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DEDICATÓRIA DO TRADUTOR 

 
Dedico esta singela tradução a todos os interessados em uma educação mais humana; a 
quem acredita que indivíduos são individuais, a quem quer abrir um pouco a cabeça, aos 

curiosos; aos lunáticos, a quem tem força de vontade e aos que acreditam em si e não têm 
medo de fazer. 

Aos generosos 
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INTRODUÇÃO (pelo tradutor). 

Eu sempre tive uma ideia um pouco diferente sobre educação. Pode ser que isto esteja no                
sangue. Johann Heinrich Pestalozzi poderia ter sido meu tio, se eu tivesse nascido há uns               
180 anos.  

Foi depois de me mudar para a Suíça e aprender francês, que tive mais acesso à obra                 
deste antepassado, respeitado pedagogo, estudado em cursos de pedagogia por todo o            
mundo. 

J. H. Pestalozzi descreve em sua Carta de Stans o período em que esteve praticamente               
sozinho implantando sua teoria sobre educação na cidade de Stans, que tinha sido             
violentamente massacrada pela guerra numa época do reforço da Confederação Helvética           
(Suíça), invasões francesas e forte tensão (e batalhas) entre católicos e protestantes, tendo             
como resultado muitas crianças órfãs e muitas famílias reduzidas à situação de miséria. É              
bom lembrar que o inverno rigoroso na Suíça altera o estado psicológico das pessoas de               
uma maneira que no Brasil não estamos acostumados a ver. O inverno, na maior parte do                
Brasil ainda tem sol e calor: no pé dos Alpes a história é outra. 

Eu sempre tive uma vida confortável, mas com algum acesso às camadas menos             
afortunadas da sociedade brasileira. Reconheço, sem julgamento ou preconceito, após          
alguns períodos de convivência bem estreitos e próximos, com laços afetivos fortes e             
enraizados, que a realidade é infelizmente diferente e a solução apenas não é simples              
porque não estamos acostumados a compreender situações pelas quais não passamos e            
temos tendência a achar que todas as pessoas são iguais. De fato são, mas nem sempre                
estão iguais, uma vez que as experiências de vida têm grande influência na nossa análise,               
conhecimento e comportamento perante a vida e suas situações. 

De modo geral, o comportamento de gente que vive em condições severas de             
necessidades básicas é bastante similar, atingindo principalmente sua auto estima e           
generosidade. Nestas situações eu diria, novamente sem preconceito ou julgamento, por           
difícil que seja de acreditar, (não acontece a todos, mas vou generalizar para a escrita e a                 
compreensão ficarem mais claras) muitas pessoas têm comportamentos que se aproximam           
a um estado selvagem. Um certo estado de abandono, auto estima extremamente baixa,             
que podem ser verificados em crianças que não tiveram apoio dos pais, uns órfãos,              
algumas crianças adotadas (muitas abandonadas), principalmente a partir de certa idade;           
refugiados, soldados que voltam da guerra (incrível como ainda existe isso), mendigos e             
ainda alguns outros casos comuns. A situação de abandono tem peso muito grande na              
psicologia humana. 

Não se preocupe, há solução. Mas ela não é fácil, pois exige que estejamos lado a lado,                 
afortunados e miseráveis, disponíveis e dispostos a não julgarmos uns aos outros e a              

 
3 



colaborarmos como irmãos, sendo capazes de respeitar individualmente – e reciprocamente           
– escolhas, gostos e experiências. 

Tenho ainda para mim que a educação tradicional como a conhecemos hoje na maioria das               
escolas tende a colocar as crianças na média. Quem é superior à média faz o mesmo que é                  
pedido aos outros e acaba terminando mais cedo porque tem maior capacidade de             
absorção. Se não for mais estimulado, vai ficar reduzido à média. Quem tem mais              
dificuldade vai ficar com professores particulares e se achando sempre inferior porque            
precisa de mais tempo que os outros para aprender a mesma coisa da mesma maneira.               
Esta criança dificilmente vai alcançar a média por todo o período escolar. Penso que              
deveríamos ensinar de outra maneira ou outro conteúdo, não digo apenas reduzir valores             
em questões de matemática, digo utilizar muito mais elementos práticos, jogos de raciocínio             
e materiais do dia a dia. Também há um pouco disto neste texto, que trata de educação                 
como forma de adquirir conhecimento e experiências humanos. 

Nesta tradução eu mantive em algumas frases um “sotaque” francês porque acho que são              
compreensíveis e fornecem uma leitura um pouco mais rica, por ser inabitual, do sentido da               
frase. 

Em francês, como em alemão, enfant pode ser usado para crianças ou filhos. Pestalozzi              
sempre usava esta palavra, que eu optei por traduzir para crianças, embora ache que ele se                
aproveitava do duplo sentido para criar um ambiente ainda mais familiar. 

Boa leitura 
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PESTALOZZI 

 
Carta a um amigo sobre o período passado em Stans  1

 

Amigo, eis que acordo novamente de meu sonho, que vejo novamente minha obra             
aniquilada e minha força declinante inutilmente dispensada. 

Mas, por mais fraca, por mais infeliz que tenha sido minha experiência, cada coração              
filantrópico terá prazer em se demorar alguns instantes sobre ela e a refletir sobre as razões                
que me convencem que uma feliz posteridade renovará certamente o fio de meus desejos              
onde tive de deixá-los. 

Eu considero toda a revolução a partir de sua origem como uma simples consequência do               
estado de abandono em que tenha sido deixada a natureza humana e eu tenho seu               
desperdício como uma necessidade inevitável para trazer os homens, caídos ao estado            
selvagem, de volta a uma atitude que se reflita em seus atos e necessidades essenciais. 

Sem dar importância à forma política exterior que a massa destas pessoas poderia se dar,               
eu tive algumas ideias trazidas à tona e alguns interesses despertos para ensaiar aqui e ali                
algo de verdadeiramente bom para a humanidade. 

1 N.T. Ele esteve em Stans entre dezembro de 1798 e junho de 1799 
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Foi assim que fiz circular o tanto que pude meus velhos projetos sobre educação da               
população e o depositei em particular, em toda a sua amplitude, nas mãos de Legrand . Ele                 2

não apenas se interessou, julgava como eu que a République tinha absolutamente            3

necessidade de uma transformação completa da educação, como também estava de           
acordo comigo: a formação do povo poderia ter os maiores efeitos possíveis se lhe              
déssemos uma educação completa, perfeita em sua definição, a um número considerável            
de indivíduos escolhidos entre as crianças mais pobres do país, à condição de que estas               
crianças não fossem rasgadas pela educação à sua condição, mas que elas fossem ao              
contrário mais solidamente fortalecidas por ela. 

Eu limitei meus desejos a este ponto de vista. Legrand o favorecia de todas as maneiras.                
Ele o julgava tão importante que me disse um dia: “Se eu tiver que sair de minha posição no                   
estado, eu não o farei antes que você tenha começado sua carreira” 

Como eu expus em detalhes minha ideia de educação pública para os pobres na terceira e                
quarta parte de Léonard e Gertrude (primeira edição) eu não vou retomar o conteúdo. Eu o                4

submeti, com todo o entusiasmo despertado em mim pela proximidade da realização de             
minhas esperanças, ao ministro Stapfer . Ele o abraçou com o calor de um coração nobre               5

que abraça os pontos de vista mais elevados às necessidades essenciais da formação do              
povo. Rengger , ministro do interior, fez o mesmo. 6

Minha intenção era escolher para meu projeto, no território de Zurique ou em Argovie, um               
lugar que, pelas condições de desenvolvimento locais, da indústria, da agricultura e dos             
meios externos da educação, me facilitariam o caminho tanto para manter meu            
estabelecimento como para realizar plenamente seus objetivos. Mas a aflição de Unterwald            7

(em setembro de 1798) definiu o lugar que eu deveria escolher. O governo considerou              
urgente vir em socorro deste distrito e me pediu para fazer desta vez o teste de meu projeto                  
em um lugar que estava verdadeiramente destituído de tudo que pudesse favorecer de             
alguma maneira seu êxito e sucesso. 

2 N.T. Johann Lukas Legrand (1755 - 1836). Na época um dos membros do Directoire Helvetique, 
poder executivo da Suíça entre 1798 e 1802 
3 N.T. Entre 1798 e 1803 a Suíça teve o nome de République Helvétique (República Helvética) 
4 N.T. Romance de Pestalozzi, em alguns volumes, que expõe suas ideias de educação na época.  A 
terceira parte foi publicada em 1785 e a quarta em  1787. 
5 N.T. Philipp Albert Stapfer (1766 - 1840). Político e filósofo suíço, ministro de ciências e artes na 
República Helvética. 
6 N.T. Albrecht Rennger (1764 - 1835) 
7 N.T. Era época da Revolução Francesa, que teve forte influência na Suíça. Era também época do 
movimento reformista na Igreja Católica. Não era momento de paz. A cidade de Stans foi 
violentamente massacrada por tropas francesas que, mesmo não sendo informação exata, vou 
considerar de certa forma como “aliadas” do governo suíço. A população tentou se defender como 
pôde, mas o resultado foi catastrófico: 368 mortos, dos quais 102 mulheres e 25 crianças, numa 
batalha praticamente civil. 
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Eu fui com prazer. Eu esperava encontrar na inocência do país algo para suprir o que lhe                 
faltava e na miséria uma fundação para sua gratidão. Meu ardor por poder um dia ter nas                 
mãos o grande sonho da minha vida me conduziria a começar, se posso dizer assim, no                
limite  dos Alpes sem fogo nem água, desde que eu pudesse apenas começar. 8

O governo me designou como residência o novo edifício do convento de freiras (Ursulinas)              
em Stans. Mas quando cheguei, este estava ainda inacabado e de nenhuma maneira             
apropriado para servir de orfanato a um grande número de crianças. Era preciso, antes de               
tudo, lhe deixar em estado de utilização. Foi por isto que o governo fez tomar as medidas                 
necessárias, e Rengger liderou prodigiosamente com força e energia. De maneira geral, o             
governo fornecia o dinheiro para as instalações necessárias. 

Apesar de toda a boa vontade e todos os apoios, estes trabalhos preparatórios exigiam um               
tempo mínimo para sua realização. Mas a questão de tempo era minoritária perante a              
necessidade que tínhamos de abrigar e educar – sem tempo a perder – esta quantidade de                
crianças, uns abandonados, outros tornados órfãos pelos eventos sangrentos que          
acabavam de acontecer. 

À parte o dinheiro necessário, tudo faltava, e as crianças afluíam antes que nem a cozinha,                
nem os quartos, nem as camas estivessem prontas para lhes receber. Isto perturbou             
consideravelmente o começo da experiência. Durante as primeiras semanas, eu fui           
confinado em um quarto que tinha 2,3 metros quadrados. O ar era insalubre e o mal tempo                 
e a poeira dos trabalhos que enchiam os corredores completavam o desconforto            
perturbador deste início. 

A falta de leitos me obrigava no início a reenviar à noite à suas casas uma parte das                  
crianças pobres. Eles voltavam, então, de manhã cheios de vermes. A maioria das crianças              
estava, quando entrava, em um estado que era a consequência direta da extrema             
degeneração da natureza humana. Muitos chegavam a mim com uma sarna tão profunda             
que andavam com dificuldade; muitos com a cabeça coberta de piolhos; muitos em trapos              
cheios de vermes; muitos estavam magros como esqueletos descarnados, amarelados, os           
olhos cheios de angústias e o rosto carregado de rugas de desconfiança e problemas;              
alguns atrevidos, habituados à mendicância, à hipocrisia e a todo tipo de falsidade; outros              
pressionados pela miséria, resignados, mas desconfiados, insensíveis e ferozes. Entre eles,           
algumas crianças deterioradas que viviam antes em uma felicidade relativa que,           
pretensiosos, uniam-se entre si e manifestavam o desprezo pelos filhos de mendigos e de              
famílias pobres. Eles não se sentiam bem nesta nova igualdade e o regime dos pobres,               
como estava estabelecido, não estava de acordo com seus antigos modos de vida e não               
correspondia, como consequência, a seus desejos. Indolência e inação, falta de exercício            
das faculdades intelectuais e ainda de aptidões físicas, este era o caso geral. Dificilmente              

8 N.T. Stans fica bem na base dos Alpes, no sopé, mas não no topo como o original pode sugerir. 
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uma criança entre dez conhecia o alfabeto. Outros conhecimentos escolares ou elementos            
essenciais da educação estavam ainda mais fora de questão. 

A ausência de instrução escolar era, por outro lado, justamente o que me incomodava              
menos, confiante de que as forças da natureza humana Deus igualmente as depositou nas              
crianças mais pobres e mais abandonadas. Não apenas eu tinha aprendido havia já muito              
tempo, por experiência própria anterior que a natureza faz desenvolver no meio da lama da               
estupidez, da selvageria e da ruína, as disposições e as aptidões mais sublimes, mas eu via                
igualmente entre minhas crianças esta força da natureza surgir de todas as partes em meio               
à grosseria. Eu sabia a que ponto a miséria e as necessidades da existência contribuem a                
tornar mais clara ao homem as relações essenciais, a desenvolver em si o bom senso e um                 
julgamento são e a despertar as forças que parecem cobertas de sujeira nas profundezas              
de seu ser, mas que, uma vez purificadas da lama que lhes cerca, resplandecem num brilho                
puro. Era isto o que eu queria fazer. Eu queria lhes liberar dessa lama para os transplantar                 
a um ambiente e uma condição doméstica simples, mas limpa. Eu tinha certeza de que isto                
seria suficiente para que se tornasse visível o melhor de seu espírito e de sua força de                 
ação, e para que eles manifestassem uma espontaneidade sobre tudo o que pudesse             
satisfazer o espírito e falar ao coração em seu movimento mais íntimo. 

Eu via, portanto, meus desejos cumpridos e eu estava convencido de que meu coração              
mudaria o estado de minhas crianças rápido como o sol da primavera muda o solo               
endurecido do inverno. 

Eu não me enganei: antes mesmo que o sol da primavera tivesse derretido a neve de                
nossas montanhas, não reconhecíamos mais minhas crianças. 

Mas não quero ir rápido demais. Amigo, eu quero te fazer assistir ao crescimento de minha                
planta como acontecia a mim mesmo com frequência de contemplar ao fim da tarde a               
abóbora que crescia rapidamente num canto de minha casa. Mas eu também não vou              
esconder os vermes que frequentemente roíam as folhas, e às vezes também o coração. 

Sozinho, além de uma mulher que se ocupava da limpeza, sem ajuda, tanto para o               
ensinamento das crianças como para a manutenção da casa, eu me apresentei a eles e abri                
meu instituto. Eu queria estar só e era absolutamente o que eu precisava para atingir meu                
objetivo. Não existia pessoa sobre esta terra que tivesse desejado entrar na visão que eu               
tinha sobre ensinamentos e sobre a maneira de conduzir as crianças. Eu igualmente não              
conhecia quase ninguém na época que o pudesse fazer. Os homens ao quais eu poderia               
me associar, quanto mais eram instruídos e cultos, menos me compreendiam e mais se              
mostravam incapazes de abraçar, mesmo que teoricamente, os pontos de partida aos quais             
eu procurava voltar. Toda a marcha de suas ideias sobre organização, sobre as             
necessidades da empresa, etc., eram completamente estranhas ao meu ponto de vista. Mas             
o que mais despertava sua oposição era a ideia da possibilidade de sua realização, de não                
utilizar como meio de formação nenhuma técnica artificial, mas apenas a natureza presente             
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no ambiente das crianças, suas necessidades diárias e sua atividade estando sempre            
atentos. 

E foi sobre esta ideia que que eu fundei inteiramente a realização de minha empreitada. Era                
igualmente o centro a que se ligavam vários outros pontos de vista e a partir do qual, por                  
assim dizer, eles se desenvolviam. 

Os professores formados, portanto, não me seriam de valia alguma. De gente rústica e sem               
formação, naturalmente, só se podia esperar menos. Eu não tinha nenhum fio condutor             
definido e seguro a dar nas mãos de um colaborador e nenhuma vantagem de realização               
efetiva, objeto de observação que pudesse ilustrar minha ideia e minha marcha a seguir.              
Eu, quisesse ou não, precisaria primeiro erguer eu mesmo uma realização e, através             
daquilo que eu realizasse e empreendesse, deixar claro o essencial de minhas ideias, antes              
mesmo de poder contar com um apoio externo a este respeito. Nenhum homem poderia,              
dada a situação em que eu me encontrava, me ajudar com o essencial. Era-me preciso               
ajudar-me a mim mesmo. 

Minha convicção e o objetivo que eu cultivava fundiam-se, tornando-se únicos. 

Na verdade eu queria provar, por minha experiência, que as vantagens apresentadas pela             
educação doméstica deviam ser imitadas pela educação pública, e que esta não tem valor              
para o gênero humano se não na medida em que imita a primeira. 

Ensinar sem agarrar, em toda a sua amplitude, o espírito que demanda a educação dos               
homens e sem construir este ensinamento sobre a totalidade viva das relações domésticas             
não conduz muito mais longe, a meus olhos, que a um método limpo para murchar               
artificialmente nossa espécie. 

Toda boa educação do homem exige que o olho da mãe possa, dia após dia, hora após                 
hora, ler com segurança todas as mudanças que se produzem na alma de sua criança, em                
seus olhos, em sua boca e em seu rosto. 

Ela exige essencialmente que a força do educador não seja outra coisa que a força de um                 
pai, animada pela presença de todas as circunstâncias da vida doméstica. 

Foi em cima disto que eu construí. Desde a manhãzinha até tarde da noite, era preciso que                 
as crianças vissem a cada instante sobre meu rosto e lessem em meus lábios que meu                
coração estava ligado a eles, que o bom humor deles era meu bom humor, sua alegria,                
minha alegria. 

O homem quer espontaneamente o bem, a criança lhe oferece com prazer um ouvido              
atento; mas ela não o quer por ti, mestre, ela não o quer por ti, educador, ela quer por ela                    
mesma. O bem a que tu queres levá-lo não deve ser um capricho de teu humor ou de tua                   
paixão, ele deve ser bom em si mesmo de acordo com sua natureza, ele deve parecer bom                 
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aos olhos da criança também. Esta deve sentir a necessidade de teu desejo em função de                
sua situação e de suas necessidades, e isto antes mesmo que ela queira por si mesma este                 
conhecimento. 

Tudo o que traga amabilidade ela quer. Tudo o que lhe honre, ela quer. Tudo o que                 
desperte nela grandes expectativas, ela quer. Tudo o que produza nela forças, tudo que a               
faça dizer: “Eu sou capaz”, ela quer. 

Mas este desejo não é produzido por palavras: ele é produzido pelas diferentes maneiras              
com as quais nos ocupamos das crianças, pelos sentimentos e forças que os cuidados a               
que são submetidas fazem despertar nelas. As palavras não fornecem o conhecimento em             
si, fornecem apenas uma visão clara e a consciência deste. 

Antes de tudo, eu queria, e me era preciso procurar e conquistar, a confiança das crianças e                 
sua afeição. Se eu conseguisse, certamente poderia esperar ver todo o resto fluir por si               
mesmo. Mas, caro amigo, pense na minha situação, na atmosfera que reinava entre o povo               
e nas crianças, e você sentirá, então, os obstáculos que eu tinha de vencer. 

Este infeliz país tinha experimentado, pelo fogo e pela espada, todos os horrores da              9

guerra. O povo, em sua maioria, abominou a nova constituição, estava amargurado contra o              
governo, e considerava mesmo sua ajuda como suspeita. Seu caráter naturalmente           
melancólico o levava a se voltar contra toda novidade estrangeira para se agarrar a uma               
obstinação amarga e desconfiada a tudo o que constituía seu antigo estado, por mais              
miserável que fosse. 

Eu me tinha no meio deles como uma criatura desta nova ordem que eles execravam. Se                
não como seu instrumento, ao menos como um meio colocado nas mãos de homens, que               
de uma parte eles associavam ao pensamento de sua infelicidade e, de outra parte, suas               
ideias, seus desejos e seus prejulgamentos, em total oposição aos deles, não poderiam de              
modo algum satisfazê-los. Esta desconfiança política era ainda reforçada por uma           
desconfiança religiosa tão forte quanto. Consideravam-me como um herege que, enquanto           
fazia algum bem às crianças, colocava, no entanto, a salvação de suas almas em perigo.               
Estas pessoas não tinham jamais visto um reformado ocupar em sua região uma função              10

pública, muito menos vivendo no meio deles e fazendo o trabalho de educador e instrutor de                
seus filhos; e a época favorecia a desconfiança religiosa estreitamente associada aos            
medos, às hesitações e algumas vezes à hipocrisia política que estava então, mais do que               
nunca, na ordem do dia de Stans. 

9N.T. Pays pode ser traduzido por região ou estado, mas na Europa, pequenas regiões se 
comportavam (e ainda hoje se comportam) como verdadeiros países independentes com 
características próprias. Aqui, refere-se ao cantão de Unterwald e à guerra que levou ao quase 
aniquilamento de Stans. 
10N.T. O centro do movimento reformista da Igreja Católica foi na Suíça, que ficou bem dividida. 

 
10 



Imagine, meu amigo, esta atmosfera que reinava entre o povo, minha força tão pouco              
imponente e minha situação. Veja a que eu devia estar pessoalmente e quase publicamente              
exposto e qual o grau de bondade me era preciso provar nestas circunstâncias, mesmo              
entre o povo, para poder prosseguir meu caminho apesar dos obstáculos. 

Contudo, tão difícil e esmagadora que tenha sido para mim a falta de ajuda, esta situação                
era mais que favorável aos objetivos interiores de minha empreitada. Ela me obrigava a ser,               
para minhas crianças, tudo a todos. Eu estava, desde a manhã até a noite, praticamente só                
no meio deles. Tudo que acontecia de bem a eles, tanto ao corpo quanto à mente, vinha de                  
minha mão. Cada ajuda, cada socorro na aflição, cada lição que eles recebiam, vinham              
diretamente de mim. Minha mão repousava em suas mãos, meu olhar pousava em seus              
olhares. 

Minhas lágrimas fluíam com as deles e meu sorriso acompanhava os seus. Eles estavam              
fora do mundo, eles estavam fora de Stans, eles estavam perto de mim, e eu estava perto                 
deles. A sopa deles era a minha, a bebida deles a minha bebida. Eu não tinha nada, eu não                   
tinha nem família, nem amigos, nem empregados em volta de mim, eu tinha apenas a eles.                
Se eles estivessem em boa saúde, eu me tinha de pé ao meio deles. Se estivessem                
doentes, eu estava à sua cabeceira. Eu dormia no meio deles. De noite, eu era o último a ir                   
para cama, de manhã o primeiro a me levantar. Quando eles estavam deitados, eu rezava               
ainda com eles e lhes instruía até que dormissem: eles queriam assim. Exposto a todo               
instante aos perigos redobrados de um contágio, eu me empregava a lutar contra a falta de                
higiene quase invencível de suas roupas e de suas pessoas em si. Era verdadeiramente a               
única maneira possível de me ligar pouco a pouco às crianças, e alguns o fizeram tão                
estreita e profundamente que suportaram a contrariedade de seus pais e seus amigos             
quando os ouviam falar absurdos e desprezos sobre mim. Eles sentiam que as opiniões              
eram injustas a meu respeito e eu ousaria dizer que me amavam ainda mais por causa                
disto. Mas de que adianta que os filhotes de passarinho em seu ninho amem sua mãe se a                  
ave de rapina, que os ameaça a todos de morte, faz planar a cada dia toda a sua potência                   
sobre seus lares? 

O primeiro efeito deste princípio e desta ação ficou longe de satisfazer a todos, e nem                
poderia. As crianças não acreditavam assim facilmente em meu amor. Acostumados ao            
ócio, a uma vida sem regras nem limites, a comportamentos selvagens e prazeres             
desordenados, enganados em suas esperanças de serem nutridos sem precisar fazer nada,            
como era costume nos conventos, alguns começaram cedo a reclamar que estavam            
entediados e não queriam permanecer. Muitas pessoas falavam de uma febre que se             
apropria das crianças uma vez que os mantemos ocupados o dia todo a aprender. Esta               
atmosfera pesada dos primeiros meses foi ainda consideravelmente agravada pelo fato de            
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que a mudança completa de seu regime de vida, os rigores da estação e a frieza úmida                 11

dos corredores do convento contribuíram para deixar doentes muitas crianças. Uma tosse            
que me inquietava se desenvolveu rápido e uma febre maligna, que reinava por todo o país,                
colocou logo várias crianças de cama. 

Esta febre começava sempre por vômitos, mas estes também eram provocados, sem            
acessos de febre, pela simples mudança de alimentação. Atribuía-se, de maneira geral, à             
má qualidade dos alimentos aquilo que era – e o resultado feliz mostrou a evidência – uma                 
consequência do conjunto das circunstâncias mencionadas. No entanto, nenhuma das          
crianças faleceu. 

Logo tornou-se perfeitamente claro que o mal-estar de muitas crianças foi devido à             
alimentação, mas que o fato na realidade era bom para sua saúde. Esta foi uma experiência                
curiosa. As crianças tinham começado a consumir sopa de aveia, ao que o povo atribuía, de                
maneira geral, a tosse persistente. No final, era verdade, mas não no sentido em que o                
povo falava, desta aveia como um alimento miserável. Era a constituição das crianças que              
estava profundamente alterada pela má qualidade da comida que eles tinham           
anteriormente. Aqueles que estavam em boa saúde prosperaram desde o começo, mas            
logo este também foi o caso dos que estavam desnutridos e fracos. Desde o retorno da                
primavera, as crianças floresceram de uma maneira geral e impressionante; não apenas            
seu crescimento, mas também a sua cor se modificou visivelmente, rapidamente e de uma              
maneira que os homens desenvolvem apenas depois de curas que conduzem ao bem. Era              
bem verdade que os presbíteros e as personalidades que os tinham visto há algum tempo               
diziam em única voz que não reconheciam mais as crianças, de tanto que seu rosto tinha                
melhorado. 

O estado doentio de vários se prolongou contudo por bastante tempo e foi ainda agravado               
pela influência dos pais: “Meu pobre filho, como você parece infeliz! Eu poderia cuidar de               
você tão bem como aqui, volte pra casa!”, eis o que diziam em alta voz na frente de todas                   
as crianças, ao entrar na sala, as mães habituadas a mendigar de porta em porta com seu                 
primogênito. Domingo, pra mim, era o pior naquela época, um dia assustador. Via-se chegar              
em multidões as mães deste tipo, pais, irmãos e irmãs, eles atraíam as crianças para a rua                 
e por todos os cantos da casa, falavam com eles a maior parte do tempo com os olhos                  
cheios de lágrimas; as crianças se metiam igualmente a chorar, caídas na armadilha.             
Durante meses, não se passou um domingo sem que várias crianças me fossem retiradas;              
mas outras chegavam sem cessar. Era como um pombal, assim que uma voava, outra              
chegava. 

Pode-se imaginar as consequências destas partidas e chegadas frequentes para um           
estabelecimento assim em seu início. 

11N.T. Vale lembrar que o inverno era ainda mais frio e longo naquela época quando não havia as 
roupas e o sistema de aquecimento de hoje. 
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Pais e filhos pensavam logo que me faziam um favor pessoal ficando. Muitos deles se               
informavam, com os capuchinhos e em outros lugares, se eu realmente não tinha mais              
nenhum outro modo de subsistência, uma vez que eu queria tanto conservar as crianças.              
Estas pessoas estavam comumente persuadidas de que somente a miséria me faria pegar             
esta dura tarefa e este prejulgamento as conduzia a manifestar um comportamento            
completamente sem cerimônia no meu espaço.  

Alguns vinham mesmo me exigir uma esmola, se eles eram obrigados a deixar seus filhos,               
considerando que seria para eles uma perda enorme nos ganhos se os filhos não              
estivessem ao seu lado quando iam mendigar. Alguns outros, com chapéu ainda na cabeça,              
consentiam em tentar por alguns dias. Outros queriam me ditar condições e me prescrever              
quantas vezes eu deveria deixar seus filhos voltarem para casa. 

Assim passaram-se os meses antes que eu tivesse a alegria de ver um pai ou uma mãe me                  
apertar a mão com os olhos radiantes de gratidão. As crianças foram mais rápidas. Àquela               
época, eu vi chorarem alguns porque seus pais entravam e saíam sem me cumprimentar e               
mesmo a me ignorar. Muitos se sentiam felizes e, ao que dissesse a mãe eles respondiam:                
“Estou melhor que em casa”. Quando eu conversava com eles à sós, eles me contavam de                
bom grado como eram infelizes; uns que tinham que conviver quotidianamente no meio de              
disputas e querelas, sem ter jamais um instante de calma e alegria; outros que não               
recebiam nem sopa nem pão por dias; outros ainda como eram perseguidos por uma              
madrasta e apanhavam injusta e diariamente. Eram justamente estas crianças que partiam            
no dia seguinte com suas mães. 

Alguns em revanche – e em grande número – perceberam logo que comigo poderiam              
aprender alguma coisa e se tornar algo e continuaram na união e no zelo que haviam                
manifestado desde o início. Não se precisou de muito tempo para que estes manifestassem              
uma ligação profunda, um impulso tão cordial, que muitos outros se colocaram a imitar por               
ciúmes o que não sentiam.  

Evidentemente, aqueles que fugiam eram sempre os mais perversos e os mais incapazes. 

Eu também estava certo de que se tinha a intenção de fazer com que as crianças voltassem                 
para casa apenas depois que estivessem livres dos vermes e trapos, porque era visível que               
muitos entravam com a intenção determinada de se fazer limpar e vestir para então partir               
outra vez. 

Mas, no final, eram suas próprias convicções que metiam fim à dureza de seus corações               
depois que tivessem entrado. O instituto não cessava de crescer e contava em 1799 com               
um número próximo a oitenta crianças. A maioria delas tinha boa disposição, algumas eram              
excelentes. Aprender era, para a maior parte, uma coisa completamente nova e, desde que              
algumass perceberam que podiam chegar a algo, seu zelo tornava-se então infatigável.            

 
13 



Crianças que, por toda a vida, nunca tinham tido um livro em suas mãos e que sabiam com                  
dificuldade o “pai nosso” e a “ave Maria” em algumas semanas passaram a estudar com o                
maior interesse e de maneira praticamente ininterrupta desde a manhã cedo até tarde da              
noite. E, mesmo depois da sopa, no começo principalmente, quando eu lhes colocava a              
questão: “Minhas crianças, o que vocês preferem agora, dormir ou aprender?”, elas me             
respondiam habitualmente: “Aprender”. É verdade que seu ardor esfriou um pouco mais            
tarde, quando elas tiveram que levantar mais cedo. 

Mas este primeiro zelo imprimia ao conjunto a sua direção e garantia ao estudo um sucesso                
que supera, e muito, minhas expectativas. 

Eu tinha, contudo, uma tarefa incrivelmente dura. Era ainda impossível colocar em pé uma              
boa organização do ensinamento. 

Toda a confiança e todo o cuidado que eu implantava não eram suficientes no entanto, para                
fazer desaparecer a selvageria dos indivíduos e a desordem do conjunto. Para que tudo              
seguisse em marcha e em boa ordem, era preciso encontrar por mim mesmo um              
fundamento mais elevado e, por assim dizer, produzi-lo eu mesmo. Antes que este             
fundamento estivesse lá, não se poderia nem sonhar em organizar corretamente o            
ensinamento, nem economia, nem os estudos da escola. E eu também não queria. Tudo              
deveria partir não de um plano preconcebido, mas de alguma maneira de minha relação              
com as crianças. Era aí que eu procurava os princípios mais elevados e as forças               
educadoras. Isto devia ser o produto do espírito superior do estabelecimento de ensino, da              
atenção e da atividade harmoniosa das crianças elas mesmas, devia ser resultado imediato             
de sua existência, de suas necessidades e de sua vida comunitária. Isto não era, de               
maneira geral, nem de um ponto de vista econômico nem de um fator externo, o que eu                 
deveria pegar como ponto de partida para o caminho a ser percorrido. Eu precisaria              
começar por livrar minhas crianças da lama e da grosseria de seu ambiente, que os tinham                
interiormente rebaixado e reduzido ao estado selvagem. Ainda, eu não teria vantagem            
possível em lhes impor de início o constrangimento rígido de uma ordem e de uma               
disciplina exteriores e lhes elevar interiormente impondo regras e prescrições. Se eu tivesse             
procedido assim, tendo em conta a ausência de limites e a corrupção de seu estado do                
momento, eles estariam certamente mais distantes de mim e teriam dirigido a força             
selvagem presente no fundo de sua natureza imediatamente contra meus objetivos. Era-me            
necessário primeiro despertar e trazer à tona neles a força interior, o amor de tudo o que é                  
justo e moral, antes de os fazer igualmente ativos, atentos, interessados obedientes em sua              
conduta exterior. Eu não podia agir de outra maneira, eu deveria construir sobre o preceito               
sublime de Jesus Cristo: “Purifique primeiro o interior, a fim de que o exterior se torne ele                 
mesmo puro”. E este princípio provou-se mais do que nunca irrefutável no início. 

Meu objetivo essencial era agora de fazer destas crianças irmãos e irmãs, cultivando os              
primeiros sentimentos despertados pela vida comunitária e desenvolvendo suas primeiras          
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forças neste sentido – de fundir a casa no espírito de simplicidade de uma grande família –                 
e, então, fazer viver de maneira geral, sobre a base de tais relações e a atmosfera que                 
resultava disto, o sentimento da justiça e do bem. 

Eu alcancei este objetivo com uma certa dose de sorte. Vimos, sem tardar, estes setenta               
pequenos mendigos, um tanto selvagens, viverem entre si nos sentimentos de paz e amor,              
com atenção e cordialidade que encontramos entre irmãos e irmãos apenas entre um             
pequeno número de famílias. 

Minha maneira de proceder a este respeito partia do princípio seguinte: procurar de início              
alargar o coração de teus filhos e fazer com que suas sensibilidades, suas experiências e               
suas atividades e a satisfação de suas necessidades diárias entrem em contato como amor              
e a bondade; é assim que tu serás capaz de implantar estes sentimentos como raízes no                
mais íntimo deles mesmos; em seguida, tu os habituará a colocar em obra numerosas              
ações que os permitirão exercer com segurança cada vez mais amplamente esta bondade             
em torno deles expandindo este círculo. 

Só depois disto tudo, em último lugar, jamais antes, eu chegava aos perigosos indicadores              
do bem e do mal que são as palavras: faça a relação entre as palavras que tu pronuncias e                   
os eventos e incidentes cotidianos da casa. Cuida para que estejam bem ligadas a estas               
circunstâncias de maneira a esclarecer às crianças sobre o que se passa nelas e ao               
entorno delas, e a lhes fazer produzir assim um julgamento direito e moral sobre a maneira                
de conduzir a vida e suas relações mútuas. E, quando tu tiveres que ficar atento(a) durante                
algumas noites para dizer em duas palavras o que outros dizem em vinte, não se arrependa                
destas noites sem dormir. 

Eu dei a minhas crianças infinitamente poucas explicações; eu não lhes ensinei nem moral              
nem religião; mas, quando elas estavam calmas e podíamos ouvir a respiração de cada              
uma, era então que eu lhes colocava a questão: “Vocês não são mais razoáveis e mais                
gentis agora, quando estão assim, que quando fazem barulho?”. Quando elas se            
abraçavam a meu pescoço e me chamavam de pai eu perguntava: “Minhas crianças, vocês              
têm o direito de agir hipocritamente com seu pai? É correto me abraçar e agir por trás de                  
minhas costas de maneira que me deixe triste?”. Quando a questão era a miséria do país,                
mas que elas se sentiam felizes e contentes, era a hora em que eu dizia: “Deus não é bom                   
por ter criado a compaixão no coração dos homens?”. 

De tempos em tempos eu lhes questionava: ”Não há uma diferença entre as autoridades              
que educam os pobres para que possam eles mesmos se ajudar a vida inteira, e aqueles                
que, ou os abandonam à própria sorte, ou os mantêm em hospitais com o pão da esmola,                 
sem vir realmente em auxílio de sua miséria e sem colocar realmente um fim a seu vício e                  
ociosidade?”. 
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Acontecia-me com frequência de retratar a elas a felicidade de uma família calma e pacífica               
que, pela reflexão e o ardor do trabalho, consegue garantir sua subsistência e pode então               
ainda vir em socorro dos infelizes ignorantes privados de educação. Abraçando-as           
fortemente, eu perguntava, desde os primeiros meses, a várias dentre as mais sensíveis:             
“Você não gostaria, você também, de viver entre pobres infelizes, lhes educar e fazer deles               
homens cultos?”. Deus, como o coração se elevava! Seus olhos se umedeciam em lágrimas              
quando me respondiam: “Jesus! Se eu pudesse fazer isto também!” 

Acima de tudo dominava nelas a perspectiva de não permanecerem para sempre pobres,             
de poderem viver um dia entre os outros homens com conhecimentos e aptidões formadas,              
de lhes serem úteis e gozar de sua consideração. Elas sentiam que eu os conduziria mais                
longe que as outras crianças; elas reconheciam a ligação estreita e viva que existia entre               
minha maneira de as conduzir e sua existência futura: um futuro feliz se apresentava a seus                
espíritos como algo acessível e seguro. É por isso que o esforço rapidamente se tornou               
fácil: seus desejos e suas esperanças estavam em harmonia com o objetivo a que elas               
visavam. Amigo, a virtude nascida desta concordância é a mesma da jovem planta que se               
desenvolve a partir da concordância do sol com a natureza e as necessidades de suas               
fibras mais delicadas. 

Eu vi crescer nas crianças uma força interior cuja amplitude supera de longe minhas              
expectativas e cujas manifestações me encheram de admiração a ponto de fazer            
transbordarem minhas emoções. 

Quando Altdorf incendiou-se , eu as reuni ao redor de mim e lhes disse: “Altdorf pegou               12

fogo, pode ser que neste momento haja uma centena de crianças sem teto, sem comida,               
sem roupas: vocês não querem pedir a nossas autoridades para acolher umas vinte destas              
crianças em nossa casa?”. Eu vejo, ainda diante de meus olhos, a emoção que              
acompanhou seu: “Sim! Ah, sim, meu Deus!”. – “Mas, minhas crianças”, – retomei então –               
“pensem bem no que vocês pedem. Nossa casa não tem o tanto dinheiro que gostaria, não                
temos certeza de que, para estas crianças, conseguiremos mais que antes. Vocês            
poderiam, então, se encontrar, por estas crianças, numa situação de ter que trabalhar mais              
por seu ensino, ter menos comida e dever mesmo compartilhar suas roupas com eles.              
Então não digam que vocês desejam que eles venham, a menos que aceitem suportar tudo               
isto de bom coração e honestamente em respeito a aflição deles”. Eu lhes disse com toda a                 
força que eu fui capaz, eu as fiz mesmo repetir o que eu havia dito para ter certeza de que                    
elas tinham entendido bem onde seu pedido as levaria. Mas eles permaneceram firmes e              
repetiram: “Sim, sim, mesmo se tivermos menos a comer e se precisarmos trabalhar mais e               
dividir as roupas com eles, mesmo assim ficaremos felizes que eles venham”. 

12N.T. Nos anos de 1400, 1693 e 1799 Altdorf foi quase aniquilada em uma única noite pelo fogo, 
soprado por um vento quente que vem do sul,chamado de Föhn. 
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Em outra ocasião alguns migrantes de Grisons me haviam discretamente doado, com uma             13

emoção também discreta, alguns thalers para as crianças. Eu não deixei partirem estes             14

homens, chamei as crianças e disse: “Crianças, estes homens fugiram de sua pátria; talvez              
eles não saibam onde encontrarão um teto ou o que comer amanhã, ainda assim, em sua                
angústia, olhem a doação que eles fazem a vocês; venham, agradeçam”. A emoção das              
crianças rasgou em lágrimas estes homens. 

Era assim que, antes de falar de uma virtude, eu fazia os sentimentos vividos de cada                
virtude precederem minhas palavras; porque eu acreditava que não era um bom hábito falar              
com as crianças de algo sobre o qual elas mesmas não soubessem se expressar. 

Eu ligava a estes sentimentos alguns exercícios de autossuperação, de maneira a dar a              
estas boas disposições uma aplicação imediata na condução da vida. 

Uma disciplina organizada da instituição era, pra dizer a verdade, pouco concebível deste             
ponto de vista. Ela devia igualmente resultar das necessidades que se manifestavam passo             
a passo. 

Obter o silêncio como forma de atividade, talvez este seja o primeiro segredo de uma               
instituição como esta. 

O silêncio que eu exigia quando estava presente e ensinava era para mim um precioso               
meio de atingir meu objetivo, como também eu exigia que tivessem o corpo ereto enquanto               
estivessem sentados à minha frente. 

Para o silêncio, eu apenas chegava neste ponto quando exigia. Eu percebia facilmente cada              
falha de pronúncia, mesmo quando todas as crianças repetiam em coro. Eu era igualmente              
capaz de ensinar em voz baixa, cochichado, sem que entendêssemos nada além do que as               
crianças tinham a repetir depois de mim. Pra dizer a verdade, nem sempre era assim. 

Eu exigia entre outros, como modo de diversão, que, enquanto repetissem as frases que eu               
pronunciava em frente delas, que elas tivessem seu olhar fixado sobre seus dedos do meio. 

É incrível como a união de pequenas coisas como estas podem ser, para o educador, o                
ponto de partida para objetivos elevados. 

Uma criança selvagem que se habitue a ter por horas o corpo e a cabeça erguidos, e sem                  
deixar o olhar se distrair, já realiza com este único ato um progresso no sentido da formação                 
moral que ninguém acreditaria se não tivesse a experiência para lhe provar. 

13N.T. Um Cantão nos Alpes 
14N.T. Antiga moeda de prata alemã 
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Estas experiências me ensinaram que hábitos simples de atitude exterior virtuosa           
contribuem infinitamente mais à educação verdadeira que todos os discursos e sermões            
desprovidos de uma formação com estas amplitudes práticas. 

O estado de espírito de minhas crianças era, com este princípio colocado em prática,              
igualmente a evidência mais florescente, mais pacífica e mais aberta a tudo o que é nobre e                 
bom que se possa supor, sabendo que seus cérebros estavam completamente vazios de             
conceitos morais. Este vazio não constituía um obstáculo, mal me incomodava. Ao            
contrário, tendo em vista a simplicidade de meu modo de proceder, eu achava esta              
ausência verdadeiramente vantajosa e eu tinha bem menos dificuldade, na realidade, em            
fazer com que as crianças totalmente ignorantes compreendessem estes conceitos simples           
que aquelas que já tinham na cabeça isto ou aquilo, e tudo atravessado. 

Minhas crianças eram igualmente, infinitamente menos endurecidas que as outras a           
sentimentos simples e puros. 

Mas quando a dureza e a grosseria se manifestavam nas crianças, eu era, então, severo e                
empregava tapas . 15

Caro amigo, há o princípio pedagógico que quer que assumamos o controle do espírito e do                
coração de uma tropa de crianças apenas pelas palavras, sem a necessidade da forte              
impressão produzida pelos tapas . Este princípio é certamente realizável, desde que            16

tratemos com crianças felizes num ambiente favorável; mas, dada a mistura e a diversidade              
de meus pequenos mendigos , sua idade, o enraizamento de seus hábitos e a minha              17

necessidade de agir sobre todos eles com a ajuda de meios simples, seguros e rápidos               
para atingir meu objetivo apesar de tudo, a impressão causada pelos tapas era essencial, e               
o medo de perder assim a confiança das crianças era injustificado. Na verdade, não são               
certos atos isolados que determinam a maneira de sentir e pensar das crianças, é o               
conjunto de tuas atitudes, como este conjunto se manifesta na verdade única de cada              
criança, a cada dia e a cada hora diante de seus olhos, e é o grau de simpatia ou de                    
antipatia manifestado em seu ambiente que determina de maneira decisiva seus           
sentimentos a teu respeito. Sendo assim, cada impressão produzida por atos isolados será             
determinada pela frequência, constância e disponibilidade com que são depositadas no           
coração das crianças. 

15N.T. Esta parte da carta trata de um assunto para nós delicado. É importante ter em mente a época 
em questão (1799), o que este pedagogo foi capaz de fazer e ler com atenção as observações que 
ele fornece a seguir. 
16N.T. Traduziu-se por tapas porque os países lusófonos tiveram uma relação muito íntima com a 
escravidão e as palavras originais "castigos corporais" adquirem uma conotação muito forte. 
17N.T. Não é a primeira vez que ele coloca este termo. Reconheço, por experiência, que em alguns 
momentos esta imagem reflete bem algumas realidades – como miséria, campos de refugiados e 
situações de total abandono entre outros – por mais difícil que seja de ouvir e aceitar, principalmente 
em nosso mundo cada vez mais "politicamente correto". 
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É por isso que as punições infligidas pelo pai e pela mãe deixam raramente uma impressão                
negativa. Ao contrário do que acontece com as punições que lhes dão os mestres da escola                
e outros instrutores que não vivem dia e noite com eles nas relações perfeitamente simples               
e não formam com eles uma comunidade familiar. Falta, aos mestres, a base destas mil               
circunstâncias que o coração das crianças capta e retém; com esta ausência, eles             
continuam estrangeiros às crianças, que os percebem como homens bem diferentes dos            
que estão unidos a elas por toda a amplitude das relações puras. 

Nenhuma de minhas punições as fez jamais se repelirem. Ah! Elas ficavam felizes quando,              
no instante seguinte, eu pegava suas mãos e as abraçava novamente. Era cheias de              
alegrias que me mostravam que estavam contentes com meus tapas. A experiência mais             
forte foi esta: uma das crianças que me era mais querida um dia abusou da certeza que                 
tinha de meu amor e ameaçou, injustamente, um outro de seus camaradas. Isto me revolta.               
Eu, com uma mão rude, deixei-a sentir meu descontentamento. A criança parecia perto de              
sucumbir à sua tristeza, chorou quinze minutos sem se interromper; mas, assim que eu              
passei pela porta, ela se levantou, dirigiu-se à criança que tinha acusado erroneamente e              
lhe agradeceu por haver denunciado sua má conduta. Amigo, isto não era uma peça de               
teatro: a criança nunca tinha visto nada parecido antes. 

Caro amigo, meus tapas, portanto, nunca puderam causar má impressão à minhas crianças             
porque eu estava o dia todo no meio delas, com toda a pureza de minha afeição, e porque                  
eu me dedicava inteiramente a elas. Elas não se enganavam quanto à interpretação de              
meus atos porque não podiam se enganar com relação a meu coração. Não era o mesmo                
com seus pais, amigos, visitantes e pedagogos. Isto também era natural. Mas eu não me               
importava com o mundo inteiro, desde que minhas crianças me compreendessem. 

Assim eu fazia de tudo para que, em tudo o que pudesse revelar sua atenção ou suscitar                 
suas paixões, elas pudessem ver clara e distintamente porque eu agia e como eu agia. Isto,                
meu amigo, me leva à ação moral em toda a dimensão que ela possa ter em uma relação                  
educativa verdadeiramente familiar. 

A educação moral elementar repousa, em seu conjunto, sobre os três pontos de vista              
seguintes: visar a obter uma disposição moral do coração apelando aos sentimentos que             
sejam puros; seguir exercícios morais de esforço e autossuperação em tudo o que seja              
justo e bom; e, finalmente, provocar um julgamento moral pela reflexão e comparação de              
relações de direito e de moral nas quais as crianças já se encontrem envolvidas por causa                
de sua existência e seu ambiente. 

Até aqui, caro amigo, eu chamei sua atenção sobre alguns meios colocados em prática sob               
a perspectiva dos dois primeiros pontos de vista. Meu caminho para produzir em minhas              
crianças as representações e as noções do direito e do dever eram simples assim e se                
fundiam inteiramente, como nos dois primeiros casos, entre seu entendimento e           
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experiências cotidianas de seu pequeno círculo. Quando por exemplo elas falavam demais            
e havia tumulto, me bastava fazer apelo a seus próprios sentimentos perguntando se era              
possível ensinar naquelas condições. Mas nunca me esquecerei na vida o quanto eu             
sempre achei forte, mas sem rigidez, o sentimento delas sobre o direito e a justiça e como                 
apenas a bondade elevava e fortificava este sentimento. 

A propósito de cada incidente da vida na casa, eu me virava para elas fazendo apelo a este                  
sentimento de justiça. Durante as horas tranquilas da noite, era mais frequente que eu as               
pedisse para se pronunciarem livremente. Quando por exemplo dizia-se na cidade que elas             
não tinham o suficiente para comer, eu lhes dizia: “Crianças, digam-me vocês mesmas se              
vocês não estão melhor nutridas aqui que estavam nas casas de vocês. Reflitam e              
digam-me vocês mesmas: seria bom se vocês fossem mantidas aqui de uma maneira tal              
que vocês não mais conseguissem, apesar de toda a sua dedicação e seu trabalho,              
continuar a comprar e a pagar pelo que vocês estão acostumadas a aproveitar aqui              
cotidianamente? Ou falta algo necessário? Digam vocês mesmas: vocês acham que eu            
poderia de maneira razoável e com toda a justiça e igualdade fazer mais por vocês? Vocês                
querem que, com este dinheiro que eu tenho, eu não possa manter mais que trinta ou                
quarenta crianças, se eu posso manter, como vocês podem ver, setenta a oitenta? Seria              
isto justo?”. 

Eu procedia da mesma maneira quando se contava na cidade que eu as tratava              
severamente demais. Uma vez que as ensinava, dizia: “Vocês sabem o quanto as amo,              
mas digam vocês mesmas: vocês querem que eu pare de as punir? Posso conseguir sem               
os tapas que vocês sejam capazes de perder os hábitos que estão profundamente             
enraizados em vocês? Sem tapas, vocês pensariam bem no que eu as digo?”. Você viu,               
meu amigo, como elas gritaram sob seus olhos: “Deus nos livre de merecer” e com que                
cordialidade elas me pediram para não poupá-las se estivessem em falta. 

O grande número de crianças me impedia de tolerar tranquilamente fatos ou incidentes que              
facilmente deixaríamos passar num pequeno círculo familiar; mas eu lhes mostrava, a cada             
vez, claramente a diferença e eu apelava sempre a elas mesmas para saber se, nas               
circunstâncias em que elas viam elas mesmas, isto ou aquilo era possível e tolerável.              
Assim, eu nunca pronunciava na frente delas palavras de liberdade e de igualdade, mas eu               
as colocava em tudo o que elas haviam direito, tão completamente em liberdade e              
confortáveis comigo que sua respiração, a cada dia mais livre e mais serena, dava a seus                
olhos um brilho que só pode produzir, segundo minha experiência, uma educação liberal.             
Eu estava bem longe de querer desapontar estes olhares brilhantes. Eu procurava obter             
delas, na evolução diária da casa, uma força de autonomia cada dia mais bem afirmada,               
sem que estes olhos de anjos se transformassem em olhares de víboras. Para mim os olhos                
de anjo forneciam um gozo e um prazer muito elevados. Eu não suportava rostos franzidos,               
eu os alisava com minhas próprias mãos. Elas então sorriam e evitavam, elas mesmas              
entre si, terem as faces enrugadas.  
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Este grande número de crianças me dava a cada dia a oportunidade de as fazer ver entre                 
elas o que é belo e o que é feio, o que é justo e o que é injusto. 

O bem e o mal se mostravam cada dia tão contagiosos um como outro. Na justa na medida                  
em que o número bastante elevado de crianças agravava o perigo de ver as várias formas                
de mal a que se expunham por sua indisciplina, suas faltas inconscientes e não              
premeditadas, assolar nas suas profundezas o espírito do estabelecimento, este grande           
número de crianças me fornecia igualmente a cada dia uma superabundância de pontos de              
contato e de ocasiões para desenvolver e viver experiências de bem e de moral, dando-lhes               
fundamentos mais sólidos do que seria possível com um número menor. Sobre isto também              
eu falava livremente com minhas crianças. Nunca esquecerei na minha vida a impressão             
que isto causou nelas quando eu as disse por causa de uma desordem: “Crianças, na               
nossa casa é como em qualquer outro lugar. Onde há muitas crianças, a confusão e o mal                 
que resultam sempre em desordem levam rapidamente as mães, mesmo as mais fracas e              
negligentes, a tratar as crianças mais severamente a exigir delas ordem e boa conduta. Na               
verdade, é exatamente a mesma coisa aqui na nossa casa: mesmo se eu quisesse agir com                
vocês como um ser fraco e deixar passar suas faltas e erros, eu não o poderia porque                 
vocês são muito numerosas. Dos fatos de vocês serem tantas e de que cada uma de vocês                 
gostaria de poder continuar com seus defeitos e com os maus hábitos adquiridos, vocês              
poderiam ser setenta vezes mais contaminadas por todas as formas de mal e tornarem-se,              
talvez, setenta vezes piores do que se estivessem em casa. Este é sempre o caso em                
lugares coletivos: não se pode suportar os mesmos comportamentos, que têm           
consequências nefastas, mas que num círculo familiar restrito não atraem a atenção e nem              
têm gravidade. Portanto, se vocês não aceitassem se submeter às regras que se impõem              
nestas circunstâncias, a casa não poderia subsistir e vocês retornariam todas a suas             
antigas angústias. Pensem vocês mesmas: sua alimentação garantida e suas roupas mais            
limpas teriam então servido a fazer de vocês ainda mais miseráveis que poderiam ter sido               
se tivessem continuado a viver na fome e nas privações. Minhas crianças, neste mundo, o               
homem se instrui pela aflição ou pela persuasão. Se ele está ainda protegido das              
necessidades e não quer se deixar guiar pela razão, ele se torna então miserável. pensem:               
Se, uma vez que estivessem em uma situação onde não precisassem se preocupar com              
suas necessidades, vocês se entregassem a imprudência e ao capricho e não quisessem             
deixar que o que é bom e verdadeiro causasse em vocês a menor impressão, o que                
aconteceria fatalmente a vocês?” 

“Nas casas de vocês havia sempre alguém a lhes vigiar e, como vocês eram poucos, não                
era uma tarefa muito difícil. Ainda, a necessidade e a pobreza produzem, por elas mesmas,               
muito de bem: elas nos impelem, em muitos casos, a sermos razoáveis, mesmo contra a               
nossa vontade. Mas o contrário também acontece. Se vocês fazem o bem por convicção, se               
antigamente a angústia não as impedia de fazer o bem, então vocês podem aqui chegar               
infinitamente mais longe que vocês jamais poderiam em suas casas. Se vocês perseguirem             
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de sua própria vontade o que hoje e sempre faz sua felicidade, vocês encontrarão entre               
vocês também setenta vezes mais apoio e encorajamento para fazer bem feito, e vocês              
verão este mesmo bem ser setenta vezes mais forte entre vocês.” 

Era assim que eu falava com elas com frequência, sem me preocupar em saber se cada um                 
compreendia cada uma das palavras que eu utilizava, mas me assegurando de que a              
impressão do conjunto tocasse a todas. 

A representação em imagens vivas do estado em que elas se encontrariam mais tarde              
causava nelas uma forte impressão. A propósito de cada tipo de falta, eu as mostrava onde                
isto as levaria e as questionava: “Você não conhece pessoas que são detestadas por todos               
por causa de suas más línguas, seus assuntos insolentes e suas mentiras? Você gostaria,              
quando for mais velho, de ser também para seus vizinhos objeto de horror e desgosto?”. Eu                
apelava assim a suas próprias experiências para lhes fazer ver a infelicidade extrema a que               
nos levam nossos erros. Da mesma forma, eu pintava de uma maneira viva as              
consequências de tudo o que é bom; mas eu procurava principalmente que elas             
conseguissem ter nitidamente na consciência os efeitos bem diferentes de uma boa            
educação e de uma educação deixada ao abandono: “Você não conhece homens que são              
infelizes pelo simples fato de não os termos habituados, desde a infância, a pensar e a                
refletir? Você não conhece pessoas que poderiam ganhar três ou quatro vezes mais se elas               
soubessem apenas ler e escrever e você não sente claramente em seu coração a ideia de                
que, negligenciando aprender qualquer coisa agora, você poderá por seu próprio erro se             
encontrar sem dinheiro na velhice, ficar às custas de seus filhos ou ser reduzido a ter que                 
viver de esmolas?”. 

As seguintes considerações causavam igualmente uma profunda impressão nas crianças:          
“Você conhece algo maior e mais belo que vir em auxílio dos pobres com conselhos, tirar o                 
sofrimento e arrancar da miséria os homens que sofrem? Mas você será capaz de o fazer                
se não compreende nada das coisas? Apesar de todo o bom coração, você não deveria,               
devido a sua ignorância, deixar as coisas caminharem como caminham? Ao contrário,            
quanto mais você sabe, mais poderá aconselhar e, se você tiver amplo conhecimento, você              
poderá ser de grande ajuda para estas pessoas e as tirar da miséria”. 

De maneira geral, eu percebi que as ideias muito grandes e abrangentes são essenciais e               
indispensáveis para o desenvolvimento de uma reflexão justa e um caráter firme. 

Grandes princípios deste tipo abraçam o conjunto de nossas disposições e de nossas             
situações. Se eles são depositados na alma do homem com uma boa psicologia, o que               
significa com simplicidade, com amor e com uma energia tranquila, o conduzirão            
necessariamente, conforme sua natureza, a uma disponibilidade de espírito benevolente e           
acolhedor da verdade e do direito. Centenas de proposições derivadas destas grandes            
verdades atingirão por si mesmas o espírito e criarão raízes profundas na inteligência,             
mesmo se os interesses não forem capazes de dar a estas verdades uma expressão verbal.               
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Esta faculdade, de exprimir por palavras as verdades das quais nos servimos e segundo as               
quais, depois, agimos, está muito longe de ser geralmente tão útil à espécie humana quanto               
imaginávamos à nossa época, quando a doutrina cristã e os sermões nos acostumaram por              
séculos ao processo, tanto difundido quanto superficial, de pergunta-resposta, e quando, há            
gerações, os homens que se dizem “esclarecidos” nos empurraram ainda mais           
profundamente nos detestáveis falatórios inúteis. 

Eu acredito sobretudo que a primeira idade da reflexão da criança é profundamente             
perturbada por um ensinamento prolixo e inadaptado ao espírito do aluno e a seu ambiente               
exterior. 

A partir de minha experiência, tudo depende da maneira com que cada proposição se              
apresenta por ela mesma a elas como verdade através da consciência que elas tiram de               
uma experiência intuitiva ligada a situações concretas. 

Na falta de tal base, a verdade não será para eles mais que um simples jogo, na maior parte                   
do tempo ainda inapto e pesado. Uma coisa é certa: a aptidão do homem a se agarrar ao                  
que é verdadeiro e justo e que, em sua essência, tem um sentido elevado, puro, universal,                
que consegue se alimentar das ideias, das aspirações e dos sentimentos simples e             
abrangentes, em que as palavras não representam nenhum papel, e que lhes dão um tato               
bastante sólido e muito seguro para a verdade e o direito, sem que ele mostre por fora                 
muitos sinais da presença desta força desenvolvida nele. 

Também isto é verdade: estes princípios do conhecimento que conduzem o homem            
simplesmente a um sentimento profundamente desenvolvido, mas que não se exprimem em            
palavras, do verdadeiro e do justo são, no coração do homem, um verdadeiro contra-peso              
às consequências as mais graves e adversas de todo tipo de prejulgamentos . Em homens              18

como estes, os prejulgamentos nunca permitirão a uma semente má, jogada de maneira             
atravessada por um ensinador distorcido, se desenvolver, e os prejulgamentos, sejam           
mesmo a ignorância e a superstição, se forem pouco recomendados em si mesmos, não              
poderão jamais estar e se desenvolver entre estes homens e continuarão para sempre entre              
os falastrões, sem amor nem senso de justiça, de religião ou de direito. 

Estes princípios do conhecimento humano são como o ouro puro, no sentido de que as               
verdades individuais, a ele subordinadas e de quem dependem, devem ser consideradas            
como a pequena e simples moeda. Não posso me conter: estes homens que nadam nas               
profundezas de um mar formado por milhares de pequenas gotas de verdade me fazem              
lembrar o pequeno vendedor que termina por se enriquecer guardando centavo por centavo             
de seus pequenos lucros e que se acostumou completamente a respeitar não apenas a              

18N.T. A tradução poderia ser preconceitos, mas prejulgamentos, em tradução livre e direta do 
francês, oferece uma ideia mais interessante. 
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coleta de cada centavo, como os próprios centavos eles mesmos. Causa-lhe o mesmo             
medo a ideia de perder um centavo ou uma moeda de ouro. 

Quando a harmonia das forças da alma e de suas inclinações está fundada no exercício               
pacífico do dever, quando o encanto superior do prazer das relações humanas puras é              
vivido e garantido pela ligação com as verdades simples e elevadas, você pode então sem               
medo, neste caso, deixar sobreviver alguns prejulgamentos no meio destas luzes restritas,            
mas reais: o desenvolvimento e enobrecimento da natureza farão o equilíbrio, será como se              
não existissem, e eles se dissiparão de si mesmos, como sombra na luz, quando o               
desenvolvimento dos homens os tiver conduzido a este ponto. 

As verdadeiras vantagens do conhecimento humano e do saber residem, para a espécie             
humana, na garantia dos fundamentos de onde eles partem e sobre os quais repousam. O               
homem que sabe muito precisa, mais do que qualquer outro, ser levado – e para isto é                 
necessário mais arte que para todos os outros – à unidade de seu ser consigo mesmo, à                 
harmonia do seu saber com seu modo de vida e ao desenvolvimento equilibrado de todas               
as suas faculdades. Quando não é o caso, seu saber em si mesmo é para ele um espírito                  
luminoso travesso que traz desordem a seu ser interior e o mantém longe dos prazeres               
essenciais da vida, prazeres estes que um sentimento simples e direito, em acordo consigo              
mesmo, garante ao menos desenvolvido e mais comum dos homens. Estes são, caro             
amigo, os pontos de vista a partir dos quais eu considero importante que esta harmonia das                
forças da alma, à qual a nossa natureza e nossas primeiras relações nos conduzem, não               
seja estragada pelos erros e intervenção do homem. 

 

 

- - - 

 

 

Assim, até aqui, meu amigo, exprimi minhas visões sobre o espírito de família que deve               
reinar num estabelecimento escolar e sobre as tentativas que empreendi para resolver o             
problema dado. Resta-me agora te fazer conhecer alguns princípios essenciais relativos à            
minha maneira de ensinar e ao modo como os alunos aprendiam. 

Eu não conhecia nenhuma ordem, nenhum método, nenhuma arte, que não derivasse            
naturalmente da convicção que as crianças tinham de meu amor por elas. Eu não queria               
conhecer outro. 
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Assim eu subordinava o que eu as fazia aprender a uma visão mais alta: estimular, de uma                 
maneira geral, o que elas tinham de melhor em sua maneira de sentir e deixar agir sobre                 
elas, em toda a sua força, as relações naturais nas quais elas viviam entre si e sob meu                  
olhar atento. 

Eu bem tinha o manual de leitura de Gedike , mas seu uso me parecia da mesma pouca                 19

importância que os outros livros de classe porque eu considerava o primeiro ensinamento a              
dar, a esta multidão de crianças de idades tão variadas antes de tudo, como um meio de                 
unir o conjunto em um espírito em harmonia com o objetivo a que eu visava. Eu                
compreendia assim, muito bem, a impossibilidade de ensinar na forma normal de um bom              
estabelecimento perfeitamente equipado. De maneira geral, eu considerava como         
suficientemente pequena a importância desta aprendizagem de palavras que elas deviam           
aprender, e mesmo as ideias designadas por estas palavras. 

Eu tinha como objetivo, falando propriamente, combinar e fundir um no outro ensino e              
trabalho, escola e atelier. Mas eu não podia muito bem realizar esta experiência porque eu               
ainda não estava equipado para isto nem para o lado pessoal, nem para o lado laboral, nem                 
para as máquinas necessárias. Pouco tempo apenas antes da dispersão, algumas crianças            
começaram a fazer fiação . E eu via claramente como antes que poderia ter sido questão               20

da fusão que eu acabo de falar, me era preciso primeiro colocar de pé, separadamente e                
independentemente um de outro, a formação elementar do ensino e a do trabalho, e deixar               
claro o que cada uma destas disciplinas tem de particular quanto a sua natureza e a suas                 
exigências. 

Contudo, já com este ponto de partida, eu considerava o trabalho das crianças mais como               
uma maneira de exercer seu corpo ao trabalho e ao serviço que do ponto de vista do lucro                  
que isto poderia trazer. E eu via igualmente isto que chamamos propriamente de instrução              
como uma maneira de exercer as faculdades da alma em geral; eu insistia em particular               
para que o exercício das faculdades de atenção, de reflexão e da memória precedesse o               
exercício das faculdades de julgar e tirar conclusões, na medida em que é preciso              
assegurar as primeiras se quisermos impedir que as outras conduzam, por aquisição da             
facilidade de uma linguagem puramente exterior, à superficialidade de um julgamento           
pretensioso e equivocado. Existe nisto algo de bem mais perigoso para a felicidade e para a                
finalidade humanas que a ignorância de mil coisas, que não exclui ainda um conhecimento              
certo e intuitivo das coisas essenciais e as mais imediatas que dizem respeito ao homem.               
Eu acredito, ao contrário, que os conhecimentos mais benéficos à espécie humana têm             
sempre esta origem e que eles se encontram em sua maioria na classe de homens onde a                 
ciência é mais limitada. 

19N.T. O Livro infantil para o primeiro exercício de leitura sem ABC e grafia de Friedrich Gedike 
apareceu em 1791, com a primeira edição em Berlim 
20N.T. A indústria têxtil era forte. As crianças faziam a fiação e os mais velhos faziam a tecelagem. 
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Guiado por estes princípios, eu procurava portanto, no começo, deixar as crianças mais             
longe da ortografia, da leitura e da escritura, e desenvolver de uma maneira geral, tão               
diversa e tão ativamente quanto possível, suas faculdades pelos exercícios. Antes mesmo            
que elas soubessem seu alfabeto, eu as fazia soletrar de cor – e toda a classe soube                 
soletrar de cor as palavras mais difíceis – sem sequer conhecer uma letra do alfabeto.               
Imagine-se o grau de atenção que isto devia impor a crianças como aquelas! Eu comecei a                
seguir, para as palavras que eu assim as ensinava a soletrar, os exercícios de leitura de                
Gedike. Mais tarde eu achei ainda bem mais proveitoso, para um primeiro exercício geral de               
suas faculdades, fazê-las reconstruir cinco vezes todo o alfabeto com as cinco vogais e              
fazer assim com que aprendessem perfeitamente de cor o uso simples de todas as sílabas.               
Eu farei imprimir estas séries com meus princípios de leitura e escrita .Todas as             21

consoantes são adicionadas a todas as vogais, antes e depois delas: ab, ba, ec, ce,di, id, fo,                 
of, gu, ug, etc. Eu prosseguia então o método com três letras: bud, dub, bic, fag, gaf, goh,                  
hog. Já nestas combinações apareciam associações de sons particularmente difíceis de           
pronunciar e de memorizar, como por exemplo ig, igm, ek, ekp, lug, ulg, quast, staqu, ev,                
evk. 

É preciso fazer as crianças aprenderem perfeitamente duas composições de letras de cada             
vez antes de passar para uma próxima. Na terceira lista seguem as uniões e combinações               
de quatro e cinco letras, por exemplo dud, dude, rek, reken, erk, erken. Partindo daí eu                
acrescento então a estas bases palavras derivadas destas raízes simples, por exemplo eph,             
ephra, ephraim, buc, buce, bucephal, qua, quak, quaken, aphor, aphoris, aphorismus, mu,            
muni, munici, municipal, municipalität, ul, ultra, ultram, ultramon, ultramontanish. É difícil           
suspeitar da facilidade e exatidão com que as crianças aprendem a ler, uma vez que elas                
tenham imprimido de uma maneira geral em suas memórias as primeiras combinações da             
leitura e que seus órgãos tenham se habituado a pronunciá-las facilmente. Na sequência             
elas precisam não apenas soletrar, mas entender num só golpe de vista e pronunciar numa               
única respiração os grupos de dois, três, ou quatro letras, da maneira que elas estão               
organizadas no papel. Mas eu não as deixava ver nenhuma destas séries antes que fossem               
capazes de as soletrar perfeitamente de cor; e eu as mostrava primeiramente manuscritas,             
depois impressas, para que se possa ligar aos exercícios de escrita uma forma de repetição               
da arte de soletrar que é duplamente útil 

Uma vez que elas lessem as séries escritas de associação de base, precisavam apenas de               
mais alguns dias para ler também em letras impressas e ainda mais alguns para lerem em                
letras latinas  22

21N.T. Anweisung, Buchstabiren und Lesen zu lehren, nebst Beylagen, de Pestalozzi, apareceu em 
1801 em Zurique e Berna. 
22N.T. Diferentes tipografias da época, as letras impressas, por exemplo, eram góticas. 
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Para a escrita, meu método era o seguinte: manter-se durante um tempo muito longo sobre               
três ou quatro letras que contivessem os elementos fundamentais de várias outras, depois             
as fazer compor palavras a partir destas letras, antes de as permitir experimentar outras.              
Desde que soubessem escrever m e a, eles deveriam escrever man , e isto até que               23

escrevessem a palavra corretamente e sobre uma linha perfeitamente reta. Era assim que,             
desde que soubessem uma nova letra, eu passava a uma palavra que a contivesse em               
ligação com as outras que elas já conheciam. Desta maneira elas escreviam palavras com              
um certo grau de perfeição, antes mesmo de saber escrever um terço do alfabeto. 

Quando as crianças escreviam assim, mesmo que fossem apenas três letras, com um grau              
notável de precisão e destreza, elas aprendiam as outras combinações com grande            
facilidade. 

Eu tinha percorrido rapidamente com elas os elementos de geografia e história natural             
contidos no livro de leitura de Gedike. Antes mesmo de conhecer uma letra, elas sabiam               
recitar de cor listas inteiras de nomes de países; e, para os primeiros elementos de história                
natural, elas faziam uso de um grande bom senso ao associar tudo o que conheciam, por                
experiência pessoal, do reino animal e vegetal a palavras técnicas que continham os             
conceitos gerais de sua experiência. Foi neste ponto que adquiri a perfeita convicção de              
que, com a minha maneira de fazer – sempre simples – e minha habilidade de tirar delas                 
rapidamente tudo o que elas pudessem saber por sua própria experiência em cada matéria,              
eu teria podido realizar integralmente com elas um curso definido que, de uma parte,              
compreenderia todo o conjunto de conhecimentos que sejam úteis e necessários à massa             
dos homens e, de outra parte, forneceria a toda criança que tivesse, em não importa qual                
matéria, talentos excepcionais, conhecimentos precedentes suficientes para facilitar o         
progresso posterior de sua cultura individual. Isto sem extrair o grupo de crianças da              
simplicidade do quadro limitado do qual elas têm geralmente necessidade em sua situação.             
E este é, em boa psicologia, o melhor modo de identificar com precisão os talentos dos                
homens e favorecer realmente e eficazmente aqueles que verdadeiramente se diferenciam          24

. 

Meus princípios, em tudo, eram os seguintes: levar à perfeição qualquer coisa, mesmo as              
mais insignificantes, que as crianças aprendessem; Nunca voltar atrás; nunca deixar           
esquecer uma palavra que elas tivessem aprendido, nunca lhes permitir escrever mal uma             
letra que elas já tivessem bem escrito uma vez. Com os mais lentos, eu era paciente, mas,                 
se um deles fizesse pior que já tinha feito antes, eu me mostrava severo. 

23N.T. Homen, em alemão. 
24N.T. No original, em alemão, esta frase tem 175 palavras e “é um exemplo impressionante de como 
Pestalozzi continua a rasgar a profundidade de seus pensamentos e perde a visão do leitor, [...] uma 
das razões pelas quais costuma ser tão trabalhoso de ler” (do site com o texto em alemão indicado 
no final do livro) 
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O grande número e a heterogeneidade das crianças facilitavam meu caminho. Como, sob o              
olhar da mãe, um irmão ou uma irmã mais velha e mais capaz mostram, sem pena, aos                 
menores tudo o que ele(a) sabe e se sente feliz e orgulhoso(a) de estar no lugar da mãe,                  
assim minhas crianças tinham prazer em ensinar aos outros o que elas sabiam. O              
sentimento de honra se elevava entre elas e elas aprendiam elas mesmas duas vezes              
quando eram elas que ensinavam às outras as palavras a repetir. Foi assim que obtive               
rapidamente ajuda e colaboradores entre as crianças elas mesmas. Nos primeiros dias eu             
as fiz soletrar de cor algumas palavras bem difíceis e desde que alguém entre elas               
soubesse a palavra, ela pegava consigo algumas crianças que ainda não a conheciam e as               
ensinava. Foi assim que, desde o início, eu formei para mim alguns ajudantes. Eu tive logo,                
entre minhas crianças, colaboradores que progrediam com a marcha do estabelecimento na            
arte de ensinar aos mais fracos aquilo que eles ainda não sabiam e que teriam, com                
certeza, se tornado, para a necessidade do momento, por bem dizer, mais úteis ao              
estabelecimento que eventuais mestres escolhidos para isto. 

Eu mesmo aprendia com elas. O conjunto do estabelecimento repousava sobre uma            
simplicidade tal e uma tal ausência de artifícios que eu não teria encontrado professor que               
não considerasse fraca minha forma de ensinar e aprender. 

Meu objetivo era aqui perseguir a simplificação de todos os modos de ensinamento até que               
o homem mais simples pudesse ser colocado em posição de educar seus filhos ele mesmo,               
tornando, assim, as escolas supérfluas para os primeiros elementos. Como a mãe dá a seu               
filho o primeiro alimento físico, assim também ela deve dar, por Deus, seu primeiro alimento               
espiritual; e eu considero como muito grandes os maus causados pela escolarização            
precoce das crianças e tudo o que lhes é ensinado de artificial e de fora do círculo familiar.                  
Aproxima-se o tempo em que teremos simplificado os meios de ensinamentos para que             
cada mãe possa ela mesma instruir sem ajuda externa, seguindo sua própria instrução.             
Minha experiência confirma aqui o meu julgamento. Eu vi crescer ao meu redor crianças              
que nisto seguiram meu caminho. Estou igualmente mais que nunca convencido de que, a              
partir do momento em que os estabelecimentos de ensino estiverem, um ou outro dia, com               
energia e psicologia associados a ateliers de trabalho, uma geração surgirá que de uma              
parte aprenderá por experiência que isto que ensinamos até aqui não merece um décimo do               
tempo e da energia que usamos normalmente e, de outra parte, que este ensino pode, com                
o tempo, as forças e os meios colocados em prática, estar tão em harmonia com as                
necessidades da família que os pais simples procurarão em todo canto se fazerem hábeis,              
eles mesmos ou qualquer outro da família, a exercer uma ação e que a simplificação do                
método de ensino e o crescimento do número de pessoas perfeitamente instruídas tornarão             
cada vez mais fácil. 

Duas das experiências que eu fiz são muito importantes para se aproximar deste momento              
desejável. A primeira é que é possível e fácil ensinar ao mesmo tempo e levar bem longe                 
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um grande número de crianças mesmo de idades muito diferentes; a segunda é que esta               
multidão de crianças pode ser instruída em vários assuntos ao mesmo tempo em que              
trabalha. Sem dúvida, esta maneira de ensinar parece um trabalho de memória e ela deve               
ser praticada exteriormente como um verdadeiro trabalho de memória 

A memória, quando procede através de conhecimentos psicológicos bem graduados, coloca           
por si mesma em movimento outras faculdades da alma. A memória, combinando letras             
difíceis, exercita a imaginação; a memória, seguindo sequências de números, repara a            
mente em suas correlações internas; a memória, internalizando verdades elaboradas,          
prepara a mente para observar o simples e o complexo. 

A memória, sabendo uma melodia e músicas, desenvolve na alma um senso de harmonia e               
de sentimentos elevados. Existe, então, uma arte que permite preparar, apenas pela            
memória, de uma maneira geral e com segurança, as crianças para todo tipo de exercício               
da mente. 

O resultado destes exercícios provocou nas minhas crianças não apenas um crescimento            
da reflexão, mas claramente também um desenvolvimento que afetava o conjunto das            
forças da alma e fazia florescer uma disposição de espírito geral no qual eu via se                
desenvolver certamente os brotos de uma sabedoria humana aplicada a múltiplos objetos. 

Você viu, meu amigo, como os mais tontos se derretiam em lágrimas, como se desenvolvia               
a coragem da inocência, como se animavam os sentimentos elevados mais razoáveis. Mas             
não se engane! Não sonhe com uma obra acabada! Os instantes da mais consistente              
elevação alternavam-se com as horas de desordem, de contrariedade e de problemas. 

Eu mesmo estava bem longe de ser sempre igual a mim mesmo. Você me conhece quando                
a malícia e o sarcasmo me cercam. Como os vermes penetram facilmente nas plantas que               
crescem rápido, assim a maldade rastejante ataca as raízes profundas de minha obra. 

O que tinha de mais penoso eram estas pessoas que, lançando um olhar rápido sobre a                
imensidão de minha tarefa, viam aqui e ali alguma coisa que eles tinham em melhor ordem                
em seus quartos e suas cozinhas ou que não era como em uma instituição onde se                
dispensa centenas de milhares de francos. Eles se punham então, em sua sabedoria, a me               
dar conselhos e opiniões. E, se acontecia de encontrarem que fosse uma prancha que eles               
precisavam para seus pés que não estivesse adaptada aos meus, eles me julgavam então              
incapaz de receber um bom conselho e cochichavam que não havia nada a fazer com este                
homem, que ele não tinha nem mesmo um grão de sabedoria. 

Creia, meu amigo: era entre os capuchinhos e freiras que eu encontrava as maiores              
simpatias por minha obra. Poucas pessoas, exceto Truttmann , interessaram-se ativamente          25

pela empreitada. Aqueles de quem eu mais esperava estavam tão emaranhados em suas             

25 Franz Josef Ygnaz Trutmann (1752 - 1818). Comissário helvético em Stans na época. 
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relações e seus interesses políticos que esta pequena obra não podia ter grande             
importância para eles ao olhar de seu vasto círculo de atividades.  

Estes foram meus sonhos. Eu tive que sair de Stans no momento em que eu acreditava                
estar perto de sua realização. 
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