o seu tempo, supondo que a língua portuguesa herdara da prosódia 

latina as diferenças de longas e breves nas sílabas, cai quase sem querer na afirmação do 

que pretende confutar, e reconhece em despeito de todas as distinções e subtilezas que o 

o se pronuncia realmente, ao menos, de duas maneiras totalmente diversas. 

Continua  

 

DUARTE NUNES DE LEÃO  

II 

A respeito do q, apesar de que os antigos o tivessem declarado ocioso, admite 

Duarte Nunes a sua necessidade, “para escrevermos todas as dicções que os latinos por 

ela escreviam, como por a adulterina pronunciação que por ela viemos dar ao c, junto a 

estas letras e, é, de que ficou necessidade de com que, qui, para correrem todas as 

vogais de um soído e pronunciação, e dizemos ca, que, qui, có, cú etc.” 

O empenho de ir sempre contra as ideias professadas por João de Barros leva 

Duarte Nunes a negar o que todos geralmente têm hoje por incontroverso, a existência 

dois sons distintos para a letra r. Duarte Nunes reconhece apenas um, mas como na 

questão dos oo, vem por fim a concluir que sendo apenas um em potestade, se 

pronuncia realmente de dois modos, o que em resultado é exactamente a mesma coisa. 

“R, diz Leão, é letra semi-vogal simples, e não de duas maneiras, como os 

vulgares cuidam, que põem no seu alfabeto duas figuras; uma que dizem ser de r 

singelo, e outra de r dobrado, que se põem no princípio das dicções, ou quando soa 

como dobrado. O que é grande erro. Porque dessa maneira a todas as letras podiam dar 

duas figuras, uma para quando são singelas, e outra para quando são dobradas. Pelo que 

temos de dizer, que não há mais do que um r em potestade. O qual quando se dobra em 

voz, se dobra também em número. E o que enganou os vulgares foi, que às vezes sem se 

dobrar, se pronuncia, quase como dobrada, sendo na verdade singela, etc.” 

Duarte Nunes nega também, contra João de Barros, que o s tenha dois valores, 

e estranha que os vulgares o representem de duas maneiras s e f. 

“S, diz ele, é letra semivogal e mais assobio do que letra, segundo dizia Marco 

Messala, donde veio, que a figura dela denotaram como uma cobra enroscada, por 

parecer mais pronunciação de cobra, do que de homens.  
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A qual letra, ainda que os vulgares a figurem no seu alfabeto de duas maneiras, 

assim f, s, em potestade e força, é uma só letra. Porque essa diferença é para a graça da 

escritura, mas não para fazer diferença na pronunciação. Este lembro, porque há alguns 

que cuidam que há duas espécies de s, isto é, um que se pronuncia dobrado, e que se usa 

no princípio, que é o cumprido f, outro curto, assim s, mais brando, para o cabo da 

sílaba. O que não é assim etc”. 

O v é confundido por Duarte Nunes com o u, segundo era usança do seu 

tempo, distinguindo-os apenas no começo das dicções, e usando do u no meio das 

palavras, quer para representar vogal, quer para exprimir consoante. 

Sobre o x, o e o z não há nada de particular na doutrina de Leão, tendo o x um 

valor único, y, o som de i e o z uma pronunciação feita por uma maneira que soa entre o 

s e o ç. 

Leão passa agora a tratar dos ditongos. Diz possuir a língua portuguesa 

dezasseis, que são: ãa, ãe, ai ,ão, au, ês, ei, eu, ij, ou, oi, õi, õo, ou, ui, ũu, que divide 

em três categorias: 1.ª os latinos, que diz serem ao, ei e eu 2.ª os comuns, com os 

castelhanos ai, oi e ui. 3.º os que são peculiares do nosso idioma, que são os restantes. 

Passa depois a tratar das palavras em que eles se empregam; porém esta parte 

pertence mais à ortografia do que à arte de ler. Portanto, encerraremos por aqui a análise 

de Duarte Nunes de Leão. 

 

ESTUDOS SOBRE OS DIFERENTES MÉTODOS DE ENSINO DE LER EM PORTUGAL 

 

JERÓNIMO BARBOSA      

I 

Entre outros trabalhos importantes que nos legou Soares Barbosa avulta o seu 

livro Escola popular das primeiras letras. A primeira parte desta obra é dedicada ao 

ensino do ler, e serve ao mesmo tempo de directório das escolas primárias; pois que o 

professor acha nela os diferentes processos de ensinar a ler, e as razões filosóficas em 

que funda o seu sistema ortoépico, que serve de base a esta parte do seu livro. 

É quando se dirige ao professor como filósofo que Soares Barbosa mais se 

torna digno de ser estudado. A sua longa prática do ensino público, a experiência que 

obteve como visitador das escolas primárias na diocese de Coimbra, o amor decidido 
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que tinha pela infância são uma garantia de esmero, de consciência e de rigor com que 

este seu livro foi elaborado. 

O modesto escritor publicou este trabalho anonimamente, não porque o 

reputasse inferior às outras obras que correm sob o seu nome, mas sim porque sendo ele 

o visitador das escolas primárias, não se atribuísse a vanglória ao obrigar o professor a 

ensinar por ele. Das dificuldades que encontrou na sua composição nos dá testemunho 

na epígrafe que pôs à frente do seu livro 

 Fronte exile negotium,  

 Et dignum pueris putes; 

 Aggressis labor arduus. 

 Terentian Maurus.  

Copiaremos agora um dos seus relatórios que existem inéditos, como visitador 

das escolas públicas, alguns trechos, que abonam sobejamente o que acabámos de 

avançar, e é notável que os vícios que então Soares Barbosa censurava nas escolas, e  

para os quais apresentava os remédios para os remediar, hoje na sua maioria ainda são 

uma fatal verdade.  

“Cuidam os mestre que basta saber ler e escrever praticamente para também o 

poder ensinar; quando é certo que quem sabe ler e escrever bem, pode não o saber 

ensinar. Se há algum conhecimento humano que seja um invento puro da arte é este. A 

reflexão só lhe deu origem, e esta mesma é quem a conserva e aperfeiçoa. Raro é o 

mestre que saiba por princípios esta arte; e nenhum há que a saiba em toda a sua 

extensão e perfeição. Todos ensinam, mas sem saber o que ensinam. Para saber ensinar 

a ler é necessário saber analisar os sons da nossa língua, tanto simples como compostos, 

e os caracteres literais que o uso escolheu para os figurar aos olhos; e para ensinar a 

escrever bem, é necessário saber fazer a mesma análise dos caracteres, distinguindo 

pelas penadas as suas partes essenciais e características das que são arbitrárias e do 

mero capricho. Para tudo isto é indispensável o conhecimento das duas partes da 

gramática portuguesa, a ortoépia, ou a verdadeira pronunciação, e a ortografia ou 

verdadeira representação literal dos mesmos sons  

Da primeira nada entendem, e da segunda pouco, e isto mesmo muito poucos. 

No estado presente das coisas não acho outro remédio a este mal do que o mandar 

ordenar uma arte exacta de ler e escrever, em que se exponham clara, breve e 

simplesmente os verdadeiros princípios da leitura e escrita portuguesa, ensinando-se na 

primeira parte a distinguir e determinar bem todos os sons simples da nossa língua quer 
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inarticulados, quer articulados e as letras tanto vogais, como consoantes com que o uso 

os representou, subindo depois aos sons compostos da mesma, quer sejam ditongos, 

quer sílabas: e sobre estes princípios certos, lançando os abecedários e silabários bem 

completos e ordenados da nossa língua, e ensinando aos rapazes o modo fácil e genuíno 

de soletrar, que não é certamente o que até agora usaram e usam nas nossas escolas de 

Portugal, etc. 

“Pelo que pertence às escolas de ler, escrever e contar, estas ainda se acham 

em maior falta de bons abecedários e silabários, de livros de leitura, de tabuadas, e 

regras de conta, de traslados para escrever, e de catecismos de religião e de civilidade 

para os aprenderem. Estas escolas são as mais numerosas, e compostas quase todas de 

crianças pobres, desprovidas de manuscritos, de livros, de papel, tinta, penas, e de tudo 

o mais que é indispensável para a sua instrução. Os pais que pela maior parte são 

jornaleiros, recusam-se a todas as representações que sobre isto lhes fazem os mestres, e 

não querem despender nada nestas mesmas bagatelas. 

“Os mestre não são obrigados, nem podem, nem querem suprir todas as 

necessidades, e alguns mais zelosos, precisados a supri-las de algum modo, dando tudo 

isto de própria mão a seus discípulos, o fazem muito perfunctoriamente em bocados de 

papel, com muita pressa e com mil defeitos, nascidos já não só da sua ignorância, mas 

ainda da necessidade em que se vêm de acudir com tudo isto da própria mão a escolas 

numerosíssimas. 

Muitos mestres têm recorrido por vezes ao Ex.mo bispo desta diocese para lhe 

mandar dar por esmola catecismos para o uso das suas escolas, por onde os meninos 

possam aprender ao mesmo tempo a ler, e a doutrina cristã; e sua Ex .ª tem deferido as 

suas súplicas. Porém este socorro, nem é geral, nem perpétuo, nem suficiente. 

“É um espectáculo bem terno, e ao mesmo tempo bem lastimoso, ver nas 

vizinhanças das escolas as crianças e as suas mães sair das casas e dos seus trabalhos às 

estradas públicas, e cercarem os viageiros para lhes pedirem a esmola de uma carta, ou 

outro qualquer papel escrito para poderem aprender. 

“Enquanto pois se não ordena uma nova escola, segundo o plano, que acima 

disse; deve-se formar logo uma breve, escolhendo das que existem a melhor, e imprimi-

la; e para as crianças a não estragarem toda ao mesmo tempo, reparti-la em quatro 

cadernos: o primeiro dos quais contenha os abecedários, silabários, e os primeiros 

ensaios de leitura; o segundo, um pequeno catecismo de doutrina cristã e os primeiros 

princípios da civilidade, para por eles se exercitarem na leitura, e juntamente irem 
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aprendendo o que mais importa. O terceiro, os princípios da caligrafia ou arte de 

escrever bem, com os traslados suficientes de talho-doce, e as regras gerais de 

ortografia, ou arte de escrever certo, comuns a ambas as ortografias, tanto da 

pronunciação, como da etimologia, quais são só as duas letras iniciais maiores, as da 

pontuação, e as da divisão das palavras. O quarto, as tabuadas, e as quatro operações 

vulgares da aritmética pelo método mais simples e prático. Tudo isto não deve levar 

mais do que seis folhas de papel impresso, para ficar o menos dispendioso que puder 

ser. Esta pequena obra mas, utilíssima e necessária, deve-se imprimir na tipografia da 

universidade, e em benefício da pobreza, vender-se pelo mesmo custo da impressão, que 

deve ser pelo menos de cinco mil exemplares. 

(continua) 

J. M. Latino Coelho 

 

JERÓNIMO BARBOSA II 

“Não seria uma das piores aplicações a que se fizesse da esmola que a junta da 

fazenda da universidade costuma fazer todos os anos pelo Natal e Páscoa, o empregar 

toda esta soma ou a maior parte dela em comprar, para estas escolas, tinteiros, penas de 

lápis e de escrever, réguas, costaneiras de papel, e ainda algumas selectas dos autores 

clássicos, e entregar tudo ao visitador para distribuir tudo como prémios nas escolas da 

comarca aos meninos de esperanças, pobres e que fazem diligência para aprender sem 

terem os meios precisos para isto. E se para fazer esmola, é preciso pedi-la: eu como 

Jerónimo Soares, e como visitador me ofereço a fazer na ocasião este requerimento em 

nome e a favor do bem público e da pobreza laboriosa; e estou bem certo que à vista do 

painel terno que eu traçar das necessidades públicas da parte mais inteligente do povo, e 

mais interessante às rendas da universidade; e da melhor aplicação da esmola, a que 

estão obrigados os que a dão: todos os senhores deputados da junta hão-de julgar por 

mais bem entendida esta aplicação que aponto, do que a que se faz da dita esmola em 

socorrer sim pessoas pobres, mas desta cidade, que nela tem outros muitos recursos, e 

meios de subsistir do que as gentes pobres do campo e das aldeias, outro sim porque a 

esmola que se faz para a boa educação popular é mais bem entendida do que a que tem 

por fim o socorro das necessidades corporais. 

“Não há porém escolas em que o método de ensinar seja mais vicioso e 

necessite por isso de mais providências, do que as de ler escrever e contar. 
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Primeiramente, é um princípio bem trivial de todo o método de ensinar: que se deve 

sempre caminhar do que é mais fácil para o que é mais difícil, muito principalmente 

tratando-se dos primeiros conhecimentos e com crianças a quem se deve aplanar o 

caminho, quanto for possível, e tirar-lhes todos os tropeços e abrolhos desnecessários. 

Não se pode negar também que a letra de mão é mais dificultosa de se conhecer e ler do 

que a tipográfica. Nesta os caracteres dos sinais literais são sempre os mesmos, são só 

os essenciais e sempre uniformes. A figura de uma letra representativa de um som, 

fixada uma vez na imaginação da criança, não se desvanece facilmente. A figura de uma 

letra representativa de um som, facilmente, em qualquer parte que a encontre, a 

reconhece logo porque é idêntica. Não sucede o mesmo na letra de mão em que os 

caracteres essenciais vão confundindo a cada passo com os rasgos de mero capricho tão 

diferentes como as mãos, que os lançam. Os caracteres essenciais de cada letra não são 

também os mesmos, porque os acidentes diferem da mão, da pena e do hábito do 

escritor os diversificam até ao infinito, de sorte que uma criança sente um grande 

trabalho, e gasta infinito tempo para discernir o que é essencial na letra, do que é 

acessório. As figuras também nem sempre são uniformes; porque a escrita cursiva 

conhece muitas de uma mesma voz e articulação. Não falo já nos travados e 

abreviaturas da letra cursiva, que devem embaraçar muitos espíritos curtos quais são os 

de todos os meninos. Acresce a isto acostumarem-se os olhos destes a formas 

estrambóticas, irregulares, desiguais e feias das letras; à desproporção das mesmas entre 

si; ás torturas das regras; à péssima ortografia, o que certamente não é um bom preparo 

para depois os ensinar a escrever de outro modo. Contudo contra todas estas razões 

prevaleceu desde há muito tempo o método de ensinar a ler nas escolas por traslados 

maus da mão do mestre, por cartas familiares manuscritas, por autos e sentenças de 

letras diferentes e todas péssimas, e muitas vezes ilegíveis; e depois por livros 

impressos. 

“O método deve ser justamente o contrário. Devem aprender a ler por letra 

impressa, tanto redonda como bastarda. Depois de estarem bem correntes nesta leitura, 

ensiná-los a escrever na forma da letra bastarda impressa a que já estão acostumados, e 

que é a mesma cursiva com pouca diferença, e só por fim é que se lhe devem meter nas 

mãos os abecedários e escrituras de mão, fazendo-lhes reconhecer nas letras delas os 

caracteres essenciais das que já sabem sem se embaraçarem com tudo o que é de mero 

capricho. Como já estão firmes na leitura da letra boa, e acostumados a vê-la e a formá-

la, em breve tempo compreenderão a de má, que já lhes não fará outra impressão senão 
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a desagradável de a estranharem, comparando a escritura má, com a bela, com que 

primeiro foram criados. Com este método, a todas as luzes melhor, abrevia-se pelo 

menos metade, o tempo que as crianças gastam agora nas escolas a aprender a ler pelo 

método antigo. 

“outro defeito do método vulgar é o dos abecedários, todos formados segundo 

o modelo usual, vicioso, que, posto que se deva conservar tal qual é para outros usos; 

para o de ensinar a ler não se deve tolerar de nenhum modo, porque carece de muitas 

vozes, e articulações próprias da nossa língua; porque é sobejo de outras; porque é 

indigesto pela confusão das vogais com as consoantes; porque é desordenado pela má 

disposição e série destas, contrária à ordem natural da sua mesma geração; porque enfim 

é de uma péssima nomenclatura, e oposta muitas vezes ao valor das mesmas letras. Os 

silabários da mesma sorte são sumamente defeituosos. São mais em tresdobro as sílabas 

portuguesas, que os rapazes ficam ignorando, do que as que aprendem pelos silabários 

dos mestres, ainda das artes os mais copiosos. A regra de Quintiliano –Sillabis nullum 

compendium est: perdiscendae omnes – passa com todos os metodistas por um axioma 

demonstrado pela razão e experiência. Toda a sílaba, que as crianças não aprenderem 

nos silabários, converte-se num grande embaraço depois na leitura; a qual por isto vai 

toda cheia de tropeços, e de gaguejos, a que, acostumados, não se corrigem depois 

facilmente. 

“Finalmente para passar por muitos outros defeitos, e me cingir só aos mais 

capitais, o método de soletrar usado finalmente nas escolas de Portugal é viciosíssimo. 

Soletrar não é outra coisa mais do que compor uma sílaba, resolvendo-a em seus sons 

elementares, e recompô-la outra vez, ajuntando-os em uma só emissão, e está claro a 

todas as luzes que na decomposição não devem entrar nem mais nem menos, nem 

outros sons senão os que entram na composição da sílaba, e sob pena de estar 

enganando a todos os instantes os inocentes, e querê-los fazer ludibrio perpétuo das 

preocupações e abusos. O método vulgar de soletrar aparta-se todo desta regra. Rara é a 

sílaba que se ensina a pronunciar junta com metade dos sons que se lhe metem na 

soletração deve embaraçar grandemente a primeira idade, que é mais consequente do 

que se pensa. Deve-se pois largar inteiramente este método a adoptar o recebido já em 

todas as nações civilizadas, proposto primeiro por Mr. Arnaud, explicado e aperfeiçoado 

depois Mr Launay, que é nomear as letras pelo seu mesmo valor, e não fazer entrar na 

soletração de qualquer sílaba outros sons senão os que entram na composição dela. As 

crianças chegam com muito tempo e custo a aprender pelo método vulgar, porque são 
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pacientes e não têm ainda reflexão. Porém, todos concordam que as consequências deste 

método seriam um obstáculo invencível para aprender a ler, pretendendo-se ensinar por 

ele homens de juízo já formados, e capazes de perceber a incoerência dos seus 

processos e dos resultados”. 

J. M. Latino Coelho 

 
 

INSTRUÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA GRÉCIA I  

O DESEJO de aprender é verdadeiramente característico na Grécia. Nesta 

pequena nação se reconhecem os descendentes do povo que inventou as ciências do 

ocidente. A paixão das letras é ali comum a todas as classes da sociedade, como o prova 

o seguinte provérbio vulgar entre os camponeses da Moréa: «Quem não conhece as 

letras, não é homem.» Os aldeões de Eleusis sabem com muita particularidade tudo o. 

que diz respeito a cursos académico» da universidade de Atenas. Um destes camponeses 

dizia : «De boa mente gastaria eu tudo quanto possuísse com a educação de meus  

filhos, porque agora vejo que a instrução é a coisa de que mais necessidade tínhamos. 

Nós não sabemos nada; é preciso, porém, que nossos filhos saibam.» Outro facto 

mostrará até onde chega hoje entre os gregos o desejo de aprender. Nunca existiu talvez 

um tipo mais perfeito do herói, que o singelo e robusto Canaris, aquele intrépido 

marinheiro, que depois de encomendar a alma a Deus se meteu numa barca, e através de 

mil perigos foi amarrar tranquilamente o seu brulote à nau almirante da esquadra 

otomana. Concluída a guerra, Canaris era um dos homens mais conspícuos da sua terra, 

e governador de uma praça-forte; pois o que fez este homem naquela posição? Tendo de 

idade cinquenta anos, foi aprender a ler! Quando um tão vivo desejo de aprender se 

apodera de um povo, é impossível que não se organize rapidamente um sistema geral de 

instrução. É o que tem sucedido na Grécia. A relação do que neste objecto foi feito 

depois da sua emancipação, o quadro exacto e completo do estado actual do ensino 

nesta nação nova, merecem em nosso entender a atenção de todos os homens que. 

desejam a felicidade deste povo e o progressos da civilização. Os elementos desta 

estatística da instrução pública na Grécia, foram coligidos e coordenados por um 

homem competentíssimo, o Sr. Constantino Schinas, ex-ministro da instrução pública, 

actualmente conselheiro de estado e catedrático da universidade de Atenas, (um dos 

homens mais distintos do seu país. Extraíram-se os seguintes pormenores de um 

discurso proferido por ele, em alemão, perante a sociedade filológica de Ulm, em 1842. 
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As províncias que constituem hoje o reino da Grécia eram antes da revolução, 

de todas a que habita a raça helénica, as mais desprovidas de escolas e também as 

menos favorecidas debaixo do ponto de Vista material. Com efeito, enquanto, que a 

Tessália, a Macedónia, Janina, na Albânia, e na Trácia Constantinopla, e sobre as costas 

da Ásia menor. Esmirna e Sidónia; enquanto que as cidades situadas no interior da 

Anatolia, como Cesareia de Capadócia enquanto que algumas cidades estrangeiras, onde 

residiam gregos por causa da emigração ou do comércio, tais como Bucareste, Jassi, 

Odessa, Veneza, Leorne e Trieste, possuíam boas escolas, professores distintos, e até 

tipógrafos e impressores gregos; o Peloponeso inteiro aí tinha uma escola helénica na 

qual se empregava o método de ensino abandonado já por toda a parte. Na Etólia e 

Acarnania existia apenas a escola de Missolongi; uma só também na Grécia oriental, 

que era a de Atenas, e todas muito medíocres. 

Quando começou a grande luta de 1821, os professores e discípulos na Grécia 

e fora da Grécia desertaram das escolas para pegar em armas. Uma parte da corajosa 

mocidade que compunha o batalhão sagrado, sucumbiu em Dragatscham, vítima do 

mais generoso entusiasmo. E tal era o ardor que arrastava ao combate todos os helenos, 

que os que estavam à testa dos negócios públicos convidaram, em nome da pátria, os 

jovens gregos, que estudavam em países estrangeiros, a não abandonarem as escolas, 

afim de que restasse alguém para instruir o país depois de livre. Pensamento notável e 

patriótico de um governo, que até mesmo lutando se mostrava: já solicito pela futura 

instrução de seus concidadãos; pensamento igualmente honroso para o governo, que se 

privava de braços prontos a defendê-los. Em tais circunstâncias não se podia pensar em 

abrir escolas. Contudo, foram tomadas algumas providências pelo governo provisório 

em favor do ensino primário, e especialmente pelo fundador do ensino mútuo na Grécia, 

o Sr. Kléobulos. Pelo que respeita ao ensino superior, um único sábio, o SR. Gennadios, 

ao mesmo tempo que tomava parte na luta das armas, permanecia fiel a suas funções 

académicas. Ninguém exortava os combatentes com mais energia do que ele, ao passo 

que, quando as circunstâncias o permitiam, não deixava de instruir a mocidade. Até 

depois da batalha de Navarino e da expulsão das tropas egípcias pelo exército francês; 

ou até o reconhecimento do estado grego pelas grandes potências, não se pode pensar 

seriamente na organização da instrução pública. Ainda a atenção do presidente 

Capodistría estava distraída por outros cuidados. Limitou-se durante a sua breve 

administração a estabelecer em Epiro uma escola central e um asilo para aí receber 

meninos que tivessem ficado órfãos por causa da guerra, e principalmente os órfãos 
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resgatados da escravidão. Além disso criou mais de trinta escolas primárias, uma escola 

eclesiástica em Paros, e outra militar em Nauplia (Napoli de Romania). Este último 

estabelecimento, admiravelmente dirigido pelo capitão de estado-maior francês Panzier, 

tinha já obtido excelentes resultados sob a administração do presidente, isto é, no espaço 

de três anos. 

Mas estas escolas, muito insuficientes, se desorganizaram inteiramente em 

consequência da penúria do tesouro público, proveniente dos acontecimentos de 1831; 

de sorte que quando começou o governo real apenas existia um pequeno número de 

mestres. Em parte alguma se encontrava uma escola útil. 

Logo depois da sua instalação, em princípios de 1833, o governo real 

estabeleceu em primeiro lugar uma comissão encarregada de examinar o estado da 

instrução pública, e propor as reformas necessárias. Depois de haver consagrado uma 

soma considerável, atendendo à época e às circunstâncias (50:000 dracmas) (1), para 

indemnizar os mestres, que tinham permanecido fieis à sua honrosa profissão em tão 

difíceis circunstâncias, ordenou que dali por diante, à excepção de um pequeno número 

de indivíduos que tinham adquirido, como mestres ou como sábios, incontestável 

reputação, ninguém pudesse desempenhar as funções do magistério sem haver passado 

por um exame e obtido o respectivo diploma. 

O novo sistema de instrução pública devia compor-se de uma escola superior, 

dos ginásios, das escolas helénicas e das comuns; porém era necessário pensar antes de 

tudo em formar mestres, e tendo-se observado que é mais difícil achar indivíduos com 

aptidão para o ensino primário do que para o superior, era mais sensível a urgência de 

preparar bons mestres de instrução primária. O governo criou com este intuito uma 

escola normal primária; por certo uma das mais úteis instituições que tem fundado. 

(Continua.) 

L[atino] 

 

INSTRUÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA GRÉCIA II 

CRIOU-SE ao mesmo tempo, como acessória a esta escola normal, uma escola 

primária modelo, onde os mancebos destinados a exercer o magistério se amestrassem 

na prática do ensino. Os professores da escola normal primária, presididos pelo seu 

director, formavam a comissão de exame, que tratou desde logo de obrigar os mestres 

existentes a apresentarem-se. Os que puderam sujeitar-se aos exames e provas exigidas 
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(que andavam por uns trinta) ainda que nem todos com tão bom êxito como fora para 

desejar, principiaram imediatamente a exercer as suas funções, porque importava ao 

país não ficar por mais tempo privado do ensino primário. Mas só se lhes confiou o 

encargo de mestre de terceira classe, e com a condição expressa de que dentro de dois 

anos tornariam a apresentar-se à comissão de exame: se então dessem suficientes provas 

de conhecimentos necessários, poderiam receber a sua nomeação definitiva, ou um 

acesso proporcionado à sua capacidade. 

Ao mesmo tempo que o governo lançava assim os fundamentos da instrução 

primária, provia com igual zelo à organização do ensino superior. A maior parte das 

pessoas aptas para este ensino achavam-se então fora do reino; o governo convidou-as a 

virem ocupar os lugares vagos nos ginásios e na universidade. Mas para que a juventude 

estudiosa não carecesse entretanto de ensino superior, e com o fim de preparar 

convenientemente os estudantes, que tivessem de passar à futura universidade, estabe-

leceu o governo um ginásio em Egina, o qual foi transferido depois para Atenas, 

incumbindo da sua direcção o Sr. Gennadios, secundado pelos melhores professores. 

Dentro em pouco estabeleceu outro ginásio em Nauplia, agregando a cada um 

deles uma escola helénica destinada a servir de modelo para esta espécie de 

estabelecimentos. Relativamente a outros ginásios e escolas helénicas, assim como à 

universidade, que devia abrir no 1.° de Outubro de 1834, resolveu-se esperar o resultado 

dos convites que se tinham feito, elaborando-se entretanto os regulamentos necessários 

para tais instituições. Estava-se porém nestes preparativos, quando sobreveio uma 

mudança no pessoal da regência, que retardou por largo tempo a execução deste 

projecto. Entretanto foram-se criando pouco a pouco algumas escolas helénicas, e 

esperava-se com maior impaciência cada dia o estabelecimento da universidade, quando 

finalmente, em 1837, se deram subitamente as ordens concernentes a este objecto. Al-

guns dias depois el-rei, que voltava à Grécia com a sua formosa esposa, desembarcou no 

Pireu, e confirmou com muito prazer um instituto que ele se havia proposto estabelecer 

no país desde há muito. Deste modo se concluiu o edifício da instrução pública na 

Grécia, e o que coroou este edifício foi receber a universidade uma existência legal. 

Apesar de tudo ainda havia muito que fazer para que a lei fosse uma realidade. Só um 

pequeno número de professores tinha tido até então ocasião de exercitar-se no ensino 

público; e por outra parte era muito difícil reunir um número suficiente de estudantes 

convenientemente preparados, porque os ginásios ainda não tinham recebido todo o 

desenvolvimento necessário. Estavam aliás quase desprovidos de livros, colecções e 
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instrumentos de física e astronomia. Não existia local adequado para as cadeiras. O 

único edifício de Atenas, que por suas dimensões podia até certo ponto bastar para as 

primeiras necessidades, era de difícil e até perigoso acesso de Inverno e de Verão. 

Como estava definitivamente fundada a universidade de Atenas, nada se 

omitiu para remediar as faltas que apresentava esta nova criação. O tesouro público se 

encarregou de pagar os ordenados dos professores, e o aluguer dos edifícios ocupados, 

sub ministrando as somas necessárias para a compra de livros, instrumentos, etc. 

Várias pessoas fizeram donativos desta espécie à universidade, e algumas lhe 

ofereceram bibliotecas inteiras. Outras, e entre elas o Sr. Brandis, que se achava então 

na Grécia, o Sr. Rhallis, actualmente ministro da justiça, e o Sr. G. Dokos, que merecem 

especial menção, conceberam depois o projecto de proporcionar à universidade, por 

meio de subscrições voluntárias, um belo e espaçoso edifício, capaz de conter não só as 

aulas e anfiteatros, mas também as galerias necessárias para as bibliotecas e colecções 

científicas. A este pensamento patriótico se deve estar já terminada a parte mais dispen-

diosa das construções.26 El-rei mesmo quis contribuir para a edificação desta obra de 

utilidade pública por meio de um donativo de 6:000 dracmas do seu bolsinho. 

Eis a história dos progressos da instrução pública na Grécia no espaço de dois 

anos. Segue-se agora o quadro do estado actual do ensino neste novo reino. Se se 

considerar os escassos recursos de que pode dispor, e o que tem sido necessário fazer 

num país onde tudo estava por criar, se conhecerá que não há exageração alguma 

enquanto fica dito sobre o zelo da nação e do governo para a organização e 

desenvolvimento da instrução pública. 

(Continua.) 

L.[atino] 

  

INSTRUÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA GRÉCIA III 

Universidade Otoniana.      

CONTA trinta professores, de entre os quais pertencem dois à faculdade de 

teologia; seis à de jurisprudência; nove à de medicina, e treze à de filosofia. Possui além 

disso um número considerável de opositores. Vinte daqueles professores estudaram nas 

universidades da Alemanha, nove em França, e um em Itália. Quanto à sua origem, 

vinte e três são gregos, porém pertencentes aos distritos não compreendidos no reino da 
                                                 
26 O edifício da universidade está construído com gosto, no estilo antigo. A biblioteca pode conter 
duzentos mil volumes 
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Grécia; dois são do mesmo reino, e cinco alemães. Desde 1834 têm-se matriculado 

como estudantes cento e noventa e dois indivíduos; vinte e quatro em teologia, sessenta 

e dois em jurisprudência, cinquenta e oito em medicina, e quarenta e oito em ciências 

filosóficas. Destes cento e noventa e dois estudantes, noventa e dois concluíram, os 

estudos; outros continuam a estudar sem interrupção; noventa e cinco estudantes são 

naturais do país, e noventa e sete são gregos nascidos fora do reino. Além destes 

estudantes propriamente ditos, que terminaram os seus primeiros estudos nos ginásios 

do reino, e que obtiveram em virtude de um exame o competente diploma, há mais 

cento e trinta e três assistentes ou ouvintes, classe excepcional de indivíduos 

académicos, entre os quais se encontram cento e doze funcionários públicos, que não 

tendo tido oportunidade, durante a guerra da independência, de adquirir os 

conhecimentos gerais necessários, procuram fazê-lo agora, tendo recebido para este fim 

autorização especial do governo, e ressarcindo o tempo perdido enquanto lho permite a 

idade e destinos. 

Ginásios 

Deverão formar-se tantos ginásios, quantas são as nomarquias ou distritos que 

há no reino; porém, como a Grécia ainda não possui suficiente número de mestres para 

efectivamente realizar este vasto projecto, não tem podido formar-se até agora mais de 

quatro ginásios. 

1.° O ginásio de Atenas (antes em Egina) a que está adjunta uma escola 

helénica. Estes dois estabelecimentos reunidos contam dezoito professores, mestres 

ordinários e extraordinários (oito pertencem ao ginásio, e dez à escola helénica), e 

reúnem oitocentos discípulos. A direcção de ambos os estabelecimentos está confiada 

ao ginasiarca Gemnadios; a escola helénica tem além disso um ajudante subordinado ao 

ginasiarca. O ginásio de Atenas é ao mesmo tempo uma verdadeira escola normal 

prática para as escolas helénicas, e os mestres e sub mestres, depois de haverem 

ensinado nela dois anos, pelo menos, se repartem pelas diferentes escolas helénicas do 

reino com o carácter de ajudantes, ou como professores; e os lugares destes são 

ocupados em Atenas por outros mestres, que havendo já terminados os seus estudos de 

ginásio, têm também concluído os seus três anos de universidade. 

2.° O ginásio de Nauplia, fundado em 1834, a que está igualmente agregada 

uma escola helénica, teve ao princípio um brilhante resultado; porém caiu em pouco 

num estado miserável, e contava só um pequeno número do discípulos, até que 

ultimamente se reorganizou em 1841, sendo confiada a sua direcção ao Dr. Anselm. 
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Hoje tem este ginásio seis professores, e um número suficiente de mestres e ajudantes. 

Graças a esta nova organização o estabelecimento apresenta uma nova fase: hoje 

rivaliza em actividade com o ginásio de Atenas, e conta mais de duzentos alunos. 

Podemos assegurar que estes dois ginásios competem já com a maior parte dos ginásios 

de segunda classe de Alemanha. 

O ginásio de Sira, que igualmente tem anexa uma escola helénica, existia já 

nesta ilha no ano de 1833, como instituição peculiar do distrito de Chios; porém em 

1835 ou 1836 foi necessário reorganizá-lo na forma do ginásio real. O estabelecimento 

conta no seu grémio cinco professores (para o ginásio), três mestres (para a escola 

helénica), e duzentos e cinquenta e cinco alunos. Este ginásio é incontestavelmente o 

melhor depois dos de Atenas e Nauplia. 

O ginásio de Patras não é em realidade mais que uma escola helénica 

aperfeiçoada, com o título de ginásio. Os mestres são activos e hábeis, porém é muito 

limitado o seu número, e o estado não tem ainda os recursos necessários para tornar este 

ginásio quase nominal verdadeiramente prestante. O governo propõe-se dar a este 

estabelecimento, logo que as circunstâncias lho permitam, toda a extensão conveniente. 

Escolas helénicas. 

Existem cinquenta e quatro escolas desta classe, três das quais, a de Atenas, 

Nauplia e Sira, estão incorporadas nos ginásios destas cidades, vindo a constituir de 

certo modo as classes inferiores destes mesmos ginásios. Tiveram origem estas escolas 

em 1833 e 1831; pois então foi quando, ao fundarem-se os ginásios de Egina e Nauplia, 

se agregou ao mesmo tempo a cada um deles uma escola helénica. Conforme o plano 

primitivo, deveram, fundar-se tantas escolas helénicas, quantas eparquias (províncias) 

houvesse no reino. E existindo já cinquenta e quatro escolas desta classe, 

compreendendo as agregadas aos ginásios, parece que o fim do projecto está 

conseguido, e que cada eparquia contém pelo menos uma escola helénica. Contudo não 

sucede assim; muitas eparquias contam mais de uma escola, como por exemplo, a Ática, 

que tem uma em Atenas, outra no Pireu, outra em Maratona, e outra em Salamina; 

enquanto outras eparquias carecem absolutamente delas. 

É mister contudo observar que estas escolas não se acham todas num estado 

satisfatório, nem são todas sustentadas pelo governo. Só as escolas da Atenas, Nauplia, 

Siru, Amfisa, Chalcis, Lamia, Tripolis, Esparta e Tera, têm o número de mestres que se 

requer, e um ajudante para cada uma delas. Todas as mais escolas helénicas são incom-

pletas no pessoal, pois não têm mais do que dois ou três mestres, e alguns carecem de 
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ajudante. Pelo que toca à capacidade dos mestres é preciso observar que além das novas 

escolas mencionadas que se acham com o pessoal completo, há algumas outras, que, 

apesar de não serem tão bem providas nesta parte, dão sem embargo sólido ensino, e 

têm mestres muito hábeis. Porém desgraçadamente há ainda grande número de escolas 

de que se não pode dizer outro tanto. Em algumas, ainda que a capacidade dos mestres 

nada deixe a desejar, o seu número não é suficiente. O Sr. Schinas, que conhece a fundo 

a matéria, ter-se-ia resolvido a propor uma diminuição do número de escolas existentes, 

afim de aperfeiçoá-las e completá-las, refundindo umas nas outras, se por outra parte 

não tivesse achado inconvenientes de localidade que o impedem de realizar o seu 

projecto. Enfim, trinta e duas escolas destas, compreendendo as agregadas aos ginásios, 

são custeadas pelo tesouro público. Algumas outras, como por exemplo a de Argos, são 

mantidas pelo estado, e ao mesmo tempo pelos respectivos municípios; porém, o maior 

número é sustentado só por estes, ou subsistem por meio de donativos e legados 

patrióticos. Nas escolas helénicas ensina-se, segundo o permite o estado incompleto do 

seu pessoal, as seguintes matérias: grego antigo, latim e francês; historia da Bíblia, 

historia universal, caligrafia, geografia, aritmética e elementos de física e história 

natural. A língua alemã ensina-se nos ginásios. 

O número dos mancebos, que frequentam os ginásios e escolas helénicas, 

monta a quatro mil e quinhentos ou cinco mil. 

Instrução elementar e escolas primárias. 

1.° Escola normal primária. Este estabelecimento, fundado a 6 de Fevereiro de 

1834, está confiado ao desvelo de um director (hoje o sr. Kokkonis). Conta actualmente 

oito professores, que ensinam história sagrada, religião, grego antigo, historia universal, 

e em particular a da Grécia, aritmética, geometria, desenho, caligrafia, geografia, 

elementos de física e história natural aplicados à agricultura, além da ginástica e música 

vocal, e, finalmente, a pedagogia e a didáctica. Esta última ciência estuda-se 

principalmente por meio de exercícios práticos, que têm lugar na escola de meninos 

anexa ao mesmo estabelecimento. A duração dos cursos de ensino na escola normal 

primária, é de dois anos para aqueles que à sua entrada no estabelecimento possuem já 

alguns conhecimentos do antigo grego, e três anos para os que carecem desta 

habilitação. O número de alunos da escola normal sobe anualmente de sessenta a 

oitenta, entre os quais há quarenta que recebem pensões e meias pensões do governo, 

com a obrigação de se consagrarem ao ensino público. 

Comentário [O336]:  
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Esta escola fornece anualmente trinta candidatos para as funções de mestres de 

instrução primária: até ao fim de 1839 duzentos e cinquenta e cinco alunos tinham 

obtido título de habilitação para o magistério. É de esperar que dentro de alguns anos o 

pessoal de bons mestres seja suficiente para prover a todas as escolas primárias nos 

diferentes distritos do reino. 

(Continua.) 

L[atino Coelho]. 

 
 

INSTRUÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA GRÉCIA IV  

Instrução elementar e escolas primárias. 

2.° Escolas primárias (particularmente de meninos). Conhecem-se na Grécia 

três espécies de escolas primárias, com relação à importância dos distritos, e aos 

conhecimentos dos mestres. Nos distritos de primeira ordem devem estabelecer-se, em 

observância da lei, escolas primárias de primeira classe. Os mestres destas escolas 

devem ser escolhidos de entre os que nos exames finais da escola normal hajam obtido 

o número 1.° Têm a denominação de mestres de nomarquia, e vencem o ordenado 

mensal de 100 dracmas. Nos distritos de segunda ordem deve haver escolas primárias 

de segunda classe, dirigidas por mestres que no exame da normal hajam obtido o 

número 2.° Distinguem-se com o nome de mestres de eparquia, e gozam do ordenado 

de 80 a 90 dracmas, segundo a tarifa proporcional. Finalmente os distritos de terceira 

ordem devem ter escolas da mesma ordem com mestres também de terceira classe, os 

quais vencem 50 dracmas por mês. Considerada a escassez de recursos financeiros que.  

possuem a Grécia, assombra ver os ordenados com que retribuem os mestres; ordenados 

muito maiores do que os que se dão em França. 

Além destes ordenados fixos, os mestres de terceira classe recebem uma 

gratificação, e dos meninos, que não são pobres, têm direito a haver de 10 a 50 leptas 

por mês.27 No fim do ano de 1839 contavam-se em todo o reino duzentas e vinte e cinco 

escolas primárias, frequentadas por vinte mil quinhentos e seis meninos; porém, já no 

ano de 1840 se tinham estabelecido vinte e sete escolas novas, a que concorriam mil e  

quinhentos discípulos; de modo que em fins de 1842 se contavam na Grécia duzentas e 

cinquenta e duas escolas primárias onde se instruíam mais de vinte e dois mil meninos. 

                                                 
27  A lepta é aproximadamente a centésima parte da dracma 
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Nestas duzentas e cinquenta e duas escolas, entre as quais há vinte e oito destinadas à 

educação de meninas, só se pagam exclusivamente pelo tesouro público os ordenados 

de vinte e sete mestres; os cento e vinte e oito restantes recebem pelos fundos 

municipais.  

Na ilha de Tinos sustentam-se sete escolas com os fundos da igreja da 

Anunciação; e, finalmente, vinte e sete escolas primárias são mantidas por pessoas 

caritativas e sociedades de beneficência. Além dos meios que o governo concede para as 

despesas da escola normal primária, com o pagamento de pensões e meias pensões a 

quarenta alunos desta escola, e para o pagamento de sessenta e sete mestres e mestras 

das escolas primárias, verba que custa anualmente ao tesouro público 102:660 dracmas, 

o mesmo governo tem socorrido as outras escolas primárias, que não são pagas pelo 

erário, distribuindo-lhes gratuitamente os livros mais indispensáveis publicados pelo 

estado. 

Em todas as escolas se ensina a ler e a escrever, a aritmética, a história 

sagrada, o catecismo e a caligrafia. Nas escolas de primeira classe, e em grande parte 

nas de segunda, se ensina também o desenho, a historia da Grécia, a geometria, 

elementos de moral, e os princípios mais simples e práticos da física e da historia 

natural; os elementos de gramática, o exercício do pensamento e da palavra, e em 

algumas outras, a música e a ginástica. 

Nestas escolas não se segue exclusivamente nem o método lancasteriano, nem 

qualquer outro método sistemático; pelo contrário, neste ponto se procede de uma 

maneira inteiramente ecléctica; emprega-se o método de ensino mútuo para a leitura, 

para a escrita e para a aritmética; e aplica-se a outros objectos o ensino simultâneo, sem 

se deixar nunca de aplicar com preferência a cada ensino em particular, o que em cada 

sistema é digno de imitação, e merece ser preferido. 

Além destas escolas primárias, existem bastantes mestres espalhados por todo 

o reino, e inteiramente independentes do governo, os quais não receberam diploma de 

professores públicos; mas cujos estabelecimentos são tolerados. Dez mil meninos 

aprendem a ler e escrever com estes mestres, de sorte que no fim do ano de 1840, numa 

povoação de cerca de novecentas mil almas, trinta e dois mil meninos recebiam o 

benefício da instrução elementar. 

Esta espécie de instrução está mais generalizada nas ilhas da Grécia, que nas 

outras duas subdivisões do reino, isto é, no Peloponeso e Grécia continental. Desta arte 

sucede, que não obstante conter o Peloponeso mais da metade da população, o número 
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de meninos que frequentam as escolas primárias não passa do terço da soma total dos 

meninos que recebem a instrução elementar em todo o reino. É todavia no continente 

esta proporção mais sensível ainda; pois exceptuando Atenas e o seu porto, se observa 

que nesta grande extensão de território a proporção não passa de um quarto. Podem-se 

distribuir pelo seguinte modo os trinta e dois mil meninos supra mencionados: 

 Peloponeso ------------------------ 11.000 

 Grécia continental ----------------  8.000 

 Ilhas ---------------------------------- 13.000 

 Este número manifesta que a instrução primária está muito mais 

adiantada nas ilhas do que nos outros pontos, e isto provém em parte de ter esta parte do 

reino sofrido muito pouco na última guerra comparativamente com o Peloponeso e a 

Grécia continental.  

 Escolas de meninas - Sociedade Filopedêutica 

Antes da revolução não existiam escolas para meninas. No seio da família era 

que as pessoas adquiriam uma instrução proporcionada à posição social de seus pais. 

Em 1828 os missionários americanos fundaram as primeiras escolas para meninas na 

cidade de Atenas, e noutras localidades ainda, então, sujeitas à dominação turca. 

Instalado o governo monárquico sentiu-se a necessidade de habilitar mestras; por 

conseguinte, pelo ano de 1834, imediatamente depois da organização da escola normal 

primária o governo criou em Atenas, servindo-se do estabelecimento de Mistris Kill, 

doze pensões para a instrução de jovens destinada a desempenhar depois as funções de 

mestras; convidando ao mesmo uma senhora chamada Helena Pitadakis que acabava de 

concluir os seus estudos no referido colégio de Mistriss Kill, a aceitar a direcção de uma 

escola normal de meninas fundada em Nauplia à custa do estado. O governo auxiliou 

também outro estabelecimento criado na mesma cidade, para a instrução superior das 

meninas, por madame Volmerange; criou também neste colégio pensões para a 

educação gratuita, de certo número de discípulas. Finalmente, trasladada para Atenas 

esta instituição, e em razão da ausência de madame Volmerange, confiou-se a sua 

direcção a Hellena Pitadakis; tomando o governo inteiramente a seu cargo a sua 

administração e sustentação. Puseram-se depois estes colégios sob a inspecção superior 

do director da escola normal; e à medida que cada aluna ia terminando os seus estudos, 

e obtinha favorável qualificação no exame que se requeria propunha o director ao 

governo o estabelecimento de uma escola de meninas num dos distritos do reino, 

dirigida pela jovem mestra que tinha sido examinada. Eis como se estabeleceram na 
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Grécia as escolas de meninas que hoje existem. Esta parte da instrução pública reclama 

porém maiores cuidados, e sente-se cada vez mais a falta de um regulamento geral. 

Neste estado de coisas o director actual da escola normal primária, o Sr. 

Kokkonis, teve a feliz ideia de fundar uma sociedade destinada a promover a instrução 

elementar, em geral, e particularmente a educação das meninas. Propunha-se como 

objecto principal, supondo que se pudessem reunir subscrições suficientes, criar uma 

espécie de escola preparatória destinada a formar mestras, agregando a este 

estabelecimento uma escola prática de ensino 

(Continua.) 

L[atino] 

 

INSTRUÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA GRÉCIA [V] 

Escolas de meninas - sociedade filopedêutica (CONTINUAÇÃO) 

A SOCIEDADE promotora da instrução elementar mereceu a aprovação de el-rei 

a 28 de Agosto de 1836; o número de seus membros foi crescendo de ano para ano, e 

seus resultados têm sido cada dia mais satisfatórios. Conta hoje mais de setecentos 

sócios contribuintes. O relatório oficial, publicado no fim do ano de 1840, faz subir o 

rendimento ordinário desta sociedade para 36.710 dracmas anuais; este rendimento 

ascendeu pouco depois a 41.000 dracmas, e continua em aumento. Possui além disso 

um capital de 40.000 dracmas, que se trata de empregar na construção de um edifício 

conveniente para a grande escola central. Esta última escola, excelente debaixo de todos 

os pontos da vista, está actualmente confiada à direcção de uma mulher muito distinta, a 

Sr.ª Sebasté Mano; e pode dizer-se que semelhante estabelecimento é para as escolas 

primárias de meninas, o que a escola normal primária é para as escolas elementares do 

sexo masculino. Efectivamente, o seu principal objecto é formar mestras, e para 

conseguir este fim, tanto o governo, como a sociedade, têm criado um grande número 

de pensões a favor de jovens de talento, e conveniente disposição. Pensa-se também em 

agregar a este instituto outra escola modelo, onde as futuras mestras se exercitem na 

prática do ensino. Ora além disso, nesta escola superior, onde as adultas podem receber 

um grau de instrução assaz extenso, se recebem, mediante módica retribuição, 

pensionistas e externas; o que contribui para aumentar os fundos da sociedade. Como a 

escola de mistriss Hill acabou ultimamente, e as pensões que desfrutava foram 

transferidas para a escola central da Sociedade filopdêutica, têm crescido extraor-
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dinariamente os seus recursos. É mister advertir que a sociedade não limita a sua 

actividade e zelo a este único estabelecimento. Auxilia um grande número, de escolas 

primárias de mestres e mestras nas províncias, fazendo-lhes remessas de livros e outros 

meios de instrução. Tem contribuído para a publicação de muitas e excelentes obras 

elementares, ou custeando a sua impressão, ou remunerando e premiando seus autores. 

Numa palavra, a Sociedade filopedêutica, desenvolve de dia para dia uma actividade 

cada vez mais honrosa e benéfica. 

A Casa-Pia, fundada em Egina durante a administração do presidente 

Capodistrías, recebe os órfãos, filhos pela maior parte de pais indigentes, e foi 

trasladada em 1834 para Nauplia; recebeu ultimamente nova organização. Não se dá aos 

órfãos uma educação literária e científica, porém simplesmente uma instrução 

elementar, ensina-se-lhes também um ofício, que pode pô-los em estado de ganhar 

depois a sua vida. Segundo a ordenança de 1834, devia este estabelecimento conter cem 

alunos; hoje só reúne trinta; estes pela maior parte exercitam-se nos trabalhos técnicos 

do arsenal real de Nauplia. 

Meios de instrução —Livros clássicos e de literatura. 

Por conta do estado, da sociedade filopedêutica, e também de alguns 

particulares têm-se composto e publicado obras elementares para todos os ramos do 

ensino primário. Todas estas obras se têm publicado debaixo de duas formas diferentes:  

uma destinada aos mestres, mais extensa, e a outra reduzida a compêndio, e feita para os 

discípulos. Estas duas edições de cada obra formam de certo modo duas bibliotecas 

enciclopédicas, custando a mais pequena só quinze dracmas, de sorte que o estudante 

mais pobre, ao cabo dos quatro anos, que passou na escola, tem podido adquirir uma 

pequena, mas interessante biblioteca, gastando apenas três dracmas e meia em cada ano. 

Os livros menos elementares, destinados para uso dos ginásios e escolas 

helénicas, são quase todos redigidos e publicados por ordem do governo. Com certo 

número de exemplares de todas estas obras, e com alguns milhares de volumes postos à 

disposição do público por cidadãos generosos, como, por exemplo, as edições dos 

clássicos publicadas por Korais e Ducas, tem-se formado um depósito central de livros 

de onde se tiram, para fornecer gratuitamente, e segundo as necessidades, as escolas e 

os alunos, os livros que lhes são necessários, ou se vendem também livros muito 

baratos, empregando o produto na compra de novas obras para enriquecer a biblioteca 

pública. O governo reúne também neste mesmo depósito modelos e outros objectos 
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necessários para a instrução, com o fim de os repartir gratuitamente pelas escolas mais 

necessitadas. 

(Continua.) 

  L[atino]. 

 

INSTRUÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA GRÉCIA [VI] 

Colecções científicas e artísticas . 

1.° Biblioteca pública da universidade. A primeira biblioteca pública da Grécia teve 

origem num donativo de cinco mil, trezentos e noventa e cinco volumes feito pelo barão 

de Sakkellarios; pelos legados do barão Bellios; e, finalmente, pelas doações e legados 

dos irmãos Zozima e dos Srs. Ducas, Korais, Komitas e outros. Depois se lhe juntou a  

colecção, pouco numerosa na verdade, pois só consta de dois mil volumes, porém muito 

preciosa, do Sr. Possalakas, comprada pelo governo há dois anos e meio, por 100:000 

dracmas. 

Depois do estabelecimento da universidade concebeu-se igualmente o projecto de 

fundar também uma biblioteca particular para seu uso. Ordenou o governo que as quatro 

faculdades lhe apresentassem um catálogo das obras mais indispensáveis, e consagrou 

para a compra destas obras a quantia de 10:000 dracmas. Muitas pessoas ofereceram à 

universidade um certo número de livros, porém o que mais contribuiu para aumentar a 

importância da biblioteca universitária, foi a generosidade do grão-duque de Tosca na 

que mandou aos directores das diferentes bibliotecas dos seus estados que reunissem 

todos os exemplares duplicados que encontrassem. Ajuntaram-se cinco mil, e sua alteza 

imperial fez deles presente à universidade de Atenas. Tão nobre exemplo foi imitado 

pelo monarca do Sardenha; e em breve uma de suas fragatas veio entregar mais de seis 

mil volumes. Muitos particulares, entre eles o professor Rafn, conselheiro de estado de 

el-rei de Dinamarca, e o doutor Partey, proprietário da livraria Nicolai em Berlim, 

enviaram a Atenas valiosos donativos de livros. Assim se aumentou rapidamente a 

biblioteca da universidade. Como depois de concluída a primeira parte do edifício da 

universidade, em que se acham compreendidas as galerias da biblioteca, o governo 

julgasse, que para maior cómodo da mocidade e do público, devia refundir as duas 

bibliotecas numa só, e colocá-la toda nas galerias da nova universidade, chegaram 

se a reunir actualmente nesta biblioteca trinta e cinco a quarenta mil volumes, e entre 

eles noventa manuscritos. É de esperar que os exemplos citados achem numerosos 
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imitadores, e que a biblioteca nacional seja em breve tão completa como convém às 

necessidades dos gregos estudiosos, e dos muitos estrangeiros, que frequentam o 

território da Grécia em suas excursões científicas. 

2.° Uma colecção importante de antiguidades, isto é, de estátuas, vasos, baixos-relevos, 

sarcófagos, utensílios e inscrições etc., dispersos presentemente, por falta de um local 

apropriado, em vários pontos da cidade, porém reunidos em grande parte no templo de 

Thesen, se colocará, logo que esteja acabada a parte que falta do edifício universitário, 

nas galerias, que para este fim se devem construir. 

3.° A collecção numismática, rica sobretudo em moedas bizantinas e moedas russas 

antigas, a que devemos acrescentar alguns objectos de muito valor, como pedras 

preciosas, pérolas, etc., foi donativo feito pelo sr. Zozimas de Moseow. 

Citaremos também uma pequena colecção de quadros, oferecida pelo vice-cônsul da 

Grécia em Viena, o Sr. de Mantzarani. 

O gabinete de história natural, fundado pela sociedade de história natural, e assaz 

completo em produtos do solo grego. 

Uma velha e rica colecção de instrumentos de física e astronomia, formada em parte 

por aquisições do governo, e em parte pelos oferecimentos do Sr. Anastasy e do barão 

Sina. 

Urna colecção de preparações químicas e anatómicas. 

Escavações, descobrimentos e restaurações de antiguidades. 

Apenas estabelecido, o governo real dedicou-se cuidadosamente à conservação, 

restauração, e descobrimento de antiguidades; nomeou para este efeito um conservador 

geral de antiguidades, pondo às suas ordens três sub conservadores, um para o 

Peloponeso, outro para a Grécia continental, e outro para as Ilhas gregas, aos quais se 

remeteu na mesma ocasião a quantia de que então podia dispor o tesouro, para que a 

empregassem dum modo conveniente. Algum tempo depois, em 1835 a 1836, o governo 

abriu um credito de 70.000 dracmas, e sucessivamente depois um crédito anual de 6 a 

12:000 dracmas, não só para atender às necessidades mais urgentes, mas também para 

empreender novas restaurações necessárias, adquirir para o estado os objectos preciosos 

descobertos por particulares, e fazer executar novas escavações. Dentro em pouco se 

achou a direcção de antiguidades em circunstâncias de desembaraçar o Acrópolis, ou 

Cidadella de Atenas, do entulho e ruínas que os séculos tinham amontoado; de restaurar 

o Erecteum e certas partes do Partnon; de reedificar o magnifico templo da Vitória, e 

desenterrar enfim um grande número de estátuas, vasos e inscrições. 
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Os meios desta sociedade eram realmente exíguos; porém como sempre os tem 

empregado com muita inteligência e economia, e não se encarregava senão de empresas 

proporcionadas às suas forças, pôde efectuar escavações e fazer descobrimentos impor-

tantes, como, por exemplo, o da torre de Cirreste, etc. 

Despesa anual do estado com a instrução pública e as ciências. 

No ano de 1841 montou a despesa a 461:789 dracmas. No de1842 andou por 492:016 

dracmas sem compreender nesta soma as consideráveis quantias empregadas ( 

anualmente pelo estado na sustentação da excelente escola militar de Piro). Sobre a 

despesa total acrescentem-se 96.356 dracmas para ordenados de mestres de instrução 

primária, e 16.800 dracmas para as pensões fundadas pelo governo com o fim de criar 

mestras. Se se ajuntarem a isto as somas destinadas para a escola normal primária, que 

sobem a 4.447 dracmas; e para manter a casa dos órfãos, que custa 20.000 dracmas, 

resultará que o estado gasta com a instrução elementar de ambos os sexos a verba anual 

de 137:597 dracmas28. Se se reflectir também que a totalidade das rendas publicas do 

reino da Grécia apenas excede 18 milhões de dracmas, e que o reino da Prússia, que tão 

generoso é em prol do ensino, com uma receita superior a 50 milhões de thalers (mais 

de 240 milhões de francos), só destina um milhão de thalers à instrução pública; e se se 

examinar a proporção que existe entre as despesas feitas por cada um dos dois governos 

em favor da instrução pública e suas respectivas receitas, concluir-se-á que o reino 

grego consagra à instrução pública 3%, e o reino da Prússia só 2% da sua receita. 

(Continua.) 

L[atino] 

 

INSTRUÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA GRÉCIA VII 

Sociedade científica.      

l.° A Sociedade filopedêutica, de que já se deram alguns pormenores. A subscrição 

anual dos sócios é de 36 dracmas. 

2.° A sociedade arqueológica, a que já se aludiu, e a cujos expensas se tem levado a 

efeito com tão bom êxito muitos descobrimentos. Esta sociedade compunha-se em 

1831de oitocentos e trinta e seis membros ordinários, e cento e oitenta e sete honorários, 

e contava com um grande número de protectores; entre elos os reis de Dinamarca e da 

Prússia e o príncipe real de Baviera. O rei dos Países-Baixos também tem dado à 

                                                 
28 22.015$520, pouco mais ou menos 
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sociedade altas provas de sua especial benevolência. Até agora tem sido eleito 

constantemente presidente da sociedade o ministro dos negócios estrangeiros na Rússia. 

A subscrição anual dos sócios ordinários é de 15 dracmas. 

3.° A sociedade de história natural. Fundou-se em Abril de 1835; em 1841 contava 

cinquenta e seis membros ordinários, e dez honorários. Criou o gabinete de história 

natural, e publica cinco escritos periódicos sobre a história natural em francês e alemão. 

A subscrição anual dos membros ordinários é de 36 dracmas. 

4.° A sociedade médica. Fundou-se em 1835; em 1841 compunha-se de trinta membros 

ordinários, e publicava um periódico de medicina, que se interrompeu há algum tempo. 

A subscrição anual dos membros é de 15 dracmas. 

5.º A sociedade farmacêutica, fundada em Abril de 1838, propõe-se publicar um 

periódico de farmácia. 

6.° O Museu. Sociedade fundada pelos estudantes para sua comunicação recíproca, e 

para a leitura de jornais científicos. Diferentes professores dão lições gratuitas no local 

deste museu. 

7.° Trata-se de se fundar uma sociedade filarmónica,  e outra para aperfeiçoamento da 

infância. 

Imprensas e livrarias — Jornais e escritos periódico. 

Existem em Atenas onze tipografias, compreendendo a real. Entre as particulares 

distinguem-se as dos srs. Koromilas e Garholas. Há também quatro livrarias bem 

sortidas, que silo as Koromilas, Garbolas, Nast e Bunt. Os dois primeiros são também 

editores. Em Sira e Patras existem também outras tipografias e livrarias. 

Em Atenas, Sira e Patrás publica-se um grande número de jornais. Só na capital há 

dezasseis, que são os seguintes : o Diário do governo; o Correio grego, diário semi-

oficial, em grego e francês; o Observador grego, também em grego e francês; o Atenas; 

o Aeon; o Amigo do Povo; os Filhos da Pátria; a Vespa; o Zéfiro; o Progress ; o Só-

crates; a Abelha; a Fama: o Eranistes, jornal puramente literário; a Revista 

Arqueológica; e o Asclépios, revista de medicina. Estes periódicos representam as 

diversas opiniões e os diferentes partidos que dividem a Grécia. Alguns são do género 

mais virulento, e oferecem o curioso espectáculo de um povo, que não tem 

representação nacional, e onde a liberdade de imprensa existe com todos os seus ex-

cessos. Além disso, os jornais, que são lidos com mais avidez nos cafés de Atenas, 

exercem pouca influência nas províncias, onde as paixões e as intrigas locais têm mais 

poder do que o impulso longínquo dos partidos que se agitam na capital. 
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(Continua ) 

 

INSTRUÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA GRÉCIA [VII] 

Progresso da língua nacional   

TEM feito a língua grega desde 1833 progressos muito notáveis. Já durante a guerra da 

independência se introduziram na linguagem usual expressões tomadas do antigo grego 

para os usos da vida pública, para a administração, e sobretudo para o serviço militar, a 

instigações do excelente coronel, hoje general, Rodios. Porém, aquela era a quadra de 

grandes feitos e não a da filologia e do purismo. Desde a instalação do governo real se 

tem desenvolvido desta parte a maior actividade. A coisa era de si- mesma muito 

importante, porém, ao mesmo tempo, mais difícil do que geralmente se crê. 

Em todas as nações o desenvolvimento da língua e a adopção dos termos técnicos, têm 

progredido gradualmente à proporção do incremento das ideias, más na Grécia sucedeu 

o contrário. Como por efeito da dominação turca havia desaparecido toda a cultura 

intelectual, e sobretudo até o menor vestígio de existência pública, foram-se também 

perdendo e pouco a pouco as expressões técnicas relativas às artes, e às ciências. Se 

alguns homens ainda escreviam o grego em toda a sua pureza, esses homens eram 

pobres de ideias, e não tratavam senão pontos de dogma e de moral; e sorte que o 

idioma da ciências, das artes, dos ofícios, da guerra, da administração, do direito, etc., 

quase fora inteiramente olvidado. Mas em breve, pelo facto da revolução nacional, e 

ainda mais com o restabelecimento da tranquilidade e da ordem pública em 1833, se 

difundiu o tesouro das ideias europeias. 

Para a comunicação destas ideias era mister achar em pouco tempo, isto é, em alguns 

meses ou em alguns dias, e frequentemente em algumas horas, expressões convenientes. 

Isto podia fazer-se de duas maneiras: ou, tomando da antiga língua grega as expressões 

já existentes, e aplicando-as ao uso vulgar, ou, criando termos convenientes segundo as 

analogias desta língua. - O primeiro passo neste caminho, foi restituir os seus antigos 

nomes helénicos a todas as localidades e províncias da Grécia que os tinham perdido; 

depois vieram as traduções dos quatro códigos compostos por mr. de Maurer; do código 

civil francês: e do código do comércio, e a tradução em grego de algumas ordenanças 

sobre municipalidades, gendarmaria, marinha, etc. Deste modo, a língua viva se  

enriqueceu tirando vozes de toda a espécie do grego antigo. Depois do estabelecimento 

da universidade muitos professores (principalmente o dr. Filippos) contribuíram 
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poderosamente, cada um no seu ramo, para o aperfeiçoamento progressivo da Língua. E 

finalmente três homens tão inteligentes como activos, Rangavis, Samurkassis e 

Levadeus, puderam recolher num dicionário todas estas riquezas do idioma regenerado, 

e aumentá-las. 

A modéstia do sr. Schinas não lhe permitiu dizer no seu discurso, que ele próprio é um 

dos que mais poderosamente tem concorrido para este resultado. Com efeito teve grande 

parte nas traduções dos códigos franceses, que contribuíram mais que tudo para enlaçar 

o grego antigo com o moderno. 

De tudo o que levámos dito deve resultar, em nossa opinião, um certo respeito 

para com um povo que com tão poucos recursos, e em tão poucos anos tem feito tanto 

por propagar os benefícios da instrução. 

L[atino]. 

 

INSTRUÇÃO DOS HABITANTES DOS CAMPOS EM WURTEMBERG 

Em WURTEMBERG, o edifício da escola é de ordinário o mais cómodo de cada 

aldeia; e não poucas vezes o único notável dela pela sua elegância. Um mestre primário  

ganha o ordenado de 200#000 réis, pouco mais ou menos; o que permite escolher os  

mestres entre pessoas esclarecidas, a quem se garante uma ocupação honrosa e isenta de 

privações. 

A instrução é obrigatória até os catorze anos. Uma junta de pessoas conspícuas 

fiscalizam rigorosamente a assiduidade dos alunos; os pais respondem  pecuniariamente 

pela exactidão de seus filhos. Por ocasião do recrutamento verifica-se se os recrutados 

têm adquirido os necessários conhecimentos; e os pais são igualmente responsáveis 

quando seus filhos não sabem escrever correctamente. Assim não há campónio nem 

criada de servir que não saiba ler, escrever e contar com perfeição. 

O traje das mulheres, posto que singelo e asseado, revela muitas vezes a 

pobreza; o seu regime de uma sobriedade tal que toca as raias das privações; mas todas 

têm uma instrução igual, e à sua inteligência um desenvolvimento perfeitamente con-

forme àquela instrução. 

A educação naquele país parece ser tão perfeita como a instrução primária. O 

amor do povo, o zelo filantrópico mais esclarecido e mais desinteressado parecem   

presidir a todas as acções das classes ricas de Wurtemberg: em nenhuma outra terra o 

amor do próximo se pratica tão geralmente com tanta afabilidade e com tanta franqueza. 
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Em parta nenhuma as classes laboriosas são mais serviçais a mais respeitosas. Em parte 

nenhuma a moralidade é mais severa. Finalmente, os wurtembergueses, são 

profundamente religiosos; mas a sua religiosidade é tão tolerante como sincera. 

O governo contribui eficazmente para este resultado pela severidade 

inexorável com que vigia o procedimento dos funcionários e dos magistrados, e pelas 

leis que punem os grosseiros hábitos dos homens ignorantes. 

Os animais são tratados com carinho e solicitude. 

Os instrumentos aratórios são em geral óptimos, mormente a charrua e o 

arado; os  trabalhos executam-se com inteligência método e celeridade. É à instrução 

primária bem organizada e bem entendida que se deve este desenvolvimento intelectual 

e moral das classes laboriosas. 

 

AS ESCOLAS DE MARTINIÈRE      

As ESCOLAS chamadas de la Martinière, do nome do opulento major Martin, 

que em seu testamento legara grandes somas com esta especial aplicação, são, talvez de 

todos os estabelecimentos literários que existem em Lião de França, o mais útil, pela 

direcção eminentemente prática que ali distingue o ensino. 

As escolas de Martinière são dedicadas especialmente à instrução dos filhos 

dos operários, que se destinam também à vida industrial. 

O curso de estudos que seguem os alunos compreende a caligrafia, a 

gramática, as matemáticas elementares, a física, a química, o desenho, noções sobre 

administração de fábricas, etc. 

Criou-se um método particular, pelo qual se procura atingir o mais pronta e 

regularmente que é possível o fim proposto de formar bons práticos e industriais. 

As aulas, interrompidas apenas por algumas horas de recreação, estão abertas 

desde as sete horas da manhã ate às cinco horas da tarde. 

Este útil instituto conta hoje 400 alunos, divididos em duas grandes secções de 

primeiro e segundo ano. 

Todos os anos abrem-se vários concursos, em consequência dos quais, e afim 

de excitar a emulação, aí se fixam publicamente os nomes dos alunos pela ordem do seu 

mérito. Cada ano lectivo encerra-se com uma distribuição geral de prémios. 
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As condições da admissão têm por base a idade dos candidatos, que não há-de 

ser inferior a dez nem a superior a catorze anos, devendo contudo apresentar certidão de 

aprovação no primeiro grau de instrução elementar. 

Cada classe compreende uma ou muitas divisões, presididas por um brigadeiro 

em chefe, e subdivididas em bancos de sete lugares, dirigido cada um pelo aluno de 

maior mérito, com o título de brigadeiro. A este último pertence a guarda e res-

ponsabilidade do material. 

Todos os alunos estão munidos de lousas, nas quais escrevem, já os princípios 

expostos pelo professor, já a solução dos problemas, que ele lhes propõe. A um sinal 

ajustado todas lousas se levantam de modo que os repetidores possam verificar o 

trabalho dos estudantes. 

O desenho ocupa lugar importante no ensino de Martinière. Com efeito esta 

arte é uma das bases fundamentais da indústria lionesa.     

Tal é, em resumo, a organização de tão notáveis escolas, cuja influência 

benéfica cada vez se faz sentir mais na instrução dos operários lioneses. Não se pretende 

convertê-los em sábios, ou engenheiros; mas sim em excelentes condutores de 

máquinas, em bons tintureiros, caixeiros instruídos e contramestres inteligentes. 

As disposições testamentárias do major Martin foram conhecidas em Lião, no 

ano de 1803; mas só em 1826 é que, superadas todas as dificuldades, a municipalidade 

pôde adquirir, pelo preço de 75:000 francos, o antigo claustro dos agostinianos. 

Colocados em bairro pouco frequentado, e numa rua estreita e escura, este edifício não 

tem aparência alguma monumental. Interiormente compõe-se de uma vasta quadra 

cercada de arcadas, sobre as quais correm os pavimentos em que estão estabelecidas as 

aulas, e outras oficinas. As aulas são nuas de ornamentos e decorações, mas vastas, 

limpas e bem ventiladas, No pavimento térreo encontra-se um rico museu de máquinas, 

com que mr. Aynard dotou o belo estabelecimento devido à filantropia do major Martin.  

 A nossa gravura representa o portal de entrada. 

Comentário [O357]: Pan, 
1854, XI,  p. 400. 
 
 



 257

 
Sabia-se por vaga tradição que na preciosa biblioteca do museu britânico 

existiam muitos subsídios importantes para o estudo da nossa história. Examinar porém, 

com o critério e escrúpulo necessários, os registos daquele vastíssimo estabelecimento 

era um trabalho impertinente, e até certo ponto da maior dificuldade. O Sr. Figanière, 

inteligentíssimo empregado da nossa legação em Londres, não duvidou empreendê-lo, e 

pôde concluí-lo com a maior felicidade. 

O catálogo do Sr. Figanière, redigido com bastante clareza, e acompanhado de 

muitas noticias curiosas, contém a indicação, assim de todos os documentos que o autor 

pôde ali encontrar com relação a Portugal, e cuja existência era totalmente ignorada, 

como a de outros, e não são poucos, que haviam desaparecido dos nossos cartórios, e 

que se julgavam para sempre perdidos. Contém também o catálogo do Sr. Figanière a 

cópia textual e fidelíssima de alguns documentos históricos curiosíssimos. Por todos 

estes motivos entendemos que o autor prestou ao país, com o seu interessante livro, um 

serviço valioso. 

Vende-se em casa da Viúva Bertrand &. Filhos, e na livraria do Sr. Lavado, 

rua Augusta n.° 8; preço 1$000 rs. 
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1855: VOL. XII 

AS CRECHES EM PORTUGAL   

Poucos estabelecimentos de caridade haverá tão fáceis de sustentar, e ao 

mesmo tempo de um alcance tão grande como as creches ou presépios. 

E todavia no nosso Portugal, aliás rico de instituições beneficentes 

grandiosamente dotadas, apenas existe a creche de S. Vicente de Paulo [a], na cidade do 

Porto. 

Fundada pelo Sr. J. V. Martins, sujeito a quem a humanidade deve valiosos 

serviços, e cuja prematura, morte sinceramente deplorámos, a creche de S. Vicente de 

Paulo é sim um estabelecimento excelente, mas não pode suprir as necessidades, morais 

de uma povoação manufactora como é a nobre capital das províncias do norte. 

Entretanto já ali há um princípio; já ali o instituto admirável, que mr. Marbeau 

implantara em França, no ano de 1844, lançou raízes, e confiamos que frutificará; 

porém, na capital do reino, envergonhamo-nos de o confessar, não existe uma só creche 

e muita gente talvez ignora ainda o que semelhante palavra significa. 

Um trabalho completo e consciencioso do sr. J. M. Nogueira, publicado em 

185129, as exortações de pessoas zelosas de bem público, os conselhos da imprensa, 

tudo tem sido em vão.  

E contudo, cada vez se torna mais urgente a generalização desta e de outras 

instituições humanitárias com que as nações mais adiantadas do que nós têm acudido a 

grandes misérias! 

 Não tardará muitos anos, que os caminhos-de-ferro cortem o território 

português em várias direcções; com este rapidíssimo meio de comunicação virá o 

desenvolvimento de todas as indústrias; gozaremos finalmente de todas as vantagens 

materiais de uma civilização perfeita. 

Ela trará porém igualmente inconvenientes atendíveis, inevitáveis E havemos 

de amaldiçoá-la, porque, como tudo o que é obra de homens, não está isenta de 

imperfeições? A boa razão não pode aprovar semelhante absurdo. 

                                                 
29 Almanak popular para 1852, p. 20 
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Que cumpre pois fazer nestas circunstâncias? Estudar com ânimo seguro os 

grandes problemas sociais, e procurar que a nossa pátria seja, quanto antes, dotada dos 

meios que se supõem mais eficazes para obviar aos perigos que se devem esperar. 

As creches, complemento das casas de asilo, que sob a direcção da augusta e 

veneranda viúva do Sr. D. Pedro IV, sua majestade imperial a Sr.ª duquesa de Bragança, 

tão prestantes serviços têm feito à educação popular, as creches dizemos são realmente 

de uma vantagem incontestável. Enviámos o leitor curioso para o artigo sobre as creches 

publicado a paginas 67 do volume X deste semanário, pelo nosso ilustre colaborador, o 

Sr. conselheiro Bastos. O regulamento que segue, notável pela correcção do estilo, e 

clareza de suas disposições, é o melhor comentário que poderemos oferecer ao referido 

artigo. 

Oxalá que a sua leitura desperte no coração dos nossos patrícios, o desejo de 

concorrer eficazmente para que em Lisboa, onde se contam já tantos e tão importantes 

estabelecimentos fabris, se realize a fundação das creches. 

 

Regulamento da creche de S. Vicente de Paulo, da cidade do Porto. 

A creche é uma associação de beneficência, estabelecida para meninos pobres, 

cujas mães trabalham fora de seus domicílios. Os membros desta associação têm o título 

de protectores. 

Ela é internamente governada por uma direcção de senhoras, das quais uma é 

presidente, outra vice-presidente, outra secretaria, outra tesoureira, podendo uma destas 

suprir as faltas da outra. 

A admissão e despedida dos meninos, assim como das empregadas, é uma das 

suas privativas atribuições 

É governada exteriormente por outra direcção composta de homens, sendo um 

presidente, outro vice-presidente, outro secretário, outro tesoureiro, e outro fiscal, que 

em caso de necessidade supre as faltas de secretário. 

A esta direcção compete a solicitação, arranjo e gerência dos meios 

necessários para a sustentação do estabelecimento, assim como a fiscalização da integral 

execução do regulamento, convocando a assembleia-geral dos protectores e protectoras, 

para decidir ou determinar aquilo, que por acordo das duas direcções se não puder 

determinar ou decidir. 
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A direcção interna é eleita por escrutínio, e pluralidade de votos das 

protectoras presentes; a externada mesma maneira, pela maioria dos votos dos pro-

tectores presentes. A reeleição pode ter lugar por dois terços dos votantes. 

As eleições se devem repetir, no principal salão da creche, todos os anos, em 

certos e determinados dias, fazendo-se num, a dos homens, e noutro a, das senhoras; e 

sendo nesse acto apresentadas as contas das gerências respectivas. 

Todas as pessoas, que gozam da qualidade de protectores ou protectoras, têm o 

direito de inspecção sobre as operações da creche; mas não contraem obrigação alguma 

pecuniária. Qualquer benefício, que se lembrem de fazer, será absolutamente espon-

tâneo, será recebido com reconhecimento, e não será exigível. 

Na creche não são admissíveis senão meninos de menos de três anos, cujas 

mães são pobres, bem precedidas e trabalham fora dos seus domicílios. Igualmente é 

necessário que não sejam doentes, e que tenham sido vacinados. A certidão do seu 

baptismo e o atestado da vacina devem depositar-se na secretaria da creche. 

No salão da creche devem haver três livros, sempre patentes para poderem ser 

vistos por quem os quiser ver, e que ninguém dali poderá nem momentaneamente 

retirar. 

O primeiro conterá o regulamento da creche, as actas das eleições, as 

deliberações que se forem tomando, ou pela assembleia-geral, ou pelas direcções. O 

segundo conterá os nomes, as idades, a filiação dos meninos, e os dias das entradas e os 

das saídas, quer estas sejam perpétuas, quer temporárias. Nele haverá uma casa para as 

determinações das senhoras directoras, e outra para as observações e prescrições 

médicas.  

 O terceiro será destinado para as observações dos senhores e senhoras 

protectoras, assim como para se assentarem as esmolas deles e delas, ou de quais 

visitantes que ali as deixarem, com a designação de seus nomes, se o permitirem, ou a 

nota de anónimos em caso contrário. 

A creche deve estar aberta desde as cinco horas e meia da manhã, até às oito e 

meia da  noite. Nos domingos e dias santificados deve estar fechada. 

Todos os objectos, de que se compõem os berços, devem arejar-se de noite, o 

pavimento varrer-se uma ou mais vezes ao dia, e de oito em oito dias lavar-se; porém de 

maneira que esteja enxuto ao receberem-se os meninos. 

As mães devem levá-los limpamente enfaixados ou vestidos, segundo as suas 

idades, devem fornecer os panos necessários para a sua limpeza diária, aos quais se porá 
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o número correspondente ao dos berços que os meninos ocuparem, e devem ir na hora 

do descanso aleitá-los, se ainda disso precisarem. 

As mães, ao entregarem às guardas os seus meninos, devem entregar-lhes dez 

réis por cada um, sendo menores de dois anos, e um vintém sendo de dois a três. 

As guardas devem aos meninos todos os seus cuidados, e têm obrigação de 

tratá-los como se fossem seus próprios filhos. A limpeza, a lavagem, o asseio das casas, 

mesmo a lavagem de algumas coisas, que não possam esperar pelo serviço das 

lavadeiras, e que sejam susceptíveis delas as poderem enxugar, igualmente lhes 

pertencem. 

Devem andar decente e uniformemente vestidas. O seu salário é o de duzentos 

réis diários, e um vestido anual. As que não completarem o ano não terão direito algum 

ao vestido. Não poderão receber suplemento ou gratificação alguma das mães. Em caso 

de contravenção, serão imediatamente despedidas. 

A guarda, que parecer mais capaz, responderá pela mobília, e pela degradação 

extraordinária que nela houver, salvo o recurso contra o verdadeiro culpado. 

Se alguma guarda houver, que muito se distinga pelo seu zelo, pelo cuidado, 

pelo carinho, pelo afecto verdadeiramente maternal, para com as crianças; ou por algum 

outro serviço a bem da creche, que mereça especial consideração, a direcção externa 

sobre proposta da interna poderá conceder-lhe uma gratificação. 

As senhoras da direcção devem distribuir entre si a visita diária da creche. No 

caso de impossibilidade de alguma ou algumas delas, poderá a Sr.ª presidente convidar 

a que faça as suas vezes alguma das senhoras protectoras, e as guardas devem pontual-

mente cumprir todas as suas determinações. 

Nenhuma das direcções nem ambas poderão alterar artigo algum do presente 

regulamento, e só o poderá fazer competentemente reunida a assembleia-geral da 

associação. 

 

LITERATURA PUERÍCIA   

São as folhas periódicas semelhantes a essas folhas verdes, que a primavera 

desenrola, que o sol de Deus faz reverdecer, que um orvalho matutino tornou viçosas, 

que um gorjeio foi alegrar, que as flores embalsamaram, e que muitas vezes, e o mais 

delas, a brisa inocente, a aragem descuidada, que só elas sentiram, fez cair e murchar. 

Lá vão morrendo e renascendo. Qual seu número? Que tempo duraram? Fecundaram 
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onde caíram? Esterilizaram onde sucedeu de pousarem? Quais foram as boas? quais as 

ruins? Souberam-no elas ... se o souberam. 

E essas folhas caprichosas, de diversos feitios, para todos e para tudo, 

apareceram com as estações, a voarem com todos os ventos, a prognosticarem tem-

pestades que elas só presumiram, a alindarem o Abril que as convidou para o grande 

banquete de luz e amor, umas; a doidejarem mentirosas, outras: estas a prometerem 

flores só; aquelas apontando frutos; hei-las por toda a parte, ora amigas, ora venenosas, 

ora indiferentes, porém já como que indispensáveis e essencialmente necessárias. 

Portugal, se fosse a inventariar o seu jornalismo, desde a inofensiva Gazeta de 

Lisboa, até às Revistas, até aos inumeráveis periódicos dos últimos tempos; desde os 

jornais perfumados de camarins, até às brochuras científicas, já acumulava um catálogo 

monumental, se lhe lembrassem todos. 

Mas para as primeiras idades o que se tem escrito? Onde os seus Journal des 

Enfants, onde os seus Youth's keepsakes ? Onde os livrinhos de recompensa? Tem-se 

pensado, desde quando convinha, em preparar para crianças leiturinhas variadas e úteis 

ao mesmo tempo? Entre as suas folhas, terá o jornalismo português a tenra multicaule 

para o sirgo que depois há-de trabalhar, trabalhar até morrer? 

Realmente a nossa literatura infantil apenas começa. Esse descer para elevar, 

esse identificar-se com os corações puros, como saíram das mãos de Deus, que são só 

da infância e de mais ninguém; essa arte de a fazer interessar por coisas sérias, bem 

sérias, sem ela o suspeitar; essa indústria com que se lhes aproveita a imaginação para 

lhes fortalecer o espírito, ilustrar o entendimento e formar o coração, é para muito 

poucos.          

Mas há-de vir, assim o cremos, porque a mão da Providencia não cansa nem 

descansa em semear para o bem; há-de vir, porque a vaga sempre crescente da 

civilização não pára nunca; tem de chegar, porque as tendências do dia de hoje são 

preparar o dia de amanhã. Não há pequenez nos meios, quando se atende à grandeza dos 

fins; de átomos se compõe o universo. Isto que se figura pouco é (talvez muitos o não 

julguem) o património da humanidade. Os escritores a quem estes nadas também já 

fizeram grandes, não hão-de ter pejo de levar ao mealheiro da geração nascente o óbolo 

do génio; o pão há-de ser partido em pequeninos, como sonhava o bom Bernardes. 

Escreve-se, argumenta-se, troveja-se para formar a opinião pública; e o 

público, mais a sua opinião, não vêem longe o ocaso; e a opinião desses futuros 

homens, "hoje fracos e protegidos, mas que amanhã nos hão de sobreviver para nos 
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julgarem, não merecerá desvelos também? Aqui a razão multiplica a força das razões, 

que tão óbvias acodem, que tão deveras o são, que mais se demonstra omitindo-as, do 

que se prova no expô-las. 

A tarefa é de enfeitiçar. O mais difícil está feito. Era ensinar a ler, sem fazer 

desse tirocínio estádio longo de aborrecimentos e martírio. O pensamento de Pestalozzi, 

completou-o a invenção portuguesa. O sinite párvulos do Evangelho, que primeiro 

encontrou eco pela sábia Alemanha, foi posto em prática, e traduzido num invento, a 

que sem hipérbole se pode chamar maravilhoso, por um sábio de Portugal.30 O livro 

em.que ele se contém é dos mais simpáticos que a mãos de homens é dado escrever. 

Não é a história duma raça hilota e escrava, resignada no ecúleo do senhor do engenho, 

e com os olhos no céu, pedindo-lhe a regeneração nos bálsamos da paciência. A 

história, a crónica-romance com que mrss. Stowe arrancou lágrimas de compaixão a 

dois mundos em favor duma classe miserável, não é mais para o coração do que esse 

outro livro do futuro, onde vem cifrado o resgate da mais frágil porção da humana 

espécie, até hoje hilota e escrava, até hoje no ecúleo bem apesar vosso, ó mães que 

deveras o sois, até hoje sofrendo o martírio, não com os olhos no céu de resignada, mas 

com a alma ainda no céu, e que apenas olhou para a terra, foi para indignar-se de 

injustiças. Ontem foram os meninos na fornalha, cantando hossanas que a ignorância e a 

crueldade não entendia; doravante serão os pequeninos a aprender lições de amor com o 

mesmo amor com que Jesus Cristo os chamava para junto de si. 

De enfeitiçar é a tarefa, para vós que dispondes da pena, e que sabeis escrever 

de dentro. 

Aprende-se a ler brincando. Alegrai-os mais, aos pequeninos, instruindo-os; 

escrevei para eles como o coração vo-lo ditar, homens de coração bom. Formar-lhe-eis 

o coração; o espírito lho formareis depois. Que eles amem o que lhes tiverdes escrito, e 

que vos amem a vós também. 

«Não me persuado haver coisa alguma que possa confiar-se em todo o decurso 

da nossa vida intelectual, àqueles primeiros júbilos da imaginação,» diz um escritor 

contemporâneo distinto. 

É verdade, e tão verdade que não há ninguém que o não tenha por si mesmo 

experimentado. É a reminiscência mais agradável, mais saudosa, mais feiticeira mesmo, 

                                                 
30 O Método português do Sr. F.A. de Castilho 
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em que a idade madura se delicia de pairar, quando solta o voo pelo campo das recorda-

ções. 

O jardim onde nos arranhou o primeiro espinho de roseira, era tão verde, o 

rosal tão alegre e mimoso, o jasmineiro que mais longe abraçava o muro parece ainda 

estar a recender-nos de longe, tão suaves eram as suas fragrâncias! Mas o primeiro livro 

que decifrámos ... a primeira página que nos contou uma história ... as primeiras letras 

que nos fizeram ter consciência da própria imaginação... não eram negras; a imaginação 

reconhecida, no-las pinta de cor-de-rosa de agradecimento, nos reveste essas primeiras 

páginas com os graciosos ramos dos primeiros arbustos que vimos; e o livro, enfeitado 

de grinaldas, de rosas e lírios, obtém entre as nossas recordações da puerícia, até entre 

as mais gratas de toda a vida, o lugar de honra no íntimo do coração. É que ele não só 

nos lisonjeou primeiro o nosso amor-próprio de crianças, engrandecendo-nos aos nossos 

olhos, mas também dele é que primária e indubitavelmente derivaram todas as nossas 

posteriores afeições por letras e por livros. 

Oxalá avaliassem todos bem, quanta escolha não deve presidir às primeiras 

leituras de uma criança! 

Oxalá reflectissem todos que escrevem no serviço que prestariam, rebaixando   

as pompas do estilo e as galas da frase, até se nivelarem com uma inteligência pueril! 

Dizei, não vos sorri o coração quando tomais uma criança no regaço e a 

beijais? 

Se algum dia vos vacilou a fé, não vos sentis nesse momento dispostos a crer 

em anjos, para nunca mais deles duvidardes? 

E se essa criança é pobre? Não vos sentis maiores, servindo-a? 

E se não tem mãe que a aconchegue e aninhe nos braços, não sentis enobrecer-

vos ainda mais o contacto angélico dessa criaturinha que erguestes, para lhe 

emprestardes as vossas carícias? 

Assim é a literatura da infância. 

É um escrever que alivia das penas deste mundo. Desterra dissabores; 

desenfada de ingratidões; rejuvenesce a alma; dá ao espírito um perfume de bondade, 

que nem sempre é efémero. É como uma obra de misericórdia que se praticou. O 

escritor fica por muitos dias bem consigo mesmo. 

E se a leitura é para os filhos dos pobres? Estes são os que mais precisam que 

se lhes fortaleça na aurora o espírito, porque o dia, até entenebrecerem-lho as escuridões 
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da noite, se lhe há-de ir todo na fragoa do trabalho; estes não têm outras férias em toda a 

sua vida. 

É uma diferença bem notável, conquanto o pensamento fundamental pareça o 

mesmo nesta ordem de escritos. Escrever para os filhos do rico não é o mesmo que 

escrever para os do operário. Enquanto a um se aconselha a protecção e a liberalidade, 

excita-se no outro a resignação e o trabalho; àquele, fala-se, sem perigo, dos prazeres e 

festas que lhe são comuns, e que ao pobre excitariam invejas; a este, dos prazeres menos 

ruidosos, porém mais simples e humildes, que para o primeiro seriam apenas idílio. E 

assim é preciso, enquanto no mundo houver pobres e ricos. 

Nas duas margens do Reno são tão estimados os livrinhos do cónego Schmid 

que, se não fosse o modo de dizer peculiar ao autor, e a palavra tradução que os 

denuncia estranhos, em França se não saberia se eram nacionais ou alemães, segundo se 

expressa mr. Salmon, autoridade de bastante peso em assuntos de educação popular. 

Que moralidade não têm prestado à Inglaterra esses livrinhos de dezasseis 

páginas, de oito, de quatro até, que as sociedades de instrução primária quotidianamente 

publicam, ilustrados de gravuras, semeados de poesias, viçosos pela singeleza do estilo, 

convidativos pela barateza do preço, utilíssimos pelo escolhido das teses que em prol da 

moral e dos bons costumes ali se desenvolvem? 

Do presbitério desce a homilia a evangelizar o povo inglês; dos prelos 

civilizadores chove a homilia puerilizada, se nos permitem o termo, a derramar os 

benefícios do Evangelho pela população que sai do berço para a escola, donde partirá 

para a precelosa peregrinação da vida. 

O domínio clerical com livrinhos tão baratos que até alguns eram dados, se 

firmava e tem firmado nas teocracias. 

À gravura e à estampa quanto não tem devido o catolicismo? 

Deus me livre de pretender demonstrar o que de si é evidente. 

Concordam hoje todos em que o povo precisa de ler; que precisa que lho 

ensinem em primeiro lugar; que lho ensinem em pouco tempo; e que lhe dêem livros, 

para satisfazer aquela nova necessidade. Mas não basta que se façam leituras para os 

adultos. É indispensável criar-se-lhes o gosto ainda mesmo antes da adolescência. Oxalá 

que esse gosto fosse excessivo, que de todos os excessos é o menos perigoso. E que 

melhor ensejo para cativar a vontade, que tomar-lhe nos braços a inteligência ainda 

menina, falar-lhe na sua linguagem, com o tom de afecto com que sua mãe lhe fala, e 
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implantar-lhe assim, tão facilmente, com tanto deleite para uns e outros, as tendências 

do bem? 

Algumas plantas há, que basta só meter na terra uma de suas flores, para 

pegarem, florirem e frutificarem. Assim são as virtudes. Uma flor, plantada na estação 

própria, dá de si muitos frutos. 

Repugna, seja a quem for, o ter de falar de si; mas tenho para mim que este é o 

lugar de confessar que não poucos júbilos íntimos tenho já devido a algumas tentativas 

que neste género encetei. O Ramalhetinho da Puerícia, não passa ainda duma ex-

periência. Só ainda vai em quatro números. Conto fazer, por aquele plano, um curso, 

quanto possível for, completo, de educação e instrução elementar. Antes que do meu 

humilde trabalho falasse, a outros me devia referir, aos Livrinhos do Povo do sr. A. P. 

Forjaz de Sampaio. O acolhimento que este país vai dando a esta espécie de 

publicações, é uma prova do quanto as precisava. Anima a continuar, mas não nos de-

sobriga de desejarmos ainda mais. 

Um periódico (o nome não é atraente), uma folha onde às crianças se avive o 

gosto da leitura, já não era em Portugal um objecto de luxo. Outra, destinada aos 

educadores da perícia, não só o não era [de igual modo um objecto de luxo], mas desde 

há muito que o país a pede, a deseja e a necessita. Um jornal de instrução primária, e de 

mais nada, que sendo só disto, de muito era; pedimo-lo a alguém em cujas mãos resida a 

prodigiosa vara de condão que reduz ideias a obras. Não haverá quem escreva para uma 

e outra folha? Não haverá quem as leia tanto a uma como a outra? Faça-se, e este faça-

se, dará a luz a muitos que dela carecem. Não nos detenhamos sobre as vantagens que 

dali possam resultar. São bem conhecidas. O como estas duas utopias (infelizmente em 

Portugal ainda é utopia muita coisa destas) e como estas duas utopias, dizíamos nós, se 

hão-de realizar, é tão pouco difícil de entrever, que ocioso seria consagrarmos-lhe aqui 

algumas linhas. 

Luiz Filipe de Leite 

 

DIGNIDADE DAS FUNÇÕES DO PROFESSOR PRIMÁRIO   

Celui-là qui est maitre de 1'éducation peut changer la face du monde....   

 LEIBNITZ. 

Lembrou-se alguém de derivar a palavra mestre, em latim magister, destas 

duas: magis—ter; mais três vezes. Só por si este achado salvaria os créditos das 
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etimologias e dos etimologistas, perante este modo de ver com que na actualidade se 

encara tudo progressivamente. A etimologia, com tal derivação, mostrou que também 

sabe olhar para trás e para diante ao mesmo tempo. Respicit et prospicit, como o jano 

dos pagãos. 

E assim é; por quanto, mais do que os outros, três vezes deve ser aquele que se 

enobrece com o título de mestre. As considerações todas que sobre a dignidade do 

magistério se possam fazer, resumem-se nesta trilogia de superioridade. 

Mais que os outros em robustez, saúde e conhecimento dos meios de conservá-

la. Dá-o a temperança, dá-o o contentamento, dão-no os bons costumes, assim como da 

saúde nasce o contentamento que muito concorre para manter a pureza dos costumes. 

Mens sana in corpore sano. 

Mais do que os outros em saber. Adquire-se pelo estudo aprimorado (no 

mestre deve haver mesmo luxo de estudo) das matérias que tiver de ensinar, e pelo 

conhecimento de muitas outras que tem analogia com as que professa. 

Mais do que os outros em moralidade. O estudo, a aplicação, e um regime de 

todo o ponto higiénico, ajudarão a perpetuar-lhe os bons sentimentos, e desenvolver-lhe, 

cada vez mais, os germens morais, que a Providência lhe tiver a ele, como a todos os 

homens, depositado no coração. 

Com a primeira superioridade sobrelevará na educação física. 

Com a segunda, na intelectual. Com a terceira, na moral. 

Uma quarta superioridade tem de coroar as mais com que o mestre se 

distingue já. É a de ser mestre de si mesmo, quero dizer, superior, quanto humanamente 

possível, às próprias fraquezas, superior a pensamentos repreensíveis, superior a 

omissões imperdoáveis. 

O mestre que souber dominar-se a si mesmo, dominará pelo exemplo, e 

dominará pela palavra. 

O domínio que tem de exercer, é o do coração, para tornar multiplicativa e 

fecunda a própria moralidade. É o domínio do espírito para dar autoridade às boas 

doutrinas que mandar aos espíritos, cuja cultura lhe for confiada, e para depois os dirigir 

pelas vias da sã dialéctica e do raciocínio. Este domínio, sobremaneira suave, mas nem 

por isso menos poderoso, é também o domínio dos sentidos; é o bom exemplo; é a 

demonstração permanente que sua existência deve estar dando, do quanto influi para a 

felicidade e para os gozos íntimos, a conservação das forças físicas, a moderação que 
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exclui e proscreve excessos, e a alegria resultante de todo este complexo de harmonias 

individuais. 

E o pensamento do mestre se revelará nas suas palavras; as suas palavras 

retratarão fielmente o interior do seu coração; todo ele será, não a negação, mas a 

tradução viva de quanto disser; e o que ele disser, será evangelho religioso e social, co-

mo o Evangelho quer, e como a sociedade precisa que efectivamente seja. 

«Depois do pensamento e da palavra de Deus, nada é maior do que o 

pensamento e a palavra do homem!» disse em nossos dias um espírito altamente 

ilustrado31. A mais nobre manifestação do pensamento e da palavra do homem, dizemos 

nós, está cifrada no verdadeiro instituidor primário. 

Portanto, não bastam os conhecimentos que se chamam instrumentais, como 

são os da gramática, da aritmética, dos processos didácticos, etc., para qualquer homem 

se chamar mestre,  

Não; o homem em quem a sociedade depositou tantas prerrogativas, não é, 

nem tem direito de ser um vulgar. O homem a quem uma família confia as suas 

esperanças, o seu esteio futuro, o herdeiro das suas virtudes, do seu bom-nome e da sua 

bênção não poderia ser, nem teria direito de ser um homem comum. 

O seu ministério é moral; missão de grave responsabilidade, o seu encargo; 

exerce uma função social, e o estado considera-o como um empregado civil, de quem 

espera cooperação eficaz no negócio dos negócios, qual é o de encaminhar o povo para 

a felicidade.  

Bem longe de pretendermos rebaixar as profissões mecânicas, entendemos que 

há grande injustiça quando se não conceituam, com a consideração que merecem, a 

resignação, a laboriosidade, o esforço e a virtude mesmo que elas demandam na sua 

prática e exercício; mas a profissão do magistério, meio-termo entre o sacerdócio e a 

magistratura, deve representar pelo trabalho as honradas fadigas do operário; pela 

ciência e pela vocação, o primeiro elemento civilizador deste século. 

É a escola como o pórtico do templo, observou judiciosamente um dos mais 

distintos pedagogos contemporâneos; e com razão o disse; porquanto o professor 

primário predispõe e prepara a infância para a educação religiosa. A esfera da sua 

missão, não se circunscreve aos limites do lar doméstico; ao mesmo tempo, sacerdote e 

                                                 
31 Discurso de mr. Dupanloup, bispo de Orléans, recitado o ano passado na sua admissão 
na academia francesa. 
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pai de famílias, o instituidor no seu ministério providencial é a síntese daquelas duas 

autoridades, em que se concentram as relações da família, e dos povos. 

A abnegação, o desinteresse, o sacrifício mesmo que é mister fazer-se da vida 

inteira, para preencher condignamente este sacerdócio da civilização, estão dando o 

mais claro testemunho do quanto aquele desempenho se baseia na virtude. Mas as 

compensações? e o que há neste mundo que não as tenha? qual é a dor para que a 

Providencia não compusesse um bálsamo? qual é a tristeza para que a celestial 

solicitude não guardasse uma consolação? 

Modesto nas falas, singelo no trajar; adorado pelos vizinhos, destemido para as 

maledicências, galvanizado para as invejas, robusta nas forças; nos contentamentos 

ainda tão moço, como na primavera da vida; na perseverança tão forte como nos dias de 

mais vigor; com a boca cheia de riso, e o coração perfumado de esperança, não vedes 

um ancião, a quem todos cedem o lugar nas festas da aldeia, e a quem todas amam 

como ao pai de uma grande família, a quem as criancinhas se achegam como para as 

carícias maternais?       

É o mestre primário. Duas gerações se desentranham em reconhecimento à 

bondade com que lhes alumiou as escravidões da inteligência. Juram nas suas palavras; 

e a sua palavra revive e floresce, e frutifica também nas boas obras que fez produzir. 

Longe do tumultuar dessa atmosfera de trovoadas, onde se agitam os grandes 

interesses, e se preparam as grandes ruínas, onde se jogam as reputações, enquanto a 

modéstia se definha obscura e desprezada, ele, o desconhecido depositário dos futuros 

destinos da pátria, vive feliz no asilo que a sua boa estrela lhe deparou. 

Toda a existência daquele espírito evangelizador foi um tecido de benefícios; 

tudo para ele, foram outras tantas ocasiões de aperfeiçoar-se. Ter de ensinar, era-lhe 

estímulo para mais estudo; da aplicação constante, lhe provinham novas forças, e valor 

para o cumprimento dos deveres; da obrigação invariável de tornar melhores os filhos 

da sua adopção, lhe nasciam cada vez mais generosas tendências para a perfeição e para 

a virtude. 

E depois, como se lhe apresentava o género humano? Na sua fase mais 

angélica; na quadra da inocência; e do regaço da pobreza, que também é outra 

inocência, recebia ele essas almas cândidas a fim de lhas dotar e enriquecer. Constituído 

protector de tanta fragilidade, oráculo de tanta ignorância ingénua, prevenia de longe 

muito precipício, disseminava muita moralidade, socorria muita penúria, aplanava muita 
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aridez no estádio daquelas existências, que fortalecia com a luz e calor do ensino, 

apenas entradas na aurora da vida. 

A dignidade das suas funções, mede-se pela profundeza da sua 

responsabilidade. O merecimento dos serviços não se pesa pelos salários; pelo contrário, 

está em razão directa do desinteresse. A pública estimação é moeda que se não concede 

arbitrariamente. A opinião pública é sempre justa; e que maior prova de estima, para o 

professor, do que confiança que geralmente se lhe tributa? 

Mr. De Gerando32, querendo tornar bem sensíveis os testemunhos de 

estimação que um grande número de amigos da humanidade têm dado aos esforços do 

magistério, exprime-se em termos tais, que seria imperdoável alterar uma só das suas 

frases, ou modificar de qualquer maneira a sua convicção. 

«Todos os espíritos verdadeiramente humanitários, diz ele, têm mostrado que 

consideram o magistério como um dos meios mais poderosos de fazer bem aos homens. 

Desde o século passado, na Alemanha, foi o respeitável cónego de Rochow, o conde de 

Bucqoy, dotando a Saxónia e a Boémia de generosas instituições para a educação 

primária; foi o ilustre Campe, que ao mesmo tempo trabalhava para a infância e para os 

instituidores; foram os Zerrenner, os Willmser, e tantos mais, publicando tratados, 

instruções e manuais para os mestres de escolas elementares; foi o venerável cura 

Demeter, criando um método para o ensino, e dando regras para a disciplina escolar; foi 

o zeloso Dinter, que de instituidor primário que era, se tornou, pelo plano de melhora-

mentos que fez para as escolas rurais, o guia dos seus colegas. Foram na Inglaterra os 

doutores Bell e Lancaster, rivalizando em zelo, para simplificarem os processos do 

ensino, e tornarem a sua influência benéfica muito mais extensiva. Na Suiça, foi o 

excelente Pestalozzi, que dedicou a vida inteira ao nobre empenho de melhorar a 

educação em todas as classes, desde as primeiras instruções ministradas pela mãe, até a 

essa que serve de introdução às ciências, e dá o maior desenvolvimento à inteligência 

para os ulteriores exercícios e aplicações; foi mr. de Fellemberge, esse amigo tão 

sincero da humanidade que erigiu no meio dos vastos estabelecimentos de Hofwil uma 

escola normal para os instituidores primários, e uma escola rural, para os filhos dos 

camponeses, cuja direcção tão acertadamente lhe imprimiu. Em França, foi, no fim do 

século XVIII, o respeitável cónego Lasalle que estabeleceu um instituto especial para a 

direcção das escolas primarias, que criou o método simultâneo, e que pelo espaço de 

                                                 
32 Course normal des instituteurs primaires 
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vinte anos lutou contra todas as dificuldades e obstáculos, para fazer triunfar a santa 

causa da instrução elementar. Em nossos dias, é o abade Gaultier, essa boa alma, que 

passou toda a vida entre crianças, concentrando nelas tudo o que nela havia de 

afectuoso, sempre a ensinar, não se cansando, nem descansando nunca, voltando-se de 

todo o coração à amizade que consagrava aos professores, alumiando-os com o 

conselho, e exortando-os com a própria benevolência. É Liancourt, de saudosa me-

mória, cujo espírito compreendia na sua vastidão e solicitude, todos os interesses da 

humanidade, as precisões do pobre, os padecimentos do enfermo, a consolação dos 

encarcerados, a propagação da vacina, e o desenvolvimento da educação industrial, fun-

dando a expensas próprias verdadeiras escolas-modelos, e que, onde quer que se trate de 

promover os progressos destas instituições no solo francês, se encontrará sempre a 

tomar a parte mais decidida nesses esforços. São os homens mais eminentes nas 

ciências, que pelos seus escritos e diligências, preparam e favorecem tais progressos; 

são aquelas numerosas, e benditas associações de bons cidadãos, que na Holanda, na 

Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, em todos os cantões da Suiça, em Florença e nos 

Estados-Unidos da América se tem formado para a difusão das luzes, para a 

multiplicação dos incentivos do magistério. Que sufrágios! Que testemunhos, tributados 

à importância de tão nobre missão!» 

 Na península espíritos dos mais ilustrados, e corações da mais acrisolada 

filantropia se tem dedicado generosamente a resolver as questões do ensino primário, a 

transformar em flores e suavidade, muitas dificuldades e espinhos que as antigas praxes 

do ensino apresentavam. 

Mas, se é grato para o homem que abraçou esta vocação, saber que se acham 

ligados ao ministério do ensino, nomes daqueles com que mais se enobrecem os fastos 

literários de cada nação; se é gloriosa a aristocracia do magistério primário; se para 

contentar ambições louváveis, e excitar novos brios é eficaz a consideração do apreço 

em que os grandes homens tiveram em todo o tempo as lides do ensino elementar; 

ainda, acima de todas essas razões, que depõem pela dignidade do magistério, está, se-

gundo cremos, uma que a todas as outras corrobora, e que por si só persuadiria, sem o 

auxílio de alheios exemplos: é a satisfação da consciência, que jamais desampara aquele 

que sacrificou a sua própria individualidade ao mais sagrado de todos os interesses 

sociais, à educação pública. 

LUIZ FILIPE LEITE. 
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1856 vol. XIII 

NEOLOGISMOS      

UMA língua universal e filosófica, como há poucos anos a propôs o erudito 

espanhol, sr. D. Bonifácio Sotos, ou, pelo menos, enquanto não chegasse a realização 

desse arrojado pensamento, uma ideografia, tal, como foi delineada pelo Sr. D. 

Sinibaldo de Mas,33 se por uma parte seriam o remate da total e definitiva fraternização 

de todos os povos para todas as manifestações da inteligência, e nessa qualidade o mais 

brilhante epílogo das sinceras aspirações dos humanitários, por outra parte a 

circunstancia de estar ainda envolvida nos densos nevoeiros do futuro a aurora desse dia 

por tantos desejado, não nos tolhe, a nós, que vivemos hoje, cuidarmos de locupletar os 

pátrios idiomas, sem que por isso renunciemos nem de leve às tendências 

progressivamente comunicativas da humanidade. 

Escreverem todos os povos em representação gráfica de tal forma combinada, 

que o mútuo comércio das ideias não encontre barreiras nas diversas nacionalidades, 

sobre possível, é tão provável, que, talvez ainda neste século dos prodígios se complete 

esse desiderandum. 

Falar-se uma língua cosmopolita, não vemos porque não seja um dia 

exequível, até mesmo porque o livre curso dessa moeda universal do entendimento, não 

exclua a existência dos vários e multíplices idiomas, em que se acha actualmente 

retalhado o mundo. Os patois têm apresentado toda a tenacidade da vida tradicional, 

sem obstarem com isso, a que por toda a superfície da França, por exemplo, se em-

pregue uma única língua, ao mesmo tempo literária e oficial. 

O latim que dominou com a ideia da unidade de conquista, não teve poder para 

aniquilar os dialectos, que serviram de base às línguas que lhe sobreviveram. A unidade 

da federação, sem avassalar as individualidades nacionais de cada povo, tem de adoptar 

lá para o futuro um idioma, só para uso comum de todos. 

Sem pretendermos aventurar-nos em visionárias interpretações de segredos 

que só a Deus pertencem, acreditamos em que a geração actual já dispõe de algumas 

revelações, sobre que lhe é dado conjecturar. 

«Um dos meios mais directos para aperfeiçoar a inteligência dum povo, é 

trazer-lhe depurada a linguagem.»34.   

                                                 
33 Veja-se o volume XII, deste semanário, o artigo A Ideografia, pp. 189-192,  
34 De Weiss – Princ. Philoph. 
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Cumpre, portanto, não deixar perder os haveres privativos de cada língua, nem 

desprezar por inúteis os seus naturais enfeites de que tanto se vale a boa locução. 

Mas, cifrando-se todo o zelo dos escritores, em não deixarem apagar o fogo 

sagrado que o seu acrisolado puritanismo lhes manda velar, terão solvido a dívida de 

que as letras pátrias se lhes fizeram credoras? De certo que não, se não levarem em vista 

ir entesourando para o património nacional novas aquisições com que a língua se 

enriqueça. 

Não podemos resistir à tentação de inserir aqui, o que a propósito da 

indispensabilidade dos neologismos, e faculdade que nos assiste para o fazermos, 

escreveu uma pena das mais autorizadas em assuntos desta ordem.35 

«Para as coisas gerais e antigas, criados estão desde muito os termos e as 

fórmulas do dizer. Aí, as inovações são, pelo menos, arriscadas. Para os descobrimentos 

modernos das ciências, para os inventos com que as artes se vão enriquecendo em nos-

sos dias, claro está que não pôde suprir o vocabulário dos nossos avoengos, que não 

eram profetas. Novos factos, novos instrumentos, novos produtos, só por termos novos 

se podem expressar. 

Em geral, é o povo que inventa ou descobre, o que baptiza no seu idioma a 

coisa inventada ou descoberta; e o nome com que ele a baptiza, conjuntamente com a 

coisa, o recebem os outros povos, só com a diferença de lhe darem, sem desfigurarem a 

feição de ortografia, a desinência, que o ponha em harmonia com as outras palavras com 

que essas naturalizadas têm forçosamente de conviver. É assim que a nossa linguagem 

marítima, quando em pontos de navegação e conquista demos lições e exemplos a todo 

o mundo, extravasou para o dicionário dos outros povos um sem número de vocábulos 

técnicos, que, mais ou menos alterados, ainda hoje por lá se conservam e reconhecem. A 

tecnologia das artes belas é italiana, por toda essa Europa; a das modas e a da literatura, 

francesa; a da indústria finanças e comércio, inglesa; a da gastronomia, mista das fontes 

italiana, francesa e inglesa. 

«Não é aqui lugar próprio para dissertações filológicas e linguísticas; não 

obstante, aventuraremos a este propósito alguma ponderação. Quando Horácio (citar 

Horácio, é citar a razão demonstrada e confirmada pelo consenso geral) escrevia, que 

para os inventos e descobrimentos contemporâneos se podiam criar novos termos, 

acrescentava logo: «que tal licença se havia de tomar com parcimónia, e que essas 

                                                 
35 O Sr. A. F. de Castilho, Prologo à tradução do «Novos amigo dos meninos» de Deduc, por L. F. Leite. 
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palavras recém-trazidas, só adquiririam crédito, se derivassem de fonte grega, com 

muito moderado desvio». 

....nova facta, que ruper habebunt verba fidem, si Græco fonte cadent, parcé 

detorta… 

«Continuemos a ouvi-lo, que vale a pena, e é lição para todos nós, muito 

valiosa para estes tempos que vão correndo. 

«Se os nossos clássicos doutras eras, diz ele, inventaram, e lho não 

estranhámos, porque se estranharia aos do dia de hoje, e a mim o inventarmos? Foi 

sempre licito, há-de sempre ser, bater moeda de linguagem, como se lhe imprima cunho 

vigente». 

[…] Quid autem 

Coecilio, Plauto que dabit Romanus ademptum  

Virgílio, Vario que? Ego, cur acquirere pauca 

Si possum, invideor, quum lingua Catonis et Enni  

Sermonem patrium ditaverit, et nova rerum.  

Nomina protuleril?  

Licuit, semperque licebit 

 Signatum presente nota procudere nummum. 

«Assim como os bosques, acrescenta ele, ao descair de cada ano, largam a 

folha para a retomarem nova, assim também vão caindo as camadas das palavras velhas, 

e vêm vecejando no seu lugar as recém-nascidas». 

Ut sylvoe foliis pronos mutantur in annos. 

Prima cadunt; ita verborum vetus interit [ætas], 

 Et juvenum ritu fíorent modo nata, vigentque. 

«Nós e tudo nosso, finalisa ele, pertencemos à morte; as maiores obras dos 

maiores potentados não se lhe eximem. 

«Como aspiraria logo à imortalidade a louçania da nossa linguagem? Muitas 

partes dela, depois de caídas, renascerão; muitas das que hoje pompeiam, cairão, 

segundo aprouver ao uso, que é o árbitro, o senhor e o regulador único do falar. 

Debemur morli nos nostraque. Sive receptus 

Terra, Neptunus classes Aquilonibus arcet, 

Regis opus; sterilisve diu, palus aptaque remis 

 Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum;  

Seu cursum mutavit iniquum frugibus amnis  
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Doctus iter melius; mortalia facta peribunt, 

 Nedum sermonim stet honos, et gratia vivax. 

 Multa renascentur, quæ jam cecedire; cadentque,  

Quæ nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,  

Quem penes arbitrium est, jus et norma loquendi. 

«O corolário de aplicação de tudo isto à matéria sujeita, a que os objectos da 

moderna indústria estrangeira, não podem deixar, quando para cá entrarem, de ter 

nomes que Gil Vicente, Camões e Vieira nunca ouvissem: que esses nomes nos hão-de 

correr das fontes naturais, as quais são para a nossa língua, o latim e o grego, que o são, 

quase geralmente para todas; ou o nosso mesmo pecúlio português, por composições 

derivações e translações; ou enfim, o idioma da gente donde a novidade nos procedeu. 

O que era para os romanos de Horácio a fonte grega, são para nós, na indústria, a fonte 

inglesa e a francesa; e a razão é clara. 

De Atenas aprendiam os romanos a civilização do seu tempo; das nações 

grandes nossas coevas, colhemos nós a civilização do nosso. Se para a ideia nova se 

puder, por extensão de significação, trazer vocábulo nacional anterior, bem; se por 

composição de vocábulos nacionais anteriores, ou de raiz latina ou grega, se puder 

formar, como os sábios lá por fora tantas vezes o praticam, bem; se não obtendo coisa 

plausível por tentativas deste género, se houver enfim de tomar o vocábulo forasteiro, 

para designação da coisa que de lá importamos, venha nas boas horas esse vocábulo; 

mas para que o povo, que não é pródigo em conceder cartas de naturalização, lha não 

recuse, ou lha expeça de má vontade e fora de tempo, assuma o tal vocábulo peregrino, 

com a melhor graça que puder, traje, aspecto e pronúncia dos indígenas da terra para 

onde vem viver». 

Agora que pusemos a questão, ainda que com palavras alheias, que por serem 

do tão desvelado mestre da língua, mais facilmente nos perdoam os leitores em não as 

omitirmos, do que nos absolveriam se as omitíssemos, cabe, para que não    terminemos 

sem trazer à lembrança o que noutra parte alvitrámos, copiar neste lugar o que a tal 

respeito deixámos dito. 

« Fazemos pois duas propostas acerca da introdução, nacionalização e adição 

de termos técnicos de ciências, artes, ofícios e misteres, ainda os que por ventura, mais 

humildes, ou domésticos pareçam. Assim é, divida-se a questão ao meio, e dê-se a cada 

um a sua tarefa. 
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Conviria me parece, dizíamos nós, que os lentes das escolas superiores, antes 

de professarem ciências importadas de fora, e, na maior parte dos casos, por eles 

mesmos idas adquirir previamente a países estrangeiros, tais como trabalhos 

hidráulicos, viação pública, pontes e calçadas, caminhos de ferro, etc., ele, assentem 

entre si, mas como decisão definitiva a deliberação tomada em conselho escolar, quais 

as versões que a essa tecnologia forasteira recém-vinda se devam dar em português, de 

forma, que, preenchidas as clausulas impreteríveis da nacionalização, que são 

propriedade no significar, e desinência para a feição nacional, corressem bem discutidas 

e autorizadas, do conselho dos lentes para os seus compêndios e para as aulas, e dali 

para o comum pecúlio do idioma pátrio, e para irem finalmente ser tombadas nos seus 

arquivos pelos lexicógrafos de Portugal. 

Se esta alfândega neologística deve ser o conselho de cada escola superior, se 

as secções da Academia Real das Ciências, não é a nós que compete decidi-lo. Mas, que 

tem a nacionalidade da tecnologia científica importância real e muito séria, e que não é 

para responsabilidades de um só indivíduo, nisso cremos nós». 

Ainda uma consideração é que a par das altas habilitações científicas, nem 

sempre anda o amor da boa linguagem portuguesa. Não será difícil explicar, mas o que 

é facto, é que pessoas, aliás muito para serem consultadas, por isto de puritanismo, do 

nosso idioma, não romperiam lanças; imposta porém por consenso comum a obrigação 

de irem fazendo uma Tecnologia nacional, embora de raízes estranhas, seriam essas 

inteligências levadas a pensarem cuidadosamente em a vestir à portuguesa, e a pouco e 

pouco se iriam também alargando as bases a todo o desenvolvimento industrial que por 

livros se pode derramar por todo o país. 

Dirigia-se a segunda parte daquela proposta a fazer recolher as tradições 

técnicas de cada arte ou ofício que se exerce no país, afim de ser mais fácil o processo 

da naturalização dos termos estranhos, pela comparação, ou de se evitar a adição de 

novo onde os houvesse. 

Trabalho era este de que muito bem se poderia encarregar o Conservatório das 

artes e ofícios, e que por certo não seria estéril para ulteriores aplicações de maior ou 

menor alcance. 

Isto de neologismos, que à primeira vista parecerá uma questão de palavras, 

não o é realmente, senão para quem nunca se habituou a dar a estes nadas a importância 

que ninguém lhes pode disputar. 
LUIZ FILIPE LEITE 
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UNIVERSIDADE DE LISBOA      

(Fragmento dum capitulo duma obra inédita.) 

«Foi a primeira que houve em Portugal, e a primeira também que se criou na 

Península por bula pontifícia. Fundou-a el-rei D. Dinis no ano de 1290 em edifício 

expressamente feito para esse fim no sítio então chamado a Pedreira,36 junto ao qual se 

construíram mais tarde as portas da Cruz. Ali esteve a Universidade até 1308 em que o 

mesmo soberano a mudou para Coimbra. El-rei D. Afonso IV transferiu-a de novo para 

Lisboa em 1338, e tornou a mudá-la para Coimbra em 1354, transferindo-a outra vez el-

rei D. Fernando em 1377 para a sua primitiva sede. Aí se conservou até 1431 em que o 

ilustre infante D. Henrique, que residia em Sagres, no Algarve, todo entregue aos 

descobrimentos, e navegações, sabendo que a Universidade estava mal acomodada por 

andar por casas de aluguer em razão do estado de ruínas do primitivo edifício, que 

durante a estada em Coimbra das escolas servia de casa da moeda, fez-lhe doação do 

seu palácio de Lisboa,37 para onde a Universidade se passou imediatamente, e onde 

permaneceu pelo espaço de 136 anos, até 1537, ano em que D. João a colocou 

novamente em Coimbra, e foi esta a sua última mudança». 

«Destes paços do infante D. Henrique, que el-rei D. Manuel aumentou em 

1503, e que o terramoto de 1755 destruiu, restam ainda preciosas relíquia», que se 

podem ver na rua das Escolas Gerais, à qual deram o nome, dentro dum pátio hoje 

chamada dos Quintalinhos, fronteiro à casa dos Srs. viscondes de Balsemão. Não 

consiste a preciosidade de tais relíquias em primores de arte, mas na alta valia de duas 

grandes memórias históricas, que se juntam e abraçam: a fundação da Universidade de 

Lisboa, uma das primeiras que houve na Europa; e a residência do príncipe, que 

impelindo os portugueses para as grandes descobertas dos séculos XV e XVI, abriu as 

portas à moderna civilização». 

«A Universidade, passados tempos depois da sua última mudança para 

Coimbra, alienou os seus paços de Lisboa, que foram passando a diversos senhorios, 

                                                 
36 Parece que, estas casa estavam situadas no fim da calçada da fundição, onde agora se vê o muro 

pertencente às oficinas do arsenal e do exército. Já no princípio do século passado não restavam 
vestígios delas 

37 Logo depois, para que a universidade ficasse com mais largueza e logradoiro, comprou o infante 
umas casas, que pegavam com o seu paço, das quais lhe fez doação. Pertenciam estas casas a D 
Álvaro de Castro, que, vendendo-as por 400 dobras de oiro bom» se deu por pago, recebendo «14 
panes de Castela.» 

  

Comentário [O382]: 1856, 
Pan, vol. XIII, 245 
 



 278

mas que ainda eram habitados em 1755 morando neles monsenhor Amaral, quando 

sucedeu o terramoto. Depois desta catástrofe foram-se edificando nas suas ruínas 

miseráveis casebres, que têm ocultado algumas partes que escaparam do antigo edifício. 

Todavia ainda ali se vêem entre outros pedaços de construção antiquíssima duas portas 

muito curiosas pelos baixos-relevos, que as coroam. Uma, que está no pátio, tem por 

cima uma pedra com esculturas bastante gastas pelo tempo, mas que ainda deixa ver no 

centro uma figura humana sentada. A outra, que fica recolhida, para a qual se sobe por 

uma estreita escada de pedra, tem igualmente por cima uma pedra mais pequena com 

uma simples figura em pé vestida de roupas compridas tendo por baixo uma fita com 

caracteres góticos um pouco apagados. Tanto esta figura como a da outra porta. 

«apresentariam talvez a sapiência que era o emblema da Universidade, e as pedras em 

que estão esculpidas seriam ali colocadas depois da doação do infante D. Henrique pois 

que estão embebidas na parede, e sem ligação com o arco ogival da porta.» 

Havia pouco tempo que acabáramos de escrever esta sucinta notícia, quando 

lemos um anúncio publicado no Diário do Governo em que se declarava em praça para 

se vender a propriedade na rua das Escolas Gerais denominada o Pátio dos 

Quintalinhos. Aí vai pois naturalmente edificar-se uma nova casa. Lisboa terá em breve 

um prédio de mais entre tantos milhares, que possui; mas contará de menos, entre as 

poucas que lhe restam, uma das suas mais honrosas antigualhas. 

Se houvera entre nós aquele verdadeiro espírito racional, que se exalta quando 

o vem ferir algum raio de luz, embora frouxo, das passadas glórias do país; se entre nós 

existira o amor da pátria, que faz pulsar de orgulho os corações, sempre que assomam à 

memória os feitos que enobreceram seus avós, dando nome e brasão à terra natal, 

estamos certos que a veneranda antigualha de que nos ocupamos seria salva do 

extermínio, que lhe está propínquo, depois de ter passado por tantas injurias e devasta-

ções. 

O pouco valor, que os terrenos têm naquele sítio, e o estado de ruína do prédio 

facilitam muito a aquisição. Assim o governo ou a câmara podiam sem muito custo 

fazer sua aquela propriedade, e depois com módica despesa plantar árvores no pátio, e 

desafrontar esses restos de antiguidade das torpes e mesquinhas construções, que as 

cercam e ocultam. 

Desta arte a troco de bem exíguo sacrifício mostraria Lisboa com ufania aos 

estrangeiros, que a visitam, dois gloriosos padrões resumidos nas relíquias dum só 

monumento. E padrões que falam das mais subidas glórias de que se pode honrar a   
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humanidade; pois que essas velhas paredes, que só parecem recomendar-se pela 

respeitável cor, que os séculos imprimem nos monumentos, representam Portugal em 

dois dos seus mais distintos postos de honra na cruzada geral da civilização. 

Nos rostos do edifício da Universidade avulta a ideia do primeiro grande 

impulso dado neste país às letras e à instrução pública em época ainda de ignorância 

para a maior parte das nações. 

Nas relíquias do paço do infante D. Henrique ergue-se com proporções de 

gigante o generoso pensamento dessas primeiras descobertas, que serviram de princípio 

e base à civilização actual. 

E será desfeito pelo alvião sacrílego semelhante padrão? Teremos de ver 

sepultadas em fundo cavouco aquelas pedras, já tão poucas, mas que assim mesmo 

comemoram aspirações tão elevadas, e feitos tão grandiosos? Talvez, e melhor diríamos 

— de certo — porque nesta quadra em que vivemos os interesses materiais são tudo, e 

os morais bem pouco. Pois que assim terá de acontecer, fique ao menos registado aqui, 

neste jornal todo consagrado aos interesses morais do país, apesar da memória daquela 

antigualha o nosso protesto contra a sua demolição. 

I. de Vilhena Barbosa 

 

 

IV série – 1857 – 1858 
 

1857 - VOL XIV (1º DA QUARTA SÉRIE) 

 

ADÁGIOS 

A educação pode guiar e melhorar a natureza do homem mas nunca invertê-la.. 

 

Quando o capricho é teimoso, não cede À RAZÃO 
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O COLÉGIO DOS NOBRES EM MOSCOVO       
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Do alto da torre de Ivan-Veliki no Kremlin a vista de Moscovo, dilatada como 

o de Roma pelas encostas e faldas de muitas colinas, apresenta um aspecto que a 

imaginação engrandece. Os tectos das casas não são de telhas, de lousa, de colmo, ou de 

tábuas, nem de outra qualquer matéria empregada nos demais países; são todos, de 

chapas de ferro e pintados ou de vermelho escuro ou de verde carregado; e este 

contraste de duas cores fortes misturadas confusamente é salpicado em todas as 

direcções e por assim dizer esmaltado de zimbórios, coruchéus, e campanários de 

inumeráveis igrejas. 

Nem a grande Córdova dos árabes, segundo talvez mentiam os seus geógrafos, 

que continha duzentas mil casas e com elas seiscentas mesquitas, cinquenta hospitais, 

oitocentas escolas públicas, e novecentos banhos, tinha comparação com Moscovo, na 

quantidade de edifícios destinados ao culto. 

Em eras antigas dizia-se proverbialmente que Moscovo possuía quarenta vezes 

quarenta igrejas: os incêndios, e as diferentes ocasiões em que foi tomada de assalto, 

juntamente com a acção destruidora do tempo, aniquilaram boa porção; mas, ainda lhe 

restam muitas e algumas reconstruídas, porque esta cidade é considerada santa pelos 

cismáticos gregos como os católicos reputam Roma. Cumpre notar que a maioria dessas 

igrejas, que ainda agora se contam em número de novecentas, são apenas capelas de 

diferentes formas, construídas e estilo e gosto bizantino e asiático, e somente merece 

especial atenção a vasta e magnifica igreja de S. Basílio, de arquitectura gótica. 

Entre os edifícios modernos considera-se um dos mais elegantes o que foi 

palácio da família Pashkoff, cedido à coroa pelos seus proprietários, e que os soberanos 

converteram no ginásio ou colégio dos nobres, para a educação dos mancebos das 

classes hierárquicas do império. É a obra que no gosto moderno tem a primazia de mais 

perfeita na antiga capital da Rússia, como a representa na fachada exterior a estampa 

que reproduzimos no passado número. 

M 

 

BIBLIOTECA DE ALEXANDRIA  

O EGIPTO, que por tantos anos foi um país clássico das letras, achou-se 

sucessivamente dominado e subjugado pelos persas, gregos, romanos e árabes. 
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Sabe-se que os gregos tiveram o Egipto em sujeição por mais de trezentos 

anos. Morto Alexandre, o trono foi ocupado pela dinastia macedónia dos Lágidas que aí 

reinaram por duzentos e noventa e quatro anos, até á morte de Cleópatra. 

A famosa biblioteca de Alexandria, fundada e enriquecida pelos primeiros 

Ptolomeus, constava de setecentos mil volumes quando os romanos a incendiaram, na 

ocasião em que César cercava esta cidade. Reformou-se depois com duzentos mil 

volumes da biblioteca de Pergamo, donativo feito por António a Cleópatra. No tempo 

do imperador Teodósio, o Maior; foi outra vez incendiada pelos cristãos, que lançaram 

fogo ao templo de Serapis, onde ela estava colocada. Novamente a incendiaram os ára-

bes, queimando os restos que ainda ali havia de livros profanos, e eclesiásticos coligidos 

pelos cristãos. 
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ESCOLAS CENTRAIS DO DISTRITO DE LONDRES    
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Em 11 de Setembro do ano passado lançaram-se junto de Hanwell, condado ou 

província de Middlesex, os fundamentos para a extensa linha dos edifícios que se estão 

construindo, cujo prospecto a nossa estampa representa como deve ficar depois de 

acabado. - Em 1819 criou-se por lei com seus estatutos a instituição das novas escolas 

do distrito central de Londres, o qual compreende a denominada city of Londan union, a 

London union oriental e ocidental, S. Salvador, e a paróquia de S. Martinho dos campos. 

A cerimónia da colocação da primeira pedra fez-se com toda a solenidade em presença 

da comissão directora, criada na referida época, assistindo a este brilhante acto 

numerosa concorrência de senhoras, e também conduzidos debaixo de formatura a 

testemunhar o mesmo os discípulos da escola de Harrow. Concluída a cerimonia, e 

depois de um eloquente discurso de mr. Whiteside, o capelão das aulas recitou as 

orações apropriadas ao objecto, e em seguida cantou toda a assembleia o salmo 100, 

achando-se para mais de trezentas pessoas. Terminou a função com um banquete 

sumptuoso, dado à direcção e seus amigos por mr. Holt, de Radley-Hotel e só à sua 

custa. As aulas estão agora em Westow-hill, Norwood; o seu destino é receber as 

crianças, da população pobre do distrito, que aí são mantidas e ensinadas, e depois se 

lhes manda aprender ofícios, havendo além disso uma fazenda, onde rapazes e raparigas 

aprendem respectivamente os trabalhos da lavoura e os misteres caseiros. 

M. 
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ESCOLA FILOLÓGICA      

 
Foi fundada esta escola em Londres no ano de 1792 por um sobrinho do 

almirante Colling-wood para dar educação das letras e línguas aos filhos dos 

eclesiásticos protestantes, dos oficias do exército e armada, dos professores, e de outros 

de empregos análogos que se achassem em circunstâncias apuradas de falta de recursos. 

Originariamente estabeleceu-se próximo a Fitzroy-square, mas há trinta anos foi 

mudada para Gloucester-place em New-road. O número dos pupilos cresceu tanto, que 

os reitores da casa entenderam ser necessário construir edifício amplo, o qual o nosso 

desenho mostra, e que é primoroso na execução da obra e com todas as precisas 

acomodações; forma um contraste notável, mas agradável à vista, com a County-Court e 

os banhos públicos que lhe ficam exactamente fronteiros, dando assim um carácter 

arquitectónico àquela parte de New-road   

.M. 
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1858 VOL. XV  (2.º DA 4.ª SÉRIE) 

 

A MATERNIDADE 

(seus deveres) 

I 

Ao dirigirmo-nos a vós, formosas e amáveis criaturas, a quem o Criador 

formou, sem dúvida, para que nos iluminásseis com vossos conselhos na tortuosa senda 

da vida; que partilhais resolutamente com o homem, umas vezes o seu fatal destino, e 

outras a sua omnimoda autoridade, porque a Providência compreendeu que sem o 

auxílio da mulher não é possível robustecer-se a alma cândida dos tenros frutos que 

acariciais com afabilidade e sustentais com orgulho em vosso brando regaço: julgamos 

oportuno valer-nos da maternidade para ilustrar a razão de seus inocentes filhos, 

durante esse período fascinante em que seus castos ouvidos não escutam outro som 

além do simpático da vossa voz, e que vos contemplam com vivo interesse, abrindo-

lhes desta maneira vasto campo, em que possam livremente emitir suas ideias quando o 

influxo da educação tenha praticado uma paulatina regeneração na sua mente pueril. 

Por conseguinte a educação, se fosse possível, deveria principiar a exercer o 

seu império desde o momento em que a criatura saúda o Criador. 

Impedi-la que receba tão saudáveis lições, ao abrigo dessa instrução que 

indubitavelmente lhe purificaria o espírito e lhe desenvolveria a razão enfraquecida 

pelo ostracismo a que está condenada, é um extravio, um erro que só a maternidade 

autoriza; é até, para assim dizer, um crime, cujos alcances, mais ou menos im-

portantes, não é fácil avaliar. 

Escutai-nos, e vereis se a maternidade poderá desculpar-se quando descura, 

de maneira tão evidente, a primeira educação de seus filhos; porque quase significa o 

mesmo dá-la extraviada, torcida e com má inteligência, do que esquecê-la 

completamente. 

Essa aberração constante de ideias, cercada de pensamentos obscuros e 

detestáveis, o que significa? 

A avareza nuns, — o desejo de viver sem trabalhar noutros, — as torpes 

inclinações de muitos, — e a desmedida prevaricação de todos  essa desenvoltura; 

— esse pouco apego ao interesse geral de que se faz alarde comummente; — essa 

corrupção que dilacera as entranhas da nossa vetusta sociedade; — esses corações nus 
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de afeições ternas, revestidos de ferro, que repelem toda a acção filantrópica; — e, por 

último, essas mentes embrutecidas, exaustas de recursos materiais com que possam 

criar a sua felicidade, frias, debilitadas pelos esconsos, e insensíveis, acariciadas por 

ambições desmedidas, que nos fazem compreender? 

Esse catálogo de crimes monstruosos que aterram os sentidos, que 

demonstrará? 

Essa multidão de fenómenos extraordinários, que, como a espada de 

Damoclos, descarregará também sobre nossas cabeças, o que vaticina? 

E, enfim, essa funesta conflagração universal de ideias e pensamentos, de 

palavras sem significação, e que apesar disso influem muito na desmembração social, e 

na deslocação dessa grande máquina que forma a humanidade, descuidada, abatida, e 

obscurecida, o que patenteia?... 

Que a educação tem sido cruelmente postergada, e que em virtude dum 

interregno de muitos séculos, essa chama que vivifica a sociedade permanecia 

sopeada ante o poder de uma força superior, que não lhe permitia desenvolver-se, 

escurecendo seus fulgores, porque a ilustração naquelas épocas de obscurantismo e 

objecção intelectual era terrível,—sofrendo as consequências desta falta transcendente, 

e em maior escala a mulher, cujo sexo débil, não participando com tanta veemência dos 

nossos desejos, carecia dessa instrução que não podia fazer extensiva a seus filhos. 

Mas estas causas terminaram há muitos anos, e ainda que a educação existe 

considerada como pingue património de todos, a ignorância converteu-se em apatia, em 

inércia, e a juventude cândida e inocente presta exagerado culto às impressões que mais 

lhes abalam os sentidos, porque a maternidade não cumpre, e, o que é mais, não 

conhece os seus deveres; pois consente que se aninhem em sua ardente imaginação os 

desejos, as aspirações briosas e atrevidas do homem, em vez das doutrinas que 

formariam indubitavelmente a sua alma no futuro. 

De tudo isto resulta que a educação, tal qual existe, é viciosa e eminentemente 

arriscada para a juventude, e também prejudicial para esta sociedade que se está 

desmoronando. 

II 

Não é a mulher inclinada às máximas do século passado, ou a de épocas ante 

diluvianas, que em nossos dias de progresso é chamada a fazer a felicidade conjugal, 

ilustrando por via de passatempos os seus tenros filhos; a mulher de hoje necessita 
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inevitavelmente ser adornada de outros atributos mais sublimes, porque a sua missão é 

mais digna, nobre e expansiva. 

A. mulher de outros tempos, mais severos, se se quiser, em costumes, mas 

mais atrasados, ainda que revestidos de certa hipocrisia e cepticismo que lhes era 

peculiar, mostrava unicamente a sua suficiência varrendo, fiando, cosendo, dedicando-

se unicamente às lides domésticas; a esses trabalhos grosseiros, estéreis e insulsos em 

demasia; mas a mulher dos nossos dias necessita ser educada sob mais lisonjeiros 

auspícios, porque sobre ela recai o anátema que seus filhos e a sociedade fulminam 

quando não ouve a voz do dever, esquecendo os seus compromissos e não comunicando 

com a celeridade do raio àqueles a quem dera o ser essa instrução que é precursora de 

magnifico futuro, cercado de imagens brilhantes, destruindo o árido, insulso e frio com 

que os brindava uma mãe que se entrincheirara no circulo traçado pela inépcia. 

Por consequência, não se pode chamar de maneira alguma boa mãe a que não 

educa seus filhos como convém, principalmente não vivendo hoje entre nós a mulher 

escravizada e embrutecida como em outros tempos e países, sujeita só aos estéreis 

desejos de um homem cujo semblante cínico causava horror. 

A civilização também vos chegou, desenvolve-se suavemente em redor de vós, 

ledes com entusiasmo esclarecidas obras, e já saístes da miserável orbita em que 

giráveis; é portanto justo que trabalheis assiduamente em favor do género humano 

educando vossos filhos. 

A educação que imprimirdes no coração de vossos filhos deve ser esta: aceitai-

a e regenerareis a sociedade, que está próxima a sucumbir ao grande peso que a esmaga. 

III 

Repeti-lhes incessantemente que amem a Deus, e aos seus semelhantes, porque 

amando seus irmãos, e toda essa massa informe, heterogénea, mas compacta, que 

constitui a humanidade, identificar-se-hão com todos estes seres, e o seu coração ter-se-

á formado para o bem; porque de contrário, se lhes inspirais, ainda que muito ligeira-

mente, aversão, ódio, horror aos outros homens, porque diferem deles, ensinar-lhes-eis 

máximas contrárias à religião, dando-lhes lugar a que a pratiquem desleixadamente. 

Notai também que a religião sabiamente interpretada constitui a fonte da 

civilização; mas elevada a exagerada religião, isto é, transformada em caos fanático e 

supersticioso, esta pedra angular que serve de apoio à sociedade cairá em inevitável 

descrédito. 
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Pegai na Bíblia e correi com a vista as suas letras de oiro, - suas páginas 

refulgentes , — e depois meditai um instante. 

Analisai detidamente aqueles conceitos expressados com tanta valentia: a sua 

concisão demonstrará a verdade de nossas asserções. 

Quereis que vossos filhos professem a religião de seus antepassados, sem lhe 

aprofundar os arcanos, sem estudar os ecos daquela voz sublime, emanada de Jesus 

Cristo, Redentor nosso? Embora ... fazei-o assim... 

Mas tende presente que a religião é uma arma poderosa, e que por ela se tem 

derramado copiosas torrentes de sangue, como se a insígnia imaculada da Cruz 

necessitasse da força das armas para triunfar da impiedade. 

 

A ANTIGA CASA PIA       

Quando comparamos este estabelecimento na sua origem, com os que depois se 

lhe seguiram, e dele se derivaram, não pode o ânimo acompanhar a presente geração no 

desprezo que pretende lançar àqueles que nos precederam. Laudator temporis acti 

embora nos digam por sermos entrados na idade em que as ilusões se nos acabaram: 

censura imérita se no-la fizerem; e vamos prová-lo com uma abreviada notícia deste 

estabelecimento, três anos depois da sua fundação. 

Foi a Casa Pia instituída primitivamente no castelo de S. Jorge no dia 3 de Julho 

de 1788 pelos cuidados e desvelos do que então era intendente geral da policia, Diogo 

Inácio de Pina Manique, no reinado da rainha a Senhora D. Maria I. Teve em vista este 

ilustrado funcionário, além de fazer educar ali a mocidade ociosa, reprimir e corrigir os 

vícios dos que viviam na corrupção de costumes, aproveitando a uns nas artes, e a 

outros nas ciências, segundo as próprias inclinações, do que se seguiu para o estado 

úteis cidadãos nalguns que mais tarde o vício teria de sequestrar da sociedade. 

Três anos depois daquele memorável dia da sua instituição, vamos encontrar 

este humanitário estabelecimento dividido em sete repartições, que seguiremos, 

resumidamente, pela sua ordem numérica. 

Era a primeira a Casa de Força, com o título de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo. No fim do ano de 1791 existiam nesta casa trezentos e quarenta mendigos, 

homens e rapazes, para serem corrigidos, e ensinar-se-lhes diversos modos de tecidos de 

linho, brins, e algodão, para o que havia montados sessenta teares, além de onze para 

meias de seda e algodão. 
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E como se esta fábrica ainda fosse pouco, mais outra havia com setenta e oito 

teares para lonas e brins, que chegaram a tecer-se com tanta perfeição, que não temeram 

competências com os melhores do estrangeiro. 

Além das duas fábricas, e sujeita também a esta primeira repartição, havia mais 

uma cordoaria com seis rodas para fios de lona, e brins de várias qualidades. 

Inoculado assim no mendigo, que uma previdente polícia apreendia nas ruas, o 

amor do trabalho; amestrado pelo ensino que recebia nestas fábricas; atestado de uma 

boa conduta e exemplar morigeração, não havia dúvida em lançá-lo de novo no seio da 

sociedade, donde, tão utilmente, estivera alguns anos sequestrado. Era um artista que as 

fábricas se apressavam a acolher com bom salário, e que amparado com o ofício que o 

estado tão proficuamente lhe ensinara, se transformava em útil chefe de família, e pro-

veitoso cidadão. 

Onde temos nós hoje ali estabelecimento que compense este da primeira 

repartição da antiga Casa Pia? Temos um Asilo de Mendicidade, onde se recolhe o 

mendigo, porém o mendigo inutilizado; que o robusto, e apenas entrado no caminho da 

ociosidade, se deixa continuar na vida, que, com vilipêndio de uma sociedade, que se 

diz ilustrada, apresenta o mais repugnante espectáculo que este século nos pode oferecer 

no meio das suas apregoadas luzes e filantropia. 

Naquela primeira repartição havia o armazém de todas as fazendas fabricadas 

em todo o estabelecimento, e também o dos materiais e efeitos precisos para as fábricas 

e mantimentos; uma enfermaria, com grandiosa botica, e laboratório químico onde não 

só se preparavam todos os remédios necessários para os doentes da mesma casa, mas 

também se davam a todos os pobres da cidade, que fizessem constar legitimamente sua 

necessidade por atestações dos respectivos párocos, e médico ou cirurgião. 

A segunda repartição tinha a invocação de Santo António de Lisboa. Destinava-

se a meninos, e nela havia duas aulas de ler, escrever, e contar, cada uma com seu 

professor, e sobre ambas um administrador, para o bom regime dos discípulos. No ano a 

que nos reportamos frequentavam as duas aulas duzentos e cinquenta e nove discípulos. 

A terceira repartição era conhecida com a invocação de S. José, e nela havia 

vinte e quatro meninos, que eram ensinados e dirigidos por um mestre de língua alemã, 

expressamente mandado vir da Alemanha para este fim. 

A quarta repartição intitulava-se de S. Diogo. Tinha naquele ano cinquenta e 

cinco meninas órfãs de pouca idade, com sua mestra, e outras mulheres para as educar, e 

ensinar. 
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A quinta repartição era o Colégio de S. Lucas, onde havia cento e oitenta e cinco 

estudantes, com três professores das línguas latina, francesa, e inglesa. Adjuntas a estas 

aulas, havia uma de anatomia, outra de desenho de figura, e de arquitectura. 

A academia de nu, por não haver cómodos no castelo, era estabelecida a S. 

Camilo, e a ela concorriam os pintores e escultores da cidade. Tinha esta academia oito 

directores, que eram os primeiros pintores e escultores da corte, e mais dois modelos, e 

trabalhava em as noites de Inverno, e nas manhãs de verão, sendo a entrada franca nas 

horas de estudo a quem quisesse. 

Os estudantes destas aulas, nos quais se reconhecia capacidade, iam estudar fora, 

nas aulas públicas da corte, filosofia, matemática, grego, comércio etc. Este colégio 

tinha um reitor e vice-reitor, que eram eclesiásticos. 

Sexta repartição: recolhimento de Santa Úrsula, onde existiam duzentas e 

dezanove meninas órfãs, às quais, além de religião e bons costumes, se ensinava a ler, 

escrever, e contar; cozer, bordar de oiro, prata e matizes; a fazer flores, toucados, e 

modas de senhoras; a tecer fitas de varias qualidades, e pano de linho, etc. 

Eram governadas por uma regente, e uma ajudante. Junto a este recolhimento 

havia uma casa com o título de Nossa Senhora do Livramento, aonde se guardavam as 

órfãs enquanto se lhes não dava destino, e eram governadas por aquela mesma regente. 

A sétima e última repartição, com a invocação de Santa Margarida de Cortona, 

era casa de correcção de mulheres libertinas, e naquele ano continha duzentas e dezoito, 

que se ocupavam em fiar linho e algodão, e em cozer para a mesma casa, com horas 

destinadas para ouvir missa, e várias devoções. Dirigia-as uma regente, com sua 

ajudante. Havia mais ali uma grande enfermaria. 

Anexa a esta estava a casa de Nossa Senhora da Conceição, que naquele ano 

continha trinta e duas mulheres, que por sua livre vontade ali se recolheram, ocupando-

se em vários trabalhos, e exercícios espirituais. Tinham regente separada, e usavam de 

hábito azul e branco. 

Como acabamos de ver desta singela exposição, a Casa Pia do castelo foi origem 

de vários estabelecimentos que hoje temos, como por exemplo a academia de belas 

artes, sucessora das aulas de desenho e arquitectura do antigo tesouro velho, que no 

princípio do século se desanexou daquela do castelo que tão bons pintores e 

desenhadores criou: assim como a casa da estopa na Cordoaria, etc.; mas o que nenhum 

dos modernos estabelecimentos tem são os três seguintes colégios, que então eram de-

pendência da Casa Pia. 
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O colégio de Coimbra, onde no dito ano de 1701 existiam quarenta e dois 

estudantes que frequentavam na universidade as ciências naturais, destinados para se 

formarem em medicina, e que eram governados por um reitor, e um director, sob as 

ordens e instruções do intendente geral da policia. 

O colégio de Edimburgo, na Escócia, onde na dita época estavam sete estudantes 

para frequentarem e estudarem naquela universidade, anatomia, cirurgia, medicina, e 

partos; havendo naquele ano dois que já tinham aprendido este último ramo das ciência 

num hospital em Dinamarca. 

O colégio de Roma, onde existiam dez alunos da mesma Casa Pia, 

aperfeiçoando-se na arte de pintar, escultura, arquitectura civil, e gravura ao buril. 

Remataremos este artigo dizendo que naquele ano de 1791 se haviam casado 

vinte e cinco órfãs do recolhimento de Santa Isabel, e vinte mulheres da casa de 

correcção de Santa Margarida de Cortona; e haviam saído, com licença para 

trabalharem livremente pelos seus respectivos ofícios, dezoito oficias que tinham 

aprendido nas fábricas da casa. 

F. D. Almeida e Araújo 

 

5ª. série 1866 - 1868  
 

1866 VOL. XVI 

INSTRUÇÃO NA ÍNDIA        

Há alguns anos a esta parte que os índios se mostram ávidos de instrução. As 

crianças frequentam assiduamente as escolas e os colégios de Calcultá, Punah, Delhi, 

Agra e Bénarés. Um habitante de Surale deu trinta contos de reis para a criação de um 

colégio nesta cidade; um Parsi ofereceu vinte e quatro contos, para serem aplicados na 

educação de cinco índios em Inglaterra; Prema-Chodra deu noventa contos para o 

estabelecimento de uma biblioteca em Bombaim; Mohamed-Habil-Bhay legou cento e 

treze contos para a fundação de uma escola na mesma cidade. Em Lacknau, Lahore, 

Barhampur, Bombaim, Allahabad, etc., todos os dias aparecem novas casas de 

instrução. Enfim, parece que o mundo velho acordou do profundo letargo em que jazia e 

quer tomar parte na grande obra da civilização. 
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RESPEITO À INFÂNCIA         

Respeitais a velhice, muito bem; mas respeitai também a infância! respeitai 

nessa alma, apenas emanada do seio da natureza, a imagem de Deus, que o hálito 

corrompido da sociedade ainda não embaciou; respeitai os desígnios providenciais que 

repousam nesse berço. 

Essa criança poderá ser um Homero, um Camões, um Descartes, um 

Washington, um Miguel Ângelo; e se não é nada disto, não é já para vós a lembrança 

viva dos êxtases do amor, o penhor e como que o sorriso da vossa imortalidade! ? 

 

1867: VOL. XVII 

 

O ABADE DE L’ÉPÉE – I        

Em todo o tempo foram os surdos-mudos um objecto ou de horror ou de 

compaixão, conforme era menos ou mais esclarecida a humanidade. Cadáveres que 

atravessam o mundo, sem poderem transmitir aos seus irmãos os pensamentos que lhes 

refervem talvez no cérebro, sem terem do que os rodeia outras percepções que não 

sejam as que a vista lhes transmite, os surdos-mudos inspiraram, como os cadáveres que 

dormem nos túmulos, compaixão ou terror supersticioso às gerações, que se têm 

sucedido umas às outras sobre o solo do planeta que habitamos. Até o século XVI, 

nenhumas, contudo, quiseram admitir que esses entes vivos, sãos, robustos e 

inteligentes muitas vezes, a quem Deus estampara na fronte o estigma da morte, 

pudessem gozar as regalias e os privilégios da humanidade. Mais ou menos respeitosos, 

mais ou menos compassivos, os legisladores repeliram sempre essas criaturas 

deserdadas da comunhão social. A civilização antiga, ainda que chegada a um grau de 

esplendor e ciência, a que em muitos pontos o nosso próprio século ainda não conseguiu 

atingir, não admitiu ao seu banquete os infelizes sequestrados do mundo por uma 

enfermidade atroz. É esta uma das provas que mais veementemente pugnam contra a 

ilustração pagã. É o que demonstra claramente que a luz das civilizações humanas é 

sempre falsa e impura se no seu clarão deixar de conter uma parcela do esplendor 

divino. Enquanto o sol do Evangelho não brilhou sobre o mundo, enquanto a ardente 

caridade pregada por Jesus, do alto da sua cruz do Gólgota, não se inoculou, para assim 

dizermos, nas veias das gerações, todos os progressos do espírito humano foram apenas 

tactear de cegos nas trevas do erro. Que importa que a mão do cego empunhasse o 
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facho, cujo esplendor dourava todos os objectos exteriores? O mundo material 

apresentava um panorama deslumbrante, mas o moral jazia em trevas; o sol do mundo 

interno não despontava ainda nesses rubros horizontes da Palestina. E contudo a fi-

losofia grega e a filosofia romana, guiadas pelos maiores vultos de que a humanidade se 

glorifica, tinham entrado quanto possível nos segredos da nossa natureza. Sócrates, 

bebendo a taça da cicuta, glorificava Deus e a virtude, esse raio de luz celeste que anima 

o barro vil dos descendentes de Adão. O filósofo de Sunium pregava com as suas 

palavras de mel o culto da verdade, e o culto do belo que é da verdade o esplendor. 

Cícero, discípulo e admirador dos gregos, prestava à filosofia precursora do cristianismo 

todo o fogo da sua eloquência sem rival. Gregos e romanos, orgulhosos das suas 

infinitas escolas, dos seus infinitos sistemas, derrubavam os deuses do seu Olimpo e 

divinizavam a criatura. Julgavam ter dissipado completamente as sombras supersti-

ciosas que entenebrecem a razão e a dignidade do homem. E a sua legislação, de que 

eles tanto se orgulhavam, a sua legislação que os Cíceros e os Hortênsios consideravam 

como a obra prima da inteligência humana, excluía dos foros de cidadãos os surdos-

mudos, inibia-os de testar, de dispor dos seus bens, de contrair quaisquer relações 

sociais, punha-os, enfim, numa condição ainda inferior à dos seus escravos, à dos párias 

da Índia e dos hilotas de Esparta, excluindo unicamente dessas disposições absurdas os 

surdos de nascença, a quem a natureza concedera fala: Si essim vox articulata eis natura 

concessa est. 

Por que motivo, pois, uma sociedade tão esclarecida, como essa era 

incontestavelmente, considerava como deserdados, pela Providência, dos seus direitos 

de homens os infelizes que uma enfermidade privara do uso de alguns dos seus órgãos, 

quando a cegueira era, pelo contrário, conciliadora de veneração e de respeito para 

aqueles a quem ela afligia? É porque à ciência desse tempo faltava a intuição ardente da 

caridade, porque ainda não aprendera com os discípulos do Evangelho a ir ao encontro 

do sofrimento, e a dizer aos desgraçados, aos indigentes, aos pustulentos, aos leprosos: 

Levantai-vos, porque o vosso padecer dá-vos duplicadamente foros de meu irmão. 

Porque Jesus, o divino mestre, rodeava-se dos pequenos, dos humildes, dos 

desprezados, enxugava-lhes meigo e compassivo as lágrimas dolorosas, e dizia-lhes: 

Bem-aventurados os que choram! Beati qui lugent. 

Na Idade Média, a condição dos surdos-mudos foi ainda mais aflitiva. A 

barbárie reinava em toda a Europa, e o cristianismo, apesar da sua omnipotente 

influência, não ousava combater as superstições profundamente arraigadas no espírito 
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inculto dos invasores do império romano. A enfermidade dos surdos-mudos foi, como a 

lepra, considerada um castigo da Providência. Os infelizes viam arredarem-se todos 

deles, e mesmo as portas do templo raras vezes se descerravam para lhes darem abrigo. 

Desamparados, morriam sem terem conhecido uma só das alegrias do mundo, sem 

terem mesmo quem tentasse explicar-lhes uma só das maravilhas que os rodeavam. 

Comparsas infelizes no drama da existência apareciam na cena do mundo, 

contemplavam com admiração as prodigiosas decorações, e desapareciam sem que 

pudessem perceber mesmo o que era esse espectáculo brilhante que se desenrolava 

diante deles. O leproso tinha ao menos a consolação de desprezar aqueles que o 

desprezavam: inteligente e altivo podia encerrar-se na consciência do que valia, 

refugiar-se na cínica misantropia dos Diógenes; humilde e religioso podia elevar o 

espírito a Deus, e nas visões das suas noites solitárias apelar da sentença dos homens 

para a sentença do Evangelho, e repousar a cabeça fatigada no meigo colo de Jesus. 

Mas o surdo-mudo! a lepra, que o devorava, esterilizava-lhe a inteligência, 

cerrava-lhe não só as portas da sociedade, mas também as portas do mundo moral. A 

consciência não lhe era abrigo, porque ninguém lhe proporcionara os meios de perceber 

essa voz íntima e consoladora, na religião não encontrara consolações porque não sabia 

que bálsamo era esse; para Deus não apelava porque nem esse mesmo raio de luz lhe 

sulcava as trevas. O surdo-mudo, o proscrito da humanidade, só muito por instinto 

poderia ter a vaga percepção do Criador. 

Finalmente, no século XVI entreluziu para os infelizes um vago clarão de 

aurora. Dissiparam-se as trevas; a ciência renascia por toda a parte, e a religião, se por 

um lado, se deixava desvairar pelas tentações do fanatismo, por outro compreendia a 

sua missão humanitária. A esperança para os surdos-mudos raiou na cela dum mosteiro. 

Um anjo baixou talvez numa daquelas visões douradas dos ascetas a iluminar a mente 

dum beneditino espanhol do convento de Saagum no reino de Leão. Chamava-se o 

douto frade Pedro de Ponce. 

    Continua 

 

O ABADE DE L’ÉPÉE – II       

Julgara-se durante muito tempo (e os mais sábios médicos da antiguidade 

haviam partilhado esta opinião) que a mudez era uma consequência forçada da surdez; 

que os órgãos auditivos e os da fala, presos uns aos outros por uma ligação natural, se 

Comentário [O398]:  
1867 Vol. XVII, p. 106 



 296

paralisavam reciprocamente, e que não podia articular uma palavra quem não era 

sensível às palavras articuladas por outros. Contudo, a excepção prevista pela lei 

romana, si enim vox arliculata eis natura concessa est, parecia comprovar a existência 

de alguns casos em que os surdos não eram forçosamente mudos. Foi nisso que reflectiu 

o beneditino espanhol, e foi o que lhe fez considerar como possível conseguir que os 

surdos-mudos pronunciassem palavras. Admitida a explicação da mudez, como os mé-

dicos a apresentam, pela acumulação de matérias na cavidade interna da orelha, ou pelo 

endurecimento das glândulas, ou por uma excrescência dura que tapa o conduto 

auditivo, nada tem com estas causas de paralisia dos órgãos auriculares os órgãos da 

fala, e a causa única da mudez, ou antes da impossibilidade para os surdos-mudos de 

articularem sons inteligíveis, é o não poderem eles imitar aquilo de que não têm 

percepção. 

Pensou, por conseguinte, o beneditino Pedro Ponce que o órgão vocal nos 

surdos-mudos podia ser posto em actividade senão pela excitação auditiva, pelo menos 

pela excitação visual, ou, como hoje se diz em termos duma pomposa tecnologia «pela 

impressão táctil das ondas sonoras.» Era difícil, era longa e trabalhosa a aprendizagem. 

Todas as grandes descobertas principiam assim. Nenhuma das maravilhas do 

génio humano que hoje nos assombram, saiu completa da cabeça dum homem, como a 

Palas38 grega da fronte olímpica de Júpiter. A fantasia dum homem de génio é primeiro 

iluminada por um relâmpago. Basta esse rápido clarão para iluminar a estrada. Outros a 

percorrem; este avança, ainda tacteando e mal seguro, aquele ergue no meio dela um 

marco indicador, o terceiro que vem enfaixa os raios de luz dispersa, e que ao imenso 

clarão do seu génio não menos criador do que o do primeiro que iniciou a descoberta, 

mostra à humanidade espantada a maravilha que se juntou definitivamente aos factos 

triunfais dos prodígios da inteligência. 

Este último absorve em si a glória completa, de que, pelo menos, algumas 

parcelas deviam caber também aos seus predecessores. Não é, contudo, isso tão injusto 

como parece. Génio verdadeiro é o que abrange, do ponto de vista elevado, onde se 

coloca, todo o alcance duma grande descoberta, o que definitivamente a conquista e lhe 

dá o lugar que lhe compete. Esses podem afoitamente apropriar-se dos esforços dos seus 

predecessores, pronunciando a fórmula audaciosa de que tanto se tem abusado: Je 

prends mon bien ou je le trouve. Por isso debalde Papin, Savery, Newcomen 

                                                 
38 Manto grego,  toga. 
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precederam, na lista dos descobridores da máquina de vapor, o nome triunfante de 

James Watt, a este cabe a maior e a melhor porção da glória, porque foi ele que soube 

fazer brotar dos elementos confusos, que encontrara, a luz dessa grande descoberta, por-

que foi ele quem dotou definitivamente a humanidade dessa força ingentíssima, porque 

foi ele quem arrojou à industria a mais portentosa máquina, de que lhe tem sido dado 

dispor. 

Assim também no assunto que nos ocupa, debalde o espanhol Ponce, o 

português Jacob Rodrigues Pereira, o francês Vanin encetaram gloriosamente a tarefa da 

emancipação dos surdos-mudos. Cabe-lhes, por isso, incontestavelmente, uma glória 

imortal, mas acima de todos esses nomes de precursores brilha radiantíssimo (como o 

sol que resplende depois dos primeiros cambiantes luminosos da aurora) o nome do 

homem, cujo retrato adorna as páginas do Panorama, do homem modesto e santo que 

vamos biografar, do abade de L'Epèe. 

 

O ABADE DE L’ÉPÉE – III 

Pronunciámos, no capítulo antecedente, um nome, diante do qual não podemos 

passar indiferentes, porque é um nome de português, porque tão habituadas estão as 

sombras dos nossos homens notáveis a serem olvidadas por estrangeiros e compatriotas 

que, ainda que o nosso assunto principal seja a biografia do francês ilustre que por 

tantos títulos merece o respeito e a veneração da posteridade, não podemos deixar de 

restituir ao menosprezado português a glória que lhe compete, e de apresentar, quanto 

podermos, na sua verdadeira luz, esse vulto que tem sido objecto dos juízos mais 

contraditórios, ou, para maior simplicidade de narrativa, tem sido suprimido pelos 

escritores que historiaram os esforços empreendidos para a educação dos surdos-mudos. 

Queremos falar do judeu português Jacob Rodrigues Pereira  

Alguns escritores portugueses, por um patriotismo mal entendido, quiseram 

reivindicar, para o nosso conterrâneo, a gloria de iniciador do ensino dos surdos-mudos, 

e um deles, o Sr. Alexandre Magno de Castilho, fundando-se nuns artigos que o Sr. 

Gama e Castro publicara na Opinião Publica de Paris, chegou mesmo a escrever, num 

dos formosos livrinhos do seu Almanak de Lembranças, o seguinte período : 

«Sejamos, pois, orgulhosos por haver sido um dos nossos compatriotas o 

primeiro que se lembrou de aproveitar, para a sociedade e para si próprios, homens de 

que nem eles nem ela pareciam poder tirar grande proveito.» 
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A confrontação das datas desmente a asserção. Jacob Rodrigues Pereira vivia 

no século XVIII, e foi em 1584 que falleceu o benemérito hespanhol Pedro de Ponce, o 

primeiro que tentou resolver essa grave questão, e que pôde tirar das trevas em que 

viviam dois irmãos do condestável Velasco. Seria, era com certeza dificultoso o 

método, embaraçoso, envolto ainda nas faixas da primeira infância; mas o gérmen lá estava, a 

semente fora lançada à terra. 
Escritores estrangeiros, pelo contrário, ou não citam o nome de Jacob Rodrigues 

Pereira, ou o apresentam como mero copista do sistema do frade espanhol. Outra grave injustiça 

que os factos desmentem. É entre os dois extremos que a verdade se encontra. 
Jacob Rodrigues Pereira está colocado entre os dois benfeitores dos surdos-mudos, 

como o elo que os liga. Aperfeiçoa o sistema do primeiro, e prepara o sistema do segundo. 0 seu 

método é ainda, para assim dizermos, individual. Cada surdo-mudo é ensinado isoladamente. O 

espanhol Ponce fazia com que o seu discípulo lesse nos lábios do seu interlocutor a palavra que 

este pronunciava, e respondesse por escrito. Jacob Pereira leva mais adiante o prodígio, 

consegue que o surdo-mudo responda de viva voz. As palavras que ele pronuncia, pronuncia-as 

sem a consciência do som que produzem. Ao movimento dos lábios que soletra no interlocutor 

corresponde com outro movimento dos lábios, da língua e dos dentes que formam o mecanismo 

das palavras. Devia ter não sei que sombrias tintas de sortilégio a cena em que o primeiro 

discípulo de Jacob Rodrigues Pereira pronunciou automaticamente a primeira palavra. Pareceria 

aos espectadores que um cadáver saía do túmulo e soltava por entre os dentes nus esses sons 

silvantes e diabólicos. Se o judeu houvesse cometido a imprudência de voltar a Portugal com 

que delicioso requinte de torturas não castigaria o Santo Ofício essa obra mágica de caridade! 
Temos, pois, o sistema de Ponce aperfeiçoado por Jacob Pereira; o do abade de 

1'Epèe, veremos que foi também preparado por ele, com a invenção que se lhe deve do alfabeto 

manual, auxiliar do alfabeto labial. 
Era natural de Peniche este Jacob Pereira; o ano em que saiu de Portugal não o 

sabemos ao certo, o motivo facilmente se adivinha. A inquisição, expulsando da pátria uma raça 

altiva e inteligente, espalhou por todo o mundo grandes homens, de que nos poderíamos ufanar, 

e que enriquecem os fastos de alheias nações. Na história literária, científica e política dos 

países estrangeiros encontramos, muitas vezes, nomes que facilmente se reconhecem como 

portugueses, apesar duma ou doutra corruptela. Esses homens notáveis, que lá fora encontraram 

abrigo, são os judeus expulsos de Portugal pelo Santo Ofício, ou descendentes deles É mais um 

favor que devemos a essa benéfica instituição! 

Já em 1734 o vemos em França ocupando-se activamente da revolução do 

grande problema a que dedicou a sua vida; a 22 de Novembro de 1746, um seu 

discípulo, de 16 anos de idade, é apresentado à Academia de Caen e excita geral espanto 
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pela sua rápida compreensão, e facilidade das respostas. Em 1749, debaixo do patronato 

do grande escritor e célebre naturalista conde de Buffon, que lhe fez o mais lisonjeiro 

acolhimento, foi apresentado, com o mesmo discípulo, à Academia das ciências de 

Paris. Esta nomeou uma comissão, que deu sobre o que presenciara o mais favorável 

parecer, notando que era o primeiro caso que em tal objecto se admirava. Adquirindo, 

por esse facto, grande nomeada o nosso compatriota, Luís XV manifestou desejos de o 

ver. Foi Jacob Pereira, acompanhado do mesmo discípulo, e obteve do monarca as mais 

lisonjeiras demonstrações de agrado. Em 1751 apresentou outro discípulo à Academia, e 

a 22 de Outubro, do mesmo ano, el-rei conferindo-lhe uma pensão de 800 libras anuais 

(libras francesas) e outra pensão igual ao primeiro discípulo. Em 1703 foi nomeado 

intérprete do rei para as línguas espanhola e portuguesa. Morreu em 1774, e jaz 

sepultado no cemitério da Villette.  

Mereceu o nosso compatriota os maiores elogios dos periódicos e dos 

escritores do tempo, e entre estes do mais ilustre e do menos elogioso de todos J. J. 

Rousseau. Quiseram vê-lo os reis da Polónia, da Suécia, da Dinamarca. Lisonjeiras 

demonstrações de apreço, de que Portugal se deve ufanar, e ao mesmo tempo 

envergonhar, pensando que um dos seus filhos mais prestantes, era em toda a parte 

acolhido com admiração e estima por grandes e monarcas, era proscrito da sua pátria 

pelo mais estúpido despotismo que nunca pesou sobre um país. 

E, prestada esta homenagem ao nosso ilustre compatriota, curvemo-nos agora 

com respeito perante um grande vulto que domina todos os seus predecessores, perante 

o homem que, no meio deste chãos de sistemas incompletos, soube descortinar o 

verdadeiro, e emancipar os surdos-mudos pelos meios singelíssimos, que a natureza 

mesma lhe indicava, e que Jacob Rodrigues Pereira pressentira quando inventara o 

alfabeto manual. 

Foi na opulenta Versailles, na cidade predilecta de Luís XIV que nasceu o 

abade Carlos Miguel de L'Epèe a 25 de Novembro de 1712. Seu pai, arquitecto régio, 

desejava, como quase todos os pais, que seu filho seguisse a mesma profissão, mas ele, 

pelo contrário, pouco fascinado pela glória dos Vignolas e dos Mansards, sentia-se 

atraído irresistivelmente para a carreira eclesiástica. Talvez o escandaloso e torpe 

espectáculo que a corte do cristianíssimo rei Luís XV dava nessa época ao mundo 

contribuísse para espavorir a alma ingénua e pura do juvenil L’Èpée. Contra esses 

desregramentos, em cuja torrente se via envolto, julgava talvez o presbítero um piedoso 

abrigo; e foi em Versailles, no centro do grande turbilhão das devassidões francesas, 
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que o nosso biografado devaneou as alegrias austeras do sacrifício e da renúncia aos 

prazeres mundanos, e os júbilos mais suaves, mas não menos puros, da meditação 

filosófica, da leitura e do estudo das questões que interessam à humanidade. 

Esta vocação era sincera e robusta, tão robusta que venceu a oposição de seus 

pais, tão sincera que chegando ao termo dos seus esforços, tendo completado os seus 

estudos teológicos, recebido o diaconato, e estando para receber as ordens sacerdotais, 

recuou diante duma simples assinatura que exigiam dele. A sua consciência revelava-se 

contra ela, e o humilde mas austero mancebo não transigia com a consciência. Numa 

época em que essas transacções eram tão frequentes, revelava tal recusa um espírito 

profundamente impregnado na ideia dos seus deveres, e profundamente resolvido a 

cumpri-los. 

Fora o caso o seguinte: 

Duravam ainda nas regiões teológicas da França uns mal extintos restos da 

célebre desavença sobre a graça divina, desavença, que ateou um formidável conflito 

entre jansenistas e molinistas, tendo aqueles por quartel general o convento das freiras 

de Port-Royal, estes os colégios dos jesuítas. A questão foi resolvida, em tribunal su-

premo, pelo papa, na famigerada bulia Unigenitus, que dava razão aos discípulos de 

Inácio de Loyola e condenava como heréticas as doutrinas dos seus adversários. O 

poder temporal veio auxiliar a decisão do pontífice; o convento de Port-Royal foi 

arrasado, e na diocese de Paris, teatro da luta, foi imposta a todos os padres a assinatura 

do Formulário, que era uma espécie de declaração de ortodoxia debaixo do ponto de 

vista jesuítico. Foi esse formulário que Miguel de L'Epèe recusou assinar, porque as 

suas opiniões eram jansenistas, como sempre continuaram a ser, o que lhe valeu alguns 

embaraços sérios na sua vida. 

(Continua) 
      M.  PINHEIRO  CHAGAS. 
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O ABADE DE L’ÉPÉE – IV 

 (Continuado de pag. 105) 

Repelido, pois, do templo, o levita frustrado procurou dirigir para 

outra.carreira as suas vistas, tentou entrar no foro; mas a vocação não o acompanhava; 

os olhos saudosos voltavam-se com saudade para as terras sagradas de Sião. Valeu-lhe 

neste ponto o bispo de Troyes, sobrinho do grande Bossuet, e cujos ombros sustenta-

vam, sem vergarem muito, o peso de tão glorioso nome. Este digno eclesiástico 

ofereceu-lhe as ordens sacras, e um modesto canonicato na sua diocese, em cuja 

fronteira paravam as exigências dos molinistas acérrimos. De L’Épée aceitou com 
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júbilo, e aí o temos nós pregando a palavra do Senhor, distribuindo esmolas, consolando 

os aflitos, confortando os moribundos. A caridade era o seu elemento. 

Quem pronuncia hoje o nome do abbé de L’Èpée e se lembra do que eram os 

abades no século XVIII vai figurar na imaginação uma criatura, suficientemente 

profana, rosada, risonha, elegante, cortejando as damas, encarregando-se de missões 

diplomáticas, compondo de mil modos o seu hábito gracioso, sacudindo com 

desenvoltura verdadeiramente cortês o pó do rapé, que lhe maculou ao de leve a nitidez 

do rabat. 

Pelos períodos que já escrevemos pode ver o leitor que se engana se tal supõe. 

O abade de L’Epèe era um digno sacerdote em toda a força do termo, ocupando-se 

exclusivamente dos seus deveres eclesiásticos, nem rigorista nem frívolo, modesto, 

cismador, estudioso, pensando talvez, no meio da obscuridade da sua existência, na 

descoberta luminosa, que havia de colocar o seu nome entre os dos benfeitores da 

humanidade. 

Lá mesmo, no retiro onde se ocultava, o foi infortúnio perseguir. As suas 

opiniões jansenistas não provocariam o raio porque, tímido e pensador, o abade de 

L'Èpée não era um destes homens para quem a polémica é um elemento essencial da 

existência; mas relações de amizade, originadas pela conformidade de sentimentos, 

ligaram-no a Soanon, bispo de Senez, intrépido, irrequieto e teimoso adversário da bula 

Unigenitus. Quando os vencedores, cansados com a obstinação deste último gladiador, 

o fulminaram afinal com o interdito religioso, fulminaram igualmente todos os que o 

rodeavam. O abade de L'Èpée foi suspenso pelo arcebispo de Paris, Mgr. Beaumont. 

Foi então que o seu espírito, sempre cobiçoso de ser útil à humanidade, se 

voltou para a grande questão dos surdos-mudos, que então ocupava Paris inteiro, graças 

às maravilhas do português Jacob Rodrigues Pereira. O acaso veio auxiliá-lo nos seus 

novos projectos. Uma senhora, mãe de duas crianças surdas-mudas, confiara-as aos 

cuidados do padre Vanin, que procurava instruí-las por meio de estampas, O padre 

Vanin morreu. O abade de L'Èpée oferece-se para substituí-lo. Tendo aceitado com 

júbilo, tratou o nosso abade de estudar profundamente os meios de beneficiar o mais 

possível essas pobres deserdadas. 

Dissemos qual o método de Ponce, e qual o de Rodrigues Pereira. A leitura 

nos lábios era de aprendizagem longa e dificultosa, e também de não muito fácil nem 

muito pronta execução. O alfabeto manual inventado por J. Rodrigues Pereira era um 

utilíssimo auxiliar; mas todos esses sistemas tinham o grandíssimo inconveniente de 
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obrigarem o mestre a explicá-los em particular a cada um dos discípulos. De L'Èpée, 

assim que pôs em actividade as molas perras dessa máquina, percebeu-lhe os defeitos. 

Por outro lado, observando atentamente os dois jovens surdos-mudos, notou que, 

ininteligíveis para os estranhos, os seus gestos explicavam perfeitamente um ao outro 

tudo quanto queriam comunicar-se. Uma ideia luminosa lhe atravessou então o cérebro; 

em vez de contrariar a natureza, aproveitou-a, em vez de a vergar sob o joelho da arte, 

servir-se das suas próprias aspirações, desenvolver os germens que a Providência, 

sempre bondosa, semeara nesses terrenos que parecera condenar à esterilidade. A ideia 

enraizou-se-lhe no espírito, viçou, cresceu, deu flor, fez-se fruto; uma nova língua, a 

língua dos gestos, pitoresca, expressiva, animada, brotou à voz do abade de L’Èpée, e os 

surdos-mudos espantados viram, guiada pela mão inteligente do mestre, transformar-se 

a sua pobre mímica num idioma onde se continha um mundo de ideias e de revelações. 

«O método do abade de L’Èpée, diz mr. Dufau, um dos seus biógrafo  consiste 

em se apoderar dos gestos de que a natureza dotou os surdos-mudos, e que lhes servem 

para comunicarem entre si, em os aperfeiçoar, em os transformar numa língua 

verdadeira, língua expressiva e fecunda que deve sem dúvida ter bastantes relações com 

a que os mímicos romanos tinham inventado, e por meio da qual Roscio se gabava de 

interpretar uma oração de Cícero tão claramente como com a palavra». 

Vimos o homem notável, o descobridor, o pensador; voltemos agora essa 

página da sua existência, e encaremo-lo debaixo de outro ponto de vista. Vai-se-nos 

revelar o santo. 

Como sucede sempre, o abade de L'Èpée afeiçoou-se profundamente aos 

surdos-mudos que, para assim dizermos, ressuscitara; almas borboletas que fizera sair 

da crisálida, e que, diante dos seus olhos enlevados, espanejavam as asas iriadas a luz da 

inteligência, ao sol vivificante da palavra e do pensamento. 

A caridade tem, como o abismo, as suas doces vertigens e as suas santas 

fascinações. Quem uma vez conheceu os celestes júbilos que ela proporciona, não 

renuncia facilmente a eles. Quem se acostuma a ouvir a doce música, que lábios 

reconhecidos murmuram, não pode passar sem essa beatífica harmonia. E então quanto 

maior enlevo não deviam inspirar ao meigo abade os gestos expressivos, que ele mesmo 

lhes ensinara e em que os pobres surdos-mudos lhe demonstravam a sua imensa 

gratidão! A tentação era forte. Aos seus dois discípulos outros se juntaram; depois 

vieram os pobres, ou foi ele mesmo procurá-los. Dali a pouco tempo, a sua modesta 

casa estava transformada num asilo de surdos-mudos, sustentados e vestidos à sua custa. 
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Não chegavam para tanto os parcos rendimentos do abade de L’Èpée. Não se 

envergonhou o humilde sacerdote de estender a mão aos ricos dos bens da terra, e pedir-

lhes para os seus pobres protegidos algumas das migalhas caídas dos seus luxuosos 

banquetes. Não foi tão ouvida a súplica como merecia. As orgias da corte de Luís XV 

eram dispendiosas, e mal chegavam para elas os réditos dos grandes fidalgos. Na sua 

colheita piedosa o abade de L'Epèe ceifou mais elogios do que esmolas. Contudo, as 

que obteve habilitaram-no a dar proporções mais amplas ao seu asilo. Foi um dos seus 

mais assíduos protectores, o virtuoso duque de Penthiévre, pai da infeliz princesa de 

Lamballe. 

A propaganda era nele, como em todos os iniciadores, o pensamento mais 

constante. A imperatriz Catarina II da Rússia, o imperador José II da Alemanha fizeram 

lhe os mais brilhantes oferecimentos. As respostas do abade de L' Epèe mostram a mais 

tocante abnegação. Á imperatriz da Rússia pediu unicamente que lhe enviasse um 

jovem surdo-mudo dos seus estados. Ao imperador da Alemanha escreveu o seguinte: 

«Sou velho: se Vossa Majestade deseja fazer algum bem aos surdos-mudos, 

não o coloque na minha cabeça já pendida para o túmulo; coloque-o na obra em si:. 

digno dum grande príncipe perpetuar tudo o que é útil à humanidade.» 

Ambos os monarcas satisfizeram os desejos do digno abade. Um surdo-mudo 

russo veio receber lições a Paris: um eclesiástico austríaco foi enviado por José II para 

aprender o método de L'Èpée, e, voltando a Viena, foi nomeado director do primeiro 

estabelecimento de educação de surdos-mudos que teve a Áustria. 

Tão completa abnegação fizera de si mesmo o abade de L'Èpée, tão 

completamente se identificara com os seus alunos, que sofria só o que eles sofriam, que 

tomava parte em todas as suas alegrias, em todas as suas tristezas, em todas as suas 

esperanças. Recolhera ele um jovem surdo-mudo abandonado. Suspeita que é herdeiro 

duma grande riqueza e despojado dos seus bens por parentes ávidos que abusam da 

sorte cruel da criança. Aí temos o nosso abade, descuidoso em tudo quanto é de 

interesse seu, inflamado só com a ideia da injustiça praticada com o seu aluno. Velho, 

enfermo advoga a causa do surdo-mudo, luta sem descansar enquanto não derrama 

plena luz nas trevas que suspeitara. 

Vem o Inverno de 1788, o mais rigoroso Inverno de que houvera memória em 

França. Milhares de desgraçados morrem de frio e de fome. A lenha e o pão sobem a 

preços exorbitantes. O abade de L'Epèe, quase octogenário, sujeita-se às maiores 

privações para que nada falte aos seus filhos adoptivos. «Um dia, escreve o já citado mr. 
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Dufau, a privação do pobre velho é descoberta, e os seus discípulos correm, com os 

olhos banhados de lágrimas, a suplicar-lhe de joelhos, na sua linguagem animada, que 

se conserve para eles; cena tocante digna do pincel dum mestre.» 

A 25 de Dezembro de 1789 faleceu, de idade de 77 anos, o digno abade que a 

Igreja expelira do seu seio, e que o reconhecimento da posteridade coloca entre os bem-

aventurados. Foi-lhe consolação no seu leito de morte a certeza que teve de que o 

governo não desampararia o estabelecimento que ele fundara. 

O abade de L'Èpée deixou alguns escritos; um, composto na primeira época da 

sua vida, versando sobre matérias teológicas, outro em que expõe o seu método, e que 

se intitula Instituição dos surdos-mudos por meio dos sinais metódicos, e deixou 

principiado um Dicionário geral dos sinais empregados na língua dos surdos-mudos. 

Foi seu digno sucessor o abade Sicard, que também conquistou foros de 

homem notável pela inteligência e bondade de ânimo; mas o modesto nome do abade de 

L'Èpée sobreleva a todos que o precederam ou seguiram na carreira. Não era 

verdadeiramente um homem de génio; mas os dotes do seu coração, como que lhe der-

ramavam luz imensa na inteligência, e a caridade ardente que o animava aguçava-lhe o 

talento, dando-lhe esse instinto sublime, que faz os grandes descobridores. 
. M. PINHEIRO CHAGAS. 

 

 

  

ADÁGIO 

Alguns traços de desenho, mesmo imperfeitos, podem muitas vezes indicar 

com fidelidade muito mais coisas do que uma longa descrição   

       LOCKE. Da Educação 

 

PORTUGAL CONTEMPORÂNEO AVALIADO POR UM ESTRANGEIRO VIAJANTE 

FRANCÊS            

 

[…] Para se conhecer, debaixo de todos os seus aspectos, a vida portuguesa, 

deve-se ir a Coimbra e  ao Porto, a cidade universitária e a cidade mercadora, depois da 

residência de rigor em Lisboa. Graças aos cuidados de el-rei D. Fernando, durante a sua 

regência percorrem a estrada de Lisboa a Coimbra e ao Porto mala-postas, que são 
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quase sumptuosas, com as suas armas reais e as suas fogosas parelhas de cavalos 

ingleses e normandos. Atravessa-se Caldas da Rainha, afamada por águas sulfúreas que 

atraem muitos entusiastas e alguns doentes; Alcobaça, cujo mosteiro foi tão celebre; 

Leiria, que mostra as ruínas do castelo do rei Dinis, o rei lavrador, e  chega-se a 

Coimbra depois de 24 horas de uma viagem agradável. Eu tinha nesta excursão dois 

companheiros, um inglês altíssimo, e desesperado de não poder entrar na carruagem 

com o chapéu na cabeça, e um jovem estudante da Universidade, bacharel de fresca 

data. O jovem português deu-nos bastantes notícias curiosas sobre a sua pátria, e mais 

nos daria, se o não desconcertasse a fleuma inquiridor do insular. Falava-se em 

conventos ao passarmos por Alcobaça. «Quantos há em Portugal? perguntava logo o 

inglês. Qual é o número dos frades e das freiras? Que riquezas possuem os mosteiros?» 

Atravessando algumas aldeias reparámos no aspecto doentio da população. Eis o que a 

esse respeito nos disse o jovem português: «Estes sítios eram outrora salubérrimos; mas 

não sei quem se lembrou de nos persuadir que Portugal pagava, debaixo da forma de 

arroz, um tributo enorme ao estrangeiro. Já hão-de ter reparado no nosso gosto nacional 

pelo arroz. Logo se cultivaram arrozais; algumas pessoas realizaram assim grandes 

lucros, e já não compramos arroz lá fora. Agora resta-nos exportar as febres. — Quanto 

gastam em quinino? perguntou o inglês.—Não sei, respondeu o estudante, o que sei é 

que o governo nomeou há tempos uma comissão encarregada de lhe fazer um relatório 

sobre a influência anti-higiénica da cultura do arroz. A comissão percorreu de longe e 

depressa as localidades infeccionadas, voltou a Lisboa, e escreveu um grosso livro que 

ninguém consulta.» 

Em Coimbra separei-me dos meus dois companheiros de viagem, que iam para 

o Porto. Construída nas margens do Mondego, na encosta duma colina, Coimbra está, 

como quase todas as cidades portuguesas, disposta em anfiteatro. A proximidade das 

belas pedreiras de calcário que se encontram na gandara de Portunhos valeu-lhe, sem 

dúvida o ar monumental que a distingue; contudo, a primeira impressão que produz a ci-

dade é, para falarmos a verdade, penosa. De todos os lados surgem grandes edifícios 

arruinados, e meio abandonados, que se transformaram em casernas e outros 

estabelecimentos; são os vestígios duma vida monacal esvaída. Seria difícil hoje contar 

esses claustros; mas se os frades e as freiras de todas as ordens e de todos os hábitos 

deixaram Coimbra contra sua vontade, ficou a tribuna escolar, e isso basta para dar à 

cidade um aspecto característico. Um clima brando e salubre, as planícies ferieis, as 

montanhas pitorescas e os vales verdejantes que rodeiam a cidade universitária, devem 
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concorrer poderosamente para desenvolver a imaginação dos seus jovens habitadores. 

El-rei D. Dinis, que fundou a Universidade, não podia escolher para este 

estabelecimento condições mais favoráveis. Em Coimbra o estudante está nos seus 

domínios, e a sua soberania não é contestada; a batina e a capa enchem as ruas de modo 

que afugentam qualquer outro fato. Este vestuário, introduzido outrora pelos jesuítas, 

está pouco em harmonia, devemos confessá-lo, com o génio turbulento da mocidade. 

Meias de seda preta, sapatos de fivela, e uma espécie de comprido gorro negro, onde se 

metem livros, completam esse trajo de seminaristas. Na cidade alta, à roda da 

Universidade, é que o estudante reside com os seus mestres; teve a bondade de 

abandonar a cidade baixa, as margens do rio aos operários, aos futricas, como ele lhes 

chama. Quando se digna descer dessas alturas, é para corrigir um rebelde do seu reino, 

ou para sovar a polícia. O estudante está sempre pronto a dar batalha para manter a sua 

supremacia. É uma incómoda vizinhança, a destes ministros e magistrados em embrião; 

mas o ardor entusiástico desta juventude também tem o seu lado interessante. Não foi 

ela que elevou quase à altura de um culto uma das mais poéticas memórias de Portugal? 

Sabem todos que foi em Coimbra, nas margens do Mondego, que Camões colocou a 

cena do dramático episódio de Inês de Castro. Encerrada no convento de Santa Clara, a 

formosa dama confiava as suas mensagens namoradas à corrente dum arroio que se 

chama a Fonte dos Amores. Era na Quinta das Lágrimas que o seu régio amante, D. 

Pedro, esperava as declarações ferventes da reclusa. Este lugar tornou-se o passeio 

habitual dos jovens estudantes, e mais dum poeta moderno da Lusitânia encontrou, 

debaixo dos cedros seculares da Quinta, as suas mais frescas inspirações. 

Diz-se que o ensino desta Universidade seria susceptível de melhoramentos, e 

não deixo de o acreditar; mas quando esta questão se agita a discussão versa muito 

menos sobre o mérito dos métodos do que sobre as franquias do discípulo e os direitos 

do professor. Se o professor, que dispõe duma grande autoridade, se mostra severo 

contra os seus discípulos grita-se contra a reacção, a academia inteira exalta-se com a 

historia dos dissabores dum colega, e o descontentamento da mocidade é anunciado ao 

reitor, que não tem mais nada a fazer senão pôr-se a andar. Coimbra, como todas as 

cidades de Portugal, possui um grande número de jornais; estes entram no debate, e a 

guerra acende-se e há resistência. Contudo, estas questões são de pouca duração, e 

sempre terminam por uma conciliação em família. Para reformar, seria necessário pro-

ceder com rigor. Proceder com rigor! mas isso era provocar uma revolução; professores 

e pais sublevar-se-iam contra o audacioso que se atrevesse a pronunciar semelhante 
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palavra. Coimbra é para todos a memória das loucuras de ontem, é a cidade em que se 

passou o bom tempo da mocidade. Quantas gerações lançaram ao vento a flor dos anos 

nas ruas da Sofia e do Visconde da Luz! Poder-se uma pessoa intitular bacharel 

formado, que vem a ser quase o mesmo que doutor, depois de passar alguns anos na 

pátria do fado, dessa dança tão querida dos estudantes, dessa dança para a qual todos 

comprazeram as suas coplas alegres, que mais é necessário? 

(Continua) 

Supondo mesmo que o ensino de Coimbra não esteja em relação com as 

exigências das sociedades modernas, devemos confessar que dessa escola, durante os 

últimos cinquenta anos, saiu um grupo de inteligências que fariam honra a qualquer país 

de primeira ordem. Na nossa ignorância da língua, lemos uma estância traduzida de 

Camões, e julgamos conhecer a literatura portuguesa; nem mesmo suspeitamos que 

existam escritores como Almeida Garrett, Feliciano de Castilho e Alexandre Herculano, 

que, inspirando-se nas ideias modernas, criaram em Portugal uma escola nova. O 

primeiro, que morreu em 1854, primou, sobretudo, no romance; Castilho, o poeta cego, 

rejuvenesceu as tradições líricas da musa dos Lusíadas; Herculano, enfim, renovou a 

história nacional, e devem-se-lhe crónicas onde uma exactidão escrupulosa se liga a 

uma forma viva e dramática. Em torno dessa tríplice personalização do pensamento 

vêm-se agrupar as narrações históricas do Sr. Rebelo da Silva, e os romances 

humorísticos do Sr. Mendes Leal.39 Não é só pelos produtos da imaginação que esta 

escola se tornou célebre; o estudo do direito nada fica a dever ao das letras. Demais, o 

português é jurisconsulto por instinto, gosta da rede jurídica; principalmente no norte, 

cada família quer ter o seu advogado, e não faltam assuntos de demandas. Felizmente, 

uma magistratura íntegra acalma tanto quanto pode este génio de chicana. A teologia e 

os cânones têm igualmente as suas cadeiras em Coimbra; lá são ensinadas as ciências 

matemáticas e naturais, há alguns anos sobretudo, e com um certo, sucesso. Existem, 

sem dúvida, outras escolas em Portugal, a Escola Politécnica de Lisboa e do Porto etc.; 

mas a Universidade de Coimbra é a única universidade. As relações de juventude que 

ali se travam são amizades para toda a vida; deixa profundas raízes, e esta camaradagem 

tempera os ódios entre os homens, ainda que um instante os separem os interesses e as 

paixões. A Universidade de Coimbra conservou por tal forma o seu velho ascendente 

                                                 
39 Precisamos de fazer notar os erros crassos que formigam nesta apreciação da nossa literatura? Vê-se 
que o autor se orientou por informações, colhidas muito por alto, e que não conhece uma única das obras 
dos escritores que cita 
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que os próprios brasileiros, ainda que há muito separados de Portugal, não puderam 

perder a tradição; não puderam esquecer o caminho desta cidade dos seus flóreos 

amores e para lá enviam seus filhos. […]. 
M. PINHEIRO CHAGAS. 

 

INSTRUÇÃO POPULAR E A LITERATURA  

Houve um tempo em que a instrução era privilégio de poucos e em que o povo 

jazia imerso nas trevas da mais completa ignorância. Assim convinha ao poder real e. 

teocrático: um porque pretendia avassalar as consciências, outro porque queria fazer dos 

homens escravos; fins que eram incompatíveis com a claridade da inteligência, com a 

luz do saber. 

E estes dois grandes poderes, rivais declarados tantas vezes, e inimigos a 

encobertos quase sempre, não deixaram jamais de estar de acordo no comum intento de 

agrilhoar o gigante escravizado, que se chamava povo. 

O colosso porém estremeceu um dia; a terra vomitou chamas na sua. 

convulsão, e o sangue correu a jorros … mas o escravo pôde erguer a cabeça ao nível 

dos seus senhores, para ser aquecido igualmente pelo sol da ilustração  

A guilhotina, que cortou na garganta de André chénier o último canto do 

mavioso poeta, e que interrompeu no laboratório a derradeira experiência química de 

Lavoisier, salpicando com o sangue do sábio e do literato o povo que contemplava 

freneticamente o alvorecer ensanguentado da liberdade, deu-lhe o baptismo comum para 

o estudo das ciências e da literatura. Desde então não tem feito mais do que 

desenvolver-se cada dia em espantosa progressão e área de instrução popular. As 

escolas, os liceus, as academias, as universidades, os museus e os anfiteatros abrem de 

par em par as portas à onda do povo, que depostas as armas homicidas com que 

conquistou a liberdade busca adquirir aquelas muito mais valiosas com que deve 

conservá-las e que forma a consciência dos direitos e dos deveres. Essas armas são a 

moralidade e a instrução. 

Eloquentemente proclama os benéficos efeitos da difusão do saber a estatística 

criminal que cada dia, como que envergonhada de se exibir à luz do progresso, vai 

encurtando o seus limites, até que uma ocasião virá talvez que atinja o zero …quando a 

instrução pública tocar o máximo da perfeição e desenvolvimento. 
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Adquirida porém a educação elementar, muito fica ainda que desejar ao povo, 

que, embora não possa entregar-se às lucubrações mais transcendentes da ciência, 

deseja sempre conhecer, ainda que superficialmente seja, os princípios gerais dela, para 

desvendar muitos dos fenómenos, que na vida constantemente os cercam. 

Para alcançar este fim, nos multíplices aspectos sob que pode ser encarado, é 

mister desenvolver um género literário quase completamente ignorado entre nós e 

pouco cultivado lá fora – o romance científico. 

Não tomam as crianças remédios de mais ingrato sabor, senão muito 

desenvolvidos e mascarados em açúcar; - o povo é também a criança para quem a aridez 

da ciência tem um travo repugnante, que só pode ser tolerado de envolta com as doçuras 

e amenidades da forma romântica. 

Quem leu a Recreação philosophica do padre Teodósio de Almeida, livro 

precioso para a época em que foi escrito, convence-se de quanto é fácil amenizar as 

noções rudimentares da ciência sob uma forma, que prenda as atenções e suavize o 

trabalho da concepção e de quanto mais fácil seria ainda obter tal fim se 

engenhosamente se bordasse com elas a tela do romance sempre tão querida e apreciada 

pela multidão. 

Acreditamos que o romance tem cumprido e há-de cumprir ainda muito 

importante missão no ensinamento do povo: porque tem sido ele o veículo, o meio pelo 

qual se hão-de levar ao conhecimento da maior parte as noções da história, as ideias da 

moral, a exposição dos deveres, o conhecimento do maquinismo social e dos atritos que 

nele se encontram, e até a fisiologia das paixões, que cada um sente e que não saberia 

definir, nem analisar em si próprio.  

Mas exercerá o romance um salutar ou pernicioso efeito na moralidade 

popular? Servirá para perverter ou para corrigir os costumes? Cremos que nada disto 

faz: que nenhuma destas influências boas ou más, exerce directamente; mas que dando 

mais largueza e desenvolvimento aos horizontes intelectuais do leitor, concorre assim, 

posto que indirectamente, para o bem, desenvolvendo as faculdades da alma e dando a 

cada um a consciência dos incomensuráveis limites do seu livre arbítrio. 

É certo que um ou outro ente da imaginação mais doentia ou exaltada tem 

pervertido a senda normal do seu viver pela desgraçada influência da leitura dos 

romances, tomando como realidades e modelos as ficções do autor, a que as leis da 

literatura mandam dar dimensões mais largas como se fossem vistas por um livro de 

aumentar. Mas, porque a alguns pobres oftálmicos fazem mal os raios brilhantes da luz 
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solar, devemos condenar por acaso a claridade do sol e aplaudir antes as trevas da noite? 

Absurdo! 

Ninguém, (exceptuando esses poucos infelizes) que se impregnam das cores 

do romance e cujo menor mal é o ridículo em que se envolvem), ninguém fica melhor 

ou pior, do que naturalmente é, depois da leitura de um romance, quer ele seja repassado 

dos perfumes do misticismo e da moralidade, quer toque os limites do licencioso, ou 

pinte com vivas cores as cenas mais exageradas da depravação. A moralidade lá 

ressalta, talvez mau grado o autor, pela força das coisas, pela lógica dos acontecimentos, 

de entre as cenas de devassidão, do mesmo modo que o espírito do mal vem misturar-se 

na imaginação do leitor entre as cenas mais ascéticas do romance escrupulosamente 

ungido de convencional virtude. 

O romance deleita … e deleitando instrui. Não aumenta nada à moralidade, 

mas aumenta muito à ilustração. Dá noções dos factos e das leis que presidem às suas 

manifestações, e esta razão basta para ele representar importante papel na instrução 

popular. Grande número de noções da história universal, que a maior parte dos homens 

na sociedade conhecem, têm-lhe sido trazidas de presente pela leitura dos romances. E 

embora se diga que o romance histórico tem muitos erros e ficções misturadas com a 

realidade, embora os caracteres imaginários se encontrem no entrecho com os 

personagens reais de que a história nos transmitiu a notícia, embora os factos 

verdadeiros e capitais se aproximem ou separem entre si por anacronismos necessários à 

contextura do enredo, ainda assim o romance não fica prejudicial avivando-nos suave e 

deleitosamente os acontecimentos notáveis, e mais do que isso ainda a fisionomia geral 

da época a que se refere. É este o supremo mérito entre os grandes merecimentos 

literários dos romances de Alexandre Dumas. 

 Tem sido pois um grande serviço as traduções baratíssimas dos bons 

romances franceses, e as empresas que de tal se têm ocupado devem merecer a 

protecção não só do público menos ilustrado para quem mais principalmente se desti-

nam, como também dos homens, que poderiam deleitar-se com a leitura dos originais, 

mas que nas boas traduções vêem as belezas do estilo da nossa língua, e apreciam a 

necessidade da translação para o idioma pátrio como meio de difundir o gosto pela 

leitura. 

A Biblioteca económica abriu caminho e com ela se fechou quase o primeiro 

período das tentativas deste género. 
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Chegara-se quase a acreditar na impossibilidade de evocar do pó do olvido o 

plano de Eduardo de Faria e de publicar traduções ao alcance de todas as bolsas. Depois 

de um largo período de hibernação, um génio empreendedor, compenetrado bem das 

vantagens que ia semear na grande parte da sociedade, quase condenada aos escassos e 

mais substanciosos que interessantes romances originais portugueses, pela ignorância da 

língua francesa, criou a biblioteca dos dois mundos, importante colecção que conta mais 

de trinta volumes publicados e que na barateza quase tem rivalizado com os originais 

estrangeiros. 

Todos os países cultos têm chegado ao convencimento destas verdades e em 

todos é progressivo o desenvolvimento da literatura romântica e a barateza das 

publicações procuradas pelo público com avidez. 

A nossa vida literária, porém tão acanhada, se ostenta que ainda não podemos 

viver sem o poderoso auxílio das literaturas estrangeiras, sobretudo da francesa, que 

melhor do que qualquer outra soube aclimar o romance e imprimir-lhe todas as formas 

que podem torná-lo deleitoso ao espírito dos leitores e útil à sua instrução. 

Mas digamos aqui com sinceridade. O nosso público é muito mais exigente e 

inexorável com as publicações do que se vê ser para com as estrangeiras. A sua censura 

não permite ao romance nacional o menor desvio da lógica, ou transgressão das leis 

fatais das relações de causalidade entre os acontecimentos enquanto aceita e aplaude no 

romance francês os saltos às vezes atrevidíssimos que se dão por cima do senso comum 

em procura de situações de efeito ou de peripécias de interesse. 

Todavia, ou talvez mesmo por estas razões – não pode o romance nacional 

suprir as exigências do leitor, nem podem as edições nacionais chegar ao alcance de 

todos os haveres 

A partir da data inaugurada pela Biblioteca dos dois mundos, uma reacção 

salutar se manifestou em Lisboa, e as empresas de igual índole pulularam com sorte 

vária, sustentando-se com bons créditos muitas delas. O Jardim do povo, a distracção 

literária, os serões joviais, a Biblioteca romântica, a colecção Gonçalves Lopes, e 

outras que porventura nos não ocorrem agora têm conservado com muita dignidade o 

seu posto; e têm enriquecido os seus catálogos com boas traduções, em que a 

vernaculidade da língua não é imolada barbaramente, como acontecia outrora, nalgumas 

tentativas isoladas de versões, publicadas quase com a intencionalidade de obstruir as 

estantes dos livreiros, embotar o gosto dos leitores e estragar a pureza da linguagem. 



 313

Muitos dos galicismos tolos e inúteis que pejam à nossa língua, como remendo 

de farrapos em manto de fino estofo tiveram origem nessa causa e dali se radicaram 

fatalmente na conversação familiar. 

Às empresas literárias, que nos davam apenas o recreio do romance veio 

suceder-se logicamente uma tentativa de maior alcance e mais incalculável valor. É a 

Biblioteca dos livros úteis que se estreou com a importantíssima publicação da História 

de Portugal segundo o plano de Ferdinad Diniz, o único escritor francês que tem olhado 

as nossas coisas com justiça e as tem estudado com o desejo de conhecer a verdade. 

É importante a publicação confiada a talentos bem provados nas lides literárias 

e promete ser seguida de outras de igual interesse. 

No plano desta obra tão curiosa como útil, atende-se ainda muito 

principalmente à índole, gosto e força intelectual da maioria dos leitores: e o estudo do 

livro, sendo substancial, não deixa de ser ameno, enlaçando por vezes a verdade 

rigorosa da história com as tradições românticas e perfumadas da poesia, que nos foram 

transmitidas das remotas eras; julgando-as e sentenciando-as no tribunal do bom senso. 

É assim que se favorece o desenvolvimento da função pública. É assim que se 

familiariza o povo com a história da sua nação, inspirando-lhe cada vez mais o 

instintivo orgulho da autonomia; porque quem tem fastos tão gloriosos como a nossa 

pátria não deve deixá-los esquecidos nas estantes das bibliotecas, só explorados por 

poucos, mas cumpre propagá-los bem à luz da publicidade, torná-los bem familiares ao 

povo e ensinar-lhe assim, com interessante lição, proveitosíssimos exemplos. 

Diz um sábio alemão que os escritores científicos devem ser substanciosos e 

despidos de toda a folhagem de estilo e de considerações que por mais genéricas, cada 

leitor possa e deva ter feito antecipadamente. 

Se para os frios pensadores germânicos convém esta economia do tempo e do 

espaço em proveito exclusivo da ciência, para os filhos da península de imaginação 

muito mais brilhante e amiga do deleite da variedade, é mister enflorar a ideia 

substanciosa da ciência com os primores do estilo ameno e facilitar a concepção dela 

com os auxiliares que tornam a leitura menos árida e o trabalho intelectual menos 

laborioso 

O povo, mais do que ninguém, carece de lhe temperarem assim 

agradavelmente o nutrimento intelectual; e largos horizontes estão abertos, debaixo 

deste ponto de vista à literatura. 
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Bem valem as fadigas das sementeiras quando se auguram tão felizes 

esperanças de colheita. 

     C.B. 
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