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Maceió, 15 de Julho de 1891 

REVISTA DO ENSINO 
Orgão do  Pedagogium Alagoano 

 

Secção Pedagogica                  

Dissertação sobre lições de Cousas realisadas na sessão do Pedagogium de 2 do 

corrente. 

Illutres Collegas: 

Designada para apresentar n’esta sessão um trabalho sobre Lições de 

Cousas,hoje tão em uso nos paizes os mais civilisados,e já em pratica em um dos nossos 

vizinhos Estadaos─o do Prata,como attesta o Sr.Hippeau,escolhi para apresentar a vossa 

judiciosa apreciação um trabalho resultante não só de apreciações theoricas 

abstractas,senão também de resultados praticamente obtidos. 

Quero dizer-uos que a lição que ora vos proponho apresentar já foi por mim 

executada em minha cadeira e cujo resultado posso-vos affirmar lisongeiro. 

Antes,porem,de entrar no assumpto principal da presente dissertação,devo dizer 

algumas palavras sobre as lições de cousas e o ensino intuitivo que parecem caminhar 

passo a passo na senda da pedagogia moderna. 

Quanto ao ensino intuitivo já foram-nos ministradas as mais claras e sabias 

noções pela muito digno superintendente do Ensino Publico da Capital,e uma palavra 

mais seria desotoar o bom êxito obtido n’aquellas explicações em que transpareciam a 

par da naturalidade,filha de um longo rocinio,pratico,a expressão cheia da 

clareza,perfeição e livre de atevios inconvenientes. 

Com relação ao ensino intuitivo limitam-nos,pois a expor as vantagens 

d’este,relativamente aos variados conhecimentos que nos devemos propor a ensinar. 

Partir dos sentidos,elevar-se gradualmente as idéas geraes,passar de simplis para 

o composto,do conhecido ao desconhecido,do concreto ao abstracto,em vez de começar 



pelas abstracções,isto é,pelas regras e as formulas,é o que constitue o methodo que tem 

sido designado sob o nome de methodo intuitivo: Tal é a expressão de um notável 

observador. 

Neste conjuncto de palavras vemos que nenhum melhor do que elle fallará aos 

coraões infantis,que elle é a natureza que se incumbe de explicar a própria natureza. 

Evidentemente educador os sentidos das creanças que são incontestavelmente 

importantes factores do desenvolvimento humano,tem-se obtidos grande parte da 

educação dos sentidos é que depende a boa educação que por elles têm de ser adquirida? 

E é por isso que um pedagogista distincto de Vienna que por uma série de 

exercícios physicos,habitue-se a creança a distinguir e graduar suas 

sensações,applicando cada órgão do sentido aos variados conhecimentos que por elle 

tem de ser adquiridos,e corrigidos os erros dos sentidos a que pela imperfeição humana 

todos nós estamos sujeitos. 

A creança deve applicar a vista á distincção das cores & o olfacto á diversidade 

dos odores &. 

Para correcção dos erros procure-se mostrar immediatamente a 

verdade,despparecendo a supposiçção contraria a que a imperfeição dos sentidos nos 

houver levado. 

Faça-se o menino convencer-se,por exemplo,de que a parte de um abjecto 

mergulhada n’agua,não diminue na seu tamanho como nos faz parecer emquanto esta 

parte permanece mergulhada. 

As lições de cousas occupão importante papel na propagação d’este methodo 

obtem por meio d’elle;e isto é de fácil comprehensão pois que sendo o ensino intuitivo 

feito por meio de observações comparadas,os variados objectos apresentados nestas 

lições prehencheram perfeitamente os fins a que são destinados,isto é,a comparação de 

um com outros,e as relações existentes sobre elles. 

Praticamente attesta-mos Mme. Pape-Carpentier que durante muitos annos 

consagrou-se ao melhoramento da educação em sallas de asylos e escolas primarias. 



Diz ella que n’esta lições faz-se preciso que haja paciência,que a creança seja 

um agente activo,e tão activo como o mestre e que seja seu collaborador intelligente na 

lições que delle receber. 

A naturalidade deve transparecer nestas lições;os objectos,as circunstancias de 

occasião aproveitarão melhor;e não deve-se desprezar um incidente sustado na occasião 

com receio de perturbar o curso da lição. 

Pelo contraio servirá antes de auxiliar, e avisar o fim principal d’ella;ao passo e a 

lição sujeita a um curso limitado,refreirá a liberdade do pensamento das creanças e pode 

muitos vezes cahir no riculo. 

As lições de cousa prestam-se aos ensinamentos de vários 

conhecimento;podemos n’uma só lição complexa dar ás creanças noções de varias 

sciencias,artes &,tornando por base um único objeto;mas esta lição só poderá ser 

proveitosa depois de desenvolvidas as creanças. 

Será bom começar como indica Buisson por lições simples e ir graduando a sua 

complexidade a maneira que se for desenvolvendo a comprehensão do educando. 

A lição que á vossa apreciação apresenta e que como já vos disse foi executada 

na escola a meu cargo,verssou sobre a distincção das duas espécies de substantivos: 

próprios e communs;simples pela natureza do fim a que se propunham,todos os 

exemplos e objectos suscitados tendiam a um só fim simples─a distincção do 

substantivo próprio o commum. 

Assim tratando-se de fazer a creança comhecer o que seja substantivo e a 

differença existente entre o substantivo próprio e commum,o resultado obtido por meio 

de comparações entre objectos das duas classes é superior ao decorrente da applicação 

das regras abstractas ministradas pela gramática,muitas vezes deficiente para 

inteligência em embrião. 

Demais no primeiro caso a memria pode funccionar independentemente do 

racciocinio e dar lugar a que regra sem comprehendel-a,não sabia applical-a ou acerte 

sem consciência;ao passo que no segundo caso o racciocinio occupa o primeiro lugar 

ajudado pela memória,e os conhecimentos por este meio adquiridos perderão por mais 

tempo,em rasão das circunstancias suscitadas na occasião. 



Façamos as creanças comprehenderem a dinstinção entre a palavra própria e a 

commum com applicaçção ao substantivo. 

Digamo-lhes que próprio é aquilo que pertence a um só dono e commum o que 

pertence a diversos. 

─A quem servem os sapatos de F? 

─A ella só,responderão immediantemente. 

─E como se chama então? 

─Proprio. 

─Porque? 

─Porque só pertence a ella,e e só ella póde andar com elles. 

─Agora, quem tem direito de usar da água deste pote? 

─Todas as meninas. 

─E como se diz agora? 

─Commum. 

─Porque? 

─Porque todas podem beber água delle. 

Isto é muito possível obterse,e então terão as creanças comprehendido o sentido 

do nome próprio e do commum. 

N’este ponto digamos ainda; pois bem meninas o mesmo se da com os 

substantivos: o próprio é aquelle que pertence a uma só pessoa ou cousa, o commum é o 

que pertence a mais de uma, a muitas. 

─A palavra menina é própria ou commum? 

─Commum. 

─Porque? 

─Porque pertence a todas as meninas 

─E a palavra Maceió? 

─Propria. 



─Porque Maceió é só esta cidade. 

E outros variados exemplos, como: rua, casa, Brazil,o nome de uma 

menina,&;alternando sempre as palavras próprias e communs para despertar a attenção. 

Foi começada a lição citada com este exercício, ao qual seguiram-se os 

seguintes: 

1º Apresentado um tinteiro de minha banca de que se serviam todas as meninas 

que delle careciam, o e outro de barro pertencente a uma menina; obtive pelo,processo e 

formula já estabelecidas que ellas conhecessem a distincção destes dous objectos,que 

embora tivessem o nome commum de-tinteiro-differiam já na qualidade,já na forma e já 

no uso de cada um. 

O primeiro tinha um uso comum a todas as meninas, o segundo tinha um uso 

próprio a sua dona. 

2º Apontando o mappa do Brasil, concluímos que estado era nome 

commum porque com elle eram designados todos os Estados do Brasil; que Pará, 

Pernambuco; Alagôas eram nomes próprios porque só ao Pará pertence este 

nomo;só a Pernambuco pertence o segundo;ao de Alagôas pertence o terceiro;e 

assim exercitamo-nos ainda sobre rios,montes e os nomes próprios destes. 

O resultado se não foi um resultado perfeito, posso-vos garantir que 

promette um bem desenvolvimento, mais rápido, mais suave e sobre tudo mais 

perdurável. 

Podem nos orientar nestas lições as sabias instrucções de Calkins que se 

acham tradusidas para portuguez pelo Dr. Ruy Barbosa e as de 

Buisson;merecendo muita nota também as lições compendiadas pelo actual 

ministro da Instrucção Publica;Dr. João Barbalho Uchoa Cavalcante. 

Sei perfeitamente que urgem a esta associação, pois que além dos 

conhecimentos profundos que se fazem precisos para tal exposição, fallecem-me 

os dotes intellectuaes. 



Certa de que cumpri o meu dever fazendo quanto em mim coube para o 

melhor desempenho possível, sinto somente não poder esse desempenho 

corresponder exactamente aos meus mais ardentes desinios. 

Aquelle que escolheu de entre nós a mais fraca,a menos hábil a menos 

competente de todos nós,peço queira desculpar as faltas,filhas dos meus escassos 

conhecimentos. 

E a vós collegas,agradecendo a attenção com que me auviste espero o 

vosso benévolo acolhemento. 

 

 

Maceió, 2 de Julho de 1891 

 

A professora, Laura Diégues. 

 

                                                                                                   

 


