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As Escholas Domingueiras 

 

Roberto Raikes, fundador das escholas domingueiras, nasceu em Glocester, em 

1736; exercia a profissão de impressor na cidade onde nascera. Movido d’um ardente 

amor da humanidade tomou primeiramente um grandissimo interesse na sorte dos 

presos; porém reconhecendo que a sua ignorancia e embrutecimento repelliam quasi 

invencivelmente qualquer tentativa de melhoramento moral, compreendeu quer era 

preciso, antes de tudo, cuidar da educação dos rapazes do povo. Magoado ao ver 

todos os domingos os meninos da sua parochia andarem ás bulhas nas ruas, n’um 

estado lamentoso de desamparo e miseria, escolheu quatro mulheres do seu bairro, 

que dirigiam pequenas escholas de leitura, e pagou-lhes um schelling [192 réis] cada 

domingo, debaixo da condição de receberem n’esses dias tantos meninos quantos 

lhes enviassem. O pastor da parochia offereceu-se a auxilia-los na manutenção da 

boa ordem. Os meninos vinham para a eschola ás dez horas, e saíam ao meio dia: 

voltavam uma hora depois, e eram todos junctos conduzidos ao templo; depois 

tornavam para a eschola, onde estudavam o cathecismo: ás cinco horas e meia 

despediam-nos, e elles voltavam pacificamente para suas casas. Esta instituição teve 

o mais feliz resultado. Roberto Raikes imprimiu um livrinho, contendo exhortações 

pias, e distribuiu-o pelos escholares. Para recompensa-los dava-lhes exemplares da 

Biblia. Mantinha relações ferquentes com as familias dos seus menino; porque sabia 

quanto é poderosa a influencia domestica para fecundar as lições das escholas. A 

instituição de Raikes propagou-se pelas cidades e villas da Inglaterra. Em 1785 

formou-se uma sociedade central das escholas dos domingos, debaixo da direcção de 

William Fox, pio sucessor do philanthropo de Glocester. Estas escholas foram 

introduzidas em 1800 no paiz de Galles, e passados três anos já se contavam 177 

escholas frequentadas por 800 meninos. 

Em 1803 formou-se em Londres uma grande associação, com o tiitulo de: União das 

escholas do domingo. Esta sociedade tem publicado grande numero de obras 

elementares, e fundado bibliothecas populares nos concelhos. 

O bem é uma semente fecunda: ao principio eram as escholas regidas por mestres 

assalariados, o que fazia nos concelhos pobres fosse menor o numero d’elles, mas em 

breve appareceram pedagogos voluntarios, zelosos na educação religiosa, e esta 

tarefa foi reclamada qual privilegio honroso, e passado algum tempo os proprios 

discipulos vieram a ser mestres, e d’entre elles saíram professores distinctos. 

Contam-se hoje na Inglaterra 13.000 escholas do domingo, dirigidas por 140.000 

mestres que ensinam gratuitamente 1.500.000 discipulos, e nos Estados-Unidos 

1.000.000 de discipulos e 100.000 mestres. 
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Lancaster, um dos inventores do methodo do ensino mutuo, conversando uma 

occasião com Raikes, perguntou-lhe se entre os presos do condado tinha encontrado 

algumas vezes discipulos seus: Raikes tinha curado da educação de muitos milhares 

de meninos pobres: qual seria a profunda alegria do velho venerando, que consagrára 

as forças da sua vida a uma empreza tão bella, quando respondia a Lancaster: 

“Nunca.” 

Oxalá que semelhantes instituições fossem introduzidas e animadas em Portugal, 

onde a educação de certas classes é nulla. A immoralidade anda quasi sempre a par 

da falta d’instrucção, e o que se póde esperar de individuos de tenra edade, a quem 

as suas familias apenas consentem em casa ás horas da comida, ou quando teem 

d’elles precisão, pois até chegam a ordenar-lhes expressamente que vão para a rua. 

O resto do dia passam-o estes entres despresados em reprehensiveis jogos e 

travessuras. Com edade crescem-lhes os appetites; como não tem meios para 

satisfaze-los, nem ideia alguma do que é justo ou injusto, nem já póde haver freio 

que os dome, não ha excesso a que não se entreguem, e uma vez encetada a carreira 

do crime, caminham a passos de gigante para a sua perdição. Nós desejáramos que 

quando os paes faltassem aos filhos com aquella educação que ainda o mais pobre 

póde dar-lhes, fossem punidos correccionalmente, pois estamos persuadidos de que 

taes punições muitos remorsos poupariam áquelles, e muitos crimes a estes, e que 

assim aproveitaria a nação cidadãos que, criados como brutos, só servem de 

deshonra-la.   


