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Acredito hoje, como acreditei ontem e acreditarei sempre, que a parte mais rica da escola não é a que nasce das atividades de classe, e sim das geralmente  batizadas de extraclasse ou defeituosamente ainda chamadas por alguns de extracurriculares.


O currículo tradicional, adstrito às disciplinas informativas, é insuficiente. Uma personalidade é muito menos uma soma de noções que um reflexo de atitudes, e essa só as atividades extraclasse efetivamente despertam e desenvolvem.


Fui o professor de Didática Geral de Joaquim Trotta, na antiga Faculdade de Filosofia do Distrito Federal, hoje no Rio de Janeiro.  É para mim motivo de justificado orgulho que os ideais vividos no Instituto Cruzeiro e inspiradores do Ginásio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia, cujos planos elaborei no I.N.E.P., tenham frutificado de maneira tão efetiva no Colégio de Nova Friburgo, para cuja direção, aliás, fui o primeiro a ser convidado.


A freqüência com que hoje se proclamam os méritos pedagógicos das atividades extraclasse não deixa dúvidas de que a semente germinou, floresceu e já está frutificando.


Aos educadores que acreditam na vitalização da escola secundária brasileira dirijo estas palavras, à guisa de prefácio desta obra, onde o profº. Joaquim Trotta apresenta-se de corpo inteiro, como alguém que fêz.  Ele não é um arauto platônico de idéias e sim um realizador.


Com os meus aplausos ao antigo aluno, que tanto me honrou procurando-me, o meu apêlo para que seu exemplo se multiplique em nosso país, com o que nossos moços serão mais felizes e mais úteis.





Rio de Janeiro, dezembro de 1960.


Ass:  Álvaro










Com o progresso vertiginoso da humanidade, uma idéia é imediatamente aceita.  Torna-se , pois necessária a preparação de mais líderes; verdadeiros, e não falsos; líderes que não conduzam para o mal, ocupando postos importantes à custa de falsidades e bajulações, não de autênticos méritos; líderes nas artes, nas ciências, nas religiões, na arte militar, etc., que por sua vez formarão novos líderes, seus continuadores, cada vez mais capazes na sublime missão de conduzi seu semelhante para o bem.
Todo indivíduo normal possui uma, pelo menos, da meia centena das qualidades de liderança enumeradas pelos psicólogos.
Assim, é preciso dar oportunidade a todos, indistintamente, para possam manifestar características de liderança.  Uma vez descoberta deve a qualidade de líder ser desenvolvida e educada no sentido do bem coletivo.
Onde encontrar essas pessoas e como prepará-las?  Nas escolas, sobretudo, onde, com as atividades extraclasse, melhor as pesquisemos e mais facilmente as preparemos.
Todavia, em nossos contatos, desde os bancos escolares, com jovens de vária camadas sociais, observamos que as melhores vocações de liderança não raro sucumbem em seu nascedouro, sufocadas pelos contratempos da sorte: alimentação deficiente, transporte cansativo, precárias condições escolares.  Esses moços acabam enveredando por um caminho que, no momento, parece o melhor a seguir, por lhes diminuir as dificuldades da vida.  Com a conquista de emprego aparentemente promissor, deixam esvaecer sua vocação de líderes.
Tivemos oportunidade de dirigir um grupo de escolares que constituía a média da juventude  brasileira.  A esse grupo procuramos dar atividades que gostaríamos de ter recebido em nossa época escolar.  Depois de seis anos de trabalho atento, conseguimos provar que o  que falta ao adolescente para vencer com firmeza é oportunidade objetiva com igualdade de tratamento no seu meio social, atentas as diferenças individuais.
Nesse grupo, tínhamos pobres e ricos, representantes de religião e origem racial bem diversas; mas eram todos brasileiros.  Curioso assinalar que esses quatrocentos jovens provinham dos mais longínquos Estados e Territórios. Poder-se-ia afirmar:  “O Brasil está  todo aqui”.
Eram tratados sem distinção: o que se exigia da capacidade física e mental de um, exigia-se de todos.  Não se distinguia a alimentação de uns do melhor passadio de outros, como acontece  comumente.  Recebiam educação física, esporte e higiene mental orientadas por técnicos.
A propósito das atividades (cerca de quarenta)  que lá realizamos (algumas em fase de experimentação) forma-nos solicitadas informações por outros colégios.  Este fato animou-nos à exposição das demais atividades, para que pudessem ser úteis e quantos se interessam pelo assunto.
O presente trabalho destina-se, portanto, a divulgar uma experiência em atividades extraclasse realizadas com o referido grupo, em um colégio (Colégio de Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas), no período compreendido entre 1954 e 1957.
Em contato permanente com os alunos, percebemos, em breve espaço de tempo, que não havia um completo aproveitamento das horas de lazer.  Por outro lado, observamos, também, que a Escola Tradicional considera as atividades de classe à parte das da vida real, para as quais os alunos se destinam.  Além disso, são rotineiras, muitas vezes insípidas, fazendo com que seus freqüentadores não se sintam felizes.
Procuramos orientar o tempo livre dos estudantes e quebrar a monotonia tradicional dos recreios, com atividade úteis, que dão “élan” à vida escolar.
Elas permitiam que os alunos dessem vazão a seus gostos e tendências.  Através delas, poderiam expandir-se e, até, realizar-se, quando se afirmavam como chefes, diretores, tesoureiros, responsáveis por esta ou aquela atividade.
Essas funções dinâmicas, além de sua utilidade prática, mudam a rotina escolar.  Nelas há oportunidades incalculáveis para o educando, que, além de se afirmar, transporta a confiança e o entusiasmo, adquiridos através de atividades extraclasse, as atividades de classe propriamente ditas.
Além do mais, essas atividades proporcionam, como tivemos ocasião de constatar, experiência de liderança e de escolha inteligente e ponderada dos guias.  Em suma, dão oportunidade a todos, principalmente aos líderes em potencial, de adquirir experiência em situações reais.
Bem planejadas, coordenadas, contínuas e progressivas, permitem que esses lideres e esses liderados, mesmo após o término do curso, continuem a beneficiar-se de sua salutar influência.
Cabe ao professor tirar partido dessas forças impulsionadoras, incentivando-as e fazendo as necessárias correlações.
Entusiasmados e convencidos de que as atividades extraclasse educam e divertem, professores, funcionários e alunos colaboravam no organização de qualquer novo empreendimento.  Apenas surgia uma nova idéia, imediatamente começava o sistema a funcionar:  escola do local das reuniões, eleição, material, dinheiro no Banco Escolar, etc.
Achamos que se deva trazer a vida real para dentro da Escola ou lavar a Escola para a vida real; separá-las, nunca!!!  A atividade extraclasse é um grande fator coadjuvante deste objetivo.  E outra não é a doutrina da Escola Nova virtualmente oposta à Escola Tradicional, inclusive e principalmente nos seus desdobramentos da Escola Ativa e da Escola Ativa Direta.
Para melhor explanação, agrupamo-las por suas características comuns.  Resta-nos dizer que todas as criações pareceram espontâneas aos alunos e não obedientes a planos traçados, e do espírito de harmonia de que nasceram puderam  as dificuldades materiais e financeiras ser vencidas exclusivamente pelos alunos, com a cooperação discreta e oportuna dos mestres.
Com este trabalho, que reflete nossa experiência no C.N.F., apenas desejamos a quantos o lerem levar o nosso estímulo, esperando proporcionar-lhes algum proveito e despertar-lhes outras idéias para melhor auxiliar o estudante.



Ass:  Joaquim Trotta






Tivemos a honra e o prazer de organizar os presentes relatos do profº. Joaquim Trotta.


Não se poderia omitir na documentação reunida o nome do ilustre professor, conforme seu desejo, pois vem positivar seu dinamismo e sua presença ativa em cada setor.


Lamentamos a impossibilidade  de utilizar todo o precioso material de que dispúnhamos, não só pelo seu vulto, como pela especificação do presente trabalho.


Se alguma falha houve, foi nossa a deficiência.


Pelo grupo de colegas, alunas da Faculdade de Filosofia da U.R.J., que colaboraram na organização do presente trabalho.


Ass: Therezinha Trotta



      



Uma vez afastados do C.N.F., dado o longo tempo que passamos na Europa , perdemos o contato com aqueles colegas que trabalharam conosco em o setor de atividades extraclasse (muitos deles já não lecionam naquele estabelecimento, estando, por certo, prestando seus abnegados serviços alhures, por este imenso Brasil); em conversa, porém, com velhos e novos amigos aqui do Rio, eméritos  professores, idealistas e estudiosos de Psicologia Educacional, animaram-nos eles a relatar todas as realizações práticas que tivemos oportunidades de executar, a fim de que, uma vez divulgadas, se tornassem mais úteis a mestres e alunos.


Aproveitamos, outrossim, para agradecer qualquer atenção dada a estes relatos.





CABE À VERDADEIRA EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA OUTORGAR AO ADOLESCENTE IGUALDADE DE TRATAMENTO, RESPEITADAS AS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS DIANTE DA OPORTUNIDADE OBJETIVA DE AJUSTAMENTO SOCIAL.

NA ESCOLA DEMOCRÁTICA, A OPORTUNIDADE DESSE AJUSTAMENTO É ALCANÇADA, PRINCIPALMENTE PELA ATIVIDADE EXTRACLASSE.


AS ATIVIDADES DE CLASSE SÃO EXPERIÊNCIAS ACUMULADAS QUE SE INUTILIZAM MUITAS VEZES, POR NÃO PROPORCIONAREM CONVENIENTE OPORTUNIDADE DE AJUSTAMENTO SOCIAL.
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CAPÍTULO I

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Atividades profissionais são atividades exercidas em “Instituições”, que permitem aos alunos um contato real com setores da vida prática, dando-lhes, assim, dente à da vida real, no futuro.  Com algumas dessas instituições, podemos ajudar economicamente seus “alunos funcionários”, porque como na vida prática, elas permitem uma remuneração.


Pensando assim, instituímos as seguintes atividades:

	1 – Alunos-Funcionários
	2 – Clube de Datilografia (conseqüência)
	3 – Banco Escolar
	4 – Cantina Escolar. – Pechincha’s Bar


1 – Alunos-Funcionários

Para que um colégio tenha vida, no rigor do termo, é preciso que os alunos tomam parte até mesmo nas atividades de sua direção, como se fossem realmente funcionários.

Os Alunos-Funcionários do C.N.F.

No presente trabalho preocupamo-nos em mostrar o que de fato já foi realizado em determinado grupo.  A direção do nosso colégio chegou a entregar toda a administração da casa aos alunos.  É claro que, para alcançar esse objetivo, se procurou aproveitar a experiência dos alunos em outras atividades. Assim, os alunos começaram a administrar a Escola sem maiores dificuldades, pois tarefas de semelhantes responsabilidades já haviam vivido anteriormente.  Professores e funcionários, sentíamos a segurança e eficiência com que exerciam suas funções.  Teremos oportunidade de relatar esta experiência no capítulo de Atividades de Liderança.

Com as primeiras atividades (Banco Escolar, Correspondência Internacional, etc.), conseguimos, entre os alunos, tal movimentação, que despertou interesse para outras, as quais, embora planejadas, não eram ainda do conhecimento de nenhum deles.

Aquele que não havia recebido atribuições chegava a criar pretexto para justificar novas atividades e novos encargos, onde desejaria ser aproveitado.  Causava-nos dificuldades a distribuição das funções dentro das atividades já existentes, obrigando-nos, assim, a pôr em execução algumas que achávamos não serem ainda oportunas.

Foi grande nossa euforia quando sentimos alcançado nosso objetivo, ao percebermos que a VIDA DA CIDADE ESTAVA SENDO LEVADA PARA DENTRO DA ESCOLA.

Todos queriam trabalhar:  era preciso criar outras atividades para dar “empregos” a futuros Alunos Funcionários.

2 – Clube de Datilografia

A datilografia é um meio e não um fim.  Deve ser  uma das preocupações de quem se prepara para enfrentar a vida. A inexperiência do adolescente leva-o a supô-la uma chave necessária para sua estabilização no futuro.  Daí o interesse geral e o motivo para o estímulo na criação de um clube de datilografia.


O Clube de Datilografia do C.N.F. (*)


Já vínhamos, em classe, preparando alunos de determinada turma que escrevessem suas próprias apostilas.  (Culminaram com o preparo de um livro intitulado “Matemática de Aluno para Aluno”).  A preparação fora feita em aula.  Mas datilografar o stêncil, mimeografá-lo, era tarefa que competia aos funcionários do Colégio, sempre sobrecarregados de serviço.  Os alunos, que, nesta altura, já se julgavam aptos para tudo, procuraram-nos e assim se expressaram:  “Mas, professor, o Sr. Poderia explicar-nos como funciona aquele tal de mimeógrafo.  Talvez, aos domingos, quando não houvesse ninguém lá, nós mesmos tentássemos”.

Alguns duvidaram que nisso pudessem substituir os funcionários.  Pessoalmente, não dispúnhamos de tempo para tanto. Fazer os desenhos, grampear as folhas, prender as capas, aparar as pontas com a guilhotina, etc., tudo isso levaria tempo.  O problema principal era que ninguém sabia datilografar.  Lembramos que a idade variava entre 11 e 14 anos.  Qual a solução?

Quase sempre uma atividade extraclasse faz surgir outra.  É a própria interdependência das funções do homem e da vida.  Criamos, então, um Clube de Datilografia.

Conseguimos da direção do Colégio, por empréstimo, duas máquinas de escrever e instalamo-las no pátio coberto, para serem utilizadas pelos alunos que quisessem aprender datilografia.  Foi grande o afluxo de candidatos.  Tivemos, então, de estabelecer um “método relâmpago” de aprendizado; o aluno que não trouxe desânimo.  A Parte de classe (aula de Matemática) e a parte extraclasse (composição de apostilas) desenvolviam-se simultânea e harmonicamente.

Assim, o desejo de trabalhar desses jovens foi crescendo de tal forma, que, mais tarde, tanto escreviam apostilas, como as datilografavam no stêncil.

Decorrido algum tempo nesse ritmo de progresso, houve uma inversão.  Se a princípio não queriam os funcionários do colégio lhes perguntassem aqueles pequerruchos “abelhudos” como funcionava isso ou aquilo, mais tarde, a própria Secretaria lhes pedia auxílio a eles, alunos datilógrafos (**), que se estavam tornando alunos funcionários, pois ajudavam aos professores de outras disciplinas.

Por vezes os alunos se enganavam, mas, quando descobriam o erro, corrigiam-no.  É o que vemos em nota de um dos jornais do Colégio. (***)




		


(*)  - Este Clube mais tarde teve como responsável o prof. Hélio Mário Xavier, que continuou preparando os meninos com dedicação.


(**)  - Anuário do C.N.F.,  página 70, 1955: - “E  por vezes somos solicitados a colaborar na confecção de apostilas dos nossos professores, ou para bater a máquina ou para ilustrar páginas do trabalho.  Os funcionários da mecanografia, não podem sozinhos, dar conta da imensa tarefa de que são incumbidos.  E nós temos grande satisfação e sentimos orgulho em participar do trabalho”.


(***) – Ano 2 nº 5-1955: - “Errata.  Na seção Pense e Acerte, por lapso de memória, o nosso datilógrafo esqueceu-se de numerar as casas das palavras cruzadas.


Com a solução da criação do Clube de Datilografia, resolvemos não só problemas pertinentes à nossa cadeira, Matemática, como os de outras cadeiras, e, até, da administração do Colégio.

Anos após verificamos que essa atividade extraclasse foi proveitosa para o futuro de alguns alunos, possibilitando-lhes freqüentarem os estudos superiores.  Um dos ex-alunos conseguiu, graças a essa datilografia e a sua experiência no Banco Escolar, emprego em um estabelecimento bancário de sua cidade no interior.


3- Banco Escolar 

Há sempre movimento de dinheiro dentro de um colégio: listas para festas de encerramento, excursões, etc.: importâncias ficam rolando no bolso do aluno, sujeito a [perdê-las. Com o desenvolvimento das atividades extraclasse, aumenta essa movimentação. Os alunos tesoureiros dos clubes ficam com muita responsabilidade . É mais prático descarregar essas obrigações em uma instituição competente e aparelhada para isso: o Banco Escolar. Bem organizado, recebe também depósitos individuais e paga suas retiradas. Observamos que se trata de uma atividade de grande valor educativo.  Dela tiram lições práticas, que servirão toda a vida, não só os alunos funcionários do Banco, com os alunos depositantes. Todos aprendem um verdadeiro serviço bancário, com lançamento em contas correntes, fechamento de caixa, etc.


CAIXA DE DEPÓSITOS DOS ALUNOS DO COLÉGIO NOVA FRIBURGO


Foi uma das atividades mais úteis e interessantes que instituímos. Seus funcionários orgulhavam-se de haver conseguido uma organização 100% perfeita.

Foi preciso organizar uma preparação psicológica para a inovação. Os alunos eram ainda muito pequenos para o exercício de uma atividade tão diferente daquelas a que estavam habituados. As turmas mais adiantadas iam até a 3ª série ginasial, quando iniciamos a preparação desse serviço.

Começamos por prepará-los para as operações contábeis dentro das próprias aulas de Matemática de que dispúnhamos. Apresentávamos motivações com exercícios de vida real, convenientemente escolhidos, principalmente no tocante às operações bancárias.

Transcrevemos um artigo do Aluno Diretor do Banco José Ney Dantas, no jornal do Colégio        “A Natureza”, onde comenta essa preparação e refere-se também ao verdadeiro nome do Banco, com explicação da sigla C.D.A.C.N.F ( usávamos o vocábulo Banco por ser mais prático ) :

 















               


                     O Professor reuniu um grupo de alunos. Os primeiros colaboradores, e discutiram qual seria o
 nome mais adequado que se devia dar a Caixa de Depósitos. Caixa Escolar? “ Mas esse é um título usado nas 
    escolas primárias, com a finalidade de amparo as crianças pobres”, opinou um “mais entendido”.  

                 Pensou-se em Banco. “Esse nome não , disse-nos o professor, porque a palavra Banco dá idéia de 
 Empréstimos com juros, cauções, etc., o que não é a nossa finalidade”.    
                      

Talões e cheques e guias para depósitos
                                                             

		Depois de alguns meses, quando todos já familiarizados com o Banco sua diretoria resolveu substituir as cadernetas pelos cheques e guias de depósitos , por serem mais práticas.(*)   As equipes de alunos-funcionários brilharam novamente.  Cada correntista, ao abrir sua conta, recebia um talão de cheques.  Estes cheques tinham curso interno no Colégio.  Empregados, professores e suas famílias, enfim, quaisquer pessoas podiam receber cheques de aluno, caso precisassem ir  à cidade e não estivesse na hora do expediente bancário.  O mesmo acontecia na cidade:  se um aluno necessitasse demais dinheiro do que havia retirado, não hesitava em passar um cheque ao primeiro conhecido do Colégio que, por acaso, encontrasse.  Todos aceitavam sem pestanejar,  tal era o conceito moral que a organização tinha adquirido.  Raramente aparecia um cheque sem fundos, e quando isso acontecia era devido a natural engano de contas; mas o aluno era chamado, informado ou orientado pela direção do banco.


Guias para depósitos
		- Outro aspecto em que o Banco se impôs:  os depósitos feitos em guia de duas vias:  a primeira era arquivada logo após o lançamento; a segunda, um recibo entregue ao depositante, que, muitas vezes, o mostrava aos pais.
		-Crédito, débitos, saldo, fundos, cheques, depósitos horário de expediente: eram termos bancários que qualquer aluno, mesmo de apenas dez anos, sabia empregar corretamente.
		-Nossos maiores animadores foram os pais dos alunos, que, nos dias de visitas, faziam questão de assistir ao funcionamento do Banco, aumentando, dessa maneira, o número e o valor dos depósitos. O Banco prosseguiu crescendo e, já na 2ª ano de atividades, seu movimento num semestre apresentou os seguintes dados:

		-208 C/C (o Colégio tinha cerca de trezentos alunos naquela época)
		-726 depósitos, no total de Cr$ 91.465,50
		-2027 cheques sacados, no total de Cr$79.618,90.  Embora grande o movimento, a contabilidade precisava estar  sempre em dia; os alunos encerravam o expediente  e o caixa fechava matematicamente certo, de acordo com a escrita.


Matriz e Filial

		Diante do grande movimento, fomos obrigados a abrir uma agência exclusiva  para os aluno do Colegial.  Essa agência funcionou com os alunos Élcio Rocha, Paulo César Vaz e Clóvis Cavalcanti, do Científico, que faziam todo o controle sem intervenção nossa:  apenas uma vez por semana, aos domingos, inspecionávamos a Filial, para ver como “andavam as coisas”, e dávamos um pequeno balanço quinzenal, afixado no quadro de avisos.  Todos se interessavam em acompanhar a situação financeira do Banco.


A equipe de funcionários do Banco


		Os funcionários do Banco trabalhavam, a princípio, sob o sistema de rodízio semanal da equipe (para satisfazer a todos).  Depois que todos os alunos tinham passado pelo serviço, organizávamos uma equipe definitiva, escolhida após cuidadosa observação feita durante as diversas “administrações”.  




(*) – A idéia da introdução de cheques deve-se ao Sr. Francisco Correia Nunes, um dos responsáveis pelo CDACNF.

Uma atividade realizada pelos alunos que se tornou oficial


		O Banco faz parte da vida do Colégio de tal modo, que não mais pode deixar de existir.  Atualmente, ao matricular-se o aluno é obrigado a fazer um depósito inicial de Cr$ 5.000,00 ( cinco mil cruzeiros) para as despesas de cada semestre.
		Ao sairmos do Colégio, há dos anos, passamos a supervisão do Banco ao Sr. José Aquilera, um dos contadores da administração.
		O Banco foi, pois, uma atividade realizada pelos alunos que se tornou oficial no Regimento do C.N.F..


4- Cantina Escolar

		É outra atividade da vida rela que não pode deixar de existir dentro de um Colégio.  Todos dela se utilizam, todos fazem suas pequenas compras cotidianas-material didático:  lápis, borracha, cadernos, etc.; material extraclasse:  postais, envelopes, cartolinas, tintas para cartazes,sanduíches, refrescos, etc.  Para os alunos que nela trabalham representa excelente distração lucrativa.
		Faz-se mister incutir nos alunos que nenhum trabalho honesto, ainda mesmo num, balcão, menospreza ninguém.  (*)  Convém dar, uma “mãozinha”, principalmente nos primeiros dias, para que seus funcionários se sintam à vontade. 
		Quando criamos o bar no Colégio, ajudamos no ato inaugural, aos dois jovens que serviam refrigerantes.  Um visitante, acompanhado de moças, após ser atendido, não reconhecendo que éramos professores, deu-nos um cruzeiro de gorjeta (alunos que nos rodeavam e nos conheciam bem gozaram o espetáculo, aguardando nossa reação);  pegamos a moeda, levantando-a entres os dedos, para que todos pudessem vê-las, piscamos o olho para a garotada, e a pusemos no bolso.  Daí por diante, quebrou-se a possibilidade de qualquer constrangimento que pudesse haver entre os alunos para fazerem certos serviços.



	Pechincha’s Bar

		Havia ainda muitos alunos (principalmente bolsistas) precisando de maior ajuda financeira.  Qualquer quantia, embora mínima, daria para o cinema, o sorvete da namorada, etc.  Os alunos Explicadores percebiam seus vinte cruzeiros por aula.  Ultimamente, os alunos funcionários do Banco também ganhavam para as despesas de domingo.  Mas havia aqueles que não queria ser professores, nem gostavam de serviços burocráticos.  Foi assim que um rapazola, conhecido pela alcunha de Pechinchas (J.C.B.), nortista vivo, desses que chegam de mala às costas, dispostos a tudo, pediu-nos com toda a singeleza:



(*) – Em recente visita aos EE.UU., e à Europa, observamos os serviços feitos por estudantes.  Nos EE.UU.,reparamos que quase todos os serviços nas Universidades são executados pelos alunos.  Esses trabalhos variam desde a ocupação na administração, até trabalhos domésticos:  lavar a louça, pôr a mesa, etc.  Na Europa, em Paris, por exemplo, lêem-se muitos anúncios afixados em Escolas superiores e mesmo nos jornais, oferecendo empregos para ajudar os estudantes.  “Lê Centre Richelieu”, verbi gratia, encarrega-se de tais atividades.  Nos mesmos sentimos de perto o problema, pois trabalhamos em vários desses empregos, quando de uma de nossas estadas na França.
		
          Para estudantes estrangeiros, principalmente quando ainda não dominam a língua, vêem-se comumente anúncios curiosos como estes:  “Farei sortir lê caiem” ou serviço de gansão e copeiro nas repúblicas de estudantes, (Foyer dês etudiants).  Quando já dominam bem o Francês e flama também outros idiomas, trabalham em companhias de turismo.

-	
“Professor, veja se o Sr. inventa um negócio diferente para eu ganhar um dinheirinho. Como o Sr. sabe, agora estou “em love” (sic) aí na cidade, e sem dinheiro não vai, não”.
Era uma manhã de Domingo ensolarado. Assistência derretia-se ao ver um jogo de futebol entre alunos.
-	“Pechincha, por que você não vende qualquer coisa gelada para esse pessoal? Eu lhe ajudo.
-	“Ótimo, professor. O Sr. teve uma grande idéia. Vamos organizar um barco ultramoderno, um bar volante. Pedirei ao Nelson, ao Waldir e ao Amauri que me ajudem e vamos vendendo por aí, tá?” (sic).
No dia seguinte, ele foi à cidade e encomendou os guaranás (o banco financiou), colocou-os na geladeira da cozinha e daí começou o PECHINCH’S AMERICAN BAR, que se desenvolveu, atingindo a organização de um verdadeiro bar. Os alunos ficaram radiantes com esta inovação. Casos idênticos a este sucederam com a venda de postais e envelopes timbrados da Corresp. Internacional.


- . -


CAPÍTULO II


ATIVIDADES LINGÜÍSTICAS


São aquelas que permitem aos alunos maior prática com idiomas, quer estrangeiros, quer o vernáculo.

O idioma é o meio de comunicação e contato com os semelhantes. Sendo o perfeito conhecimento do idioma pátrio necessário ao homem, não é de mais um aprimoramento desse conhecimento através de atividades extraclasse. A era moderna reduziu as distâncias, aproximando os povos pelo intercâmbio de idéias e de conhecimentos. Não basta ao homem moderno apenas o conhecimento da língua pátria: Ele estabelecerá contato com outros povos através das diferentes línguas, no desempenho de suas atividades. 

Assim pensando, em nossa experiência, neste setor, instituímos as seguintes atividades:
 
1.	Serviço de Correspondência Internacional – S.C.I. do C.N.F. 
2.	Clube de Línguas – A Canção da Semana.
3.	Jornais (Clube de Imprensa) a imprensa no C.N.F. 
4.	Idioma Estrangeiro em Outras Disciplinas – Duas experiências.


1 – Serviço de Correspondência Internacional ( S.C.I.)

A correspondência internacional representa, só por si,  excelente movimentação, sobretudo como auxiliar do ensino de línguas vivas de História e Geografia. 

Além do interesse didático, leva os jovens a se conhecerem e verificarem que há entre eles certa afinidade no sentir e pensar, não obstante diferença de língua, costumes e regiões. Tudo isso proporciona relações de amizade, imprimindo novo sentido ao vocábulo estrangeiro, despido do antigo ressaibo de hostilidade. Como se vê, o S.C.I. não só instrui, como educa e forma.

A correspondência pode ser coletiva ou individual.

COLETIVA – Os jovens das primeiras séries não têm capacidade bastante para redigir individualmente, suas cartas em idioma estrangeiro. Convém, neste caso, orientar essa correspondência. Para isso, deve-se dividir a turma em equipes. Cada equipe trabalharia com mapa da cidade donde procedesse a correspondência estrangeira. Documento, postais, folhetos informativos, etc., permitiriam a cada equipe compor álbuns e quadros do país estudado. No estrangeiro se faria o mesmo com o material que enviássemos. 

Mais tarde, organizar-se-ia uma exposição, e o Colégio inteiro se bonificaria nos conhecimentos daí provindos. 

INDIVIDUAL -  Os alunos das séries mais adiantadas já têm condições para corresponder-se individualmente. Daí a possibilidade de organizarem coleções próprias, trocas de selos, etc. É mais interessante que os correspondentes sejam de sexo diferente.


O  S.C.I. do C.N.F.

COMO ORGANIZAMOS O NOSSO S.C.I.

Numa visita à Casa do Estudante do Brasil, com versando com a prestimosa secretária, Srta. Edméa Dias, contou-nos ela que havia recebido inúmeras cartas de estudantes estrangeiros desejosos de se corresponderem com os nossos, pois se interessavam pelo Brasil. Assim que voltamos ao Colégio, fomos de sala em sala e explicamos as vantagens da correspondência internacional, tanto como treino de línguas como para troca de selos, para o Clube Filatélico, etc. Fornecemos alguns endereços aos interessados, orientamos a correspondência coletiva nas primeiras séries, e assim começou a atividade.

No mês seguinte, os alunos fizeram uma pequena estatística do movimento; a relação nominal acusou 31 cartas, sendo quinze recebidas e dezesseis expedidas – resultado bastante satisfatório para o primeiro período. A divulgação desses dados aumentou o interesse entre os alunos.

O movimento cresceu de tal modo, que resolvemos instalar uma caixa especial para coletar as cartas desse tipo, a fim de facilitar e apressar a respectiva expedição aérea.

O S.C.I.  não ficou por aí; foi além. Resolvemos mandar timbrar papel e envelopes aéreos especiais. Para tal estabelecemos em concurso denominado “Prêmio Surpresa”. A melhor sugestão foi apresentada pelo aluno Hélio Nicoletti, com o desenho que vemos anexo.

A CORRESPONDÊNCIA – Os assuntos das cartas eram os mais variados. Assinalamos, como curiosidade, as perguntas que os alunos estrangeiros fizeram sobre a nossa terra, demonstrando conhecê-la por completo. Um dos nossos coligiu algumas perguntas desse tipo. Indagavam se falávamos espanhol, se a capital do Brasil era Friburgo ou Buenos Aires, se não havia perigo de ataque por parte de índios, etc. (*)

Demais disto, um dos professores de francês passou a apontar erros de gramática que os correspondentes estrangeiros cometiam em sua própria língua, o que era natural, pelo fato de ainda serem estudantes. Esse professor também passava trabalhos de tema livre; mas os alunos deviam usara certas expressões, selecionadas nas cartas recebidas da França ou do Canadá. As melhores composições foram publicadas num dos jornais do colégio.

___________
(*) – Mais tarde, quando excursionamos com um grupo de alunos pela Europa, tivemos o prazer de conhecer alguns desses correspondentes estrangeiros que até mesmo de achavam informados de nosso itinerário, graças às cartas e seus colegas brasileiros.

DECORRÊNCIAS NATURAIS DO S.C.I.

O S.C.I., em conseqüência, deu origem a uma pequena agência de correios instalada no pátio coberto, ao lado do banco escolar, onde alunos-funcionários, em horário de expediente determinado, atendiam as partes, recebendo e pesando as cartas, vendendo selos e encaminhando telegramas à agência telegráfica da cidade. (*)

O S.C.I. tomou vulto. Impôs-se a criação de um corpo de alunos tradutores para ajudarem os colegas das primeiras séries. A fotografia dá uma idéia dessa movimentação. 

S.C.I. serviu de modelo para outros colégios. Recebia solicitação no sentido de informar como deveriam proceder para um serviço similar; seus componentes orgulhavam-se disso e informavam com prazer (**).  


2 – Clube de Línguas

O Clube de Línguas é um poderoso auxiliar na aprendizagem nas línguas vivas, sobretudo no que concerne a compreensão pela educação do ouvido, e a conseqüente assimilação para pronúncia. 

Durante as aulas, muitas vezes não pode o professor deter-se diante de cada aluno de per si. Exercita a classe na dicção fazendo as devidas correções; mas o tempo é curto e as aulas em número reduzido. O aperfeiçoamento individual é, portanto,  praticamente impossível.

Através do Clube de Línguas, nas horas de recreio, com discos diversos, cada aluno participante tem oportunidade  de entrar em contato direto com idioma estrangeiro, sem as imposições dos programas curriculares, buscando ele próprio remédio para as sua deficiências específicas e familiarizando-se com locutores variados.



___________
(*) – É curioso assinalar que mantínhamos em um dos cantos do pátio coberto os seguintes serviços: Banco Escolar, Agências de Correios e Telégrafos (nesta funcionava também o S.C.I. com seu serviço de alunos tradutores, venda de selos, postais e envelopes timbrados), Clube de Datilografia, etc. Enfim, nas horas de recreio, ali se concentrava grande número de alunos, num autêntico simulacro da vida civil adulta. Valendo-se dessa concentração, os dirigentes dos clubes escolhiam precisamente aquele local para fixar os avisos e propagandas relativos aos seus clubes mais ou menos de teor seguinte: 

“Votem no Chiquinho para tesoureiro do clube tal”

“A reunião do clube tal será amanhã, no primeiro recreio, com ou sem quorum. – 
Local: Sob o bambual, ao lado da piscina.”

“Aviso do banco: os quotistas do Clube de Tênis que não estiverem quites, receberão a visita 
amável do Serviço de Cobrança”.

Balcões, guichês, avisos, horários, funcionários, clientes, cartazes de propaganda de eleição para os clubes, etc., faziam aquele canto lembrar alguns setores de uma cidade em miniatura; por aí vemos a movimentação que se conseguia dentro do Colégio, dando largas a natural vibração da garotada, ajudando-as a se sentirem felizes, a gostarem da escola e a se prepararem para a vida.

(**) – Assinalemos, por exemplo, uma carta recebida de um ex-aluno nosso, o Braguinha,  que, cursando científico num outro estabelecimento (Colégio Muniz Freire, em Cachoeiro do Itapemirim), resolveu organizar ali um serviço similar, recorrendo à nossa experiência. Foi um prazer que lhe prestamos as necessárias informações. 

O Clube de Língua do C.N.F. – A Canção da Semana (*)

Nos horários de funcionamento do Clube de Línguas, colocávamos na vitrola discos de canções conhecidas. Primeiramente todos ouviam, tentando apenas compreender o sentido das palavras. Depois, no quadro, íamos escrevendo a letra, repetindo-se o disco até que nos fosse possível transcrevê-la toda. Vezes havia em que custávamos a entender uma palavra, por causa da música, mas sempre, depois de algum esforço, éramos compensados. “Não professor, só pode ser tal palavra!” “É o “past tense” de tal verbo!” dizia outro. Era o momento propício para a recordação.

Reproduzidos todos o s verbos, os alunos ficavam radiantes. Copiavam a letra, entusiasmados com a sensação de vitória; em seguida, fazíamos coro como disco, processo magnífico para a educação do ouvido, o entendimento das frases e o apuro da pronúncia.

Nos dias que se seguiam, ouvia-se cantar, pelos corredores e pátios , a Canção da Semana. As primeiras foram: “Let me go, lover”, “Douce France” , “Que rest-t-il de nos amours”, “Revoir Paris”, etc.


3 – Clube de Imprensa

O jornal escolar é uma das primeiras iniciativas extracurriculares que surgem num colégio. Através dele são divulgados todos os acontecimentos escolares, assim como a descoberta de valores novos.  

Felizmente, no Brasil, em quase todos os colégios, vemos surgir desses periódicos. É curioso notar que , em quase todos, a iniciativa parte dos próprios alunos. Nós observamos, também, que geralmente circulam, apenas, alguns números e depois desaparecem. Comumente, a causa é a falta de recursos financeiros; ou a dificuldade da impressão. Um serviço de atividade extraclasse bem organizado oferece infinitos e variadíssimos assuntos para suas colunas.

___________
(*) – A contribuição do Clube de Línguas foi tal, que nos permitiu tentar duas experiências dentro da classe: 
1ª - Ministramos toda a parte de Trigonometria (2º semestre, 2º Clássico, 1957) em Inglês.

Explicamos, de início, que iríamos fazer tal tentativa: por  esse motivo não usaríamos nenhuma apostila (sistema adotado no Colégio. Escreveríamos no quadro, e os alunos, aptos, como estavam, por serem do Clássico e estarem mais ligados ao Clube de Línguas, trabalhariam ao mesmo tempo conosco, comentando a pronúncia e a grafia. Com essa última sugestão, dobrou o interesse. Esse recurso nos permitiu dar todas as aulas de Matemática do referido semestre, sem exceção de uma única, em Inglês. Ao terminarem o Clássico. Dois alunos dessa turma fizeram vestibular para a carreira diplomática. Henrique Valle e Paulo Dirceu Pinheiro, seguem brilhantemente os cursos do Itamarati.

2ª - Procuramos relacionar a Matemática com o Francês. Organizamos um concurso, no qual apresentávamos os problemas selecionados do “bachot” (baccalauréat) francês, onde fornecíamos , inclusive, a data e a cidade onde tinham sido dados. Estabelecemos prêmios e todos os alunos (naturalmente os do Colegial) poderiam concorrer. 

Os  componentes do Clube de Línguas que estavam mais adiantados em Matemática fizeram parte da comissão e julgaram as soluções apresentadas em Francês obrigatoriamente.

Com essas duas experiências, o Clube de Língua , além de suas atividades pertinentes ao seu regulamento, colaborou com a Matemática, em mostrar a todos os alunos que ela é a mesma em qualquer idioma, isto é , ela é universal.

Artigos sobre esta nova atividade encheram as páginas dos jornais do Colégio. Citemos por exemplo, o jornal oficial “A Natureza”  mês         1957, cujo título é “Do you know Mathematics in English” e o artigo “mais uma Bomba”, referindo-se aos problemas em Francês.
Os alunos componentes dos clubes gostam de dar notícias de suas atividades, aumentando, desse modo, também, o número de leitores interessados. Todos querem ver seus artigos, seus nomes, e o que foi programado por seu clube. Entrevistas e reportagens atraem as atenções gerais.

A grande dificuldade no lançamento e manutenção do jornal escolar é a questão financeira. Os que conseguem sobreviver, estribam-se em recursos decorrentes de anúncios das casas comerciais (a propaganda é uma parte importante do jornalismo moderno), sobretudo aquelas mais intimamente ligadas á vida do estudante, como as que fornecem material escolar ou uniforme. Em geral tais estabelecimentos prestigiam a iniciativa dos alunos. Não aconselhamos a venda de jornais, principalmente no começo, porque a venda é pequena e o encalhe pode trazer desânimo aos organizadores e redatores. Aí se exigir uma previsão mais segura e planejamento mais minucioso.


A Imprensa no C.N.F. (*)

Era tal a quantidade de clubes a divulgarem suas atividades, que o jornalismo passou a ser preocupação constante dos alunos. Surgiram em conseqüência, vários competidores, que procuravam intercâmbio com outros colégios nesse setor. Exemplo disso temos no clichê do Monumento à Matemática, impresso no jornal “A Centelha” do Colégio Rui Barbosa. O jornal “Stella” do Ginásio Nossa Senhora das Dores, Irmãs Dorotéias, também divulgava notícias, principalmente solenidades religiosas, dos nossos alunos, que por seu turno publicavam em “A Natureza”, reportagens sobre outros colégios.

Apresentamos algumas seções de maior interesse em “A Natureza”.

“O que vai pelos Clubes”. Notícias escritas pelos respectivos componentes. Ex.: Publicação do Balancete mensal do Banco Escolar, notícias do Serviço de Correspondência Internacional com estatística e nomes dos remetentes, etc.

“Frases célebres”.
“Palavras Cruzadas”.
“A biografia do mês”
“Artigo de um dos alunos da Academia de Letras”. 
“Humorismo”.
“Caricaturas”. 
“Entrevistas”. 
“Esportes” (exclusivamente colegial).
“Notícias da Biblioteca” (estatística com nomes dos maiores leitores). 
“Colaboração de professores” etc.

No C.N.F. tivemos um jornal oficial, “A Natureza”, e dois não oficiais “O Tablóide” e o “Le Petit Courrier”. Nas páginas desses três periódicos ficará gravado para sempre o “Espírito do C.N.F.” vigorante no período a que já nos referimos. 

“A Natureza” foi o jornal oficial do colégio, controlado pelo Clube de Imprensa. Nele ficaram registradas principalmente as atividades extraclassee algumas da classe. Da Coleção que fizemos de seus exemplares, pudemos tirar inúmeros  dados para o presente trabalho.

Sabemos que nossos ex-alunos, hoje universitários, ao lerem este livro, terão muitas recordações de sue tempo de adolescente.


___________
(*) – Orientando, quase sempre, pelo professor Jamil El-Jaick, que não se cansava de afirmar aos redatores: “O Jornal Estudantil nunca deve perder seu cunho literário.”

“O Tablóide” foi um exemplo de jornal auto-suficiente, graças aos anúncios e a sua tiragem. Era dinamicamente dirigido por um jovem da 4ª série, Renato Oswaldo Kamp ajudado por seu colega Sérgio Trindade. O periódico não havia nascido no Colégio. Seu diretor, aluno transferido, trouxera-o consigo, com todo o seu equipamento, inclusive a propaganda de casas comerciais que o ajudavam. 

“Le Petit-Courrier” (*) um grupo de alunos da 4ª série resolveu editar um jornal em Francês. Os trabalhos de classe, muitos sobre temas concernentes a assuntos sugeridos pela Correspondência Internacional, depois de selecionados, eram publicados de preferência nesse jornal.


CLUBE LITERÁRIO


O professor responsável deve estimular a leitura de obras literárias e comentar livros e autores. Disso, muitas vezes, depende em grande parte a freqüência à biblioteca do colégio. Despertar dos associados o cultivo das letras em todos os seus aspectos: simples orações, discursos solenes, saudações festivas, representações teatrais, cultivo da arte declamatória, etc.

Uma sala própria para esta finalidade estimulará sua movimentação, semanalmente, pelo menos. Associados do clube que tenham interesses particulares por um mesmo tema poderão reunir-se em novos grupos, resultando em atividades correlatas. Assim poderá haver o Círculo de Política, de Filosofia, de Teatro, de Poesia, de Estudos Sociais, cujas finalidades específicas serão as exposições de idéias, as realizações de pesquisas, ou simplesmente a aquisição de melhor expressão, dentro de sua especialidade.

Convites a pessoas de renome para se apresentarem no auditório do Clube, despertarão invulgar interesse, pela aproximação do aluno com esses expoentes culturais. Há, mesmo, aqui, no Brasil vários colégios, cujos clubes literários são tão ativos que seus próprios estabelecimentos adquiriram maior notoriedade graças a eles.


ACADEMIA DE LETRAS C.N.F.  (**)


O Clube Literário incentivou o gosto pelas boas obras literárias, e foi além. Despertou nos jovens o desejo de se tornarem escritores. Decorreu, desta idéia a fundação da Academia de Letras do Colégio. Para a escolha de seus componentes, estabeleceu-se um concurso, e os autores dos dez melhores trabalhos passaram a pertencer à Academia e se tornaram “imortais”. 

O C.L. continuou seu  progresso. Algumas obras clássicas foram dramatizadas, em diálogos ou “sketches”. Finalmente conseguiram levar à cena “A Ceia dos Cardeais”. 



CAPÍTULO III


ATIVIDADES DIDÁTICAS


São atividades extraclasse que apresentam  maior ligação com as de classe propriamente ditas. Experimentamos algumas, de tal modo ligadas às de classe, que com elas se confundiram. 


___________
(*) – Orientado pelo professor Euclides Pereira Mendonça. 
(**) – O prof. Jamil El-Jaick foi o idealizador e o impulsionador do Clube Literário e o da Academia de Letras do C.N.F. – O prof. Amaro Nunes continuou orientando-o com o mesmo carinho e entusiasmo.

Consideramos dentro dessas Atividades Didáticas, as seguintes:
1.	Alunos Explicadores
2.	Museus Escolares – O Museu de Ciências do C.N.F.
3.	Biblioteca Escolar
4.	Clube Filatélico 
5.	Confecção de Apostilas – As apostilas de Matemática do C.N.F. (escritas pelos alunos da 4ª série ginasial) 

1 – Alunos Explicadores

Àqueles que apresentam tendências para o magistério, podemos, com certa facilidade, proporcionar oportunidades de desenvolver suas aptidões naturais. Nada nos falta para essa ajuda. Temos o campo de ação, que é a própria escola. Temos as cobaias, que são os próprios colegas de turma ou de turmas inferiores. Várias vantagens advém para ambas as partes: Os explicadores passam a recordar a matéria, ensaiando-se nas lides do magistério, além de perceberem, por aula, uma pequena remuneração; os mais fracos terão assistência nas horas de recreio, por parte dos colegas mais adiantados, capazes de reverem pontos, algumas vezes de maneira mais adequada pelo nível de compreensão.


Alunos Explicadores de Matemática do C.N.F.


Após o grande do êxito dos chamados Alunos Funcionários, todos os jovens queriam trabalhar. Era preciso arranjar outras ocupações. Havia aqueles em que observávamos pendores especiais. Foi, então, que nos surgiu a idéia de organização de equipes de alunos explicadores.

Tomamos para experiência a mesma turma que escrevia apostilas de Matemática. Preparamos alguns alunos dessa turma(principalmente bolsistas) para ministrarem explicações a seus colegas. Essa turma já estava na quarta série. Com professor que os acompanhava desde a 1ªsérie, era-nos fácil saber quais os assuntos em que determinados alunos estavam aptos a ministrar essas explicações.

Transcrevemos o artigo do aluno Carlos Teixeira Leite, 4ªsérie, publicado no jornal “A Natureza” , 1955, no qual ventila o assunto.

“É sempre com muita satisfação que recebemos dos pais dos nosso colegas sugestões no sentido de melhorar ou ampliar esta ou aquela atividade. Já temos assinalado algumas, relativas a determinados setores. Agora surge mais esta sugestão para o nosso empreendimento, isto é que entendamos às outras disciplinas as já famosas Equipes de Alunos Explicadores de Matemática, formadas por colegas da 4ªsérie

A equipe de alunos explicadores esta assim constituída:

Para admissão (frações)             procure o colega   Carlos Ferreira
Para a 1ªsérie                             procure o colega     João Gilberto
Para a 2ªsérie                             procure o colega     Jairo Queiroz
Para a 3ªsérie (Geometria)         procure o colega     Luiz  Carlos Guimarães
Para problemas em geral           procure o colega     Carlos Andrés e Cláudio Veras.

Para a matéria da 3ª série nos assuntos que se referem a operações bancárias (Regra de Três, Percentagem e Juros), procurem Elcio Rocha e Paulo Cezar Vaz, Já que são funcionários do Banco.”  

O aluno deste artigo foi um dos nossos maiores colaboradores. Quando alcançou o Científico, foi um dos que utilizávamos para fazer revisão de matéria, para os colegas de turma, ministrando aulas como verdadeiro mestre. A fotografia apresenta um Aluno Explicador, Elcio Rocha, quartanista, dando aulas particulares a um colega ginasiano, primeiranista.

2 – Museus Escolares

O Museu Escolar é um autêntico centro de estudos. Ali se condiciona uma ambiência cultural, favorável ao desenvolvimento do espírito de pesquisa; ali se fazem conferências, projeções, etc.
 
Há vários tipos de museus escolares:
-	de arte(quadros, gravuras, desenhos, etc.);
-	de artes aplicadas(peças, instrumentos, adornos, utensílios, etc.)
-	de coleções(moedas, selos, etc.);
-	de ciências naturais(coleções de minerais, vegetais, etc.).


O Museu de Ciências Naturais


O Museu de Ciências é fácil de se organizar. Os alunos gostam desse trabalho; além do mais,
 não sai caro. Todos colaboram, trazendo objetos, pedras, insetos, etc. Cabe aos professores de Ciências orientá-los nas arrumações e nas classificações. Não é difícil conseguir, no Brasil, objetos indígenas, por exemplo, em geral muito apreciados pelos alunos.(*)

Podem os professores de Geografia, História e Ciências, com bom entrosamento, coordenar horizontalmente um mesmo assunto, valendo-se com vantagem desse tipo de museu, que, bem aparelhado, oferece recursos de fixação incalculáveis.


O Museu de Ciências do C.N.F.(**)


No C.N.F. , como tínhamos alunos de quase os Estados do Brasil, conseguimos bons exemplares para enriquecer o museu. Desse modo, para o estudo de determinada região brasileira, o museu normal prestava de boa colaboração.  As coleções de insetos e vegetais apresentavam-se satisfatórias, graças ao empenho dos alunos excursionistas.

O mais difícil era selecionar o material que a garotada trazia das matas vizinhas ao colégio, dada a carência de tempo. Não obstante, tudo se fazia a contento, e o museu passava a servir ao ensino de diversas disciplinas.

Atividade que se caracteriza por ser silenciosa e lenta, é ela obra de paciência e desprendimento de professores idealistas. Em nosso colégio, seu orientador a desenvolveu de tal modo, que a tornou um verdadeiro centro de estudos, formou um bom ambiente cultural, ensinou a catalogar, a preparar peças, etc. Atraiu, inclusive, naturalistas de nomeada, que ilustraram os alunos com magníficas conferências sobre as riquezas naturais do Brasil.


3 – Biblioteca Escolar

Qualquer colégio pode e deve organizar sua biblioteca, incluindo um serviço de empréstimos de livros a domicílio. Para seu funcionamento recomenda-se o sistema do Aluno Funcionário, que sobre ser altamente educativo, torna econômica a operação.  De grande proveito, outrossim, são as campanhas dos alunos destinadas ao enriquecimento da biblioteca.  Além da colaboração das famílias e professores, eles podem conseguir apoio da Biblioteca Nacional e Instituto Nacional do Livro.                                      

___________
(*) – Museu do Índio, Rua Mata Machado, 127 – ao lado do Estádio do Maracanã – Rio.  Cujo chefe o abnegado Sr. Nilo Oliveira Velloso, está sempre disposto a prestar informações.
(**) – Sua fundação deve-se ao professor Amilcar Salles. O professor Mário Castillo mais tarde o reorganizou, ampliando-o e orientando-o no sentido de torná-lo um verdadeiro centro de estudos.

A organização de qualquer serviço pertinente a bibliotecas será contraproducente se não lançarmos mão do magnífico e incomparável serviço do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documento, I.B.B.D.

A Biblioteca de Machado de Assis (*)


“Machado de Assis”, em homenagem ao ilustre escritor, foi o nome dado à Biblioteca do C.N.F. – Os alunos freqüentavam-na durante os recreios e em algumas atividades de classe, quando se impunham pesquisas ou trabalho em equipe.

Interessante notar quanto a Biblioteca era procurada, pois, somente no 1ºsemestre de 1954, acusaram-se 1930 empréstimos.

Os registros das obras, os atendimentos aos consulentes, a organização dos fichários, o controle dos empréstimos constituíram as mais importantes tarefas desta atividade.  E isso nada mais do que a própria organização e funcionamento da Biblioteca.  Os Alunos Funcionários, sob a orientação de um bibliotecário, desimcumbiram-se bem deste papel, nas horas disponíveis de recreio.


4 – O Clube Filatélico

Através de coleções, principalmente de selos antigos, são dadas verdadeiras aulas de História e Geografia.  Os alunos aprendem, fixam conhecimentos ou recordam, distraindo-se.  Demais disto, possibilita o estabelecimento de intercâmbio cultural entre estudantes.

Além dessas utilidades, a organização de álbuns forma o respeito à ordem, à limpeza e à estética.


Filatelismo no C.N.F. (**)


O Clube Filatélico originou-se do espírito curioso de alguns alunos, diante da variedade de selos recebidos nas cartas vindas do estrangeiro, graças ao serviço de Correspondência Internacional.  Criado o clube, alguns alunos, que já possuíam coleções em casa, trouxeram-nas para o Colégio.  E a iniciativa tomou impulso.

Promovemos eleições.  Entabulamos intercâmbio com os membros do S.C.I., para a troca de selos estrangeiros.  O mesmo fizemos, em seguida, com outros colecionadores.  Dentro em pouco passávamos a exposições de álbuns, com verdadeiras raridades filatélicas.


5 – Confecção de Apostilas

Houve quem comparasse, professor e aluno a jardineiro e planta.

O jardineiro não pode crescer pela planta, nem pode obrigá-la a desenvolver-se.  Ele cria as condições para que ela cresça e se desenvolva.

Coisa semelhante acontece no magistério.  O professor não ensina: o aluno é quem aprende. O professor apenas estabelece condições para propiciar a aprendizagem, o desenvolvimento, a educação.

___________
(*) – A assistência imprescindível do serviço especializado da Fundação Getúlio Vargas foi decisiva na      organização de nossa Biblioteca.
Ressaltamos a valiosa assistência prestada pelas bibliotecárias D.Ely Corrêa Nunes e D. Helena Carestiato.
(**) – Este Clube sob a orientação dos Profs. Olavo Magno de Carvalho, Alexandre Hatabe e nossa.

“A verdadeira finalidade do professor é ser, cada vez mais, dispensável ao aluno” (Kilpatrick). É  a função da estaca segura à árvore; quando esta cresce tira-se-lhe a estaca. Outro autor disse: - “Os verdadeiros discípulos tornam-se maiores que o mestre”.

As Apostilas de Matemática do C.N.F. (escritas pelos alunos da 4ª série ginasial) 

Assim pensando, procuramos deixar que os alunos tivessem suas próprias iniciativas. Eles não se tomavam parte em toda as atividades extraclasse, idealizando-as algumas vezes, a fazendo-as funcionar, como também, e principalmente, atuavam nas atividades de classe.

O treinamento iniciou-se desde a 1ª série,  quando deixávamos que elaborassem uma das fases do nosso “Plano de Unidade”, que é a Organização da Unidade: nas 2ªs e 3ªs séries, induzimo-los a coligir modelos de provas e exames de admissão às escolas militares às quais alguns se destinavam.(*)

Mais tarde, já na 4ª série, permitimos escrevessem suas próprias apostilas.

Visitando uma tipografia(**), entusiasmaram-se com o que viram, e tiveram a idéia de publicar as apostilas em livro; e assim o fizeram. Para que o trabalho fosse original nos mínimos pormenores, quiseram os alunos-autores que até a capa fosse diferente: estamparam uma vista aérea do Colégio, abrangendo os prédios principais, encimada do título “MATEMÁTICA DE ALUNO PARA ALUNO”.

Parece-nos que nessa conquista culminaram nossas experiências em atividades extraclasse, às quais associamos as de classe, no caso particular aulas de Matemática.

Para estimulá-los mais ainda, prontificamo-nos  a obter de um dos professores do Colégio Pedro II o prefácio para a obra que eles estavam escrevendo. O professor Oldemar Ferreira dos Santos gentilmente atendeu ao nosso pedido, e de sua apreciação pomos aqui em relevo o seguinte trecho:

... “Obra original e de profunda eficiência no campo educativo, atinge em seus efeitos não só os alunos colaboradores, mas representa o melhor estímulo para quantos quartanistas dela fizeram uso, demonstrando-lhes o muito que podem produzir com seus próprios esforços.”



CAPÍTULO IV

ATIVIDADES ARTÍSTICAS

Não raro, deixa de evidenciar-se a capacidade artística de um adolescente, por falta de oportunidade para sua expansão; outras vezes, o sentimento artístico se dilui em atividades dispersas. Bem orientado e graças à oportunidade que a extraclasse pode oferecer, o aluno possuidor daquele sentimento poderá dar vazão a suas sensações artísticas, atuando em clubes criados para alta finalidade. 

___________
(*) – Ao terminarem o ginásio, alguns alunos dessa turma fizeram exame de admissão à carreira militar, principalmente ao Colégio Naval (todos passaram). Citemos os melhores colocados: Carlos Ferreira, Hermes Moreira , Jairo Queiroz, Luiz Fernando Kolkman, Magnus Ildefonso.
(**) – Ver assunto “Estudos da Região”. 

Assim pensando, instituímos as seguintes atividades:
1 – No auditório:
1a – Clube de Teatro – O Clube de Teatro do C.N.F.
1b – Clube de Radiodifusão – A P.R. Chacrinha.
1c -  Clube de Cinema .
2 – Clube de Música.
3 – Conjunto Musical.
4 – Clube de Pintura.
5 – Clube Fotográfico.
6 – Passeios Artísticos.

AO AUDITÓRIO

A nosso ver, o auditório é uma das mais importantes peças do Colégio para as atividades extraclasse. Lá, o aluno adquire desembaraço para apresentar-se em público; na platéia, aprende a externar suas emoções. 

Para levá-lo a libertar-se de suas inibições, contribuem, eficazmente, os clubes de Radiodifusão e de Teatro.

1a. – O Clube de Teatro

O Clube de Teatro, além de proporcionar inúmeras vantagens aos alunos componentes do elenco, oferece, também, aos da platéia, variadíssimo conhecimento cultural, pois são levadas à cena peças escolhidas dos melhores autores. Além das de teatrólogos célebres, temos, também, peças escritas pelos professores. Estas últimas atingem diretamente seus objetivos educacionais, porque são escritas para determina platéia, com vistas à formação dos jovens. Sabemos que força poderosa é o teatro como instrumento de ação na alma dos moços. Na França dão-lhe tanta importância que os “Clube de Parents" levam à cena problemas cotidianos reais da adolescência, como vimos no Lycée Pilot de Sèvres. 


O Clube de Teatro do C.N.F. (*) C.T.

O C.T. chegou a Ter uma pequena tradição. Uma peça era representada no fim de cada período letivo: “Maria Quita”, de Carlos Góis, “A Escola e a Vida” e “Caminhos da Vida”, peças escritas pelos professores do Colégio Euclides Pereira de Mendonça e Ibsem Marques, “O Escravo”, adaptação do libreto da ópera de Carlos Gomes, em verso, por Maurício Barcelos Guimarães, pai de um dos alunos atores. O elenco do C.T. atuava tão bem que recebia convites de outros colégios.

1b. – O Clube de Radiodifusão

Este clube deve ser uma verdadeira estação de estação de rádio dentro do Colégio, com alto-falantes espalhados por suas dependências. De dentro da cabine de “estúdio” se transmitem músicas escolhidas e próprias ao momento; evidentemente, as selecionadas para o despertar não serão as mesmas para as refeições, nem para a hora de dormir. Este clube irradia também as competições esportivas do Colégio.

___________
(*) – O C.T. do .N.F. foi idealizado pelo prof. Euclides Mendonça e teve como grandes animadores o prof. Ibsem Marques e o Sr. Francisco Corre Nunes.
Mais tarde os professores Mário Castillo e Helênio Silva continuaram com a mesma dedicação. 
Quanto a ornamentação, cenário, etc., os alunos faziam-nos sob a orientação dos profs. Oliveira Tognet e Mário Castillo , atual orientador do C.T.

A seus locutores e cronistas esportivos trazem benefícios que seria desnecessário encarecer.

Uma das maiores dificuldades é a constituição e atualização da discoteca. Porém será possível mantê-la sempre em dia com o auxílio dos próprios alunos, com doações ou empréstimos de discos.

A P.R. Chacrinha (*)

No C.N.F., a estação do clube tinha o nome de P.R. Chacrinha. Nos programas de auditório, todos tinham oportunidade de usar o microfone. Em conseqüência, surgiram conjuntos desejosos de prêmios.

A programação era elaborada pelos alunos, e os manuscritos datilografados pelo Clube de Datilografia, para facilitar o trabalho dos locutores e animadores dos programas.

Nos dias de festa, entrevistavam-se os visitantes, envolvidos , muitas vezes, pelo entusiasmo vibrante dos alunos. Assim, insensivelmente, todos tomavam parte ativa no programa.

1c. – O Clube de Cinema 

O Clube de Cinema encarrega-se não só projeção dos filmes, como dos respectivos comentários. As Embaixadas estrangeiras têm um Serviço de Filmes Educativos e de Propaganda e estão sempre dispostas a colaborar, desde que o Clube esteja bem organizado, com um responsável pela conservação do material. Muitas vezes o problema está no transporte. Cabe, então, ao tesoureiro do Clube arrecadar as contribuições e realizar as despesas. A conta corrente em nome do Clube, no Banco Escolar, facilitará a movimentação desse capital.

O Clube do Cinema do C.N.F.

Duas vezes por semana, exibíamos filmes educativos, cujo programa era traçado com bastante antecedência. As Embaixadas forneciam a lista dos filmes disponíveis, dentro de determinado período. Procurávamos encaixar películas que tratassem de uma região da África, por exemplo, quando os professores de Geografia tivessem de abordar o mesmo assunto. Fazíamos comentários antes ou depois da exibição; se antes, era uma boa motivação para o assunto a ser estudado em aula; se depois, ótimo auxiliar da fixação de aprendizagem. De qualquer modo, procurávamos colaborar com os professores da respectiva matéria. Com eles ao nosso lado, aproveitávamos melhor as oportunidades para o ensino.

O Clube de Cinema permitia o ingresso gratuito a todos que, por esse meio, quisessem instruir-se. O cinema colaborava com todas as disciplinas. Tivemos à sua testa um dinâmico entusiasta da sétima arte, o aluno Rui de Lima e Silva, eleito Diretor do Clube, quando ainda estava cursando o Admissão, com apenas dez anos de idade. Este “grande” diretor ia, muitas vezes pessoalmente, às Embaixadas conseguir os filmes.

2 – O Clube de Música 

Evidentemente, o Clube de Música deve ter como uma de suas finalidades despertar o gosto pela boa música. Seus membros podem reunir-se nas horas de recreio, a fim de ouvir música e explicações do mestre que os orienta.

___________
(*) – A P.R. Chacrinha foi fundada e dirigida pelos professores Daniel Vale Ribeiro e Abelardo de Paula Gomes.

O Clube de Música do C.N.F. (*)

Esse Clube de Música foi além. Encarregou-se de organizar o coro dos alunos e até o de professores, porque estes últimos não só orientavam as atividades, como também tomavam parte nelas.

O comparecimento desse coro na vida oficiosa da cidade era constante. A fotografia apresenta o coro dos professores atuando na concha acústica do colégio.

3 – Conjunto Musical 

  Ao ingressarem no colégio, há alunos que já sabem tocar algum instrumento. Além disso conhecem música popular, a simples “batucadazinha”, com pandeiros, bumbos, recorrecos e os manejam com habilidade que poderíamos dizer inata. Fácil será transferir essa noção de ritmo para uma bateria, que pode ser adquirida mediante “campanha de fundos para o conjunto musical”. Depois, com alguns ensaios, podemos deixar que os alunos se encarreguem do mais. Um “conjuntozinho” não pode deixar de existir; ele anima sempre.

O Conjunto Musical Papoula (**)

Esse conjunto foi conseguido do seguinte modo:

O Colégio já possuía o que não se podia chamar ainda de “banda”, mais algo semelhante, que fazia muito barulho nos dias de desfile: tambores, clarins, etc.

Era preciso, entretanto organizar um conjunto adequado para que pudesse apresentar-se no palco, nos “shows” dos programas de auditório e, principalmente, para animar os chás-dançantes.

Havia alunos que, de modo geral, se apresentavam isoladamente; iniciaram-se, assim, pequenos recitais de acordeão, de piano, ou de canto. Tiveram, então, a idéia de se reunirem em um conjunto; conseguiram uma bateria e, dias depois, começavam os ensaios – boleros, sambas, foxes; e eis que os bailes de fim de semana do Colégio tiveram outra animação.

4 – Clube de Pintura

A reprodução de obras célebres constitui um dos melhores meios para a aprendizagem da arte e que mais estimulam seus interessados. Já tivemos ocasião de encontrar em um colégio brasileiro reproduções de nosso museu de Belas Artes que constituem verdadeira riqueza aos olhos de todos. Também tivemos oportunidade de assistir ao aproveitamento artístico de muitos alunos em colégios de Paris, que enviam seus alunos ao Louvre com esse fim. Ficamos, mesmo, impressionados não só pelo número deles, como pela tenra idade da maioria, alguns, até, de apenas, dez anos, talvez.

O Clube, além disso, presta-se para desenvolver e canalizar as tendências artísticas dos alunos, incentivando-lhes a livre expressão. 

O Clube de Pintura do C.N.F. (***)

Geralmente, sob orientação, munidos de pincel e tinta, começavam seus componentes por fazer reproduções de meio ambiente, por estarem mais perto de quem os assistia a cada momento. Mais tarde,   quando
___________
(*) – Organizado  e dirigido pelo prof. J.T. d’Assumpção, responsável pelo ensino de Canto Orfeônico, no C.N.F.
(**) – Deve-se ao prof. Antônio Pedro de Souza Campos a organização do “Conjunto Papoula”
(***) – Idealizado e orientado pelo prof. Almir Coimbra.

já dominavam as tintas, faziam suas “obras primas”, sozinhos, trazendo-as depois para a crítica do mestre.

Esse Clube conseguiu que os sócios fizessem exposições de quadro a óleo e aquarela, obtendo prêmios, até mesmo fora da escola.

A ele estiveram confiados dois concursos que promovemos, denominados “Prêmios Surpresa”.

O primeiro deles foi o desenho para envelopes timbrados, próprios para a Correspondência Internacional; o segundo, o do projeto para a construção do Monumento à Matemática a ser erigido no Colégio.

5 – Clube Fotográfico

Este clube documenta ao movimento de todos os outros; os associados, munidos de suas câmaras, estão sempre presentes para fotografar as festas, as visitas ilustres, os jogos, etc.

Habilita os alunos na parte técnica: cópias, revelações, ampliações; desenvolve-lhes o gosto artístico pelas boas fotografias, que vão figurar em exposições; desperta o tino comercial – compra dos apetrechos indispensáveis e venda das fotografias; prepara o amador e estimula, talvez, um profissional.

O Clube Fotográfico do C.N.F.(*)

Seus sócios aprenderam a revelar e a copiar filmes com perfeição, pois o Clube de boa câmara escura com o material necessário e bem aparelhado laboratório fotográfico.  Além dessa parte puramente técnica, encarregavam-se eles também da venda das fotografias entre os colegas.  Essa venda em grande parte era feita por meio de cheques, como acontecia, aliás, com todo o movimento de dinheiro dentro do colégio – para serem creditados na conta do clube.  Tudo funcionava em perfeita harmonia e os melhores fotógrafos eram os mais careiros.

6 – Passeios Artísticos (**)

Entendemos por passeios artísticos as saídas de grupos de alunos, dentro da mesma cidade, com o objetivo de visitar monumento, museus, praças, etc. Dentro de um museu de arte, por exemplo, as apreciações de seus quadros, esculturas e objetos raros são de grande valor cultural para o jovem.

No Rio, sugerem-se passeios à Quinta da Boa Vista, ao seu Museu, Jardim Botânico, Parque da Cidade, Biblioteca Nacional Escola de Belas Artes, Outeiro da Glória, Convento dos Capuchinhos (onde está sepultado Estácio de Sá e onde se encontram mais duas relíquias históricas ligadas à fundação da cidade de São Sebastião do Rio de janeiro: o marco da fundação da cidade e a imagem de São Sebastião, trazida de Portugal por Estácio de Sá), Museu Histórico, Casa dos Governadores, etc. Nos guias turísticos pode-se obter melhor orientação.


___________
(*) – Fundado e orientado pelo Prof. José Oliveira Tognet.
(**) – Os franceses dão muita atenção a este passeios e o fazem também em forma de curso. Paris, com seus dois mil anos de existência, apresenta material para quase outros tantos anos de estudos, se o pudermos fazer detalhadamente. Citemos três dos que fizemos parte e que são muito concorridos, principalmente por estudantes estrangeiros de todas as partes do mundo:
1 – Curso de Sorbonne.
2 – Curso do “Comite d’Accuel Aux Etudiants Estrangers” – 96, Boulevard Raspail.
3 – Curso da “Alliance Française “ de Paris – Boulevard Raspail (Vie).

Passeios Artísticos em Nova Friburgo


Em Nova Friburgo, procuramos distinguir Passeios Artísticos de Estudo do Meio Social (visitas às indústrias, repartições públicas e casas comerciais), de Excursões Campestres (acampamento ou não, com o objetivo essencial de recreação e esporte) e de Excursão Cultural (cidades históricas dentro ou fora do Brasil).

Para os passeios artísticos tivemos campo limitado, por se tratar de cidade pequena e relativamente nova, pois tem apenas pouco mais de um século de existência. Mesmo, assim, em passeios ao Parque São Clemente pudemos salientar a semelhança de seu traçado com a da Quinta da Boa Vista em São Cristóvão (é a Quinta em miniatura), feito ambos pelo mesmo artista, o francês Glaziou. Dentro desse parque está a casa que pertenceu ao Barão de Nova Friburgo e, mais tarde, a família Guinle; atualmente é sede do Country Club. Nela apreciamos a arquitetura, as pinturas, os móveis. Visitamos outro casarão antigo, atual residência de verão do Governador. Indo aos tradicionais prédios do Colégio Anchieta e das Irmãs Dorotéias, fizemos interessantes estudos.


CAPÍTULO V

ATIVIDADES ESPORTIVAS


Do “bate-bola”, sem organização, no intervalo das aulas, pode surgir um clube esportivo coordenador e orientador dessa energia do adolescente. Deve-se, portanto, aproveitar o desejo dos alunos de praticarem esportes, para criação de atividades extraclasse.

Assim, pensando instituímos as seguintes atividades:

1 – Clube de Esportes.
2- Clube de Tênis.

1 – Clube de Esportes

Este clube é uma atividade extraclasse decorrente das aulas de Educação Física. Os alunos não só têm necessidade de dar vazão às suas energias excedentes, praticando esportes, como, também, gostam de apreciar as disputas intercolegiais. O Clube deve começar pela prática dos esportes mais populares; deve ter orientação de um médico e um professor de Educação Física, para que tudo seja feito cientificamente e dentro das regras esportivas.

Cumpre ao médico zelar pela saúde do adolescente e registrar o histórico biométrico; ao professor de Educação Física cabe a indicação das normas esportivas, aconselhando e intervindo nos momentos oportunos.

Compete ao Clube organizar Olimpíadas Internas e jogos intercolegiais.

O Clube de Esportes do C.N.F.  (*)


Entre os estabelecimentos de ensino secundário de Nova Friburgo, promoveu este clube várias competições esportivas destinadas a congregar estudantes em torno de ideais comuns e no melhor espírito de harmonia, com distribuições de inúmeras taças e medalhas. Instituindo Olimpíadas Internas, dividiu todo o Colégio em três bandeiras – azul, grená e branca – a favor de cujas cores preferidas se empenhavam, em lutas esportivas, alunos, professores e funcionários.

_________
(*) Organizado e orientado pelos professores de Educação Física Olavo Magno de Carvalho e Romeu Lago Guedes, que também idealizaram e lançaram as Olimpíadas Internas, este clube esteve sempre aos cuidados médicos do Dr. Adolfo Ridel Ratisbona.     

 Aos domingos havia maior número de jogos olímpicos. Na parte da manhã, piscina e futebol; à tarde, atletismo; à noite, os comentários. Entusiasticamente colaboravam todos; funcionários idosos, professores “fora de forma” davam maior brilho ao desfile apoteótico da abertura dos jogos Olímpicos, carregando suas bandeiras; todos se movimentavam.

Para conseguir todo este brilhantismo, naturalmente precisavam de dinheiro para a compra de medalhas, taças e material para os desfiles. A fim de fazer face a essas despesas, estabeleceu-se que as inscrições anuais seriam de dez cruzeiros por aluno e cinqüenta para professores e funcionários, como se verifica no “Regulamento Interno das Olimpíadas”. O tesoureiro do Clube depositava estas contribuições no Banco Escolar e retirava-as de conformidade com as necessidades.

2 – Clube de Tênis

O tênis é um esporte que não requer grande extensão de terreno. Seus jogos ao ar livre, seus lances de elegância apaixonam os competidores.

Pode-se iniciar com um paredão para “bate-bolas”, enquanto o Clube não tiver maiores recursos para a construção de uma quadra completa. É a realização por etapas.

O Clube de Tênis do C.N.F.

Para a construção do paredão tivemos de organizar verdadeira Sociedade por Quotas entre os alunos. Foi o mais vivo exemplo de associação de trabalho, desde o braçal ao burocrático.

Vejamos como tudo se passou.

A fundação de um Clube de Tênis era velho sonho do estimado Sr. Francisco Corrêa Nunes, da administração do Colégio, a quem os alunos tratavam por “tio Chico”. Procurado pelos colegiais, aconselhou-os tio Chico a falar-nos sobre o assunto. Por outro lado, alguns alunos já praticavam este esporte fora do colégio, e seus pais queriam que continuassem nos treinos.

Era preciso construir o paredão. Fizemos um orçamento: tijolos, cimento, areia, cal, etc., tudo importava, na época em Cr$ 3.000,00 ( três mil cruzeiros). Como arranjar o dinheiro? Resolvemos estabelecer uma Sociedade por Quotas. Trinta quotistas a cem cruzeiros cada um, cobririam as despesas. Como nem todos quiseram efetuar o pagamento de uma só vez, a quota foi dividida em quatro parcelas de Cr$ 25,00 cada uma. Depois de integralizar sua quota, tornava-se o aluno Sócio Proprietário do Clube. As obras, porém, precisavam ser começadas imediatamente. Mais uma vez o Banco Escolar prestou seu auxílio. Eleita a diretoria, tomou esta imediatamente a responsabilidade de um financiamento do Banco. O aluno tesoureiro, sabendo que havia uma dívida a pagar, no fim de cada semana andava ativo para saldar o compromisso de seu clube perante o Banco Escolar.

A mão-de-obra: os sócios carregavam tijolos, água, etc. Faziam a massa de cimento, “atrapalhavam” aos pedreiros; mas puseram de pé o muro em poucos dias. Nessa altura também estávamos arvoados em pedreiros, em pintores e sujos de cimento e cal até os cabelos.

De fato, o paredão branco encontrava-se de pé, pelo menos até a data desta publicação – é um símbolo. Ele mostra aos visitantes que os nossos jovens, ricos e pobres, bem orientados, além da capacidade de se tornarem bancários, altos funcionários, organizadores de sociedades, etc., não se acanham em colaborar nos serviços mais pesados. Isto prova que nossa juventude pode ser aproveitada em qualquer serviço útil à coletividade. Compete aos professores e pais proporcionar-lhes a oportunidade muitas vezes desejada.





__________
Nota – Embora contássemos com dificuldades de toda ordem para erguer o paredão, tivemos a colaboração do Prof. Amaury Pereira Muniz, responsável na época pelas obras do Colégio, que nos emprestou dois pedreiros.


CAPÍTULO VI

ATIVIDADES RECREATIVAS


1)	Clube Recreativo

São as que realizam, de preferência, no pátio do recreio.

As brincadeiras, durante os recreios, embora aparentemente assistemática, devem obedecer a um planejamento geral. Delas pode o professor orientador tirar interessantes observações – Com a criação de um clube ( Clube Recreativo), imperceptivelmente se pode conduzir a diversões mais sadias e aconselháveis.


O Clube Recreativo do C.N.F.   (*)

O Clube Recreativo visava inicialmente, controlar apenas a s atividades de recreio. Mais tarde, incorporou algumas das que já estavam incluídas no Clube de Esportes, tais como: organização de campeonatos de xadrez, de damas, de pingue-pongue, jogos de botão, etc., acrescentou-se-lhe derivativo de pintar vasos, construir bonecos de arame, etc., idéia essa de mais aceitação entre alunos menores.

2)	Aeromodelismo

Talvez não haja atividade mais proveitosa ao apuro das habilidades e do espírito de paciência do jovem do que a construção de miniaturas de aviões. Com esse trabalho minucioso, os alunos ficam horas absortos à mesa de trabalho. E, depois, exultam de alegria, quando seus aparelhos rasgam o céu do pátio descoberto. Com seus aviões, eles se movimentam, correndo daqui e dali, numa explosão de triunfo compreensível.

O Clube de Aeromodelismo do C.N.F.  (*)

É curioso registrar como surgiu o Clube de Aeromodelismo do CNF.

Citemos “A Natureza” (junho de 1954):

“A coisa surgiu de uma conversa entre o aluno Luiz Hedrck e o Professor Ibsem Marques.

-	Professor, eu tenho uns aeromodelos em casa; poderia traze-los para o Colégio?

-	É claro!

-	Mas precisamos de uma sala.

-	Arranja-se.

-	O Murgel também gosta disso.

-	Façam um clube.

-	Certo?

-	Certo.”


_________
 (*) – Orientado pelo Professor Olavo Magno de Carvalho.
 (**) – Orientado pelo Professor Ibsem Marques



Transcrevemos este diálogo para incentivar a quantos queiram organizar clubes em seus colégios. Verifica-se daí como é fácil fazer funcionar uma dessas atividades,  principalmente quando professores e alunos se acham identificados nos propósitos de educação. (*)

O Clube cresceu. Muita gente queria aprender a montar aviões (o que, de fato é interessante). Os veteranos, no desejo de satisfazer todos os colegas, resolveram dar um verdadeiro Curso de Montagem, através do jornal “O Tablóide”.

O Clube teve seus contratempos, mas a fibra dos alunos não os deixava desanimar. Quando surgia um imprevisto, impedido a exibição, era anunciado o seu adiamento.

Foram feitas exposições e demonstrações com aparelhos a motor. Como sempre, todo o Colégio participou com interesse.


CAPÍTULO VII

ATIVIDADES DE CONTATO COM A NATUREZA


Inegavelmente o contato com a natureza é benéfico ao homem, quer pela melhor oxigenação, quer pela higiene mental, para espairecer dos afazeres diários. Daí ser interessante, na escola, incutir no adolescente o hábito de contato com a natureza, com a realização de atividades agrícolas ou excursões campestres.

Consideramos dentro destas atividades as seguintes:

1 – Clube Agrícola
2 – O Orquidário
3 – Excursões Campestres.

1 – O Clube Agrícola

O Clube Agrícola é um dos clubes que deveriam existir na maioria dos nossos colégios, mesmo no das grandes cidades. A par de suas finalidades propriamente agrícolas, ele auxilia o estudo da Geografia, na parte que diz respeito aos fenômenos do solo, erosão, chuvas, climas, ventos, valor da terra, riquezas minerais e vegetais, meios de transporte, etc.

Além do aspecto útil, o clube diverte, porque agrada aos jovens lidar com as coisas da natureza, sem falarmos nos benefícios salutares que adquirem. Infelizmente, uma grande maioria dos alunos desconhece até mesmo o batidíssimo dilema de Sain Hilaire desfraldado desde o Império, sobre o futuro agrícola do Brasil.
__________
(*) – Os alunos, quando preparados desse modo, organizam até mesmo seus “Clubesinhos” particulares. Citemos um desses que surgiram entre nossos jovens: Como acontece em alguns colégios, o C.N.F., devidamente autorizados pelos pais dos alunos do Curso Colegial, isto é, os maiores de 16 anos, permitia-lhe fumassem em horas e locais determinados ( em locais totalmente isolados). Imprevista associação nasceu entre alunos dos que não tinham aquela autorização. Fundaram clandestinamente o “Clube do Fumo”.

Os professores ao tomarem conhecimento do fato, planejaram um combate eficiente que não envolvesse punição antipática. Assim, criaram o que se chamou a “Campanha contra o Fumo”, autêntica campanha educativa em maior amplitude. Os próprios alunos incumbiram-se da campanha com surpreendentes resultados. Em poucos dias, os componentes do “Clube do Fumo” também dela fizeram parte. Tivemos ocasião de observar que muitos dos alunos que tinha autorização para fumar abandonaram o vício.

Convém, a propósito, lembrar aos mestres que tenham sua atenção voltada para certas atividades clandestinas, que requerem soluções psicológicas adequadas.


O Clube Agrícola do C.N.F.  (*)


Os alunos componentes desse Clube fizeram uma boa hora, um pequeno pomar e criaram galinhas de raça. Os produtos eram vendidos às famílias dos professores e funcionários, que, muitas vezes, se viam na contingência de comer mais verduras do que desejavam, por não conseguirem livrar-se dos “vendedores”.

Agradava contemplar, durante o recreio, a meninada, de ferramenta em punho, lutando contra a terra, divertidos, alegres.

Os canteiros eram sempre verdes. O espetáculo tornava-se mais vivo e atraia a atenção de todos, quando a população do pequeno aviário era aumentada com o nascimento de novos bípedes; quando eram patos ou marrecos, dirigiam-se para o córrego que banhava as dependências do Clube, enquanto a garotada, nas margens, fazia a sua torcida organizada. O recém-nascido vencedor era batizado com um nome de destaque.


2 – O Orquidário

O orquidário, além de ser uma atividade correlata do museu, onde às vezes tem sua gênese, é interessante passatempo; oferece ambiente de repouso, oportunidade para prática de jardinagem e desperta o gosto pela decoração com plantas ornamentais. Das relações das plantas, muitas vezes delicadas, com a luz, a temperatura, a umidade e a terra, um completo conhecimento é adquirido. Ademais, constitui o orquidário ponto de atração dos mais interessantes, fornecendo constante pretexto para visitantes demorarem mais com os filhos.

O Orquidário do C.N.F.  (**)

Este orquidário inicialmente esteve ligado ao Museu Escolar, uma sala cheia de bichos metidos em caixa, onde havia um letreiro com os seguintes dizeres: “Neste Museu também será instalado um orquidário”. Os componentes do futuro Clube não perdiam um só domingo de excursão pelas matas que rodeiam o colégio. Até que, por fim, encontraram uma orquídea. Trouxeram-na com todo carinho. Era de fato uma orquídea, e das raras, assegurou o professor. Daí por diante, embrenhavam-se no mato com o fito exclusivo de encontrarem novas raridades. Em poucos meses, a salinha ficou abarrotada de folhas, flores e bulbos; já era tempo de se libertarem do Museu e constituírem uma atividade à parte. Conseguido o material necessário para a construção do viveiro, os alunos trabalharam, ajudando aos marceneiros e pedreiros, e pintaram o gradeado de madeira e as prateleiras. Substituíram o citado letreiro por outro mais simples “Orquidário do CNF”.

Depois de tudo organizado, corresponderam-se com outros colecionadores para troca de espécimes.






__________
  (*) – Os alunos desse Clube foram, inicialmente, orientados pelo agrônomo Dr. Cinéas Guimarães; mais tarde, o Sr. Melo da Silva os assistiu e, finalmente, o agrônomo Dr. Sarmento ampliou os trabalhos do Clube. Destacam-se os trabalhos dos alunos Marco Aurélio e Antônio Dugim, do Científico e Ginásio, respectivamente.

  (**) – Fundado pelo professor Amilcar Salles.








3 – Excursões Campestres


As Excursões Campestres podem ser próximas ao colégio ou em locais mais distantes, com exigência de pernoite quase sempre em acampamentos. O Clube deve angariar fundos para angariar fundos para a compra de barracas; duas ou três satisfazem, porque esse tipo de excursão é mais aconselhado em grupos pequenos. Uma vez adquiridas, as barracas ficarão como patrimônio do clube e servirão para os anos seguintes, pois são de material resistente. Mais tarde, as despesas serão apenas de passagem e alimentação, que, naturalmente variam de acordo com o local programado.

Essas excursões oferecem oportunidades ao professor de conhecer melhor seus alunos. Ali os jovens se mostram como realmente são: uns, colaboradores, alegres, amigos; outros, egoístas. Por essa razão devem ser feitas, de preferência, no princípio do ano.

Excursão Turma Nobre

A “Turma Nobre” era a turma que tirava no mês as melhores médias em aproveitamento e comportamento. Recebia como prêmio uma excursão acompanhada de seu respectivo professor orientador. Movimentavam-se os detentores do prêmio para a obtenção de orçamento, lista de contribuição reserva nos trens, ônibus ou caminhões. Escalava-se a equipe que se encarregava dos gêneros alimentícios e deveria prever tudo: eram os intendentes. Escolhia-se a equipe dos cozinheiros de campo; as de saúde e higiene zelavam pela limpeza de tudo, começando pela das panelas e terminando pela das barracas.

Das vezes em que a turma sob nossa orientação teve oportunidade de colocar-se como “Turma Nobre”, salientaremos as “excursões prêmios” a Teresópolis, viagem de ônibus (ficamos nos abrigos apropriados que lá existem), Cabo Frio, viagem de caminhão (acampamento na praia), Monerá, viagem de trem ao retiro do Colégio Anchieta (com essa gentileza ofereceram seus Diretores exemplo da colaboração que deve haver ente os colégios), finalmente, à Itaocara , durante as férias, a qual deu origem, mais tarde, ao lançamento de um concurso para a execução de um Monumento à Matemática (Ver: “A Última Capa”).


CAPÍTULO VIII

ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO DA NATUREZA


A vida dos animais e vegetais, o céu, a terra provocam a curiosidade humana desde a primeira infância. Acontece, porém, que as crianças o fazem à sua moda; muitas vezes deixam de reparar o que é, de fato, mais útil e mais importante.

Devemos, pois, orientar as observações, levar os alunos a experiências e permitir que tirem suas conclusões. Tudo dentro de um plano sistematizado, usando para isso até aparelhos a nosso alcance.


1 – Observação no Campo

		Com o Clube Agrícola e com as Excursões Campestres (principalmente acampamentos), tem o professor oportunidade de chamar a atenção dos alunos para inúmeras curiosidades da natureza.

O Teodolito nas aulas de Matemática ao ar livre


		Queremos registrar a experiência de uma turma, com a qual fizemos observações sistemáticas, utilizando-nos de aparelho – o teodolito.

		O fato decorreu de nossas aulas de Matemática, 2º Científico, - 1956 – Trigonometria. Para a parte prática, conseguimos emprestado um teodolito com os engenheiros que faziam o levantamento da estrada Rio-Friburgo. As aulas passaram a se dadas no campo, ao ar livre, e não dentro de quatro paredes; os alunos vibraram com a novidade. Depois que aprenderam o manejo do aparelho, determinaram distâncias entre pontos acessíveis ou não. A motivação continuou, mesmo após o período de aulas. Durante o recreio, pediam o aparelho emprestado e trabalhavam em equipes, medindo tudo. Uns observavam apenas; outros calculavam; um terceiro grupo encarregava-se de olhar as tábuas de funções trigonométricas e de logaritmos, etc. Chegaram ao extremo de medir distâncias entre pára-raios, cumes de dois montes muito distantes, etc. Só houve um jeito de acabar com aquela “febre”: - devolver o aparelho.

		Num teste de verificação da referida matéria, por mais complexo que se apresentasse o problema, todos mostravam aproveitamento total.

		Poderiam trabalhar identicamente os professores de Geografia, Ciências e História Natural. Fariam observações de campo, mesmo que não diretamente ligadas ao assunto em andamento. Embora observações assistemáticas, seriam elas de grande valor.

2 – Observações do Firmamento

		Começamos por levar os alunos a observar no céu as fases da lua, localização de constelações, enfim, tudo que pode ser observado a olho nu. Surgiram em decorrência as coleções de revistas com fotografias de “Atlas”, “Luniks”, “Sputiniks”, - etc.

		Havendo no Colégio uma luneta telescópica, atingirá o clube maior alcance e passa a ter ares científicos; os alunos já se sentem “astrônomos”, já podem desenhar uma Carta Celeste, e fácil será levá-los a serem futuros estudiosos da matéria. Alguns, até quererão ser astronautas. De um modo ou de outro, porém, é sempre o desenvolvimento de mais um campo educativo. Visitas ao observatório completam os conhecimentos destes estudos.

Clube de Astronomia do C.N.F.

		
		Dispunhamos de uma luneta e tínhamos a felicidade de contar com um céu quase sempre límpido. Fizemos um levantamento do “nosso Céu”; estudamos as constelações, as fases da lua e os eclipses, durante o tempo em que o Clube funcionou.

		Depois dos estudos ao ar livre, eram feitos pequenos relatórios – com gráficos ilustrativos.



CAPÍTULO IX

ATIVIDADES RELIGIOSAS


		Infelizmente são lembradas, apenas, no fim dos cursos (missas de formaturas). Temos visto, com mais freqüência, nestes últimos anos, as universidades celebrarem suas formaturas com solenidades rituais das diversas religiões. Alguns colégios leigos não cuidam desses misteres durante o ano, deixando-os ao cuidado dos pais.

		Por vários motivos, entretanto, pessoas há que passam a vida num contato mínimo com a vida religiosa.

		A escola, a melhor trincheira das conquistas da civilização e o grande repositório dos autênticos valores humanos, deve favorecer a ambiência religiosa em suas diferentes manifestações.



1 – Atividades Religiosas no C.N.F.

		Num internato, o ensino e a prática da religião se impõem. Assim agimos no C.N.F. Aos domingos, pela manhã, celebrava-se missa para os católicos (*) realizavam-se cultos para os protestantes (**) e palestras de fundo moral para os demais.

2 – O Clube do Terço

		Os alunos católicos compreenderam que havia necessidade de organizar um pequeno grupo para assumir a responsabilidade de coordenar suas atividades religiosas.

		Organizou-se assim um clube, a que se chamou “Clube do Terço”. (***) Tinha em mira estimular a reza do terço em comum. Encarregava-se também de estabelecer contato com um padre, para as cerimônias e deveres religiosos, e do horário para a sua condução, de guardar e preparar o material para a missa e verificar quais os alunos que iam confessar-se e comungar; as confissões eram feitas aos sábados. Promovia outras solenidades religiosas; foi ele que organizou os preparativos para a recepção a N. S. de Fátima, quando nos visitou.


CAPÍTULO X

ATIVIDADES DE PERMUTAS DE ESTUDANTES


		Ninguém ignora a utilidade das viagens como fator do alargamento dos conhecimentos em geral ou de aperfeiçoamento específico, em particular. Diferentes costumes, novas técnicas, múltiplos pontos de vista, variadas emoções, um sem número de aquisições novas são os impulsionadores da sensibilidade e da inteligência do itinerante.

		Da viagem mais curta à mais longa, todas oferecem benefícios sem conta. Fora do município, fora do Estado, fora do País, fora do continente, todo lugar pode ser lembrado, todo pretexto deve ser aproveitado.

		Convém tratar do assunto em dois tópicos distintos: excursões dentro do país e viagens ao estrangeiro.

1 – Permuta dentro do Brasil

		Em qualquer excursão, há sempre o problema das despesas. Tratando-se, contudo, de colegiais, menos difícil ainda se torna a sua solução. A permuta de estudante é o melhor caminho a seguir. Se um internato do inteiro acertar com outro, localizado em grande cidade, a permuta de um grupo de alunos, o resultado desse problema será mais rápido e eficiente. Para o êxito completo dessa permuta contar-se-á, porém, com a colaboração dos excursionistas.

		 Os estudantes farão sua própria comida, lavarão a roupa e a louça, imbuídos do nosso espírito esportivo do escoteiro. Assim se procede em outros países, e dos mais adiantados.


__________

(*) – Salientamos a zelosa assistência do Capelão, Pe. José Novelli, jesuíta do Colégio Anchieta.

(**) – Dedicação do Pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo, Rev. Emanuel Teixeira, e do Presbítero, Sr. Waldir Bezerra, pai de um dos nossos alunos.

(***) – Sua idealização e orientação deve-se à Professora D. Alba Pereira de Mendonça.
		


		Resta ainda a questão das passagens. Estas também poderiam ser obtidas com redução nas estradas de ferro; e, se houver insistência, até mesmo em empresas de ônibus. O uso de caminhões tem sido a providência mais comum, dada a diferença de custo.

Nossa Experiência em Atividades de Permuta dentro do País


		Fizemos experiências de intercâmbio entre o Colégio Naval e o Colégio Macedo Soares, de Volta Redonda. Promovemos jogos e bailes; e os passeios programados objetivaram interesses técnicos, geográfico e histórico. Em Barbacena, Ouro Preto, Sabará e localidades vizinhas, os alunos tiveram oportunidade de estudar, “in loco”, cenas da história pátria.

		Cremos desnecessário ressaltar os benefícios que tais iniciativas proporcionam aos jovens, além do pondo de vista puramente cultural. O aspecto salutar, a troca de ambiente são de valor incalculável para os estudantes.

		Os pais, por vários motivos, nem sempre podem oferecer essas oportunidades aos filhos. A escola, como ambiente próprio ao pleno desenvolvimento da personalidade do educando, pode suprir essa impossibilidade dos pais.

		As excursões tornam-se mais educativas, quando delas participam familiares dos alunos, pois são um cunho de passeio em família.

2 – Permuta fora do Brasil

		Muitos lucrariam não só os estudantes, mas pessoas já formadas (engenheiros, médicos, economistas, professores, etc.) com estágios ou simples viagens culturais nos estrangeiros; ninguém desfaz nos méritos de quem busca implantar em nosso meio as últimas conquistas da ciência de povos mais adiantados.

		É claro que um empreendimento desses, quando não se consegue uma bolsa, não está ao alcance de todos. É óbvio que as permutas de estudantes solucionariam o problema. Os estrangeiros também teriam oportunidade de visitar-nos: desse modo, tornar-nos-íamos mais conhecidos e admirados no exterior.

		Em França, por exemplo, há colégios com departamentos que tratam exclusivamente dessas trocas dentro e fora do país. Visitamos um que cuida exclusivamente dos intercâmbios com a Inglaterra, e outro, com a Alemanha. Os jovens franceses têm, por isso, oportunidade de conhecer outros países e praticar diversas línguas. Ficam hospedados em grupos, durante as férias, em estabelecimentos de ensino, ou, mesmo, em casas de famílias; nestas últimas, principalmente, se viajam sozinhos.

		PENSAMOS QUE NÓS, DA AMÉRICA LATINA, PODERÍAMOS ENSAIAR O SISTEMA ADOTADO PELAS FAMÍLIAS EUROPÉIAS. ELAS COSTUMAM OFERECER SUAS RESIDÊNCIAS, EM PERMUTA, A JOVENS QUE REGULAM EM IDADE COM SEUS FILHOS.


Nossa Experiência no Exterior

O que já fizemos em prol desse plano, na América e na Europa.

2 – Na América:  Lançamento de um plano de permuta

		Nas férias de 1955, participamos de um grupo de brasileiros que seguia um curso nos EE. UU. Havíamos levado apenas um aluno nosso. Foram convidados pelo “Weman Club “de Lafayete City a falar sobre nossa pátria. Aproveitamos a oportunidade e lançamos a idéia de permutar estudantes daquela cidade americana por colegas de Nova Friburgo. Estávamos convencidos de que essa permuta nos traria imensos benefícios a ambas as partes. Em nossa palestra, salientamos que havíamos levado, apenas, um jovem brasileiro, pois ficaríamos receosos de sobrecarga de responsabilidade. Depois de algumas semanas, entretanto, percebíamos quanto tudo era diferente, dada a segurança de que dispúnhamos. Hoje levaríamos todo o Colégio, se possível, inclusive os professores.


		De regresso ao Brasil, para concretizarmos a idéia, elaboramos um programa (imediatamente aprovado pelo Diretor do Colégio): “Curso de Férias para Professores e Universitários Americanos”. O programa compreendia dois períodos: o primeiro com estudo de Português prático, Geografia, História do Brasil e Música Brasileira; o segundo destinado a excursões pelo país. As aulas seriam dadas em cinco dias da semana; os sábados e domingos ficariam destinados a pequenas excursões.

		Mantivemos correspondência com a International House a “The Cordell Hull Foundation, Association for World Travel Exchange e com o Sr. Governador do Estado de Tenesse. Fomos apoiados, nesse intento, pelo Conselheiro da Nossa Embaixada em Washington, Ministro Henrique Valle.

2b – Na Europa

		Em nosso primeiro estágio no Centre International d’ Études Pedágogiques (França), em janeiro e fevereiro de 1956, lamentávamos a cada momento, que outros patrícios não tivessem tido oportunidade desses estudos. A idéia da permuta voltou a torturar-nos a mente.

		Conversando com nosso colega de estágio, Prof. Jamil El-Jaick (então ocupado em estudos minuciosos no Centre, para organizar um centro similar em Nova Friburgo), (*) animamo-nos a lançar na Europa o nosso plano de permuta, como o fizéssemos na América. Corremos de Seca a Meca, de Herodes a Pilatos, mas, por vários motivos, tudo de frustrava.

		Finalmente, ocorreu-nos a idéia de procurar a própria Diretora do Centre, Mme. Hatinguais, que sempre se mostrara grande amiga de todos os brasileiros. Esclareceu-nos ela que no Centre era imposssível hospedar alunos, por se tratar de uma casa para professores; mas, que lhe escrevêssemos mais tarde sobre isso, pois de prontificava a mostrar-nos um caminho adequado.

		Encorajados por suas palavras, resolvemos organizar, dois anos mais tarde, uma “Excursão Cultural” à Europa. Levamos 32 pessoas, professores e alunos, movimentado cerca de dois milhões de cruzeiros.

		Transcrevemos um artigo de “A Natureza” (jornal escolar do Colégio Nova Friburgo), de dezembro de 1957.


Excursão Cultural à Europa


OUSADA INICIATIVA DE DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS

		No dia 30 deste mês, a bordo do Cabo São Roque, partirá para a Europa o primeiro grupo de excursionistas do Colégio, em visita ao Velho Continente.

		A ‘tornée” durará 74 dias, ou sejam, todo o mês de janeiro, fevereiro inteirinho e metade do mês de março. O itinerário compreenderá, entre outras cidades, as seguintes: Lisboa, Sevilha, Granada, Madri, Barcelona, Canes, Nice, Gênova, Rapalo, Pisa, Roma, Nápoles (Ilha de Cápri), Pompéia, Sorriento, Assis, Florença, Bolonha, Pádua, Veneza, Milão, Zurique, Stuttgart, FrankFurt, Colônia, Bruxelas, Reims, Paris, Bordéus, Vigo e Tenerife.



__________

(*) – Deve-se ao Professor Jamil El-Jaick a idéia da realização e a concretização de um Centro Nacional de Estudos Pedagógicos no Brasil. Quando regressávamos do nosso último estágio no Centro Internacional da França, a bordo, discutimos o assunto. Nosso colega, homem de espírito prático, movimentou-se e encontrou receptividade junto à Fundação Getúlio Vargas para a criação do Centro, graças ao apoio do Ministério da Educação e Cultura, e particularmente ao Diretor da CADES, Prof. José Carlos de Mello e Souza. O Centro funciona em Nova Friburgo.


		Fazemos votos pelo êxito completo da excursão, e concitamos os pretendentes à do ano vindouro que estudem bastante para poderem ir.

		O preço é convidativo: Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) apenas, por pessoa, com tudo incluído.

		Os professores Trotta e Jamil já se comprometeram a organizar outra no fim de 58, talvez compreendendo Estados Unidos e Europa na mesma ‘tournée”.

		De fato, a viagem realizou-se de maneira satisfatória. Um confortável ônibus com janelas panorâmicas esperou-nos em Lisboa, onde desembarcamos. Ficou a nossa disposição durante o tempo em que o grupo permaneceu na Europa. Passávamos em média três dias nas cidades mais importantes, e sempre com um excelente cicerone, que completava as explicações dos professores componentes do grupo.

		Os alunos puderam aprimorar, “in loco”, seus conhecimentos históricos, geográficos e lingüísticos, além de terem uma visão mais ampla e um descortino mais seguro e multiforme de todo o progresso científico ou artístico da Europa.


CAPÍTULO XI


ATIVIDADES DE RELAÇÕES HUMANAS

		As Atividades de Relações Humanas devem merecer cuidado especial de quem orienta um plano de atividades extraclasse.

		As atividades sociais na escola possibilitam ao adolescente a aquisição do desembaraço social. A realização de reuniões, recreativas ou cívicas, ensejam ao adolescente oportunidades para conversação e aprendizado dos princípios de ética social.

		“O homem é um animal em sociedade”; daí a necessidade de conhecer o seio social em que vive, suas obrigações e direitos.

		Visitas a indústrias, casas comerciais, órgãos de administração pública permitem ao futuro homem observar, ao vivo, o funcionamento da estrutura social e, conseqüentemente, prepará-lo para, com melhor compreensão, desempenhar suas funções na sociedade.

		Assim, pensando, instituímos as seguintes atividades: 

1 – Clube Cívico Social
2- Estudo do Meio Social

1 – Clube Cívico Social

		Este Clube deve cuidar das festas no ano letivo, das efeméricas nacionais, das solenidades de encerramento do ano escolar, etc. através da palestra de um professor do colégio, ou conferencista convidado, vão instruindo-se e educando-se os jovens com inúmeros exemplos de dignidade e patriotismo, exaltado nesses dias.

		Os componentes dos Clubes de Teatro, Imprensa, Radiodifusão e Fotográfico serão também coordenados pelo C.C.S., em certas ocasiões.

		Encarrega-se este Clube de convidar as famílias dos alunos e outras escolas para as festinhas (Relações Públicas) e promove exposições em qualquer setor,  ajudando aos demais clubes a exibirem o fruto de seus trabalhos.



O Clube Cívico Social do C.N.F.


O C.C.S, entre nós, valia-se da imprensa falada e escrita do colégio para incentivar as exposições.

Citemos um exemplo de exposição auxiliada pelo referido clube:

A Correspondência Internacional do Colégio recebera carta de uma professora de Túnis (África do Norte), que pedia material do Brasil para uma exposição de Trabalhos Manuais com motivos da América do Sul. Movimentou-se o Clube: fez propaganda e, articulando-se com o professor daquela disciplina, (*) conseguiu uma série de trabalhos dos nossos alunos; dias depois, enviava-os à Casa do Estudante, que os encaminhou a seu destino.

2 – Estudo do Meio Social

		Esta atividade consiste em passeios dos alunos em grupos para estudar o funcionamento das organizações mais importantes: Repartições Públicas, Industriais, Comerciais, etc.

		Na visita a uma seção especializada da prefeitura, pode-se-lhes mostrar como se controla o movimento, e se estudam as necessidades do bairro, onde está localizada a escola, por exemplo; no Fórum, como se realizam casamentos civis, registros de nascimentos, etc. Os alunos podem, também, ver como funciona um Teatro, uma Estação de Rádio ou Televisão, o cinema, a impressão de jornais ou livros. Em suma, há uma série de visitas instrutivas que, bem programadas, ajudam os alunos a saírem da escola com maior visão, facilitando-lhes a integração do meio social. As Escolas Primárias brasileiras o prevêem em seu currículo.

		Em certas visitas, deve o professor, além de outras coisas, chamara a tenção das condições mínimas de higiene, alimentação e segurança no trabalho.

		No estudo do Meio Social, há sempre oportunidade de explorar os bons sentimentos dos jovens, orientando-os na solução com os problemas de nossos semelhantes, e desenvolvendo as “relações humanas”.


O Estudo do Meio Social em Nova Friburgo


		Em Nova Friburgo introduzimos o “Estudo do Meio Social”. Esta cidade, por ser pequena, presta-se com facilidade à execução de um plano para os alunos estudarem todos os seus problemas. Sua população (50.000 habitantes), corresponde mais ou menos à de um subúrbio do Rio. Na praça principal, como em quase toda cidade do interior, ergue-se o prédio da Câmara Municipal, o da Prefeitura ( onde funciona também um serviço do I.B.G.E.), o de alguns Institutos de Aposentadoria e, espalhadas pelos cantos da cidade, escolas em número suficiente em várias indústrias.

		Com dados fornecidos pelo serviço de estatística, poder-se-ia prever as necessidades futuras da cidade. Esse foi o nosso plano.

		No setor da indústria visitamos algumas fábricas e uma tipografia (**). Nesta última os alunos ficaram mais interessados, principalmente os da 4ª série ginasial, pois estavam preocupados em escrever apostilas de Matemática, e ali tiveram a idéia de imprimi-la, em forma de livro. Os alunos autores, mais tarde, iam lá, quase diariamente, ajudar nos trabalhos de composição das chapas e impressão.

___________
 (*) – Prof. De trabalhos manuais do C.N.F. : Prof. José de Oliveira Tonet.

 (**) – Tipografia Carestiato ( Nova Friburgo), dirigida por um estudante também, o jovem Dalton Carestiato, que, com seus técnicos e a ajuda dos alunos, compusera o primeiro livro de Matemática escrito por alunos. Exemplo, talvez, único em todo o mundo.  

CAPÍTULO XII


ATIVIDADES DE LIDERANÇA

		Conforme abordamos na introdução do presente trabalho, estas são, talvez, as mais importantes das atividades extraclasse.

		Normalmente, ao sair da escola secundária, o aluno, ingressará na Faculdade. Mais tarde, ocupará posição de destaque na classe média, ou na alta sociedade, e influirá nos destinos do país, quer desempenhando elevado cargo público, quer participando da administração de poderosas empresas privadas. Deste modo, em muito se beneficiará a coletividade, se a escola secundária contribuir decisivamente para uma boa formação de futuros líderes.

		Outro não é o objetivo deste trabalho. Todas a s atividades aqui explanadas permitiram pesquisar e educar os líderes em potencial. As que chamamos de atividades de liderança propriamente ditas entremostram no presente o futuro destes jovens, quando atingirem a maturidade e ocuparem lugar de destaque na sociedade.

		Assim pensando instituímos as seguintes atividades:

		1 – O Escotismo – O Clube de Escotismo do C.N.F.
		
		2 – Alunos Dirigentes – Alunos Dirigentes do C.N.F.

		3 – Conselho de Alunos – O Conselhinho

		4 – Conselho de Disciplina para Alunos Permanentes – A ALPES.

1 – O Escotismo

		São por demais conhecidas as finalidades do Escotismo.

		Na Europa e na América do Norte o Escotismo está muito mais difundido que entre nós.

		Na França, vimos jovens universitários, vestirem, nos domingos, seus uniformes de escoteiros e saírem em excursão.

		No Escotismo temos uma perfeita escola de formação, que, atraindo os jovens com variados jogos, consegue diverti-los sadiamente e desenvolvê-los física e moralmente.


O Clube de Escotismo do C.N.F.  (*)


		Os nossos jovens não poderiam deixar de pertencer a este movimento internacionalmente conhecido. Logo, começaram a organizar, também, o Clube do Escotismo.

		Iniciou-se o Clube com oito componentes, que, depois de instruídos, passaram a auxiliar e formar novos grupos de 32 escoteiros.

		A formação, o conceito moral e de responsabilidade, que aí adquiriram, permitiu que, mais tarde, os professores os utilizassem como monitores de turmas e alunos dirigentes; mas, ainda: facilitou a formação de que chamávamos de “Espírito do C.N.F. (**) (amor ao colégio), daí nascendo a “autodisciplina, (***) seguida da disciplina consciente” (****) da o máximo de liderança que se poderia desejar daqueles jovens.

_____________

(*) – Fundado pelo Prof. Álvaro Tavares

2 – Alunos Dirigentes

		O colégio pode ter um corpo de “alunos dirigentes”. São alunos escolhidos, de excepcional formação moral, que ajudam a direção da Casa, comandando a atividade nos estudos (*****) livres, no dormitório, no refeitório, enfim, em vários setores da vida diária do estabelecimento. Este espírito de colaboração encontra receptividade no meio em que vivem, quando, do modo geral, nele impera a disciplina.


Os Alunos Dirigentes do C.N.F.

		Em 1955, o então Diretor, Prof. Euclides Pereira Mendonça, confiado na “autodisciplina” reinante entre os alunos, encorajou-se a criar a categoria dos alunos dirigentes. De fato, era muita responsabilidade, para a idade, a que se confiava aqueles jovens. A maioria deles, entretanto, já estava habilitada a ocupar cargos de destaque, porque já havia trabalhado como Alunos Funcionários em vários setores.

		Destacando um exemplo, onde provaram desempenhar bem tais funções, citemos a comemoração do Dia do Professor. Para festejá-lo, nenhum dos mestres moveria uma palha. Entretanto, a festa realizou-se. Elegeram os próprios alunos, o Aluno Diretor, o Aluno Superintendente (que determinara até o cardápio na cozinha), etc. em suma, toda a administração foi ocupada por esses jovens, cuja idade variava entre 11 e 17 anos.

3 – Conselho de Alunos

		É órgão dos alunos. Tem por finalidade organizar, orientar e fazer funcionar suas atividades dentro ou fora do colégio.

		Em mesa redonda, seus membros discutem e resolvem os próprios problemas, e apresenta-os, se necessário, à Direção do Colégio.

		Sabemos que, com o surgimento das atividades extraclasse, os alunos se incumbem de funções não constantes do regimento do colégio; praticam faltas, também, não previstas. Como e onde enquadrá-las para uma devida correção? Urge a criação de um organismo com essa função.


O Conselhinho

É interessante assinalar que no C.N.F., sem que déssemos pela história surgiu um organismo com as funções referidas acima. A iniciativa nasceu, talvez, por influência da própria direção do Colégio, naquela ocasião assessorada por um Conselho de Professores. Este Conselho discutia problemas e anualmente elegia o novo Diretor do Colégio. De 1954 a 1957 foi assim que se procedeu. O Professor Antônio P. S. Campos foi o último diretor que a congregação do C.N.F. elegeu. Desse exemplo democrático surgiu o “Conselhinho”, órgão dos alunos.


_____________

(**) – Dificilmente, no Brasil o ex-aluno retorna ao Colégio para rever os velhos mestres. Mais dificilmente ainda, matricula os filhos nos mesmos estabelecimentos por onde passaram. Pelo contrário, na Europa, nas velhas Universidades, o jovem faz questão de ocupar o mesmo banco escolar usado por seu bisavô. Felizmente já temos entre nós alguns colégios onde podemos observar uma certa tradição. Citemos os colégios Anchieta, São Bento, Militar, Pedro II, etc. A formação de “Espírito de C.N.F. “, que pretendíamos, não só visava amor ao Colégio no presente, mas tradição, também, no futuro.

(***) – Direção do Prof. Euclides.

(****) – Direção do Prof. Campos.

(*****) – Dizemos estudo livre para diferenciar de Estudo Dirigido, sistema adotado no referido Colégio.

Em 1957, sob a direção do Professor Campos, criou-se a “disciplina consciente”.

		Após esta conquista do corpo discente, resolveu a Administração do Colégio, para premiar e estimular os alunos, dar maior atenção às reivindicações do “Conselhinho” – dois de cada turma. Empossada a Diretoria, elaborou esta imediatamente um anteprojeto de regimento interno.

		Havendo um “conselho”, onde tratavam de seus problemas, os alunos conscientes de seus deveres, apresentavam novas idéias, de que se beneficiaria sem tardança.

		Atingiu-se, portanto, o verdadeiro ideal democrático; e o estudo teve maior rendimento. A sensação de bem-estar era geral.


4 – Conselho de Disciplina para Alunos Permanentes

		Em internatos pode acontecer que um grupo de alunos permaneça no colégio durante as férias. Será, então, interessante a organização de um pequeno clube encarregado de coordenar as atividades desses permanecentes.


A ALPES (*)

A “A.L.P.E.S”

		Por sugestão do Professor Jamil El-Jaick, os alunos permanecentes (os que ficavam no Colégio, quando os demais saíam, ou por morarem em cidades distantes ou por serem pobres), reuniram-se em assembléia e fundaram a Associação dos Alunos Permanecentes, que abreviaram para ALPES. Criaram um emblema calcado na simbologia das montanhas com o fito de representar a elevação de seus propósitos, e elaboraram o regimento da entidade. A Associação visava atingir os últimos escalões da autodisciplina e autodeterminação. Os alunos assumiam a direção de suas atividades e elegiam a diretoria com mandato de um ano.  Os horários e programas dos dias vacantes eram elaborados por eles; desde o levantar até o recolher, eles próprios se auto-dirigiam, presidindo um ou mais responsáveis a cada mister. A par da movimentação normal, cuidava-se de amenizar a permanência com sessões recreativas de auditório, pequenas excursões e disputas esportivas. Os que transgrediam normas disciplinares como fumar, ainda quando na cidade eram chamados à responsabilidade pelo Conselho de Disciplina, integrado de cinco alunos. Os transgressores reconheciam o erro cometido e propunham-se a não reincidir nele, quase sempre impondo-se espontaneamente uma ou outra perda de regalia. Era a prática de um procedimento regido por uma consciência esclarecida e reta.




(*) – Esta associação esteve quase sempre presidida pelo aluno Nelson de Araújo Lima, atualmente estudante de Engenharia.

                                                                         


A P Ê N D I C E


		O presente trabalho, além de mostrar a nossa experiência, tem ainda em mira apresentar algumas fontes de informações. O seu principal intento, porém, é encorajar os colegas desejosos de trabalhar neste novo setor da educação.

		Por esse motivo, afora a divulgação do já fizemos, preocupamo-nos em informar a respeito do que se realiza no estrangeiro.



Na França: 

Para demonstrar o interesse que o Governo Francês tem pela atualização da Pedagogia, citemos: 

a)	Le Centre International D’ Études Pédagogiques – Sèvres.

Este Centro, mundialmente conhecido, atualiza e divulga os métodos mais avançados da pedagogia moderna. Seus professores, sempre interessados em transmitir e receber experiências pedagógicas, divulgam os resultados obtidos por mestres experimentados que lá se reúnem em estágios regulares.


b)	“Les Amis de Sèvres”.

 		Informações úteis poderão ser colhidas diretamente no “Bulletin D’ Information et D’ Études Pédagogiques – Les amis de Sèvres”, que é publicado trimestralmente pelo “Centre”.

		Seu endereço é: Rue Léon Journalt, Sèvres (Seine & Oise ) – France.

	
c)	Cahiers Pédagogiques pour l’ Enseignement du Second Degré.


“Estas publicações mensais do “Comité Universitaire d’ Informations Pédagogiques” têm por fim a troca entre os professores, de suas opiniões e experiências pedagógicas, bem como o estudo de problemas sociais e culturais do mundo atual, relativos ao ensino em geral, e ao do 2º grau em particular”.

A sede da referida revista é Lyon; pode-se,porém, obter exemplares, endereçando pedidos ao “Service d’ Edition et de Vente des Publications de l’ Education Nationale (S.E.V.P.E.N.): 13, Rue du Four, Paris (6º).

Aproveitamos o ensejo para citar os capítulos do seu nº 4-5 ano 53-54, que tratam de atividades extraclasse:

1 – Le cadre de la vie escolaire – Les élèves et leur lycéen – La décoration des établissements.

	2 – Les bibliothèques – Bibliothèques pour les élèves des collèges et des lycées.

	3 – Usage des musées, des concerts, du cinéma.

	4 – Clubs de culture ancienne et moderne.

	5 – Education sociale et civique.

	6 – Expositions, groupes dramatiques, chorales.
 
	7 – Voyages – Rurism scolaire – Savoir voyager. La coopérative, Le climat moral.
d)	Musée Pédagogique.

Qualquer informação pedagógica também pode ser obtida no “Musée Pédagogique”, perfeitamente aparelhado para esse fim – Rue d’ Ulm – Quartier Latin.


e)	“Circulaire du 30 Mai 1952”.

Finalmente, confirmando ainda a preocupação que os franceses têm pelas atividades extraclasse, achamos por bem transcrever o “Étude du Milieu” (*) importante item dessa conhecida circular oficial que recomenda tais atividades: 

“Il sera prévu, dans chaque classe de 6è. et de 5è., 18 heures qui seront consacrées, au cours de sorties et de visites, à des exercices d’observation et d’ enquêtes dans l’ environnement de l’enfant, afin d’actualiser davantage l’enseignement, et de lui donner une base documentaire importante.

Ces heures seront réparties par le chef d’établissement entre les professeurs d’une même classe, sur propositions des conseils de classe. Elles seront rétribuées au taux des suppléances éventuelles”.


Dentre as atividades extraclasse observadas em colégios da França, citemos: 

A Sèvres – “Le Club de Géographie”. “Le Club de l’UNESCO” (conferências seguidas de discussões com temas internacionais – ex.: “le boudhisme”); “La Presse”, conferência seguida de visita ao jornal “France-Soir”; e, ainda no mesmo Clube, Le probleme des niveaux de vie dans le monde”. “Les séances de ciné-club”. “Le Club d’astronomie”. “Les Chorales ( anualmente é dado um concerto na Sorbonne pelos alunos dos Liceus).

Acrescentamos ainda o “Centre Audio-visuel de Saint-Cloud e “l’Ecole de Plein Air de Suresnes” onde encontramos também os métodos mais modernos de Pedagogia.



Nos Estados Unidos:

		Os americanos dedicam-se muito as atividades extraclasse – “estra- scholastic”. Muitas escolas têm o “student Council organizations”, para o qual elegem representantes das diversas turmas. Estas organizações preocupam-se em fazer funcionar as várias atividades da escola e preparar melhores cidadãos para a comunidade. Encarregam-se também de revender material escolar aos estudantes. O material entretanto,  é vendido pelo preço do mercado; os lucros são empregados para manter o “student Council”.

		O “Student Council”aprova, em assembléia os programas das atividades nas escolas, tais como limpeza, cuidados com os próprios do Colégio; assegura êxito nas companhas escolares, e toma a responsabilidade de manter a disciplina na escola, preocupando-se em tudo que “é de bom para a escola”.

		Muitas escolas, na América, adotam o sistema de “School Clus”. Geralmente são os seguintes: 

French Clubs, Spanish Clubs, Latin Clubs, Art Clubs, Dram Clubs, Photography Clubs, Atletic Clubs, Journalism Clubs, Engineering Clubs. (**)


____________

(*) – Ver capítulo sob o título “Estudo do Meio Social”.

(**) – Algumas dessas informações são fruto de observações pessoais; outras foram obtidas do Oklahoma Schools, através da nossa Correspondência Internacional. Não temos notícias da existência de um Clube de Português nesta escola. Consolamo-nos, entretanto, em saber que há cerca de sessenta instituições americanas ensinando nosso idioma.
Outros grupos de Clubes: Girl Scouts, Boy Scouts, Campfire Girls, Junior Red Cross.

		Há também atividades como: Vocal Choirs, Instrumental Bands and Orchestras (dão espetáculos para todo o colégio).

		Os estudante norte-americanos agrupam-se em muitas associações de atividades extraclasse. Algumas visam quase exclusivamente a diversões; a maioria, porém, destina-se a prestar à coletividade maiores benefícios com finalidades cívicas mais amplas.

- x.x.x .-

No Brasil – O Instituto Cruzeiro (*)

		É com prazer que assinalamos a existência, por doze anos (1932/1944), no Brasil, de um colégio que se organizou à base das atividades extraclasse.

		No Instituto Cruzeiro, de São Paulo, seu diretor, nosso professor de Didática Geral na Faculdade de Filosofia da antiga Universidade do Distrito Federal, Por. Álvaro Neiva, homem conhecido por seus ideais e capacidade de grandes realizações, organizou e dirigiu com absoluto sucesso aquela modelar casa de educação.

		O prof. Álvaro Neiva organizou vinte setores diferentes, a que chamou de “instituições”, convenientemente entrosadas e abrangendo todos os aspectos da educação do adolescente.

		Cada “instituição” tinha seu dirigente, participante da Congregação Discente, órgão supremo do estabelecimento, sob a presidência do prof. Álvaro Neiva, “Dirigente Geral” do estabelecimento.

		Citemos essas “Instituições”:

1 – Centro de Brasilidade José Bonifácio – Respondia pelo sentido nacionalista da obra e funcionava como um Centro Cívico.

2 – Associação D. Bosco – Administrava o estabelecimento e tinha a seu cargo, entre outros órgãos:  a ) a Biblioteca de Educação João Neiva;  b) o Laboratório de Psicologia Experimental Lourenço Filho;  c) O Museu Pedagógico Marão de Macaúbas.

3 – Núcleo Escoteiro Duque de Caxias – Cuidava do setor disciplinar e da educação moral propriamente dita.

		Na parte que diz respeito à educação intelectual, citemos:

4 – Academia José de Anchieta – Deu ao cultivo das línguas, principalmente a nacional, um aspecto novo.

5 – Centro de Geografia e História Couto de Magalhães – Deu às Ciências Sociais “feições de acentuada realidade”.

6 – Centro de Pesquisas Científicas Oswaldo Cruz – Respondia pelo estudo das Ciências Físico-Naturais.

7 – Centro de Estudos Matemáticos Gomes de Souza – Preocupava-se com o “culto às ciências positivas”.




_____________

(*) – Coleção “Instituto Cruzeiro” – Volume V – Educando Para a Vida. Prof. Álvaro Neiva. Cruzeiro – Estado de São Paulo – 1943.



8 – Biblioteca Barão do Rio Branco – Inscrita como Biblioteca Pública no Instituto Nacional do Livro, tinha a seu cargo todos os trabalhos de secretaria e arquivo do estabelecimento, além dos que lhe eram específicos.

9 – Clube Agrícola Luís Pereira Barreto – Devotado às coisas do solo.

10 – O Banco Joaquim Murtinho – Respondia pela formação econômica dos alunos e funcionava como verdadeira casa de crédito.

11 – A cooperativa Alberto Torres – Ensinava aos adolescentes o alto e nobre sentido da cooperação.

12 – Grêmio Recreativo Instituto Cruzeiro – Visava o aproveitamento salutar das horas de lazer.

13 – Centro de Saúde Miguel Couto – Mantinha um curso de Puericultura para os Bandeirantes maiores.

14 – O Grêmio Esportivo Bandeirante – Correspondia a uma verdadeira agremiação esportiva.

		Na prática dos Trabalhos Manuais citemos: 

15 – A Fábrica de Artefatos Visconde de Mauá.

16 – A oficina de Trabalhos Manuais Femininos Ana Néri.

		Na parte da contribuição artística à Educação: 

17 – O Grêmio Cênico Musical Carlos Gomes (que organizou o orfeão escolar e dava festivais) e,

18 – O Centro de Cultura Artística Pedro Américo (com desenhos, exposições, etc.)

19 – O Grêmio Infantil Rui Barbosa (para as crianças do Curso Primário).

20 – Órgão de Divulgação “O Instituto”  (que completava a série das vinte instituições).

		Para finalizar citemos um trecho do referido volume, página 16:

	“Há na Escola Ativa Direta uma idéia central nova: a de absorção total do currículo pelas “instituições”, que ela não tem por extracurriculares e cujas atividades constituem o seu verdadeiro currículo.

	Para a Escola Ativa Direta, as atividades extracurriculares são o currículo”

		E na página 39, temos ainda: 

	“Realizemos, pois, meus amigos, dentro da noção universal do Trabalho, a escola secundária, de que o Brasil necessita!!!”


NOSSA OPINIÃO FINAL

Do presente livrinho pode o leitor  verificar o que se tem feito em extraclasse no Brasil.

Os exemplos citados comprovam que as atividades extraclasse ajudam, na escola moderna, a preparar melhor o aluno para a vida.

Perguntaríamos: Por que não organizarmos, sem a extensão dos programas atuais, um plano de ensino com base em atividades extraclasse? 

Cremos que o presente relato justifique a pergunta.



A Última Capa



MONUMENTO À MATEMÁTICA

		Os alunos da 2ª série ginasial de 1953 sabiam que no 2º semestre iriam iniciar o estudo da Álgebra. Estavam ansiosos para enfrentar o tal “bicho de sete cabeças”.

		Nas férias que precederam esse período, fizemos, um grupo deles, um passeio à cidade fluminense de Itaocara. Lá encontramos curioso monumento erigido à Matemática (Diga-se de passagem: parece-nos é homenagem única no mundo).

		Procuramos de início explicar aos jovens a arquitetura do monumento; trata-se de pirâmides entrelaçadas.

		Como estávamos interessados em preparar-lhes o espírito para o próximo estudo, que seria o da Álgebra, ressaltamos os nomes dos grandes matemáticos, ali gravados, tais como Diofante, Fermat, Leonardo de Piza, Fancisco Viete e outros, justamente os mais ligados a esse aspecto da Matemática. Finalmente, completando os comentários, referimo-nos à origem do vocábulo Álgebra. Muitas fotografias foram tiradas e os alunos voltaram ao Colégio entusiasmados.



Monumento à Matemática projetado por alunos

		Iniciadas as aulas, os excursionistas narraram o passeio aos colegas. Mostraram-lhes as fotografias e desenharam esquemas no quadro para explicar o curioso do monumento.

		Na capa das primeiras apostilhas que escrevemos sobre o assunto, fizeram questão que houvesse uma ilustração com o esquema do referido monumento.

		Motivados como estavam para o estudo da Matemática, desde a época em  que iniciaram as apostilhas da matéria, mas, sobretudo, depois do passeio a Itaocara, resolveram prestar, também, uma homenagem a esta ciência, de que tanto gostavam, erigindo, no jardim, um Monumento que nos parece seria primeiro, no mundo, projetado por alunos.

		Anos mais tarde, estabeleceram um concurso. Dentre dezenas de projetos apresentados, a comissão composta de professores de Matemática, de Desenho e de componentes do Clube de Pintura escolheu, entre os 86 apresentados, o trabalho do aluno Gilberto Raulino, do 2º científico, em 1955.

		Como se vê na última capa deste trabalho, trata-se de uma bela concepção. Numa face estariam gravados os nomes de matemáticos célebres; em outra, uma homenagem a matemáticos brasileiros; e na terceira (a de dentro), símbolos e fórmulas mais usadas.

		O concurso teve repercussão em todo o meio estudantil da cidade, provocando notícias em jornais de outros colégios. Reproduzimos o clichê que saiu nas páginas de um deles, “A Centelha, do Grêmio Estudantil Rui Barbosa, do Ginásio Municipal de Nova Friburgo, em 1957.



ASS.:  JOAQUIM TROTTA

(Compilado por Mario Capelluto - Ex-aluno 58/61) 



























    
 



 


