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 “não como uma teoria árida deviam ser ensinadas estas coisas.” (p.41) 

 

 “quem deseja praticar a verdade, deve praticar seus princípios.” (p.41) 

 

 Em Israel, todo jovem, rico ou pobre, era instruído em algum ofício. (p.47) 

 

 O conhecimento da vida prática era considerado essencial e de maior utilidade 

(p.47) 

 

 Durante séculos a educação tem tido que ver especialmente com a memória, 

faculdade sobrecarregada ao extremo, em detrimento das outras faculdades 

mentais. (p.230) 

 Estudantes entulhado o espírito de conhecimentos dos quais pouco poderiam 

utilizar; mente carregada dessa maneira enfraquece e contenta-se em depender 

do juízo e percepção do outro. “E o espírito que confia no juízo de outrem é, 

mais cedo ou mais tarde, transviado” (p.230) 

 Outro extremo: enfatizar que o homem necessita desenvolver aquilo que tem 

dentro de si, separado da fonte do verdadeiro conhecimento. (p.230) 

 A educação que consiste no exercício da memória tende a: 

- desencorajar o pensamento independente (autônomo) 

- sacrificar a capacidade de julgar e raciocinar por si mesmo 

- influenciar no discernimento entre o certo e o errado 

-  levar facilmente a seguir as tradições e os costumes ( p.230) 

 “A cada jovem se deve ensinar a necessidade e o poder da aplicação. Disto, 

muito mais do que do gênio ou talento, depende o êxito. Sem aplicação, os mais 

brilhantes talentos pouco valem.” (p.232) 
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 “Não é bom sobrecarregar a mente de estudos que exigem intensa aplicação, mas 

que não são introduzidos na vida prática.” (p.188) 

 O devido uso de si mesmo é a mais valiosa lição que aprender se possa. Não 

devemos fazer trabalho cerebral e parar aí, tampouco exercitar o físico e aí nos 

deter; devemos, porem, fazer o melhor uso das várias partes que compõem a 

maquinaria humana – cérebro, ossos, músculos e coração. (p.197) 



 A educação da maioria dos jovens é um fracasso. Estudam demasiado, ao passo 

que negligenciam o que pertence á vida de atividades práticas (p.50) 

 A constante aplicação ao estudo, como se está dando nas escolas agora dirigidas 

(1872) está desabilitando os jovens para a vida prática. 

 A mente humana quer ação. 

 Para equilíbrio mental – juntar trabalho e estudo. (p.51) 

 Em vez de abarrotar as mentes com um montão de coisas aborrecidas e que, em 

muitos casos, jamais terão qualquer uso, deve ser ministrada uma educação 

prática. (p.53) 

 O cérebro tem ficado prejudicado por demasiado exercício. (p.62) 

  Não basta que o professor explique ou o estudante creia; tem de ser despertado 

o desejo de indagar, e o estudante tem de ser levado a declarar a verdade em sua 

própria linguagem, tornando-a assim evidente que lhe reconhece a força e faça 

a aplicação. (p.365) 

 Não devem ficar tão sobrecarregados de estudos, que não tenham tempo de 

empregar o conhecimento adquirido. (p.369) 

 É o emprego que eles fazem de seus conhecimentos que determina o valor de 

sua educação (p.369) 


