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Nao merece o n ome de p r ofessor
aqueLle que, para e n sin a r , ndo recorre nos procesaoa mai s de accordo
com a s l eia do eap i rit.o .

Aphorismos de Pestalozzi
- C u ltivae a s faculdad~R fun ~ua ordem nat ural ; formae primeit·o o espirito , ' pal'a h1struil-o
cepo:ie.
- Primeiro a synflbese, depois n ana lyse. .Ndo
a ordem do assumpto , ma S sim a o r c1em d a natL1reza.

Para. bem entet¡lder-se o meLhodo processndo nest.e
n. l e itura do qL1e y a e dito uas ultimas paginH.s.

Ii v ro , é i n djspensnvel

Este menino é o Roberto.
BOlll

dia, Roberto!
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teIn

UIll

l,tnJ.H

Roberto teH} um

Roberto telll urna

a

Roberto tem- UIn
Roberto tero Ulna
Robe rto tem l,tma ,
\

CARTI1. H A

o

Este

Este
Esta

é
de

a

o

é
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piao

de

Roberto

ti;.
,-.
r: '~~' ~

$

Este

é

o

gato

de

Roberto

Esta

é

a

bola

de

Roberto

de

Roberto

de

Roberto

~

~Z

Esta

é

Este

é

gato
pato

a

vacca

o
bola
vacca

piao
gallinha

CAR'l'ILHA

ANA L YTICA

Dln no-ato

Este gato

Este é o

~ato

de Roberto.

Chan'la-se Bichano.
Bom di a, Bichal'lo!

e sta

bola

-t¿
\
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Voces vém

Aqui está

o pato

A pata

Os dois patinhos
Aqui está o pato de Roberto.
Voces vem a pata 1
\T oces Venl os dois patinhos 1
Este O

é da pata.

(
~;
Para copiar

patinho
7al'm~

gato

7

a

/a
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que

comer

comesse

vern

qUIZ

correr

corresse

vae

Voces vem este gatinho?
Este é o gatinho de Roberto.

o

gatinho

qUlZ

comer este ratao.

Voces vem o ratao a correr?

que o gato o comesse!
Corre, corre, ratao!
O

ratao nao

qUIZ

~ato

-tO-ctt<io

-to'fc..

pato

nao

rola

rato

chao

mola

lL
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seu

charna-se

que

sua

Estrella

aqul

Aqui está o dio de Roberto.
Charna-se Boccacio .

. ~'Q'

~

Esta é a sua vacca.
Chama-se Estrella.

~

Este é o seu cavallo.

Charna-se Fidalgo.
C?!Joiie ,

~da~o,

eoiie ./

Roberto

dio

Estrella

Boccacio

nao

Fidalgo
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gato

bonita

que

gosta

della

quem

casa

Esta é a casa de Roberto.
Roberto, esta é a sua casa?
Que bonita casa!
Roberto, va ce gosta da sua casa?
O

gatinho gosta della?

O

patinho gosta della?

Quem é que nao gasta de sua casa?
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rodar

ouvcm

voar

rolar

cheirar

pIar

Roberto gasta de rodar o

Voces vem voar esta.

~

Voce s ou vem pIar este

?

?

?

Quem nao gosta de cheirar a

?

o

?

\

gato gosta de rolar a
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1)

•

PHt.ria~

(OS bOlllcns ,·(.!slcm)

1118,

ca

IV,

V)

(Dcfcn d (! a

o

ca

J"

111)

e

fa

lNolllc do um mlilllal)

(Servo par'n cortar)

capa

vacca

mappa

dama
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Este é o gato d e R oberto.
C hama-se Bichano.
Bom-dia, Bichano!
Bichano, de quem voce é?
Roberto, o Bichano é seu?
Bichano nao gosta de ratos.
E' ve r ratos, corre logo para os comer!
Os ratos tam b e m nao g6stam de Bichano.

ver

correr

quem

logo

comer

tambem
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muito

de

Bichano

faz

como

se

Bonita

pintos

urna gallinha

esta gallinha

Roberto tambem tern urna gallinha.
Ella aqui está.
E' muito bonita a galliüha de Roberto!
Roberto, é esta: a sua gallinha?
Roberto, como se chama a sua gallinha?
Chama-se Boni tao
Bonita faz cló-cló-cló-cló!
Bichano faz miáu, miáu!
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el

I)ClCCCI-

<Y.>tá .......• '?

pastando.

él

CCVI)Cl/f.-Co

eotá • • . . . •

'?

correndo.

dorrnindo.

r)

A

vacca pasta.
,,) O cavallo corre.
101)
A men1na donne.
O gato brinca.
lV)
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ahi

sapato

onde

dentro

sae

pegar

vae

q u elJO

faz

roenuo

- Bichano! Bichano!
Que faz voce ahí, gatínho!
E' essa a sua casa?
O sapato é ' sua casa, Bichano?
Roberto, voce ve onde o Bichano está?
Sae de dentro do sapato, Bichano!
Vae, gatinho, vae pegar o rabio, que está
roendo o quelJo.
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dó
pó
avó

ch á

1~C

-po,o

é

mao

café

cao

rapé

chao

~J'~
'}'aA:o

pa"Co

'paca,

grato

prato

fI-aco

grata

prata

fraca

ninho

v, ,

nho

linho
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tomar

mexer

estao

partir

Este

i

para
chá

vae tomar chá.

Sobre a ~
urna

estao:

chicara
urn

~
urna

-

prato

Cit

urna

colher

CilC¡'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;:J"II!·!2!QFiGait

Para que é a faca?
A faca é para partir o ~ e o
Para que é o garfo?
Para que é
G?
O chá está no ~ bule.
O bule está na mesa.

a"

faca

21

CAR'l'lLHA ANALY'rICA

ve

de

ninho

por

ovo

do

dentro

ma1S

Um ninho

Um ovo

Voce s vem este ninho?

E' um ninho de gallinha.
Den tro tem um ovo.

°

ovo está dentro do ninho.

A

ovo é da Bonita.
Bonita está perta do ninho.

°

Bonita, voce gasta de por ovos?
Bonita vae por rn.a1S um ovo.

A l a
Aqui

° 10

E

e

Élé

Ovo

Este

Esta

I

I

A'

Iá

Está
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ovo

fala

mamao

uva

lnala

facao

come<;a por

cOlne<;a com

come<;a por

come<;a por

.¿

Aquí está um gato.
Mas este gato nao é o Bichano.
O Bíchano está dentro do sapato.
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Filho

.. . pae

Filhinho

papae

Fi lho de

Filho de

Filho de

~
. =
<~F:. "'i

. .. ..... . '

~.-=--

Filho de

Filho de

mae
manli'ie
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CART I LTIA

A N ALYT1CA

lneu irmao

emfin'l

minha irma

COITl

passela

conversar
man1ae

Esta menIna é a
Lucia.
BOln dia, Lucia!
Lucia é irma de
Roberto.
Roberto é irmao
de Lucia.
Lucia, voce gosta
seu
irmao?
de
Lucia, gosta Slm,
de Roberto.
E' com elle que
ella brinca.
E' com · elle que
ella passela.
E' com Roberto, emfim, que ella gosta de
conversar.
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1)

Sa

11)

Ra

111)

Re

(O hOll1om cnlQi\)

( 8atisr~~·¡¡o

c;a

v)

Re

VI)

Ca

J

( P"r:~ tran'iportllr cargas)

(U. o pcquBno)

( Para o frio)
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esta
está

:2

estao

')

J
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O

urn

ovo

O
O
[J O

dois

ovos

tres

ninho

O

A c¡ui está ~lTl ninho.

Dentro do ninho est;'ío tres ovos .

•

_

Drn ovo;

~

Dois ovos;
Tres ovos;

Tres ovos estao no ninho.
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que

lindo

estao

quantos

chocando

sao

Os ovos do ninho sao da gallinha.
Sao de urna gallinha os ovos do ninho.
Quan tos ovos estilo no ninho?

a0dJ

ovtJ.1~
áed

ovod~

Dentro do ninho estilo tres ovos.
Que lindos que sao!

A gallinha está chocando.
A gallinha · está chocando os tres ovos que
estao no ninho.
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A N ALYTICA

nasceran~

vejan}

espertinhos

chocou

como

correm

fome

piando

coitadinhos

Um pinto;
Dois pin to s ;
Tres pintos;
Aqui estao os tres pintos.
Que lindos pintinhos I
Estes pintos nasceram dos tres ovos, que
a gallinha chocou.
Vejam como estao espertinhos!
Dois delles vao a correr.
Teus filhos sao muito lindos, Bonita!
Piu! piu! piu! Estao piando!
Estao com fome, coitadinhos!
Dá de comer aos teus filhos,
Bonita!
c op iar)
i.

P tl.n~
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canta

manha

aSSlm

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

Este gallo é o Sultao.
Que lindo gallo!
V oce

tam bem

tem

um

Sultao é o pae

dos

gallo?
O

pintinhos.
De manha

o

Sultao

canta assim: -

có-

'.'

co-ro
... co'.
"
A gallinha canta assim: -

CIó-c1ó-c1ó [

E -os pintinhos fazem assim: -

piu!

piu!

piu .!

(Para copiar)
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que

catar

os

quem

cantar

as

quanto

bichinhos

aos

vamos catar

o

gallo diz aos pintos:
Có-có-ró ___ có! Vamos catar bichinhos_

A

gallinha tam bem diz:

-

Cló-cIó-cIó! Vamos, filhinhos, vamos ca-

tar bichinhos!
E os pintos dizem tam bem :
Piu, piu, piu!
catar bichinhos!

Vamos, maesinha, vamos

CARTIL HA ANALYTI CA

Achei
corre

aranha
[

mosca

31

1

pnmelro

para

J II

segundo

pegar

~

atraz

medo

r

1-'

III terceiro

medo

-Achei urna aranha! diz o primeiro pintinho.
E corre atraz da aranha.

- Achei urna mosca! diz o s egundo pintinho.
E corre atraz da mosca.

- Achei urna lagartinha! diz o terceiro pintinho.
E corre para pegar a lagartinha.

- Có-có-ró ... có! diz o gallo, vejam o sapo aqUl.
E todos correm de medo do, sapo.
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agora

pá

entao

comer

para

aranha

comeram

cá

tarde

Có-có-ró. __ có! diz agora o gallo.
Voce s já comeram, pintinhos?
Vamos entao para casa, que já é tarde_
Cló-cló-cló! diz tambem a gallinha_
Voces já comeram, filhinhos?
Vamos entao para casa, que já é multo
tarde.

CARTILHA ANAr.Y'!'ICA

(Vi\'P. Dtl agua)

ca

(Quem enx(!r~t\ com UIn 01110 SÓ )

lam

(P:ll'U illullllruu;i'io)

fao

( Pum pí"l' vinho)

brin

(Diver timento )

vao

(NOllle lla um ll ave ¡

34

CARTILHA ANALYTICA

~;;:::
~
O

O

cavallo corre.

O

gato rola a bola.

O

passarinho está voando.

O

sapo sabe pular.

cavallo

O

gato

~
O passarinho

O sapo

,(,0-(0-

"o-po

rola

sabe

voar
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Aranha
a

A

4 o

Escada
E e

Imam

1

1

I .-------

~

J

,'''!!

Ovo
O o

Uvas
U u

olhos

dio

orelhas

com

Nero

boca

só

pés

Este ciio é o N ero.
N ero tcm . ooooo. o. olhos.
N ero tem oooo .. . orelhas.
Nero temo o. oo.. o pés.
N ero tem ... oooo. boca.
Eu tambem tenho urna. o... ooo
Eu tambem tenho dois o.. ooooo
Eu tambem tenho duas. ooooooo
Pés eu só tenho o. o.. o..
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onde
peixinho
a colmeia

abf'lhinha

"' 'Ji11l"
II I C! 11
l

_ 1I¡-111,

a casa

móro
meu
minha o ninho

Voce s yem esta casa?
E s ta é a minha casa.
Esta é a casa onde eu moro.
N a rninha casa- tam bem moram meu p a e,
minh a mae e rneus irrnaos.
- P e ixinho, onde é a sua
casa?
- Minha casa é no mar.
- Passarinho, 'onde é que YOCe mora?
- Eu moro no meu ninho.
Meu ninho é a minha casa.
- Abelhinha, onde é que YOCe mora?
- Eu moro na minha colmeia.
A minha colmeia é a minha casa. Eu
a fiz do póllen das flores.
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vamos

contar

nossa

rnorar

comnosco

nosso

Lucia, vamos contar que m mora em
nossa casa.
Em nossa casa moram con1nosco:
N osso bom pa pae.
N ossa boa n1amae.
N ossos irmaozinhos.
O nosso gato Bichano.
A nossa gallinha Bonita.
O nosso gallo Sultao.
O nosso cao N ero.
Quem mais mora cOlnnosco?
Querem saber? Entao oU(;am:

As

A

eo
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hora

boa

ahno<;ar

deitar

quando

beija

jantar

levantar

noite

bom

dez

diz

Em nossa casa, quando sao se te horas,
mamae nos diz:
- Meus filhos, é hora de levantar.
Quando sao dez horas, papae nos chama
e diz:
- Meus filhos, é hora de almo<;ar.
Quando sao 4 horas, Lucia diz:
- Meus irmaos, papae e mamae nos chamam para jantar.
Quando- vem a noite, mamae nos beija
e diz:
- Meus filhinhos, é hora de deitar.
Como é boa a nossa mae!
Como é bom o nosso pae!
Como sao bons os nossos irmaos!

.5
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E:x::.E:R.OIOIO

..
~

I>E

D

1?-A.LA.."V":R..A-QÁO

¿J¿
·.·.1;

~

1'I~Cío

-('Ha

·c, o-fa

annM

nao
chao
CaD
pao
piao

s ua
rua
falua
tua
perua

gola
sola
móla
cartola
escola

papel
fel
mel
fiel
Manoel
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brinca

pagIna

ponta

lanche

estuda

seguinte

lingua

cesta

Esta memna é
a Zizi.
Zizi vae para a
escola.
V océ gosta da
escala, Zizi?
Zizi gosta, sim,
da escola.
A sua escola é
muito alegre.
Lá se estuda e
se brinca.
Zizi já sabe
muito bem o a-b-c.
A lic:;ao que ella tem de dar hoje é a lic:;ao
da pagina seguinte.
Ella a sabe na ponta da lingua.
N a cesta Zizi leva o seu lanche, feito de
pao e doce.

CARTILHA A N A LYTIC A

41

E' esta a li<;ao de Zizi:
Aa

hJJ ~1

Avestru z come<;a por

';-t .,.. ",i'
• ; _!.If
' , ..;J.~,? '

'{Z

Barrica COlne<;a por

¿;

Casa come<;a por

ca

Dado eome<;a por

da

Faca eonle<;a por

~

Gato eome<;a por

/a

J j

Jarro come<;a por

/tZ

Kk

Kágado come<;a por

Bb

Ce

..
';:..'

.

Dd

-

Ff

C 'g

~
~:l
~.

~:z
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alegre

nota

beijo

passear

mestra

voltou

abra<;o

guarda.ehuva
Zizi voltou mUl-

to alegre da escola.
A

mestra deu-

lhe urna nota boa.
A

mamae deu-

lhe um beijo.
E o papae deulhe um abra<;o.
Ella agora V<le
passear.
Vejam o seu guarda-ehuva.
Que lindo guarda-chuva Zizi tem!
Voces tam bem tem um guarda. eh u va?
Zizi vae p a ssear.

Mas, ao voltar, ella vae

estudar muito bem a sua li<;ao.
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segura

Carolina

amizade

doce
Aqui está a mae
de Zizi.
Que boa maezinha tem Zizi!
Chama-se Carolina.
Dona Carolina
quer muito bem á
sua filhinha.
Voces vem Zizi

dando um abra<;,:o 1> na mamae?
D. Carolina segura as maozinhas de Zizi!
Que doce amizade é a de u ma mae por
seus filhos!
Que doce amizade é a dos filhos por sua mae !
Zizi é urna menina muito boa.
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S er

(Arrasta-se pelo chao)

(Moedl~ de pmta)

Mo

(Menino mal educado)

Mu

(Nome de Ullla pagelll)

rú

(Nom(j d e um:oa ave)

C ARTI CHA

AN ALY'l' I C A
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hz

foí

móra

biquinho

fez

fazer

móro

nasceram

Eu sou um passarinho.
Vivo no meu ninho.
Meu ninho é a minha casa.
Eu o fiz com o meu biquinho.
N o meu ninho nasceram os meus filhinhos.
Que lindos filhinhos eu tenho!
- V oce tam bem é um passarinho?
- Eu, nao; eu sou um menino.
- Voce tambem mora em um ninho?
-Eu, nao ; eu móro em urna casa.
- Foi vocé quem a fez?
- Eu, nao ; foi meu pai quem a fez.
-Pois a minha casa fui eu que a fiz
com o meu o biquinho !
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P.A..L.A.."V"B..A9AO

\1
.

11 ~

,_ ",,~I I

.

-

~

ccvf,-¡:.c¡,

F<!-nt<!-

<!-~1"<!-{-h,O

abra
bravo

relho

bra<;o

dente
quente
sente

abra<;o

gente:

velho
coelho
conselho

Fe.1=-<!-

gruta
truta

feixe
deixe

malho
soalho

CAR'l'ILHA
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Vive

venha

tocar

arvore

VlVO

tenha

lagar

bondade

V oce Vlve em sua casa e eu VIVO no meu
ninho.
Elle aqui está na arvore.
V oce gastaria: de ver um ninho? '
Pais venha ver o meu.
Que lindo él
Mas tenha a bondade de
O nao tocar!
Meus filhin'has estao dormindo.
V oce nao gosta tam bem de dormir?
Veja como sao lindos os meus filhinhos!

U m, dois, tres, quat1'O.
filhinhos.

Eu tenho quatro
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/,1

Ll

L;:¡garta cornec;a por

?'a
a

Mm

Mac;a cOl11ec;a por

?/ l a

Nn

N avio COIl1ec;a por

Pp

Pato comec;a por

Qq

Quadro comec;a por j7aa

Rr

Rato comec;a com

ia

CARTIT.HA A NALYTICA

s

s

Tt

Sapato comec;a conl

48

da

T atú comec;a por ,la

Vv

Vacca comec;a por

¿Hl

Xx

Xadrez comec;a por

a:Ct

Z

Zebú comec;a por

z

x ,e
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amarello

11

azul

11 verde

l l l vermelho

D

branco

Rob e rto tem
Roberto, de
a sua bola?
Minha bola
Ilole a sua
b e rto.

urna
que

(,
COI-

é

é azul.
bola, Ro-

J

Lucia tern
._
U m piao é verrnelho.
O ou tro piao é amarello.
Que piao é o mais bonito?
Eu gos to mats do piao vetmelho.
Eu gos to mais do piao amarello.
Rode os seus pi6es, Lucia.

55

CARTILHA ANALY'l'¡CA

rosa

cadeira

botina

Estas duas crian¡;as sao irmas.
Chama-se Lulú a que está de botinas.
A outra chama-se Mimi.
Lulú e Mimi estao sentados nas suas cadeiras.
Lulú tem urna linda rosa na mao.
Mimi tambem tem na mao urna rosa.
Elles gostam n11.IÍto de rosas.
Mas as rosas que elles tem agora nao sao suas.
Sao de sua boa mamae.
A mamae mandou que elles as segurassem,
emquanto ia colher mais flores.
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pomar

quantos

conta

forn:lOsa
Urna arvore.
Urna arvo re do pomar.
Que linda arvore tem o pomar!
Um ninho!
Um ninho
na arvore.

Um

lindo

nÍnho

na ar-

vore do pomar.
Que formoso ninho!
U m, dois, tres, quatro ovos...
Quatro ovos branquinhos!
Quatro ovos branquinhos
estao no nÍnho.
Quantos ovos tem o ninho da arvore do
pomar?
U m, doÍs, tres, quatro ...
N o ninho estao quatro ovos branquÍnhos.
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e rn baixo

filhotes

azas

nlaclos

em Clma

filhotinhos

piando

quentes

U m passarinho!
U m passal-inho está no
nínho!
Que .:formoso passarinho!
Elle está chocando os quatros ovos branquinhos,
Os quatro ovos branquínhos estao em baixo
das suas ..azas_
Em baixo das suas azas, macja~ e quentes,
estao os quatro ovos branquinhos.
Venham ver os filhotinhos!
Que lindos passarinhos
nasceram dos quatro ovos
branquinhos!
Os quatro filhotinhos estao piando!
Porque é que elles estao piando?
Quer saber, Lucia, porque é que elles estao piando?
Estao piando porque sentem muita fome!

__5_S____________- ,C_A_ R_l_'I_L _H _A_ A_ N_ A_L_Y_'r_l_c_A_, _ _______________

vóa

comem

gulosos

vóam
voltam

depressa

obrigado

dissessem

agarram

Mas, o pae e a luae, quando os ouvem pIar,
vóam, vóam . . .
V óam para ir catar bichinhos.
Logo que os agarra m , voltam depressa para
o ninho.
Voltam depressa para os dar aos filhinhos,
que estao com forne!
Que bom pae!
Que boa mae!
Os bichinhos vao para os biquinhos gulosos dos quatro filhinhos!
Elles os comem depressa, piando aSSlm:
- Pi! pi! pi! como si dissessem:
- Muito obrigado, rIleu pae!
- Muito obrigado, minha mae!
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CCI·

fctci't.(l.

Jaca
estaca

quarta-feira

orvalho

laranjeíra

trabalho

pataca

coleira

chocalho

=1"<1/(40
joelho

{,acia

maCla

cabello

coelho
vermelho

pla
día

sello
modelo

(jO
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Cerejas
Quem sabe dizer o nome desta fructa?
É cereja.
Aqui está urna penca Cle cereJas.
E estaa bem maduras.
E estao bem vermelhas.
Roberto gasta muito de cerejas.
Voce tambern gasta de cerejas, Lucia?
As abelhas tambem gostam.
Quando as cerejas estao bem maduras, as
abelhas vem sugar-lhes a polpa.
Nao é só Cla polpa da cereja que as abelhas gostam.
Ellas gostam tambem do mel das suas flóres.
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Papagaio? Meu louro?
Paulo tem um lindo papagalO, que fala
aSSlm.
Elle tem pennas vermelhas, verdes e ama rellas.
E' aSSlm que todos os dias elle fala:
- Pagagaio real
Pelo Portugal!
Com teu bico de ouro
Conta-me, meu louro,
Quem passa·?
E' o rei que vae á ca<;3.
Paulo gosta muito do papagalO.
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Rosada

titio

quelJo

copo

bezerro

frio

quente

rnanteiga

sabem

dá-lhe

quentinho

quasl

Esta é a vacca de
meu tio Carlos.
Chama-se Rosada.
Chama-se Rosada
porque é vermelha.
Rosada tem um bezerro.
O bezerro ,-m:-!liJ tambem é vermelho.
O bezerro J!Cil'k, agora está mammando.
Voces gostam de leite?
O leite é 'muito gostoso quando está quente.
O leite da Rosada é muito saboroso.
Todas as manhas nós bebemos leite da
Rosada.
E' mamae quem o tira.
Do leite que sobra, mamae faz quelJo, manteiga, e requeijao.
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.
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tosca

I

.

filho

café

peteca

trilho

José

caneca

fos_c_a____~~_b_r_i_l_h_o____~___r _a _p_é_____~__
nn__
a_r_r_e_c_a~

-1CZ,U:Z1

1"o,ne.{'Ca.

1"e.'Z- í~

Cle.Cla,{

luz
capuz

vella
annarella
bella

cajú

cafesal

tatú
bambú

casti<;al

avestruz

jornal
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rataplan

I ]oao Gualberto

rufar
rutando

soldado

Brasil

valente

tambor

defender

I

Rataplan! rataplan!
plan, plan!
Este menino está rufando tambor.
-Quem é este menino?
-Este menino é o] oao
Gualberto.
- ] oao Gualberto, voce
gasta de rufar o seu tambor?
-Rufe entao o seu
tam borzinho.
Rataplan! rataplan! ratapIan!
- Muito bem, ]oao
Gualberto,
V oce gostaria de ser soldado?
-Oh! sim, eu gostaria de ser soldado, para
defender o meu querido Brasil.
Eu gostaria de ser um soldado valente, mas
de bom cora<;ao.
'
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v

IV

V I

lIalbado ia pnss:\lldo o senti u um forte cheira de trango tlF-sado. Levtmlou o l ocinho plan fnrf'jm"
rnelhor. Effectivtllucnte, sobre a janelln cstnva llIU prato com Ulll louro frango fumegando, F6nl, no brLllco,
sobrt' um trave!u.eiro, dornlkl Mimoso, um cachorrhJiH) de c¡¡,tlllluCll:o. Mnlhndo poz-se do pé, prc cm"¡Lndo
til'al' o frango . Mimoso come~ol1 a Ill.drnJ", para avisar n. cosinheirn . Que fez Malhnda? TirOl1 o fmugo, que
po? no chilo, e ngllrm.ndo ]'Hmoso pelo meio do corpo , l1t.irou-o para cima da jnnella. Depois, tomnuuo o
fmngo na bocea.. tratOll de fu g ir_ Como o cuido elo tilingo estava provoC3'd o r. Mimoso comc,;:oll a lambt.'l-o.
Njsto chegou a cosinhc1r:lJ e pensando que fosse Mlmo:!!o que comOTa o irango, dcu-Iho urna. s6va COIll a

eolltor de pull .

l·agou o justo

~~clo

peccador.
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ponteiros

marcador

relogio

mostrador

escripto

hOI-8s

ros estao
Aqui
Aquí
horas: 1,

Estes dois meninos sao
o PauIo e o Eurico_
PauIo mostra a Eurico
o seu relogio.
Que horas sao no
seu relogío, PauIo? perguntou Eurico_
- Sao urna, duas, tres,
quatro, cinco, seis, sete ...
Sao sete horas.
-V oce ve estes dois ponteiros ?
Pois estes dois ponteimarcando sete horas.
está o mostrador.
estao os numeros que marcam as
II, TU, IV, V, VI, VII, VIII, IX,

X, XI, XII.
I quer dizer urn.a hora.

II
III
IV
V
VI
VII

quer
quer
quer
quer
quer
quer

dizer
dizer
dizer
dizer
dizer
dizer

duas horas.
tres horas.
quatro horas.
cinco horas.
seis horas.
sete horas.
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madura
polpa
casca
pcvides
pretas

Que bella melancia aquí está!
A polpa da melancia é vermelha!
A sua casca é verde.
As suas pevides sao pretas.
A polpa da melancia é muito doce.
Quem quer urna talhada de melancia?
V oce q uer, Roberto?
Pois, vou cortal-a com a faca.
Que outra fructa tem pevides?
O melao tambem tem pevídes.
A abobora tambem as temo
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cjf)J
'P<!--z:,u,

:\<!-,k-w.

{,vmco

,(>o{:o

cera

capIm

trinco

tolo

déra

jardim

ZInco

cóllo

fera

pudim

CInco

rolo

l°'t/I'Mig-CI-

o{f-t-o

u /C,d' hCl-

C'h'~cCl-toCl-

amIga

molho

ovelha

chim

espIga

repolho

orelha

chita

cantiga

zarolho

telha

chinello

~
:'*~,

.'-

--~

~~-

.,
"-
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Corra, Lucia! Paulo, Eurico, corram, venham
ver o trem!

Olhem, lá vae elle!
Reparem COIllO caminha depressa!
Voces gostariam de viajar de trem?
En gosto de viajar a cavallo.
E en de carro.
Que é que move a machina, voces sabem?
E' o vapor d' agua.
Vejam quanta
fuma<;a vae sahindo da chaminé!
Aqui está um
bule deitando vapor d' agna pelo
bico.
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Vaso

Cobre

Agua

Corpo

Nadam

Tena

Contentes

Migalhas

Aqui está um vaso com dois peixinhos.
Que lindos peixinhos!
. Elles nadam contentes para cima e para
b a lXO.
De que cor sao os peix inhos?
- Sao vermelhos e brancos.
-Que é que os peixinhos comem?
V oces nao sabem?
Os peixinhos comem migalhas de pao.
Os pintinhos tarn.bem comem migalhas <le
pao.
- Que é que cobre o corpo dos peixinhos?
Que é que cobre o corpo dos pintinhos?
- Os pintinhos vivem na tena.
O s peixinhos vive m n a agua. - Venham, peixinhos, venham com~r mlgalhas de pao.

---=-
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Ma9a
Eis aqUl urna bella ma<;a.
N o cabinho estao duas folhas beil1 verdes.
A arvore que dá ma<;as, chama-se maClelra.
- Querern provar desta ma<;a?
Quem quizer, leva nte um dedo.
Todos querem?
Vou repartil-a fraternalm.ente.
Toma lá um peda<;o, Roberto.
J oao Gualberto, Maneco, Lucia, Narciso,
tornem lá tanl bem urn pedacinho.
Voces nao provar a m ainda ma<;acom leite?
Pois, ma<;a com leite é um b ello p etisco.

Quem
Quem
Quem
Quem

cosinha é-cosinheiro;
vende peixe é-peixeiro;
vende pao é- padeiro;
doces vende é-doceiro;

Cao que ca<;a é-ca<;ador;
Si ratos pega é-rateiro;
Si ca(:a paca é-paqueiro;
Si nada faz é-senhor I
Com ferro ·lida o ferreiro;
Com serras o serrador;
Com carro lida o carreiro;
E com lenha o lenhador.
Limoeiro dá limoes;
Cajazeiro dá cajás;
Que arvore produz pinhoes?
E qual produz ara<;ás?
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o

ELEPHANTE ENSINADO
JI!

1I

IV

VI

\"

VII

OnSERVAt;;AO: O profes!'or deverá guiar 015 alumnos na compos'ic;:?lo oral da segulntc h i s toria.
Nllm 1:'8pcctacu lo dI' cuvallichos um I)ILllmf;O cxhihi u um elo¡..ohanto I:'ntlinndo. () (')ephuJltc sentava-se. O (: l"phanle flcuNa do pé. O tlleptw nlC :Iudava 86 com dUUB p:uu s 110 chilo . O elophmlte saltuvn.
por d e ntro du UIl I arco. O c1cph:JIlte dorrnia. Mus qua el'll. o oleplumte.... No firn o J)~l lhaf.'O urava Do cnpl~
que o ccoda e appal'eciu. um cuchorrillho.
O elepban t e era um cachorrinho cnsjna do.
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puzeram-se
conservar

perguntou
respondeu-lhe

abriu
domingo

1
Um dia, Lucia, Roberto e
J oao Gualberto,
sentaram-se na
es cada para conversar.
Como o sol
estava muito
quente, Lucia
abriu o seu guarda·sol.
-J030 Gualberto, perguntou Ro berto,
quantos annos
voce tem?
- E u tenho
sete annos, respondeu J oao Gualberto.
- Em que dia voce fez sete annos?
- Eu fiz se te annos no domingo passado.
- Pois eu fa<.;o sete annos neste domingo.
N asci, pois, alguns di as depoi.s de voceo
Agora, J oao Gualberto, diga-me quantos
dias eu sou mais mo<.;o do que voce?
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Quer que eu lhe diga quantos di as voce

é Inais moc;o do que eu?

Vamos contar, disse J oao Gualberto.
E foi contando pelos dedos:
'3}01nVaeyo :
Seeyunda-- pú-z:,a- :
ge-z:-ya -fe1.-z:-a:
Qua--z:-ta- pe1.-z:-a- :
Quo/¡-",!:a--f ú-z:-a :
Sex-ta -'pena- :
Sa-,C,{,ado :

um dia.
dois dias.
tres días.
quatro dias.
cinco días.
seIS dias.
se te dias.

- V oce, Roberto, é sete dias malS moc;o do
que eu.

2

3

4

5

6

7
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Daqui a um mez, eu saberei ler! disse
Gualberto. .
- E eu tambem! disse Roberto.
- Já sei contar até dez.
- E eu tambem.
Quer ver? um, dois,
tres, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
- J á sei o nome de todos os mezes.
- E eu tambem.
E, sem esperar malS nada, Roberto foi dizendo:

J oao

gJane.-Í-t-o;

g-e.ve.z.e.iz.o
§)lI a.z.yO

j

j

ElA:'z.i{j
~rr.Cl'~O

j

2-'Vt-·IVCt.O;
2-'Vt-u'o;
EI,(Jo-;:,to;
Se. te.H1..fn.o ;

é)-wI/wt)z,o ,mov~.f,z,o,

~~~z,o.
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canta-me

hei-de

mostrar

como

roselra

purpUrina

crescer

menIna

dize-me

A menIna:
~01#

d'~a"

S})i:z:,C-1#C,

~3a,

-z:,o<:>c,.i-z:,a,!

'P'(a,nta,

'fa,cci-z:,a"

4' ""e

g)'et<-z:,CI<
8011'10

e",,, -.>e-}a, f0-z:,1",.O-.>et<

~-'>CI< 'Vcz-~ei/f,..,a, -z:,o<:>c¡,

6%c ()<.)teMcv.>,

<y""e ,Ct,c,.i

3e fc¡,z;e-z:,?

A roseira:
g)'et<z,a, 9 ,%e c ,c"eSl'ue-.>
gr~o

,f,ei/fc¡"

ca,z-c¡,

CI< -.>e-z:,

1'>l.enina"

801#0

e<:>tc¡, f"fo-z:, ywvp'1N2:-inc¡,

é)",,,vc

°

9''''''c dcv~ 'f,a,z;e-z:,:

Se-z:, {,oa, e

'(,0Cl<

c-z:,e-.>ce-z:,!

ser

fazer

ver

crescer

ter

dizer
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relogio é um bom amIgo, que nos aVIsa
que deVeITIOS fazer.
Olhem para este relogio.
Ouc;am
que elle vae dizer:
- Dao, Jau, dao, dao, dao, dao,
dao ...
S.ete horas! E' hora de deixar a
cama.
Vamos, meus amiguinhos, é hora
de levantar.
Tic-tac! tic-tac! tic-tac!
Elle nao pára, vae sem pre trabalhando, trabalhando ...
- Dao, dao, dao, dao, dao, dao, dao, dao,
da 0, dao ...
U ma, duas, tres, quatro, cinco, seIS, sete,
oito, nove, dez ...
Escutem, meus meninos, sao dez horas.
E' a hora de ir para a es cola !
Espero que ninguem deixará de ir á aula.
Tic-tac! tic-tac! tic-tac!
- Dao, dao, dao, dao!
U ma, duas, tres, quatro!
Quatro horas; vamos, menInos, vamos
para casa.
Mamae vos espera com um bom jantar.

.°

°

80

CAR,TILH A

garfo
unhas
obrigado
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esgaravata
depressa
entendem

perto
parece
para

- Pauto! Julio! Lucia! corram dcpressa.
Venham ver o que a gallinha está fazendo !
Vejam como esgaravata aterra!
- CIó! cló! cló! Ella parece dizer:
- Venham, meus filhos, venham comer este
graozinho.
Como elles cor,rem para perto da gallinha !
Piu ... piu ... piu ... piu ...- Muito obrigados, mamae [

4~::'~~~-~
(Par.n ! CO[liar )

SL
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chao

trabalho

Manoel

chapé u

trabalhador

Maneco

canivete

táboa

milho

Este menIno é o Maneco_
Maneco é- como lhe
chamam em casa.
Mas o nome delle é
Manoel.
Manoel tem um canivete.
Elle está cortando
urna táboa.
Perto delle ve-se urna gallinha.
Olhem onde Maneco poz o chapéu!
- O seu cabide é no chao, Maneeo?
Maneco é muito trabalhador.
Desde manha elle se p6e a trabalhar.
Dá capim ao cavallo e á vacca.
Dá milho ás gallinhas, aos perús, e aos patos.
- Maneco,. dá-me um ovo de gallinha?
Dá-me um copo de leite de sua vacca?
Deixa-me montar no seu ca vallo ?
Que bom menino é o Maneco!
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macieira I

manga

Abril

.1ac;o

esteira

zanga

anil

bagac;o

caselra

pitanga

mil

fumac;a

'1-H..~1.-a,

ta11'1-{,O~

ca'i-x-a

~oda,

serela

cor

faixa

toda

avela

por

abaixa

moda

colmeia

amor

graxa

soda
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Que linda é esta jarra!
E' feita de porcelana.
Dentro della estao :flores de diversas qualidades.
Quem sabe os nomes das flores que estao
na jarra?
Eu vejo duas rosas e um lyrio.
U ma rosa é encarnada.
A outra · rosa é amarella.
O lyrio é alvo como o leite.
A porcelana da jarra tambem tem :flores
pintadas.
Voces gostam do perfume das flores?
As :flores enfeitam os campos e os jardins.
Ha pessoas que usam flores na lapella do
paletó.

Quem sou eu?
D es<;o das nuvens.
Lavo as arvores e os campos.
Mó Iho as flores.
Dou de beber aos cavallos, ás vaccas, caos
outros animaes.
Corro pelas ruas.
Produzo ruido nos guarda-chuvas.
Augnlento o murmUrIO dos nos.
Quem sou eu?

TERCEI RA PARTE

·

,

Cooío da Carochinha

U ma gallinha esta va no jardim.
- Achei tres graos de milho! disse a gallinha.
Quem quer semear a milha ?
- Eu nao quero! disse a gato.
-

Nem eu! disse o rata.

-

N em eu! disse o pato.

-

N em eu! disse o leitao.

-

Pois eu o. farei, disse a gallinha.

( Copi e- se)

E semeou os graos de milho.
Seis días depois os graos de milha came<;aram a germInar.
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- Quem quer regar os pés de
milho? perguntou a gallinha.
-Eu nao quero.! disse o gato.
- N em eu! disse o rato.
- N em eu! disse o pato.
- N em eu! disse o leitao.
- Pois eu o farei! disse a
gallinha.
E molhando as azas regou os
pés de milho.

o

matto come<;ou a fazer mal aos pés de
milho.
- Quem quer arrancar o matto? perguntou a gallinha.
-Eu nao quero! disse o leitao.
-Nem eu! disse o rato tambem.
- Nem eu! repetiu o pato.
- N em eu! repetiu o gato.
- Pois eu o farei! disse a gallinha.
E com o bico arrancou o matto.

CARTII, H A
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Quando O milho granou, a gallinha perguntou:
Quem q uer colher o milho?
Eu nao quero! disse o
....
pato.
Nem e ul disse tambem o leitao.
Nem e u! rep e tiu o rato.
Nem eu! rep e tiu o gato.
Pois eu o colherei! disse a gallinha.
E colheu o milho.

4)~_
~.
~~

A gallinha levou o milho para o "
moinho e perguntou:
- Quem quer moer o milho?
Eu nao quero! disse o rato.
Nem eu! repetiu o gat9.
N em eu! repetiu o leitao.
Nem eu tambe m! repetiu o pato.
- Pois eu o moerei! disse a gallinha.
.. E moeu todo o milho, fazendo [uuá.

~-.
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Quem quer fazer bolinhos? perguntou
a gallinha.
Eu nao quero 1 disse o
rato.
N em eu! repetiu o gato.
N e.m eu! repetiu o pato.
(Copie-s e )
N em eu! grunhiu o leitao.
Pois eu os farei! disse a gallinha.
E fez bolinhos do fu bá.
- Quem quer comer bolinhos? perguntou
a gallinha.
Quero eu! grunhiu o
leitao.
E eu tam bem ! chiou
o rato.
E eu tanibem! mlOU o
gato.
E eu tambem! grasnou o pato.
Pois nenhurn os comerá! cacareJou a
gallinha.
E comeu todos os bolinhos.

CAR1'I I.IJ A ANA1.V TI CA

Aqui está uma maCleu-a.
Reparem bem.
Está carre-gadinha de
fructos.
Quantas mac;as terá esta
macieira?
Tantas, tantas, queagentenaopódecontal-as.
.Mais de cem; mais · de duzentas!
E

como estao maduras 1

Veem um menino sentado no chao?
Elle tem na mao uma mac;a.
E ste menmo vai v ender mac;as.
Lago elle irá pelas ruas gritando:

Mac;as eu levo, doces mac;as
Mac;as eu levo, para vender!

I
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eu levo, doces ma<;as ~
eu levo, para vender 1
mais puro nem das romas!
provar urna, ha de cem corIler!

Sua casquinha é da cor das rosas!
Sua polpinha é cor do jasmim ~
Lindas que estao! E que saborosas!
Quem haverá que as nao compre assim?
Filhas das flores, foram córadas
Aos beijos de ouro do alegre sol!
As brisas frescas, tao perfumadas,
Deram-Ihe o aroma, em muito arrebol!
Ai, que ma<;as!
Que doces ma<;as,
Eu aqui levo para vender!
Assim tao doces, nem as romas!
Quem provar urna, ha de cem comer!

CARTILHA ANAJ. YTICA
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CONTO DA CAROCHINHA

1
Pois, meus amigos, este era o rato,
que estava roen do o queijo.
Veiu o gato e... zás! cortou-lhe um peda<;;0 do rabo.
- Gato! disse o rato, dá-me o JIleU rabo!
- Só fa darei, si me trouxeres leite.
O rato foi cOlTendo aonde esta va a vacca.
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- V acca! pe<;o-te que me des
um copo de leite, para levar ao
gato que me cortou o rabo.
~'-<i"'~_
- Sim, senhor rato, eu t'o darei, si m e
trouxeres milho.
O rato co<;ou a cabe<;a, mas foi correndo
a o nde estava o lavrador.

C ARTILHA
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Lavrador, fac;a o favor
de me dar urn pouco de milho.
O milho eu levarei á vacca.
A vaeea me dará um copo
de leite, que eu levarei ao gato
que me cortou o rabo.
- Sim, senhor rato, eu te
darei do meu milho, SI me
trouxere s um ovo.
O rato tornou a eoc;ar a
eabec;a, mas foi correndo aOllde esta va a gallinha.
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IV
- Gallinha, pode faz e r o favor <le rne dar
urn ovo?
Eu trocarei o ovo com
o lavrador pelo seu milho.
Eu trocarei o milho com a va cea, pelo seu
leite.
O leite eu levarei ao gato qu e me cortou
o rabo.
- Sim, senhor r a to, eu te darei um ovo,
S I me trouxeres agua.
O rato co¡;;:o u ainda mais a cabe¡;;:a , mas foí
correndo aonde e sta va o rio.

CARTILHA ANALYTICA
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Rio, dá-me da tua agua para eu levar á

gallinha.
Pela agua a ga llinha m e dará um ovo.
Pelo ovo o lavrador me dará milho.
Pelo milho a vacca me dará leite.
Pelo leite o gato me dará o meu rabo, que
elle me cortou.
- Sim, senhor rato, pode levar a agua que
deseja.
O

rato encheu um copo e sahiu corren do.

( Copie-se)
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VI
Foi onde estava a gallinha. Deu-lhe a agua
e levou o ovo.
Foi onde estava o lavrador. Deu-lhe o ovo
e levou o milho.
Foi onde estava a va cea. Deu-lhe o milho
e levou o lei te.
Foi onde estava o gato e disse-lhe alegremente:
- Gato, aquí está o leíte; de-me agora o
pedacinho de ¡-abo que o senhor me cortou.
O gato restituiu-lhe o rabo, e
ambos h.caram muito satisfeitos. ~
O rato foí roer seu queijo.
,., ,~
O gato foi beber seu leite.
E entrou por uma porta e sahiu por outra,
e a vacca Victoria mandou que voces leiam a
historia seguinte.
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De manha, na minha casa,
E' um rumor que nao tem fim ;
M~l . a gente se levanta
E' logo : Dlim, dlim, dlim, dL.lm!
- Quem é? Quem é? E' o padeim.
Tomam -se os paes. N ovo som ...
E' o leiteiro com a vacca;
E que leite fresco e bom!
Depois a carne, a
Ovos, fructas, que
Nesse tempo anda
Xéis, xéis .. . daquí

verdura,
sei lá?
a vassoura:
p'ra acolá;

Eu vou direito p'ra o banho;
- Nao dispenso o banho frioAbm a torneira e na pelle
Sinto logo um arrepio ...
Depois do banho de chuva,
Boa chicara de café!
Café com leite e mistura
E' um bom almo¡;o, nao é?
Depois, brinco. salto e pulo
N urna alegria sem fim,
E, afinal, depois do almo¡;o,
Venho brincar no jardim.
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A quem devemos ser gratos?
A' nossa mae.
Ao nosso pae.
A quem mais, Lucia?
Aos nossos avós, tao bondosos.
A quem mais, Paulo?
Aos nossos Hlestres, que se can<;am por

nós.
- A quem mais, Julio?
Nao sabem? Pois eu vou clizer.
Devemos ser gratos aos operarios, que trabalham noite e dia para nós.
Devemos ser gratos ás plantas que nos sao
tao uteis.
Devemos ser gratos aos anlmaes, que nos
veste m, que nos alimentam, que nos divertem.

Devemos ser gratos ao bicho da seda.
E' elle que faz o fio, com que se tecem
nossas roupas finas.
E' elle que dá trabalho a milhares de operanos, afim de que possam alimentar seus filhinhos.
- Sabem vocés como nasce e VIve o bicho
da seda?
Primeiro, urna borboleta p6e ovos.
Dos ovos nasce urna especie de lagartinha.
A lagartinha come, come sem parar, folhas
de amoreIra.
Quando está crescida, p6e-se a babar, a
babar sem con ta uns fiozinhos como fios de
teia de aranha.
Os fios endurecem, e a lagarta nelles se
enrola para dormir um longo somno.
E' a sua casa; o seu casulo, como se diz.
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Días depois, a lagarta deixa a sua pelle e
transforma-se em borboleta.
A borboleta voa, voa, e val, por sua vez,
por ovos.
Desses ovos nascem, conlO voces Vlram,
novas lagartas.
Estas lagartas fazem. o mesmo que a outra fez.
Os fios, que formaram o casulo, é que sao
a seda, que os tece16es tecem para fazer a nossa
roupa.
A estampa~.· representa tres casulos.
Aben<;,:oadas lagartinhas J

D e vemos s e r gratos tambem aos CarnelrInhos.
E' da sua la que provérn a nossa roupa
de Inverno.
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Quando andamos agasalhados, quell ti 11 hos,
n e m pensarnos nes~es nossos b e mfeitores.
E e lles lá estao a pastar pelos campos, tranquillos, tranquillos.
Parecem que sabem que, emquanto come m,
esta o produzindo la para nos aquecer nos días
frios.
Aben<;oados carneirinhos!
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Ha outros animaes que tarnbem merecen,
a nossa gratidao.
Que fazem as abelhas?
Que faze1TI as vaccas?
Que fazem as gallinha~ e outras aves?
Mas nao sao só os an1maes que merecem
a nossa gratidao.
As plantas tambem o 1TIerecem.
N ao se lerrtbram da canna, do milho, do
trigo, das hortalic;as, das arvores fructiferas ?
De onde nos vem nossas roupas de algodao?
Do algodoeiro cujo no me devia ser- Caridade!
- Si o bicho da seda trabalha para os neos,
o algodoeiro trabalha para os pobres.
E' o maior amigo dos pobres.
Plantem-no si puderem. Mas a vossa gratidao tenha-a elle sempre, que é urna planta
abenc;oada.

Ninguem maís t na actualidade~ ante os modernos preceitos pedagogicos, poderá pór em duvida a superioridade, aliás vencedora,
em relayao a qualquer outro, do methodo analytico para o ensino
da primeira leitura.
A corrente que comsyou, com Jocotot, na Fraoya, ponco a pouco
foí avassalando os espiritas dos grandes educadoref.:l do Rp.cmlo pARsado 1
e, modernamente, póde-se affirroar, o roethodo analytico é o padrao
por onde se afere o adiantamento da instrucyao primaria de um povo .
No Brasil, só agora é que se come<;>a a aeloptal·o, seudo que
ao estaelo ele Minas cabe a gloria de ser o primeiro a fazel-o officialmente.
O autor destas liuhas tambem só agora é que póde recollhecer
as suas vantagens, e ao cOllt'essal-o com sinceridade, aproveita a
opportunidade para penitenciar-se da .fJi"uJ:-l<:tganda que fez ero favor
do methoelo syuthetico ou JORO de Deus.
A pl'Ocessua<;lao do methodo analytico, introduzido nas escolas·
modelo por miss Marcia Browne, nunca teve, diga-se em nOSBO abono,
o cunho da necessaría clareza para ser francamente aceito. Dahi a
repngnancia que, em gel'al, os professores panlistas lhe tinham.
Mas, hoje, que os pedagogos americanos mostraram, nos seu s recentes trabalhos, a facilidade ela sua processuayao e as respecti,as
vantagens educativas, indiscutiveis, do seu methodo, só por teimosia ou ignorancia é que o poderao preterir, ero favor do seu mais poderoso concurrente, o methodo synthetico.

* **

II
E n tro nós , nao ha aindx. uniformidade de
cti "9 f u n d amental da e,cola primaria.
a

vis t es sobrA ()

obje-

Q u erelu uns que ella saja instructiva; autro s , a menor parcella,
que eu me aggremio, que seja puramente e ducativa, servindo

cada urna das disciplinas do seu programma, (subordinadas todas,
porém, a nm só methodo) , como i nstr um e ntos de educa«ao menta l.
Para aquelles é c laro , será p r eferivel o methodo synthetico , on
J oao de Deus, como entre nós é conhecido , e a qu e obedeci na feitura
d a Ca·,.tilha das Maes .
M as, si e lles qnizessem dar·se ao t rabalho do confronto, pela
analyse psycho l ogica dos do n s methodos, em brev e se convel! ceri a m,
q ue o q u e se l hes affigura vantage m é antes 11m err o de apr eci Ry:ao,

o riginad o por um falso ponto de partida na sua orienta«ao pedagog ica; e q ue com o instru mento de educayito, o methodo analytico lhe
é in con t estavel mente superior.
Q u a l é , de facto, o mai or

argnmAnt,o

adduz i do em

vocabu los,

e por isso impossivel á
peJa sy ll aba, já adquire

d efeza

do

m.ethodo Joito de Deu s?
Q u e, sendo i nnumeros os

mem ori a decoral ·os, a crian«a, aprendendo

e l ementos, que sab e rá dis t inguir erpo. qnalquer novo vocab ulo que
se Ihe apresente, sem. a n ecossidade de novo esforyo, de novo estudo.

D ecorar "yllabas, porérn, i sto é, elemento s inexp r essivos, sobre
ser , já d e s i , u ro r e c urso pedagoglco pU l' alnente artificial , é um processo contrario á marcha natural do e~.f:JirjLo da cr i all~a na appre-

h ensao d e idéas, pOls e ll a, desde qu e d isto foi capaz, o fez s empre de
modo completo.
Procedendo da analyse para a synthe se , o methodo Joito de
D eus, por outro l ado, contraria em abso l uto as leis histo ricRs da
evolll«8.0 d o cerebro humano, Jeis que o da crial1y a , por atavismo,
vai reproduz.indo no decurso do seu desenvolvi mento .
O gráu psychico do cerebro de l1m menino, na edad e ero que
é de costume iniciar o apre ndizado da leitura ero nossas esca l as , é
effectivamente o da capacidade de apprehensao por no<;óes concretas, isto é, possue m uito pouco maia da capacidade psychica do
h om.e m na s u a i nfancia intellectual.
E esse pouco ma.is, da·l h'o a her editari edade, em no«óes abstractas muito simples, muito e l ementares, taes como assa, p or exemp l o, de apprehender certas idéas concr etas r epresentadas pm' formas grap hicas.
Mas, note-se que, para gravar esta mesma idéa, o seu espiri to
p rimeiro a material isa, a reciprocamente, todas as idéas que formsm
o ,f u ndo d os seus conb ecimentos , exi stem ero seu espirito materia-

l i sadas nos objectos q u e as engend r aram.

III
A palavra G ,A !.rO, por exemplo, nunca surgu"a á. lembranya. de
um menino de 7 annos desacompanhada das qualidades do primeiro
Ruimal dessa especie que o impressionou . . on do ultimo que viu, ou
do mais b'ello ou mals feio que acaso se lhe deparou . Nilo sabe,
nllo pó le. nao tem capacidade pat·a generalisar.
T¿nteiro, como termo, sempre lhe affectará o espirito como
imagem concreta.
Ora, si é este o gráu de sua capacidade apprehendedora, e si
Ihe é impossivel qualquer generalis8 yao ou abstracy!io - como pretender-se que é capaz de generalisar as syllabas, sobre que jamais
encontrara o apoiD concreto da sua sympathia mental?
Assim, o methodo Jollo de Deus , que sómente se basea na
syllab .. , agilitando urna memorisayao inconsciente, julgado sob rigoroso criterio pedagogico, é, como se ve, completamente falso.
Que maie importa no ensino da leitura, como deve ser bem
entendido?
As idéas, as suas ligayoes e o hahito de apprehendel.as.
Para -conseguir-se isto, torna-se mister fazer da leitura, como
de qualquer outra discip lina, um instrnmento de educ8 yao mental,
seja para desenvolver faculdades, seja para crear habitos mentaes .
Que facutdades poderllo desenvolver·se pelo methodo synthetico?
Que habitos m entaes elle produzirá ~
Aa aprender por seu interl11.edio, o esp.irito infantil , cujn. uttcn-

1'3.0 é solicitada de preferencia para a parte abstracta e convencional do vocabulo, sobre que se exercita como principal ponto de
apoio, o espirito infantil só attinge a idéa depois de realisar duas
operayo es subsidiarias de valor nuLlo como educativas.
O termo, como signal da idéa, só se lhe refle cte na mente, de
f>!.cto, depois que a memoria conseguiu fixar as syllabas, graphica
e phoneticamente, e a attenC(ao as reuniu e as corporificau no vocabulo.
Invetera, pois, o espirito em um habito, prejndicial aliás, de
só apprehender as idéas atravez de meios indirectos.
Oito aqui, para corroborar o que digo, os conceitos que, a respeito, emittiu o maior educador brasileiro, o i¡¡ustre Snr. Dr. Jallo
KÓl'ke, os quaes, por mais claramente expostqs, mais rapidamente
serao entendidos:
.
• Oomprehende-se que, na soletra<;lllo ou na syllaba<;l3.o, affeito
e exercido o espirito no valor de cada phonema ou syllaba i s olada,
o esforyo mental para a synthese desses elementos a bsorve a attenyaO primeira do alumno; e a comprehensB.o das idéas, expressas
pelas palavras, e do sentido formado por estas, lhe escapa, de maneira que, nao se le machinalmente, portanto, sem expressllo, como,
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passando de urna senteuyu. á out!"(\." nao as relaciona, pois o nexo
logico entre O que veiu e o que fui se esgaryou nos espinhos das
letras e syllabas.»
Será, p o rtauto, o methodo .Toao de Deus um processo natural,
logico?
Ninguem ousará sustental-o.
A gradayao psychica que, segundo a observayB.o, manifesta o
<1"rebro para acquisiyao da fala é:
1.0, ouvir para entender;
2.°, entender para falar;
3.°, falar porque entende .
Para a acquisiyi'Lo da leitura, dever-se-á contrariar essa marcha
natural do espirito?
Contesta-se a logica. Assim, o processo a seguir para a seu
ensino será:

1.0, ver para entender;
2. 0 , entender para ]er ;
3 .°, ler por haver entendido.
Si esta é, pais, a verdade, COInO conseguirá realisal-a o methodo .Toao de Dells?
Ensüiall.do 1.0, -ruidos; 2. 0, sans; 3.°, ruidos ligados a sons; 4.°,
ruidos o sons corporisador:'! ero uma voz mais

extensa,

que desperte

a imagem mental, de que ella é signal? lsto é, invertendo justamente o normal do cerebro na acquisiyao da fala?
Eis ahi inconvenientes taes que, bem ponderados, serao a 0011demnayao á pena ultima do rnethodo synthetico, e o surto glorioso
do analytico.
O methodo da palavrayao, effecti vamente, tem por principal
object:.ivo, despresando em seu inicio os elementos phonicos do VQcabulo, habituar O espirito da ct~ianya a reconhecer ero cada termo
o signal de uma idéa, e a agir sómente sobre idéas, isto é, habitua-o
a vé1' pa.r a entende1'. Como~ pela lei do consciente ao inconsciente,
admiravelmente formulada por Gustavo LebQn, a mente adquire o
habito natural de apprehender as formas graphicas ligadas á sua
significayao, isto é, como signaea de idéas, o segundo passo do methodo sera tornar conhecidos da crianya o maior numero dessBs termos, provocando ao mesmo tempo o jogo de suas faculdades maÍs
activas, isto é, levara a crian ya a entender para tel'. Finalmente.
como consequencia de todo O esforyo despendido, o seu espirito já
assimila os pensamentos apres 811tados graphicamente.
E, porque tenha de transmittir tambem os seus , é mister conheaer Os elementos pboI+eticos dos termos. E' entao O momento

v
opportuno da analyse graphica das palavras, que entao já elle fará
conscientemente.

Sao estes, no que comporta uro resumo, os preceitos principaes do methodo analytico; e que eu procurei processar uesta Ca"tilha.
Foram-me norma, para a sua feitura as observayoes publlcadas
p e los illustres educadores Dr . Joao Kopke, J. M, Moiklejohn, Peabody;
e os inesqueciveis conselhos dos mens preclaros collegas, snrB. drs.
Oscar 'l'hompson e M. Cyridiao Euarque, respectivamente Director e
Professor de Pedagogia da Escoja Normal de S . Panlo.
Si o meu trabalho produzir os resultados, que, theoricamente,
me é dado esperar} a todos esses collaboradores, BID. Dome da Ülfaacia brasileira, aqui consigno mil agradecimentos.
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Nao basta conhecer a theoria de um methodo: o essencial é
saber pratical-o.
Para esta parte é que eu solicito a especial atteu<¡ao dos meus
distinctos collegas .
Uro bom compendio didactico muitas vezes é considerado máu,
porque urna errada observayao lhe dá urna pratica má; e, vice-versa,
um máu compendio torna-se optimo nas maos de um professor bem
orientado .
Pl'ocessua<¡ao de um methodo ainda poueo aceito entre nós,
esta Cm'tilha exige um sério estudo dos que tenham de adoptal-a,
afim de poder oonseguir-se todos os resultados que visa .

:Escolhi, de preferencia, assnmptos que pódem interessa.r ás
criauyas, usando na sua composiyao de um vocabulario simples) de
seu uso quotidiano, 3em nunca subordinar a idéa a meras palavras;
e a todos eUes procurei imprimir a vivacidade propria do espirito
infantil.
A vivacidad e é irma gemea da a legria e do prazer,
Quem aprende com prazer, tem sempre vivas as impresEOes, e
quanto mais desperta está a Bimsibilidade, mais gravado fica o que
se aprende, O corayao, ao expandir-se, como que actúa favoravelmente no cerebro, no sentido da predisposi<¡ao intellectual.

VI
A. primeira liyao da Uartilba deve ser dada em forma de palestra animada.
Que é que voces veem na primeira pagina deste livro?
Um retrato.
Sim, um retrato de um homem.
De um homem, nao; é o retrato de um menino.
Muito bem; é o retrato de um Juenino. 'Von escrever esta
palavra no quadro negro.
(Escreva·se no quadro negro, ero caraete l' de imprensa, a palavra menino.)
Ora, aqui está escripta a palavra lllellino. E que acham
voces do menino do retrato? E' bonito, feio, sympathico?
- E' bonito e sympathico.
Muito bem. E' um menino bonito e sympathico; portanto
deve ser um bom menino.
Como se chama voce, que está. sentado nesse banco?
Paulo.
E voce, o seu visinho?
Carlos.
Parece que cada um dos meninos que estao nesta sala tem.
um nome, nao tero?
Ternos, sim s6nhor .
O menino do retrato tambem nao terá nome? Eu penso
que elle já foí baptísado.
Tem, sim aenhar.
E que nome será o delle?

?
Eu tambem nao sei. Mas, podemos dar-Ihe o nome de Roberto que, bomzinho como parece ser, nao se zangará coro isso.
(Escreva-se na pedra a palavra l:toberto.)
Olhem, agora eu ' reparo, é mesmo Roberto o nome deste
menino. Está escripto aqui. Vejam si voces o acham tambem ...
Este menino do retrato chama·se, portanto, Roberto. MaA, que
falta de educa y8.o El nossa!
Estamos a faJar de um menino, que está junto de nós, ero
nossa companhia, e nem ao menos o saudamos . Que saúda'9ao se
cleve dirigir a urna pessoa nossa conhecida, antes de bater meio-dja i>
Deve-se dizer-lhe bOll dial
Ora, sao onze horas apenas. Vamos remediar, pais, a nOBsa
falta de delicadeza. saudando esse menino, que vai ser nosso companheirinho. Cumprimente-o vocé, Carlos.

VII
Bom dia, Roberto!
Muito bem. Bom dia, Roberto I é como se deve dizer. Agora,
VQU escrc.ver mais as palavras que Oarlos disse.
Ajudem-me a ler,
agora, o q ne se acha escri pto
menino Roberto
Bom-dia, Roberto!

Lido que seja o escripto do quadro negro, ora por toda a c lssse,
QI'a por UIU QU autro alumno, mande-s8 comparal-o cero o do livro.
SÓ Ihe faltaráo conhecer tres pslavras: é, o, este.
O professor lerá entao as duas sentenyas da liyB.o, fazE'ndo repetil-as os alumnos; depais do que as , escreverá no quadro })E'gro em
posic¡oes dil'ersas, destacando depois os vocabul os ainda nao conhecidos, assÍm :
Este
llleni no
é
o
Roberto.
Bom-dia,
Roberto!

Este men ino é o Roberto.
Bom dia, Roberto !
é

o Este.

Assimilados os tres vocabulos de maiar numero de letras, e
possi veis, dous delles. de ser concretisados pelo espirito infantil é o E,;te, que serviram de elementos de ligsc¡ao logica para completar
o pensamento, serao facilmente aprendidos.
Será. vantajoso escrever tambero as senten y8S, mudando a colloc8 y ao das palavras,

Roberto, bom-dia!
Roberto é este menino.
Boro-d iar menino l
Menino Roberto, bom dia!

o objectivo da segunda liyao é offerecer opportunidado n.o
alumno de observar que as palavras nilo sao mera reuniao de sons,
mas signaes de i déas. De accordo com este fim, de verá o professor
despertar essa observac¡ao, fazendo os alumnos lerem as estampas
pelos respectivos nomes, que, depois deverao ser escriptos no quadro
negro, destacando-se depois as palavras, como se fez na li<;ao anterior .

VIII
Assim, os novos vocabulos tem e <tm, já porque estao repetidos, já
porque se apresenta.m destacados, serao tambem aprendidos, sem a
perniciosa decora y8..o inconsciente.

o fim da terceira liyao e da quarta é O conhecimE'nto das letras
a, o) e por urna das suas principaes funcyoes: como d i stinotivas dos
generas m.asculino e fem.inino.

Para isso recorro á comparayao de palavras já conhecidas do
estlldante . Dever-se-á, pais, confrontar esses vocabulos, escrevelldo-os
no quadro negro, e si possivel f6r, trayar a ultima letra com giz dl'
cor; assim:

a

um

a

este

u-ma

o

esta

o

e

é

As liyoes V e VI recapitulam os vocabulos aprendidos, e, por
isso, se tornam imprescindiveis .

A attenyao do alumno, ao ser solicitada para o que elle já sabe,
como que lhe pro duz no corayao um certa gaso que se transforma em
sympathia. O proceSSD a seguir, para ensinal-as, é sempra o mesmo.

A 1iyao VII inicia a inflexao interrogativa.
A este respeito, como tenho observado, os professores descuri\.m-se lamentavelmente. Os sens alumnos U9am Sempl"e a mesma inflo xao de voz para todas as perguntas, e sempre a especial da seguinte

pergunta: Vamos passear?
Entretanto ha tres typos de inflexao, caracteTÍsados pelas sen tenvas abaixo:
Voce gosta do gatinho?
Quem tem urna penna que me empreste?
VO~A nao vaí sahir, Panlo?
Os professores devem, pois, habitnar os alumnos ás tres inflexoes differentes, fazendo-os repetir sentenyas adequadas.

1X
Nas paginas 9 e 12 já entra um elemento de grande valor peJagogico, attendendo-se á finalidad e do methodo analytico: é o desenho,
que representa a im'a gem concreta da idéa.
De todas as formas representativas de idéas: a literal, a phonetica, e a do desenho, esta é incontestavelmente, a menos abstracta,
e o que é mais interessante, é a que mais se presta para iniciar o
poder da generalisayao do espirito infantil. Devem os professores,
pois , tanto quanto possiveJ, no g,mero dos que se acham nesta pa
gina, trayar um desenho de um animal GU de urna causa do assumpto
da respectiva liyao ao terminal-a, afim de que o copiero os alumnos .
Além do valor educativo, tem esae desenho o de dar um descanyo distractivo ao alumno~ gue, entretanto, ao trayal-o, rememora
sem o querer, o assumpto da liyao aprendida.

A liyao da pago 13 suggere a idéa de acyao, lembrada pela estampa correspondente. Urna outra letra, o "r, ficará conhecida. Para
esse fim, dever-se-á seguir o mesmo proceSSD que se usau para 00nhecer a.
Comqnanto se nao deva ainda falar eIn syllabss, como elemento
constitutivo dos vocabulos, póde-se, entretanto, suggerir ao espirito
do alumno, que as palavras sao compostas de partes diversas. Para
esto firn, achci prudonto dar en igmas , compostoB ou de estampas exclusivamente, ou de estampas associadas a phonemas. O prafessar
perspicaz poderá tirar, dahi, pelo prazer que a decifrayao dos enigmas certamente praduzirá, vantagens incalculaveis para a conbecimento de muitas syllabas, principalmente si quizer dar-se ao trabalho
de inventar novas enigmas. Como as syIlabas que entram como elementos dos enigmas, já sao conhecidas dos alumnos, nao haverá inconveniente ero escrever, no quadro negro, as decifra«óes destes, destacando, a giz de cór, os elementos respectivos; assiro:

soldado
casaca
mamaD

paca
facao

sol
dado

ca

fa

casa

cao

capa
papa

ma
InaO
cama

dama

mapp"sacca, etc.

x
A li yao da pagina 17 forneoerá os meios de, pela observa<;ao ,
desp0rtal' a attellyao dos alumnos para o final ando dos verbos.
Po.:l.erá o professor 1 na masma occasiao: escrever, para confronto ,
as terminayOes
endo
indo
onda
chamando o auxilio dos alumnos com exemploB por elles mesmos
fornecidos; assÍm:
Que estava o Carlos fazendo com o livro?
Lendo.
Que estava o Mauro fazendo oom a penDa?
Esorevendo.
Que est.ava o Rubens fazendo com as maos?
Applaudindo.
Com o giz de cór distinguir as terminayoes.

A ¡¡yaO da pago 19 oompara, por analogia, os sons, e, por dissemelhanya, as letras iniciaes dos vocabulos. O processo será o mesmo
das liyóes anteriores, nao se esquecendo o professor, si quizer que·
os alumnos aprendam as letras iniciaes dos vocabulos, de escrevel-as,
incorporadas ao vooabulo} com giz de 06r; assim:
pá
pé
cá
mé
á6
p6
cao
mao
dao
pao
casa
meu
de
etc.
rsto deverá ser feito em todas as liyOes, desta pagina em deante.
A liyao da pago 20, perdOe-se-me o qualificativo, é urna liyao
concreto-abstracta. O seu :tim é suggerir a idéa de que ha palavras
que se p6dem representar por estampas, e outras que só no espirito
é que se lhes p6de formar a imag"m. E, para este faoto, oomo lembrete ao professor, é que eu a colloco aqui. A sua arguoia p .. dagogica lhe surgirá, quem sabe, muitas meios de instruir, coro o seu
auxilio , a. observRyao dos alumnos.

A' pago 22, como se ve, a li yao tem o intuito de levar o alumno a relacionar o som com a eua forma graphica. E' unla li«ao
instructiva. Escrevendo essas palavras no quadro negro, destacando
a giz de C al" as syllabas iniciaes, poderá conseguir-se uro vantajoso
resultado.

XI
A' pago 53, o intuito da li~il.o é estlmular a imaginayilo, e levar os alumnos a comporem um canto que o professo!" TE:'surnirá
em p e quenas sente u93S ]lO quadro negro. Esta li y ao, além do seu
valor ee! ucativo, tem o de estimular os alumnos no desejo de aprencleren1 lnais depressa a lér, .r;.rincipalmente si se soubel' dirigir esse
estimulo. No ensino, pequeninas C01.lSaS tém, as vezas, uro pre«-o
inestimavel.
.
Em typo rUludo, .rnusLro a direcyao que deve ser dada au (junto.
Que é que veem no primeiro quadro?
Que é que o menino fez?
Que fez () cachorro?
Porque é que o cachorro se atirou de encon t ro ao espelho? etc.
A liyil.o da pago 55, que serVlra para modtlo de continuadas
llyóes de inventiva do professor, habituará o alumno a distinguir os
elementos phonicos dos vocabulos, se.In o pernicioso intuito de provocar, no seu espirito, primeiro o conhecimento da syllaba, para depois a idéa que a reuniao dellas representa.
A' pago 58, inseri palavras adequadas para analyse, ficando
sempre Uln termo significativo, do conhecimel1to do alumno, á medida que se lhe~ furenl tirandu ~yllauat; .
O professor de vera procpder do modo seguinte, escrevendo em
columna, no quadro llPgroJ para. fHoiliilA.~e do eon.fronto entre os vocabulos e conhecimento do som separado:
pennacho
peplJa-cho
pé-nna
pe-nna-cho

pé
penna
pennacho
Sao estas aR liQóes typicas deste livro, que, recommendo sejaro
hern estudadas pelos proftj:s~ures anLes de ensinadas. As que se lhes
seguero, quanto a methodo, sao mera reproduct:;'-ao, accrescidas dos
elementos necessarios pa.ra o progresso da leitura.
Os vocabulos isolados, que se acham em cada pagina, deverao
ser apt'endidos pelo alumno, antes da leitura da sentenYR., ande os
mesmos vocabulos se acham suolinbados, para solicitar a SUR comparayao coro aquelles.
O methodo, como se' ve, é de facl1ima adoP9ao, e oxaJá. que os
profps!';nre~ por elle se lnteres s em ele modo tal a dar-Ihe a v-lvacidade
que lL.<l é mister.
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