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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO DE 1904 

O Sr. Passos de Miranda (rnovirnenlo ele alt.eqição) : - r. P11e-
sidente, de quanto magnos asswnpto nos tenhamo de occupar no feliz 
momento -de real iniciativa -e acção fecunda, l'CVeladas ·ele presente, como 
não ha negar, p e~OS poderes .da•NaÇã:o; CJ1! ~a,ri,O ·ramos do seIWiÇ-O publico, 
nenhum mai pertinente.,;-..9e~.i!P.tL .i pi;o,vc~~so . se l).OS dev.e , !le a11tolhar 
que esse sobr.e o qual venrhLU\llar,,atti1ne1Jl;e...,á reforma do 'ensino brasi-
l eiro, cuja siLuação p11eé'tflà~~n!lavel 'ê 1pl>~ 'to\tti'!f•écmhecl~a, dispêt1s·ii. 
itcraçõc-s e commentarios. (Muito bem. ) 

Esrpirito ailgum mediél;namente culto póde ainda ignorar a funcção 
preliminar do ensino como elemeinto es. enci·al e imprescinclivel a todo o 
de e,nvolvimento, a toda a pro perifade, economia e civilização de um 
povo. 

Se para o mappa .ela nações lançal'mos as vi tas, veremo que dentre 
cllas nenhuma ha que se imponha ao respeito e provoque as admiraçõe 
das outra sem uma boa i·nstituição 1e uma larga disseminação desse foctor 
ba ico, ve·rdacleiro sopro vital ·de todo o progr.esso e de toda a o-randeza. 

Tal que ha vinte annos ·atrás não passava de semi-barbara, com um 
punhado .de ilhas estioladas e mal cabesas, por via e em consequencia da 
cultura systematizada .e bem cui-elacra, enfreonta boje um colosso, que na 
taictica clia guerra lhes pede meças, buscando, corno outras. nações civfü-
zadas, ambítos e praoas para expansão do seu commercio e das uas 
indus-Lria . E q:uão bello não :é ver que, mesmo com insuccesso final na 
lucta, ainda e encontraria na indispensavei condições em que a vida 
uacional póde recobrar novamente a normal r~ularic),ael. ! 

Frizei um exemplo como nosso, para forrar-me á .e.numeração de 
outros muito , com a hi storia em mão. Que elle, .e m par corri o da Alle-
manha, ele envolvendo o ensino technico ou profissional, em fomento elas 
especJalizações necess-arlas a·o prog11edimcnto sempre cl'esccnle de suas 
industrias, no dê a idéa exacta e a ,ni tida comprehcn ão da maneir~. 
por que as nações instruem educando e fazem ·CLe. sua educação pensada 
um meio seguro para chegar :10. fins nacionaos. E sem esses fins sem 
alevantados idea.es, em uma grande mi ão a cumprlr, povo algum poderá 
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acordar 'º écos da historia •e merecer da humanidade refe1~encias di tin-
cta . . Na historia e para a humanidade todos os povos devem luctar, empe-
nhados .em um progres ivo concurso ·de civilização. 

Enilre nós, e'ffi tal não se l'eflecbe. E -como refleclir? As naçõe .e as 
sociedades e encaminham como um syllogismo, que se formula com tanto 
rj,gor que, postas as premi as, a conclusão é inevitavel. Ora, · uma nação 
que a.presenta a cifra profundamente vergonho a de tres milhões de h abi-
tantes que sabem ln e e c1.,ever, contra '13 milhões de a;nalphabeLos , que 
offerece instrncção primaria má e mal disseminada, ensino Lechnico ou 
profissional ainda em ser, por cuidar e instituir, instrucção &reundaria 
desigual e arrcvezada, en ino sup~rior ouriçado de abu o e trahalhado por 
·desleixos - essa nação não fórma 1na categoria daqu()llas .da..s quaes é 
dado dizer que têm im1 ul os e visam objectivo , não abtl como nem para 
que vive, não póde aspirar, sequer, a m edíocre posição entre nações de 
segunda ordem. Pe -a obre ella a opacidade tenebrosa da ignorancia que 
o Jlen.samento lhe otlrtriue o a acção lhes tl<Steriliza, enerva-a o marasmo 
atrnphiante que impede o desenvolvime·nto individual ankilosa o pro-
gresso ocial. 

Devereis ter ouvido muitas vczc referencias banac e emphaticas aos 
destinos glorioso do colosso americano que vem do Amazonas ao Prata. 

Em franca verdade e com patriotico pczar, eu profiro dizer-vos qu.e 
muito pouco e .deve de augurar do futuro e dos ele tinos do Drasil, se 
não procurarmo vivifical-o pela inslrucção ·e pdo trabalho. e o niio 
fizer>mo , a patria estremecida, em que pcze seu sólo feracis imo e uber-
rimo, e seu povo, por todo o. títulos .e. timavel, se patenteará sempre, 
no oceano ela pro-pcridade illtc11nacional, com a e tabilidade inerte de 
rochedo que pas a anno e seculo cm quie sobre elle nasça uma grama 
ou marejo lhlll lichen e s m que augmente um decimetro a totalidade de 
ua massa. 

E para qti.e as im não -eja, .que venham a postos, que acudam pressu-
i;o o a esta trilmna 1odos que e empenham pela instrucção e ciln!:;:.ção 
brasi lei ra. , todos que de uma e de ouíra e peram o resurgimu1to n:i.cionfll. 

Eu 111ão comprehendo neste as umpto nem morosidade nem indiffe-
r.ença, e por ser este o proTJlema ba ico, é eminentemente patriotico e es en-
cialrnente civilizador acommettel-o quanto a'Tlte , e resolutamente, sem mais 
detenças e com o maior cuidado. 

Não tive jámais enthu ia ' mo pela cr.e.ação de Univcr idades, porque 
entendo que não ,é pela cupula que se ha remodelar um edificio em 
ruínas. ( ~fuilo bem. Apoiados.) 

' rem teinho .e perança de uma reforma séria e e:fficaz do no " O ensino, 
se :apenas ·se tenta remoc11elar um ou outro dos ·seus ramos, este ou aquelle 
de -seus grãos ; refor>ma digna d.e se nome ha ele acommettel-o em todo 
e seu conjuncto, procurando sys.ternatizal-o, dando-lhe uma direcção olida 
e proveitosa, e .por ella seguindo como por meio se-guro e conduc.ent-e, até 
chegar aos fins e aos idcaes a que a patria visar. 
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o SR. GASTÃO DA CUNHA : Ni so é que e tá a vantag.em do regimcn 

universitario. 
O 1 R. PAS os DE ·MIBANDA : - Em outros paize differe;ntes do ne>sso. 

No nosso, isso de maneira alguma seria alcança.do. Por circumstancias 
mUJi1las e ·causas oompl exas, qu1e em tempo serão ·expost•as, hei parCL mim 
que é uma utopi·a •no Brasil a unidade de en ino, em con eryur;ncia do 
regimen wliversitario. 

O meu objoectivo é apr.esentar um projecto que, a meu ver, torn a pos-
sível a ,geral ·e sy tematioa organiz;ação do en i·no brasileiro cm todos os 
gráos, desde o primario aVé o &uperior . 

.Q .SR. 'GASTÃO DA •CUNHA: - Quero ver de que mane·ir.a. Pela Consti-
tuição, o ensino primario pertence ás municipalidades. 

O SR. PASSOS DE MmANDA : - Não se me venha com reparos consti-
tucionaes, quando, para dissipal-os e tudo tornar possível d.entro da Con-
st1tuição, é .que eu trago um projecto .de l ei, pedindo para elle a esc-lare-
dda attenção e a olicitude p•atriotica da Gamara . 

.Sr. Pr.esid-ente, iniciando minhas considerações sobre o ensino publico, 
dentro da hora angustiosa ·do expediente, ê claro .que não poderei te'l'IIli-
nal-as hoje. Talvez haja de occupar a tribuna por alguns dias consecuti-
vo . Que V. < x. e a 1Camara não me leYem a m&l abusar di sua 
preciosa atte.nção. (Não apoiaclos.) 

Adrede fallei eu em e.duoação de par com a instrucção nacional. Jão 
duvemos cultivar tão sómente a facil intelligencia, senão tambem o bons 
sentimentos do nosso povo ; nem comprehenclo como se possa tratar ele 
questões de ensino sem e tratar simultaneamente ele questõe de edu-
cação. 

A situação inqualiiicavel do nosso ensino é um facto social que, oomo 
todos os facto sociae , depende de um numero de cau as, "'eraes umas, 
particulares outras. 

·Apontando só as prill1cipaes, eu lembrarei a desa;ggregação dos nossos 
costumes, a indi ciplina ·g.rral, a perda .de nos as idéas totellectuaes, moraes, 
religio as •e patrioticas. Quem ou aria conte tal-as? 

Insistirei él!pena sobre a primeira, porque esta me parece a determi-
nante ele todas as outras. iQs costumes d-e nossa vida modesta de outt'nra 
aberraram pela mais de. enfreacla licença. Em outros tempos, mesa frugal, 
casa singela, vestimenta d·espr etencio.sa, pelo lado material, d.esejo de bom 
conceito, amor de familia, respeito e obediencia hasic.os .nas relações de 
familia e sociecladil, pelo lado moral, eram condições sobrias e moraliza-
doras que p.errníttiél!m a cultura da rnm1inice pela vigilancia continuada 
ela ·educação da mocidade, pela fiscalização paterna, a formação do caracter 
pelos exemplo da familia e a e colha e o desenvolvimento elas vocações 
p.elos conselho e pela experiencia elos mais velhos. 

Ho,i e é diverso o quél!dr.o. Em numerosissimas. familias os exemplos 
dorncsticos estão longe de educar e incutir IIla prole os sentimentos ele-
vados do hem e do dever ; nas proprias conversações emittem-se princi-
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:pios .que estim1ulam habitas obnoxios e prestam homenagem á descrença. 
Os paes já não dirigem de perto os filhos nem lhes impõ·em o necessario 
r espeito. Porfiados isoladamente pela instrucção, abandonam ·estes ultimas 
aos collegi.os, .que, não raro, substituem a formação moral bas·eada ~10 
amor da famHia por uma iniciação mais ou menos secca e desamoravel. 
Vezes ha qu-e pro.genitores ou tutores acodem a r cc1amos d:e certos dir.e -
cfo1'e•s ·de ·estabelecimentos, que, :pana ·angariar frequenci'a, f.azem praç,a 
d:e uma ,fórma de educação mais liberal, compativel com a ·épo.ca. E, 
roer.e~ desta fórma de ·educação, mais liberal ou liherasta, a nossa moci-
dade adquire .costumes inteiramente .discolos e obtem aos 1•5 anno uma 
eroancipação que pre·cede a das leis .civis . 

Perdoemos ·então a estes jovens a venea:lidade de se preoccupar m 
em caos•eg·uir, .dentro do tempo fugaz, os certificados d:e .exames que lhes 
abrem as :pontas das escolas superiores. Até agora tiveram elles a crimi-
[lQsa frnqueza ·dos paes e ·a conniv·eincia mercantilista elos mentores; de 
agora ·Cm ·diante, contam 1com a oomplíWencia dos. lentes, f.azendo de cada 
estadia um divertimento continuado e de cada prova uma aventura: faoil. 

Ai de nós ! .se não houver.amos, para honra nossa, copiosissimas exce-
pções a l'egistrar I A regr.a geral, ,:porém, é .esta qll'e cu vos dei em quadro 
apenas esfumélldo. 

A valer, pois, para outro nivel, visando com o engrandecimento da 
mentaU.dade ·e . do ·espiTito, -o ,enriquecimento das .faculdades i•ntellectuaes, 
tamil:Je111 1e ·e.gualmente, a melhor1a na forinação da alma, ·do coração e do 
caracter bmsileiro, o a·per.feiçoamento das faculdades moraes no indivi-
duo ·o no meio, certos «1e que, se não se transformar o nosso modo de 
s·er, nada .de positivo e solido se conseguirá. . 

Bem conheço ·a opinião daquelles que prctend.em limirtar a ingcrencia 
do Estado á instrucção tão sómente. Neste :rn~esupposto se tem ido até 
pcrmittir um odioso monopolio ·do ·ensino. Opinião é esta inacceitavel, desde 
que apenas e conskl:er e que, quanto mais moralizados for em os senti-
mentos de iu.m povo, .quanto mais .a1mrados forem os costumes de uma 
sociedade, tanto mais ex·cellentes s:erão suas instiituiçõ·es .e a:s suas l eis, 
viaveis e pros•peros os seus :progressos, -e tanto mais .estes ·e aqu.ellas se 
:podem desenvolver e escud•ar. E' o qu.e béllsta :par.a provar a necessid·ade ela 
int-erforencia da collectividade na educação dos indiv:i'duos, não como pro-
cesso para impôr i·déas ou sen<timeintos, mas como .elemento de conservação 
e equilihrio . 

E', portanto, não só na familia, sca1ão tambcm na e cola, que ha 
de ser preparada a educação do nos.só povo. A familia póde fazer muito, 
mas dada c.erta cuHma moral ·e triaiquejo social, e dentro de determinados 
linde . Fôra sociologicamente illsparartado e I'equi.ntadamente chimerico 
conta·r isoladamente c0011 a familia para o levantameinto moral .e patriotico 
dessa outra :po:pulação qu·e muros afóra das capitaes e de reduzido numero 
<1e -0utras C'.i·d·ades no·ss·a:s ·derrama-se :pelo vastissimo territol'ti·o paJITio, en-
trogue ·a vJV'er 1quasi ogrosseir·o na falta ·de principias. moraes que 'ª aiDastar-
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da na falta de 'haibitos de ;traibalho consciente, que a amo'llece e de·prime. 
' Para ahi ·as·sim nes·se deserbo l'eal e moral, os mesmo laços. dei angue, 

em que ·pouco .superam os do animaes, p·elo qu,e h a neUes de meramente 
instioc.tivo, a ausencia ab oluta e completa ·de meios para elevar e r etem-
p.erar o espirita, ide dictames e principios essenciaes a todo homem que 
tem .a.e viver em sociedade tudo, numa palavra, está a clamar para que 
se lhe acu•da com prompto 'remect· o, que vem a s·cr uma cate.chesc, menos 
dM.ficil ·e herojc,a, mas qu•asi itão necessaria e tm1:n,eiscind:ivel •como es.sa 
outra que ·espargiu tão ~rnllo cJ.arão na historia das nossas origens. 

•Como ? Por .que meio ? 
Disseminando escolas por todo ·o paiz, escolas em c1ue se mini.stre J)en-

sada educação, .isto é, a cultura que faça medrar, que faça vingar no 
h omem brasileiro todas as suas e.n e 1~gias, fazendo d·elle irromper, como de 
fiertil boit1í10, as flores -0 o·s fructos. 

Eu con ·idero ·a e·ducação c,omo um todo de que a :instruc\ão constitu·e 
apenas uma terça parte, cwbendo áquella ·O de envolvime·nto das faculdac1e,3 
physic,as, intellectuaes e mora;e1s ·do ·infanbc. e do adole cente para collocal-ü! 
em .condições de fazer da .vida um bom, consciente e f1ecun<lo uso. 

Ora, da ·c.ducaçfto physica não se a1Jantam, entre nós, tentativas sequer ; 
e 1eu revuto offensivo de vos a illu tração lembrar-vos que as nações em 
que ella mais se clescmvol ve são precisamente as mais for~es e mais pode-
rosas. Não fosse isto, eu não r.eprocluziria os p·ensamenbos ele i\losso a 
N~speito ·e alilda mais, J)Or serem :inlicress.antissimos, os ·conc,citos de Didon, 
do ·congres·so 1ülympico r.nternaicional, realizado no liavr,e, em '1897. Para 
este ultimo, como para o antigo Platão, a educação physfoa faz parte inte-
grante da ·educação. Seja .qual fôr a theo1ia que s·e admitta sobre a natu-
r.ez;a da alma e ·do corpo, a acção ·do physico sobre o moral é um facto ; e, 
sem que se pretenda ohegar a esbe por meio claquelle, não· se póc1e1 con-
t eistar que a saude 1é urna 1cond:ição, senão neciessaria e suJiici·ente, rpelo 
me.nos mui importante p·ara o vig:or da arma e plena posse d.e si mesTno. 

Sustenta mais o eximia •e saudoso preceptor qu.e as ,nações, de"envol-
venifo pbyskamente os seus meninos e os seus jovens, íraibailham pelo 
seu .futuro, ·porque nelles estimulan1 o •espirita de combativiidade, m ercô 
do qual as faculdades não s·e a,dormccem tim:iclas ·e estereis e n eUes culti-
vam o amor 'á llrcta ~mm entendida, inevitavel •e no 1t11,ato .011dinarto da vi i a 
e na -0oncurre,nc ia existente entre os povo·s ta.dos. 

,Quanto ·á educ,ação intellectual - ·e apenas d·a primaria eu fallo J11esta 
occasião - pez;a-me CLizel-o que no Brasil ainda não se compre.hendou a. 
sabia ·e cobiçado ,e justo m eio entrn o rotineiro e o pcdantesco. Este ultimo 
extremo se relruciona ou confina com os 1nossos institutos normaes em .que, 
salvo raras uc,epções, mefüodos pe.clagogicos, pr ofossores ,e ·escolas, tudo 
corre parelhas em parvoíce e petul3illcia. 

A v.erdade é .esta : ino Brasil, -0u temos. escolas miserav1eis - é o termo 
- .em pobre·:. e acanhados edifícios, falhas ct·e tudo, desde as condições 
hy•gienicas atié ·Os ma.is indisp·ensav·eis utcnsilios esc·olm.,es, ou então famas 
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e&colas com ar sufficiente, com luz ba tante e confortavel asseio, mas 
tambem ·com aprendizado manHe·stamente improprio para o nosso meio e 
com prog11ammas excessivam · nte complexos para a ·nossa :Lnfancia. 

!No seu livr.o intitulac1o La Politique, capitulo ref.e•ren1~e •á lnstruc.ção 
PubHca, conta Frienk Bl•entano que, ao receber as felicitações pela victo-
ria da gwerra .de •1870, o imperador alliemii.o respondera : devemol-a ao 
nosso mestre-escola. :Narra em segui da que, p.erguntando clle, autor, a um 
padre allemão, expul-so da •sua patria duranbe o lcuhtur lrarnps -e na. occa-. 
sião dirc-ctor de um collegio reputacl'issimo no norte da França, qual a -dif-
f-e.rença que exis1ia entr.e o menino franc;ez e o menino aUemão, Ih fôra 
dac1a .a e·guiJ1ite resposta: "A vossa infanc1a, dos se.is •aos '12 annos., é de 
uma facili-dad•e extraordinaria ; os me.ninas ·são i-ntelligente , confiantes, 
generosos. Ao lado delles -os anemães pa1'ecem uns cretinos (gic) . Em 
compensação po11ém, ·Os •esfo-rços que nós., -allemãe.s -cnvida!Il1os p-ara fazer 
dos nossos meninos homens capaZies e aproveitaveis, são bem diversos da-
queUes que vós outros, f.rancezes, 1empr-egaes, com ü vosso systema <le 
ins·trucção, para comprimir uma mentnioe ;tão bem dotada . " E dahi, investe 
o feste~ado escriptor em crfüca justa, se h em .que acerba, á instrucção pri-
maria ministrada nas n colas do s.eu paiz. 

'O reparo e a critica pod·eriam se-r ·extensivos a:o Brasil. 
Tambem .cá, e justamente onde mais :disseminada se acha a instru-

cção, programmas prenhes -de estudos inuteis e difficeis, repleto de exi-
gencias -demasiadas, compT<imem as intelligéncias i•nfanlis, determinando-
lhes o tedio e, -ás vez>cs, o dese·srp.e110 . 1Para prov·al-o, 1não preciso e miuçar 
muito; ·vêm ip.ara logo aos olhos e satl.tam ao dedo, nas escolas elementa-
res, a analyse grarrun:atical, .qLi.e os allemães têm ü bom s·cnso de não 
exigir, e na:s com:pl'ementar-es, a diecomposição da pro1)0 ição nos seus 
termos es encia:es, o que constifoe o -ohj.ecto -da dialectica ou da logica., 
l[11e se a1)p1elli da formal. 

lE, .se eu quizera espanejar, quanto me sobraria para apontar 1 
Senhores, para at:tenuar o mal do analphaheúismo birasHciro, verda-

doira cha@a ·q1J!e ait·aca de cachexia as nos-sas energbrus ·e{';onomicas e ás 
no s·a -actbvJ-dades productoras, um so r emedia me pa1'eiee possível e actual, 
e vem a ser : ao lado da dissrem~nação das escolas, a s~mplificação ·de nossos 
cs·tudo primarios, ito:rnando-·os d·e focil ·comprehensão p·ara a nossa infancia 
e tr.aze.ndo cconomi·a de tempo · para a nossa N·ação, cujo futuro pr.osp1er-o 
preciis·am o aJnevi ar. 

Dadas as 1cond.ições de nosso paiz, penso ainc1a ho·je, como pensava o 
po.nderado ·e esclarecido 1e.spirito ele F:erreira Vianna, quando c-m 1883 dizia 
neste recinto sobre questão relativa á ins;tmcção publica : 

'" ' as escolas prima.ri.as devemos .ensinar a ler, a .escrevor ·e a contar 
bem, adcliciona.'11do .por -todo accrescimo, a titulo de c urio .idade para as 
crianças, ligeiras noçõe d·e cousas qU!e lhes faHem aos olhos com c1escamo 
da razão e isso mediante ma.ppa1s ou .quadros pendentes dos muros esco-
1aires." 
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1Q R. PllESIDE:-<TE : - Previno ao nobr.e Deputa.do que -e tá dada a 
born. 

O SR. PAs ·os DE :UmANDA : - Y . Ex. dá lioe.nça, r. Pre idente, para 
eu continuar ainda por alguns minutos, pelo m e•nos com relação á o colas 
primarias ? Eu abroviai'lli a minhas con idicraçõe quanto po- ivel. 

O B. PRE IDE:l\"'l'E : - Y. Ex. pód.e dispôr do quarto de hora de tole-
rancia. 

'Ü ll . PA o· DE i\ImANDA : - ·i\Iuito, me mo muJtis· imo re ta.ri•a ainda 
a di;ljer sobre a educação tntelleclual primaria, elementar ·e complementar. 
A complementar devieria er ieita mercê d·e um en ino es encialmente in-
tuitivo o pratico, proporcional á jda,de e compatível com a inclinacõe- dos 
alumll'OS. 

O mothodo neUe ·empregado pelas nações acleantada- consi t.e em rela-
cionar o a1umnos com as cousas e as palavras que as exprimem, incutin-
do-lhe a idéa do applicar o que e lhes en ina, com estimulo de apren-
d·er em por i proprio , o que lhe ser•á de grande utilidade i1a vida. M;;_, 
como não me obra tem po, passar ei á educação mor.al. 

A escola · um ·alicer oe: que tem de ass.entar ·em bases soHcla , eis p-0r 
que ·diz egregiamente Kortz, qu.e elle de,ne oocerrar em sub tancia ·a matenia 
da educação moral. 

E ta, acima ·de tud·o, incuti r á na mcniJlice o ontimento elevado do bem 
e do dever, implantará, em gcrmc,n, as .noções de vi•rtude que mais tardie 
dev.em florescer e fmoti fi cair, auxiliando a aptidões ·e os e tu<los ulteriores 
da adore cencia e encaminhando o homem ju to })elo es-colbo semeados 
na estrada da exi tencia. E o cimento para e a ba·-es e a argama~ a 
:i>a11a es e •alice.rcie ha de er a •idéa iíri·rritaria e ·excelsa de Deus, da Fami-
lia e da 1Patria. (Apoiados.) 

Aqui me viria á feição tocar no ensi·no wüigioso •e, se não fosg.e a 
angustia do tempo em que me •iejo ape1~tado, fal-o-hia go tosamc.nte, 
appellando para sLlll idios actua1cs e para testemunhas tão in u peita 
como melhor o s.ejam em materia reliig.i() a. 

O Sn . GA TÃO DA 1Cu TITA: - Conviria m encio•nar a opinião do r . Tei-
xeira i\Ioncks, a proposito do veto do ·Pmf.eito ao projecto do ;Conselho 
l\Iooicipal que per.mittia o ensino rcligio o na" .e colas. 

O ll. PAsso DE i\Im.\N<DA : - Pe11feitamen~e . e tive se ·do ver -ar o 
assumplo, •al&m desta op.inião, citaria a do insigne mes.tr.e do cUreito, o Dr . 
. João 1:\Iontciro, a do preclaTO Ruy Barbosa ·O a <le "Outros escriptor·es do 
nosso paiz, e, sobretudo, fóm dielle; ha aqui l arga me e para explana-
çõr abtmdanto . 

Não omittirj.a a opinião de JuJe Ferry, arauto do ensino leigo em 
França, após a vehementes pa:lavras .ae Jules imon ac•erca drsto as umpto 
no Parlamento franccz, ·em 1881. 

•O SB. MoliEmA ALVES dá um aparfe. 
10 n. PAsso DE MIRANDA : - Qua i finda •a hora ·do expe-die.nte, eu não 

pos~o propugnar a neoe si·dade do ensino religioso, não impooto por uma, 
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mas facu1%d:o a todas as crianças, qu ando ma:is. não fosse, ao menos como 
el.em ento pai'ª diminuiição da criminalidade ou cumo upplem ento ao Co-
digo Oriminal d·e um a .nação, no celebre di zer .c1e Filangi•eri. 

Hei de vel-o bem cedo implantado no Brasil, que ex.e cra profun da-
menbe toda oppnes ão atheista {!Ue se abrigue sob hypocri ias de um 
ausptcioso liberalismo; hei de vel-o, porque, segundo o reparo do hi. to-
ria-dor materialista Bucltlte, em todos os paizes o Governo ·segue e nãü 
conduz nunca, s.endo em.[)'re a medida , por elle toma.elas, consequcncia 
e resultad·o ele imposicõe e progressos sociacs f.eitos .e realizados contra 
a ma vo.ntacle. O emin(}nte autor ·ela historia ela civilização em ln"'lat.erra-
observa ainda .que .todo J.)rogresso ].)ara ser s~rio eleve er intellcctual e 
moral, isto é, deve resultar ·do dcsenvol vimento elos conhecimentos e elo 
cumprimento sem].)re mais seiguiclo dos nosso deveres. 

O SR. 1\foREIRA ALVES : - Muito .bem dito, mas em •cn ino TBligioso. 
10 R. PASSOS DE t:.\!IRANDA : - Perdôe-me o nobre collega, eu não com-

P'l'ehendo J.)rogres o moral sem o ensino religioso. i'l!a , voltando a com-
mentar Buckl•e. Não e admittiria progresso real -e o ·de envolvimento das 
!nLdligenc~as cm um .paiz qualquer fosse acom].)a·nhaclo de um accumulo 
cl·e vícios, ou se, tornando-se mais virtuo o, se fizesse um povo mais 
ignor ante. 

e ·assim ó, que as nossa escolas se cs.for·cem por cn Jnar á infancia 
o que ella eleve á familia, ao paiz, trabalhem 'IJOI' incul}r no animo da 
meninice, ·em época tão favor:ivel para impressões indeleveis, ire ].)Bilo e 
obecliencia á paternidade •e á velhice, a sobriedade e a rnoclernação, a forta-
leza nas convicções, a lealdade cm tudo, a tolerancia ].)ara com todos, o 
habitas de traba1ho ·e· die economia, ·o ·amor á verdade, á justiça e á patria, em 
summa essa.s virtudes todas ·que tendem a fazer e ·a preparar homf}ns 
capazes .e a].)roV'ettav.eis ].)ara a nação ·e prara a soci·eclade. (i'.lui lo bem.) 

Felizes dos ].)ovos ·em que ·a cul tura .ela vontade corre pa.rallela á cul-
tura das intelligenciias. 

Eis o que •eu quizera ver, corno dementas attinentcs á reforma das no. -
a escolas brasileiras, afim de que J.)Udessem ministrar educação rm 
seu todo ... 

O , R. i'lfonEIRA ALrn : - Religião á ].)arte. 
O SR. PAssos DE i\ImANDA - ... i to é, o cresenvolvimento harmonico, 

grac1ativo .e simultianeo das qualidades J.)hysicas, intellcctuaes e moracs do 
h omem ibra.sHciro. 

E ele tas .escolas, .n lão, como fact01r basico, nós J.)odcriamos es].)·crar 
a no a J.)ro per1dadc em um fuLuro J.)roximo. 

i\Ia , para (fUe a escola vie se ::i. ser ·a pedra ano-uJar da nos a re fundição 
economfoa, cria mi ter que clla tive. e ainda um caracter local e profi -
ional, de acclJ:rdo com a regiões e as localidades, devendo c:ida um dos 

nossos infantes e aclüle contes ser ·eclucaclos p:ira o meio oe m que tenham 
de viver, ].)ara os mi teres que têm de ex•ercer. 
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1Peç,o ·a V. Ex., Sr. Presidente, .que me queira manter a. .val~s:a r.o 
expediente da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE : - O nobre D.eputado será attendi<do. 
O SR. PASSOS DE 1i\IIRANDA : - Nas oeonsideiracões qu-0 fiz hoj e, quero 

tomar .cloaro que, como modesto tra.balhador de assumptos parlamentares, 
obscur.o político (não CJJpoiados ), que inicia a sua rian'eira . .. 

O Sn. ELOY CHAVES : - Um talento brHhante. 
:o Sn. PASSOS DE 11\íIRANlJA - ... não poderia conceber a velleidade de 

haslear um p•e ndão proprio. 
As minhas consiclerações traduzem o .d•esejo, que tenho, de enfüeiraT 

ao liado dos que procurnm faz.er uma poderosa r.eacção contra a i·ncon-
ciencia com que ai'tmda •a prutria, m esc1'a.nd·o-me com aquelles que dese-

jam -0onstituir uma ·forbe concentração .parra vitalizaT .esse povo, m ateria 
prima va1io.sissima para os m ais alevantados comrncttimentos. 

Dis·se. (Muito b.em, muito be.rn. O orador é abwt.f; ~tclo por rnwvtos Srs. 
DeputCJJclos. ) 

SE SAO DE ti DE OUTUBRO 

O Sr. Passos de Miranda: - Sr. PI1esirnen tc, cxpenclia honbem 
considerac;ões sobre o basirio prnblema do ·ensino nacio0nal, .quan do soou a 
hora marca.d,a para termo dos tr.a1b1alhos de expediente, justamente na 
occasião em .que ·eu começava a tratar da educac;ão bechrlica ou pmfis. ional , 
e lembrn~me •que, ·alinhruvando algumas p0alavras. ·f.ina es, como humilde 
mas ·devotado sold·adoo que enro1'a uma tend0a de -campanha p ara 1e1rguel-·a 
ina.is tar.de, ·cu disse .que a nrnta dos meus desejos n ão •em h ars tear um 
p (}ndão proprio, mas, ap•enas, enfileirar-lI!t ao l ado daquelles que pro-
curam despertar uma pode1"osa rnaccão, cont·ra ia inconsci.enci.a com que 
a patri•a afunda, daquclles .qu.e t entam .constituir uma forte .concentração 
de vowtadoes pana vitalizar c:stc povo, materia prima va1iosissima para os 
m&s alev.a1ntados ·C!Ommettimentos. 

Vitalizar CtS te povo é a supwma qu estão. E como meio doe chegarmos 
a isso ·seri•a 1mi,sbér que, com as ·esoo1'as IJro.fus.amente di ssemin·adas ·em todo 
o paiz, lhe ministr.ass1emos uma instrucção fochni·C!O;-profi.ssdonal, cuidado-
samente pensada. 

1Senhorcs, é paTa indignar a passividade com que nos quedamos ::io 
limiiar ela vereda .que nos levaria á prosperidaide ,e á gra:ndeza, ali :is, en-
xe1~gando e conh<ecendo como nella se encaminham e •se conduzem nacões 
bem ·av·isadas, feli7les e segm1as . E ' pa1'a 1entristecer o desl eixo cm que 
m arasm a.mos, ·clcsperc•el)idos !te que povo que não vac com o progresso, 
pá.ra e se ·qued,a, corre. 1actualmcmte o perigo a.e desapparccer, poi,s fica 
ameaçado •em sua autonomia. 

Que diff1erenç,a ·exis.te, ·dJzei-me, 1c1ntre a Mnquisla consequente de 
.uma lurita á mão armada e a conquista ,produzid·a p•e]a exploração estran-
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geira em todos os ram os da economia de 1.rm povo ? Esta me par.ece mais 
humiihante e cobiçavel. 

Vivend.o na época ·da dndustri·a 1e .do tréllbalho, ·é rnistér harmonizar-mos 
o nosso systema ele educação e d·e enisino com as cond'içõ•e.s do nosso 
meio. 

·O aspecto mundial se apresenta avido e tenaz 1em levantar a inicia-
tiva ·e a vonbaic1e i·ndivi·dua:l .do homem .e o ,poder go ,nernamental das 
nações. E, como ccmsequencia O.a phas.e social .que atravessamos, dentro de 
uma nação .determinada, como no convívio d>e todas ellaJs, é dev.ei· inill.u-
divel ·elos governos C'Ja111alizar o movimento ·elos povos, guial-o, estimula.1-o 
como guias previ•clentes da sua progressiva evolução e procurar que esta 
se r ealize lenta e seigura, afim d·e poupar .aos agrupamentos hUIDaJnOS 
r esp·ectivos a •ar.fronta, a ex1Jloração, a conquista deste ou .daqUielle modo, 
internacionalmente f.aHando, e, de fronteir.as a dentro, os 1embaraços intes-
tinos, -os sobresaltos das crises, ·e tambem as convulsões sangr.entas que, 
ás vezie·s, sm1gean, quwndo ex·haust,a a paciencia ou tragado o fel das pri-
vaçõ·es ·d·a miiseria. 

Que vêm fazendo ·em .pról da educação technica 1e profissional de 
seus povos ws nações .culta de cincoenta annos a e.sba p-arbe ? (Pausa. ) 

Na exposição univ.ers-al de '1851, .qUJe 1ella mesma convocara, a lngla-
tB>rra .confeS1sou-.se lealmente v.encid·a n•as industrias ele cairacter a i tistico 
pela cornmrrencia das cJ1Utras nações .e, prev.endo que uma grande parte 
de seu commercio estava saicrificada, •tratou de remed~ar o mal, cuidando 
se1riamente de ·sua pe.r f.eição 1Jedmica. 

Já a exposição ·de '1855 demonstrou quanto eHa tinha pensado bem, 
avantajiando-se na senda do progTe,sso. Dle então para cá, não só n.s 
artes a.ecorativas senão tambem todas as outras ·imlu·strias manufactoras 
têm florescido por rnwneira espanto a. 

1Cioso d·e que outras nações l evass.em as lampas á Inglatc11ra, no toca11te 
ao progr.edimento .profissional, o Governo britanni.co nome·ou em 1881 
urna commissão real ele instrucçã:o rtechnica, cornp·os.t•a das primeiras nota-
bilidades, afim d•e estudar o assumpto nos Esfa;do.s da Europa e da 
America ; e o ·r·elatorio apresenta.do consta ·de cinco volumes com uma 
n11édia ele 550 p·ag'in'as cad·a um. 

Nessa occasião .a Hollanda pos•suia 79 escolas IJrofissionaes, derramadas 
em seu l) equeno t erritorio, com fre·qu encia .de 8' .000 alumnos. 

Hes cle 1847 ·a Bel.gica .inep'ar.ava, dos celebres i-nstitutos teclmicos ·de 
Flandres, mai .de 24.000 op•erarios, destinados ás indusbrias predominan-
tes na nação. iDe presente, é ex.traordinario ·em todo o reino o mtrnero 
de eswlas •e institutos no ge.nero do ensino de .que tratamos. 

Outro tanto se h:a d: füzer c~a I;taHa, que, já em '188'6' contava 712 lyce us 
d>e ar~es e officios e 64 escolas com :ensino indu. trial e manufactureiro, 
mini!>trado a 6. 500 ahl!mnos. 

Na França, onde, ruliás, era .granel.e a quantid•acle de .estabelecimentos 
technicos, dizia no mesmo anno o Ministro do Commercio e Industria a 
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uma commis ão ·de notaJ:Jilidadies profissiona1es qwe .eUe nomeara para 
estudar os meios de ·alargar a esphera do ensino technico : 

"E' cihegaid:o o mome·nto de uma re,s olução séria. 
Sabemos que foi, auxfüad•as por um 1ensino technlco bem apropriado. 

methodico e Taicional, .que as ·nações concurr.ente:i nos sobrepujaTam un 
qualidad·e e no valor de sieus :productos ; as estatísticas que temos pro-
vam-nos exuberantemeil'~e. Não ha, portanto, .que hesitar: convém, qu·anto 
antes. m.edtdas ,capaves de de •envolver .entr e nós ·este .ensino profissiona:l, 
por tanto tempo desprezado." 

CD'l1heceis como o imperio germanico engrandece admiravdmente a 
sua indus.tria com o trab·alho ·d1e seus filhos. O preludio ·de ua emancipa-
ção industri al começa em 18711 e .(lientro de poucos annos era eistimabfüs-
simo o pr ogr·esso do ensino technico, tendo-se, pal'a logo, disseminado pelOfl 
diffel'entes Estados, .escolas de commcrcio, escolas industria.as, escolas de 
agri,cultura, inst1tutos agronomicos, escolas floresta·eis e 1yceus d·e artes 
e officios. ' e em 18&'! em de 250 o numero de twes escolas ou C'stahele-
cimentos, hojoe se contam ellas por milhares. 

Que ·dizl}r dos E1stados Un1dos da America do Nort•e, onde o ensino 
dieibaixo do ponto ·de vi ta tCc-hnico ou profiss·ional é modelar e unioo? 

Da Sui•s a, onde, ;pela cons1ituição, o Gloverno f1ed·el\a.l fisca;liza; a 
instrucção, imp·edindo que os .c,antões fundem institutos ele ensino superior 
e secundaria •antes d·e terem prov~do sati sfactoria:rne'!1;te as ncces.sid:ades do 
ensino technico e '.Pl'O'fi.s·sional elementar? 

Tal é 'ª prodígios.a correnbe impulsionadora ela indu tnia e elo 'trabalho 
em .toda parte do mundo. O Brasil só ·estaciona, .escravizado e explorado 
como oolonia de todos os povo . Os c:.eus ;ba:lentos, as suas 1ap~iclõe s, srn1s 
activiclades e V·Ocaçã:o p·ar.a a industria, par.a o ibr.abalho, piara a proclucção 
par.a os elementos priimordi•aes de sua •ausptciosa gr.ancleZta, esvaem-se á 
falta ·die meio em qu.e se eduqll'em e a..e.senvolvam, na carestia die protecção 
que os alime·nte, 0á mingua de dncentiv·o .que •os anime. 

E' isso dievido á indolencia culpavel dos s·eus governo . Doestes, tem 
sido, ·até ,aqui, veso constante muito planejar e combinar ·e quasi na ela fazer 
e 0execufar. 

N'o regimen monarchico vari·as veves patrio.tas, compenetrados da ue-
ce :·j.dadc do ensino technico e profissional, se levantaram ·e se •esforçaram 
pela urgente e -eff'icaz implantação clene no paiz, e dos mesmos fasli-
diooo fôra servir ·de phono.grapho neste momento. 

'Referil'Bi apenas o que •dos actos pnbhco.s consta a re"peito . 
ü projoecto "Obre ensino ·publico, apresentado cm ·J 874 porlo venernndo 

Conselheiro João Alfredo, ü011Signava a idéa da c1'eação, nos diversos mu-
nicipi·os elas provi:nci·as, ele esoo1as em .que s•e ensinass•em as s·oiencias e a ~u·a 
applioação á:s industrias dominantes e ás que se deviam ·des.envolver no 
Impe.rio. O doecfrto de 19 ·de Abril de '1879 que, ·encara:do á luz do seu 
tempo, é um justo t1tulo ·de gloria ,par.a o illwstre Minish;o que o referendou, 
mandava c1.,(}ar e auxiliar escol•as profii sionaes, .especi·aes ·e de aprendizado, 
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destinadas ·a forneoer instmcção technlca de mai intei,essc para as indus-
trjais ·existentes e •a desenvolver o csrtuelo pratico •délJs 1arte1s 1c ·oftficios, de 
mais prov·eito para a. população e p·ara o Esbado. Afinaelo.s !1'este mesmo 
proposito ·e pensamenifio, encontra'illos ·o proj ecto n. 236, ele 1 82 'C o rela-
torio e .projecto d·a 1Commissão ele 1886, pe.lo Governo imperia:l nomeada 
para ais. enbar as b'ases da no--a in s.trucção primaria e secundaria. 

O estud-o de e col'as profis iona:es, sua organização e material technico 
constituíam o 01bjoecto da 24ª qu-estão do vastLssimo inogramrna que se 
propunha ventilar e ·discmtir o CO'ngres•so d-e El1'sino, convocado para l8\J3; 
congr.e o ·que •e frustrou, como sóe acontecer entre nós a tu1do aquillo 
que mais direcbamente se relaciona á nos ·a prosperid•aclc actual ou remo1~a. 

Aqui tendes as palav1,a:s finae·s de um topico eleterminaclo elo relatorio 
elo •i\finistro ela Agricultura d.e 1887 : 

"Convém, pois, tratar ela educa\ão profi slonal, e5tabe1'ecf'T e~colas ln-
cluSltrii'C1Jes, oncle o op1erario pos.sa iniclar-s1e no conhec-imento das leios que 
precedem a transformação ·ela mait·eria ·e irnr esta fórma •aclquirl-r os mei.os 
ele augmentar ·o valor econonüco de seu traibalho, melhorando-se a su~ 

condiçã_g. material. . 
Tal é, em minha opinião, .o principal auxilio que os poc1e1,es publicos 

d-evem disp.ens.a:r á indu tria elo Imperio." 
Nes e mesmo -rumo •entre •os Hvros ele propaganda da Sociecla,de Central 

de Immigração ap1pa11eceu uma substancioisa e exceU.entc monographia do 
Dr. Tarquini10 die 1Sou~a, s.ob11e .o 1B111s•ino 1l•cchnico no Brasil. Da minuci·os•a re-
senha .cru·e elle faz, de p•ags. 70i a 106, verifica-se que nMrurlla .época apenas 
duas dezenas de ·es.Dolas proHssiona·es •e lyceus ·ele ·artes ·e officios, englo" 
bacla:mente, surgirnm, -aqui e alli, a hem ·dizer, pingadas, na immensiclade 
territorfal brasileira, qua i todas ·em dirffiDris senão impossivcis condições 
cl•c via•bilid.acl:e e exi.sl·encia, não a:ttinginclo a frcqucncia .cm todas cllas a 
dous mifüarcis e meio ck alumnos. 

A limitada fl'equcncia era occasionada ou, ao menos, secundada pela 
defici·encia dais verbas, rruer do centro, quer elas províncias, hav·enclo uma 
desp-roporção entre o orçamento deste e o elo outros ramos ele ·ensino. 

A -estas •duas "ªusas o autor aclclita o caracter :eminentemente scienti-
fico 1e thie-o-rJco ·d•e ·alguma •escoras existent•es; por ·ex·emplo, a Escola A.gri-
oola d·a Bahia, ia acr.eclitar no testam· nbc d•o 1Comcfüeirn Nicoláo Moreira, 
commissionaelo p·elo Gov·erno para exami11ar a dita escola. Após outras 
consic1eraçõe1s, nas •quaeis faz ,iustiça ao Sr. D. Pedro II, a quem cabe a 
prfonaisia das escolas-offi.cinas no Brasil, mantendo c1Ltas, á Sll'a custa, uma 
na prnpria Quinta dia Boa Vi·sta e 1orutra na Fazenda de Santa Cruz e 
Dontrilmirnlo piara a fundação elo Institwto Fluminens·e com .o valioso dü-
nativo d•e H S :000$00.0, ·Q Hlusü1acloo au1l1or externava patr'ioticamente •os. sieus 
sentimentos, ao con'V·encer-se de .que todos 'Os grandes orgãos pelos quaes 
$e manif.es.t.ava a· viela nacicmal - o EsLado, as províncias, ais municipali-
daiclJes, ais 1ass·oci1açõns - não t,ives·sem olh a.d•o com •a c1'cvi'da C1Jttenção p•a,ra 
assum:Pfos de ;!)a.manha maignituc11e. 
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.Pmclamado o regimen :republi>(Jlano, eTa de .c.sper.ar que, com a fe-
deração, as franquias ·es-Lado.aes en:sanchassem .cuidado mais serio e movi-
mento mais accentuado p.ela 1solução do problema do ensino tcchnico, 
tão impmtante elole lé, :tão estreitarnente Hgaclo a uma vitalidade eco-
11omi· a. 

·Mas, inf<elizmente para nós, o d.esl eixo ·e a incuria p·erduram -e .l'ein·am 
c1e norte a sul ·d:a R-epublic1a. 

ü .que existe lwje j·á existia ha 20 .annos atrás, ·e é pou,co, é insignifi-
cante, compai'.ado •com .as n e.e;essi·dades tle uma população e com a urgen-
cia da act,mHdad•e 

Se.ria misúér prnv.ar a uma •Camarn illus.trc1a ·e patri:oHca que o con-
junto rle ·SC.iencfaJS e .aTteis que rformam o ensino t.echnico, e fazem o 
cormnernia:nte, :o industrial, o agricuHor e .a~é o simples operaria, é o 
que mais dire«~tamente .concorre para o prc>gresso economico do p::tiz ? 
~ão constituem eHes a maioria d·a nossa população ? Não repreilen l am 
ellcs ais .clas-s.e1s .cooperador.as ela nossa ri:quez·a publica ? 

·Não consubstanciam .as força:s productoms da N.ação ? E 'O que é qu é) 
se ha feito de serio, •die util, de particularmente benefico em nosso syst ~ma 

(le rensino, ;por claJ!>Ses taes, .aJLm de que comprehendam a sua nússão, 
c0'!1heçam .os seus devieres, melhorem as suas condições material e monl, 
e aug1nem1tem a prod.uctividade do traibalho em prov·eito proprio e du 
Brasil ? 

Senll'Ores, pens·anc1o 1em r1e1pr.im'ir 'ª 1Wnarchi1a qrue vae -em nosso dief•ei-
tuosl,sisimo enSrino n:aJci:onal, cui&emos, para logo, em ushr o desequi-
lilJrio q:ue lJ'eHe se patenbei.a. 

Reorganizando o ensino publico brasileiro, façamol-o de modo qÚe 
elle s1eja unhlistrado •erm diffel'e<ntes gráos e p.ara as differen~es classes. 
facilitand:o e promov·endo o accôrdo neces ·ari.o e impr·e1scindive1 entre o 
incessante clesdobramento das forças individuaies e coHectivas e os reaes 
interesses d:a ·no.ssa patri.a. 

O ·que nos domina é rnm 1e:ns1no que pódie mal e m:al preparar aquellieo; 
crue 's·c de·sti1nam á vida das 1ettras, ás can~eiras oflfici.aes, ás profissões 
chamados liheraes; d0ix·adr0-s em 1completo abandono aqueUe.s que têm clie 
exercer as funcçõ·es &e commerciantes, ele industrial, de agricultor, funcções 
que seriam inconte tavelmente de mai.or provred to par.a a Nação. Tal é o d•es-
leix10 que abé -certo t empo se arraigara, cm dada parcella &a população, o 
atoJ..eimadio prec·onceito ele que as classes laboriosas, .carreir.as profissJonwes, 
repr esrentavam uma ceri::a bastardia, constituiam fu'l1cções se·cuhdarias, exer-
e;idas por orgãos inferiores elo :corpo social. 

10 SR. EDUARDO RAMOS : - I&to hoje já não. é assim, felizmente·. 
O SR. PASSOS .MmANDA : - FeiJizmen:te. A0qui tendes o que ha dezesete 

anno·s airás, em um dos orgãos dre. public;jdade desta 1Capital, um peregrino 
espirito, hontem dtado, ,!Lescreive.u : 

"A aictual educação incute no proprio filho do operario desprezo pela 
profis·são de seu .p.aie, pela classe a que elle rprertence. Uma socie·dade onde 
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os fHhos têm vergonha do ofücio éfocenle, graças ao qual o pac póde 
!?'ducal-os, prooisa de ·alguma reforma _moraiL" 

Tempo houve, lé sahi.do, em que se dava em maior escaJ<a o que ainda 
hoje 1s·e observa : •as eS!colas .superiores, notadarne-nte as de direito, servindo 
de uma .especie de derivativo fida1go :para os filhos dos lavradores, aliás 
com vontade ·e ;proposito deliberado destes. Dentre aquelles, alguns talen-
tos vingar&m, e .muHo bem .até para a· alta [lOlitica e para a 1alta adminis-
traçã·o brasileiras; a maior parte, pol'ém, - a verdade .é .esta - melhor 
farià que·dando-se nos. campos, a ·estes vinculada, s•em a lainentavcl disper-
são dos braços e dos cs.Io.rços de que prech;·a,va a .nossa llflvoura. E q1i.r 
aconteceu ? E ' que foi-se operando ·O gradual em1)Qbrecimento da no~sa 
vida rural, que null'ca es teve méü - prospera do que ha 50 annos atrás, 
e a J:e1lba ubstituição da bella e feliz vida dos campos nas fazendas e nos 
povoa.rlos pe~a vM•a .artif.Lci·al nas grandes cidades, ·que para os campone-
zes s•e to·mou arena de luta mai.s clifüicil ·pela cxi8tencia. 

•Conheceis bem os tristiss•imos eí'feitos do máo aprov·eilt-amenfo das 
aptidõPs, •quer para o individuo considerado isofado, .quer .para a so.ciedade 
considi>mda em i'le u ·Conjuncto. 

1811 vos apraz, ouvi as imlavras de um comp.etente a rnspeito, que é 
Eti1enne, lins'[)ecbor das fabricas na Suiss.a: 

"Os effeiitos ·de uma falsa 1dire·cção na escoHia de uma carreira man i-
festarn-se em todas as classes d.a socie-clade e traduzem-se, já pelo ci.r~s

ani.mo, j1á pelo·s esforços estereis que dari rum infallivclmente melhores 
resu1.tados se fossem bem 1a.ppHcado.s . As inferioridades em todas a.s car-
reiras l'azem baixar o ,preço dos s·erviços, fazendo urna concurrencia desas-
trosã a:os talentos •e aptidões .que ·estãio no seu verdadeiro caminho; a 8-0.Cie-
dad·e é, pois, tão inteDess.ada .quanlt!o o infüviduo 0011 que ·cada um dos sem 
mernhros utilize suas v·erdadeiras Jaculda(l.e.s". 

Que .füzer .das va.nta.ge.ns do en ino t rchnico ·e . . profi sional, que apontar 
elo •dena.ma;mento ine·s.timav.e;:J. .de beneficla.s futuros, cleMe ele.correntes, Que 
já não esteja llé\'bido e previ.sto pelo douto e esclarecido sentir da augusta 
Ca.mara, a que tenho a honra de perte·ncer ? 

iOom tal ensino, cll!i·dadosam ente pensa.do ·e intellig·entemente minlstr.ad,o, 
nobilit.ari1amos as classes laboriosas, as carreka.s profissionac·s tão clc·-prns-
tigj.a.fas e aibatiodas entre nós. 

I.nstrnindo, educando, .des•e nvolv·endo aptidões e actividades .que qui-
zessem ·excI10el-as., f.ortifical'iam'Ds o nosso cornmercio, alentaria.mos a -qua.si 
n enhuma iniciativa individual que po·ssrnimos, avj.g.arariamos a nossa indus-
1[ria nas,cente, da.Piamos novos e ma.is :fecund-os. eJ.ementos á nossa agricultura 
e operaríamos, assim, dentro de breve lapso d·e temp·o, urna -revolução sérli.a 
e cfficaz no mundo do tr ruba.Jho nacional. 

Nem ·só de pr-otecçã:o por taxas alfa.nd·egarias altas., nem só a.e. credito 
a.gri·cola .e subsi·dios •outros dev·em viver e ma-níer-!'le. a 1ndustl'ia e a agri-
cultura brasileira.. :O primélJCial auxilio, a funda.mental coadjuvação que 
lhe havemos de ministrar, no meu modo de pen•sar, consiste no que visce-
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rahnente 1>e e.ntendc icom um e outra e é a vulg·arização das leis geraes 
que pres1dem •á transform&ção da mate1r1a, o conheDimento das leis scien-

1li:f1cas •e. -economi·cas que regem .a maohina industrial, o anni:quilame1n1to 
da rotina, o :empr·ego de insh·ume~ltos mo-clernos e aperf.eiçoaclos, que trazem 
coonomia de e·sforço, ele tempo e .de ca·pita!l. (M.u'ilo bern.) 

Quem ousará conte·star que ·dis·so ·resultaria maior incremento para 
a produ.cção, aug'Il1ento progPessivo do v.alor do tra:balho ? (Pausa . ) 

·Demais, a cultura elo espirita naturalmente elevaria o nivel poliüco 
.e sücial d·as classes mais ligadias á nossa riqwe·za publ1c-a, cercando~a do 
prestigio e .ela considcQ'ação a ·que têm cUreito e ap1n·oximando-as ela. gestfw 
dos a1egocio-s .pll'bHõos de que têm estado tão af.astadas. 

O homado e ·o·pero-so Depu'ba:do mineiro, o Sr. João Luiz Alves, clis-
CU:tindo ao reforma eleito:r.al, l"eferio-s.e a represe.ntaçõcs das minorias e 
tocou 1leve.mente na r eip.resentação propoiicional das 1C1lasses diversas . 

Lembro-me .que , em apart·e, se lhe disse que Jsso era academico. 
Epitheto tão lig,eiro não mereicia uma .a,s,piraçãio actual e seguida da .dcmo-
cra;cia ; e o meu nobre amigo e honrada collega po.dcria citar a r espeHo 
exemplos tirados d.as lutas pela organização elo ·suffrngio ne.sse s enti•clo, 

e'Il1 paizes como a AUerrnanha, HoHanda, França, Belgica, ele 20 annos para, cá. 
·Mas, s·enhores, para que as diversas classes possam :concorr er c011-

sciente e proveitosamente na direcção do paiz, é necessario .que possuam 
a cultura nece.ssarta. 

-Na elevação ·inteJllB!ctuail e mornl elas classes todas, está a verdadeira 
i•guaMade, .a igualcla.cle ipela instru.cção. E surge a talho dizer que o 
nosslQ p&iz ja111ais seriá ·r·egiclo por instituições d:emo,craiticas se para ellas 
não tenderem os no.sso.s costu~ne·s , nã.o fôr preparada a no sa e·ducação. 

A•qui l<wa.e a bem clnas citações, que não olham para visinhos ·e estran-
ge·Iros, mas •que .enxer.g.am e bmdam pelas miserias ela casa. 

Fali.a o Sr. Ministro do Interior, no seu bem elaborado r elatorio do 
fluente anno : 

"Se a mas•sa que representa a opinião e decide ela. populari.d·acle não é 
s.ufficientemente ·esclarecida, não poderá fazer boa ·es.colha d:e. homens para 
os Célir.gos ·eJlectiovos, .nem ·discernir e julg•ar com inteireza os actos dos seus 
mandatar1os . Nesta emergencia, ou el la é arrastada cegamente p e'1os amlli-
cios·os IQusaclos, .que a ernpülgam com o füto d e satisfazer interesses áncon-
.feissav.e-is, ou qmda-se indifforente e apathtca, sem idéa:s, sem as1pirações, 
sem lutas, neste estado de v:erdadeira hibernação soc1al, .que para as 
na;ci1onaHdades .é já .começo ide dissolução . " 

Escreve a fc.steaada penna da brilhante chron~ca cl·a Gazeta ele Noticias, 
a1Jé ha poll!cos dias atr-ás, a propos.ifo ele du.as qtresrtões escaldantes - reforma 
eleHoral e revisão .constitucional : 

"Ninguem mantenha illusões -sobre ü que esM patente ; um regímen 
que 1>e p11eten~e clemocratico e que sysfüematiMmente: rc:P.·elle a cooperação 
e •a collatboraçao do P·OVO, é um caslbeHa maravrlolhoso construido sobre areia. 

O menor rijo sopro clio ve.nto o alluü1á ! 
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ão valem as formula políticas, se eUas não S'e ada1Jtam aos povos, e, 
entre nós, o ·que principalmente falta é o povo. Podem refrormar a Consti-

tuição trinta veze por mez: o mal-·e tar qu,e nos. affl.tige continuará em-
quanto ,as :nos<sas da·sses 1diTigentes, que tanlo faillam em opii1ião publica, 
não e convencerem ele que afinal é tempo de a crear. 

Tirante a eslrnHa orla do littoral, onde e tão as grande cidades e 
onde ha ainda urna numero a po:Pulação .capaz de i,nfluir e ele r eagir sobre 
os homen 'e ia idéas, ha quem wcredite que e póde effectivamente chamar 
- povo a esta ma sa nomade, prbnitiva, que, afundada n essa semi-b1r-
baria - morre ide âome no. nossos sertões ? Que ha feito a Republiea par a 
lhe elevar o nivel moral ? 

· ada. Este .é o seu ·er-r.a rnaximo ; e a campainha que ora se faz 
contl'a as , uas Jnstituições é a justa punição deste erro." 

Ao veio desta citação acode um rcflccticlo •dizer ele Gustavo Le Bon : 
"Quando .um ;paiz clesej a possuir instituições clemocraticas, a educa.;ão 
da classes inferiores dev'e ser a mai importante preoccupação das el a -
s·es e clarecidias;" e outro aJCertado avi&o de um sanlo bispo de minha 
terra, cuja memoria já perpetuá:mos em bronze ,em urna .das praças da«:ruella 
Capitail, "é ,grande lou.cura esperar que venha ser melhor a geração futura, 
se não lhe forn c1Cernno ·outro rc.cur os que ,não teve a no a . " 

A obm por excellencia •de uma ger ação é a :educação da que se lhe 
ba clti eguir. !Ia urna nova geração ? o futuro lhe pertence ? Não ha 
motivos nem justificativas para o desanimo ; a questão é preparai-a ele 
accôrdo com ,as necessida:des naci·Oliae , afim ,de ,que conheça seus direitos 
e e compenetre dos eus deveres ; e dadas as condiçõ do paiz, é 
forçoso educai-a, de modo que pos a crescer sensivelmente· a producçãú 
da :niqweza do paiz, e esta SÓ poderá me•drar COm Ullla l arga inslfTUCÇâO 
commcroial, incl u trial e agricola, com uma boa c·d ucação technico-pro-
fissional. 

1Cuiclo que já e tou em ponto de poder dirigir um olcmne a1)pello 
aos E tados. Que ellcs aproveitem e'S a liberdade que a Constituição repu-
bliicana lhes outorgou no .tocante a todos os r a.mo·s de ensino, desde o pri-
maria até o superior, cgundo o meu modo de ver, aliás se'Cunclaclo 
pela opinião de muitos honrados collcgas. 

e, '°omo disse hl)ntem, ao ini.ciar a minh a .aração, o Brasil eleve, de 
par com outras nações cJvilizacla , empe·nhar-se no progres ivo concurso de 
civilização, ó mister que cada um E taclo federado e compenetre ele que 
constituo uma respon abiHdade para o bom e foHz exito ele semelhante 
certamcn. Todos -são solidaria , formam uma engrenagem de serviço reci-
proco , inscrip.tos alternativamente no adivo ·e pas&ivo .ele eada um ; todos 
precisam comparecer á chamada, utonsiliaclos para a grandeza nacional. 
Promovendo eus jm;to interes. e , peculiare e domcsticos, sirvam conco-
mitantemente e peilo me mo acto os interesses gcrae e comrnuns da Uni:ío. 
E se no trabalho ela futura prosperidade brasileira, todo ,elevem ser obr eiros, 
que pensem ellc , quanto antes, em dar valor ao capital intellcctual de 
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-uas populaçõc-, não ·ó gennalizando o ensino, senão tambcm colloca.ndo 
os resp0ctivos habitantes em condiçõc de utilizar.em as suas diversas apti-
dões. Que para isso se encaminham;-fazendo com que .as .escolas primarias 

alargue m suave e sensatame·nte o circulo a.e. seu ens•ino, tornando-se escolas-
ofiicinas •e escola de aprendizagem, ou •eslã:o es.tabelecendo umas ao lad o 
da.s outras. l\!el'cê das pTimeiras impr.e1ssões qua:.i sernpn indelev·ei , 
muito Jacilmcntc se póde, adquirindo talenlos e aptidões para misteres 
esp0ciaes ; mui per1'eHam e1nte se pódc ir edueand.o intelligencias e vocações 
para acqLúsição de conhecimentos que as utilizem e aproveitem, e ttssim, 
pouco e pouco, ir-se-ha operando a evolução intelle.ctual necessaria 1.)ara a 

cultura prnfi's ional subsequente, jiá com uma :carreira escolhida 'C a.e-ter-
minada. 

Se ·pos o resumir o meu pewamento cm poucas palavras, vos direJ : 
menos baicharcis .e mais rugricultores, mais i·ndus.triaes e mais commercian-
tes <"tampctenbemen1:1e instruidos e adequadamente prnparados para o exercí-
cio de suas funcções, funcçõ es ·que, bem conduzidas e orientadas, poderão 
trazer a solução de .quantos problemas ahi temos . 

Ao prü1cipio, o ensino tcchniico ·elementar, para depoi cuidar-se do 
cnsi·no technico complcmmtar, ao conL11&rio •do que se faz agora com a 
maniaca pretcnção ·de forjicarmos sabias sem btaver .quem os 1entcnda. De 
que serv·eim diplomas. facilmente con eguidos qurundo nã-o ba aptidões pen-
s•adamcntc cultivadas? 

Sr. Presidente, dentro da ·e·streifoza do temp'o em que se h a de apbrl.ar 
um di curso, im1rnss.ivcl é pormenorizar em todos os seus pontos assumptos 
por sua natureza complexos. E' ·o que sJnto dar-se agora cornmigo, no 
tocm1te á d·iV•.isão a.o en ino technico-proiissional ·e en ino technico cm 
elementar e em .complementar. Seja, entretanto, suHicienlc dizer que, por 
emquanto aquclle e depois ·este consi:itucm uma n ecessidade a q1.1<e temos. lie 
acudir, inadiavclmente, .sobretudo . se olharmos para o Jnt.erior elo nosso 
paiz. Nada mais patrioLico do que diffundir por clle o cn ino primaria e 
profi&sional. I so equivale a prestar..,lhc o mais assignalado ervJço, por-
que 0quivalc fa1rnbem a tirnl-o, cm dado rutmo, do ocio ·ignaro para· a 
actividadc util, da indecisão esmorcciaa para as inir,iativas cncrgicas, das 
sombras infecunda.s d·a ig.norancia para as luzes de uma instmccão adequada 
e proveitosa. 

Que os Estados não se apavorem deante de certas di fficuMades que 
surgirem e .que só se afiguram insu·peraveis ás vontades frouxas e aos 
es.piritos ra:mcn.,aneiros. 

O primeiro oMcc ha de ser a falta de pessoal idonco .que ministre o 
ensino tccbnico. 

Isso é uma fantasia pessimista quanto ao ensi·no teclmico elementar; 
e se é verdade .quanto ·ao ensino teclrnico complementar, a difficulda<le 
soJ,vc-se, pediondo ao estrangeiro, no inicio, homens habilitados para esse 
fim e pensando em formar por meio <dclles outros quejandos no nosso 
paJz. O cgundo obLce está na massa de nossa inercia, é a can·tnena eterna 
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da necessidade de econ omia, que no~ colloca cm um verdadeiro circulo 
vicioso. Somo:s uma nação sem .maiore5 rccur os, por.que não temos certos 
adnüniculos e ce•rtos elementos ess.c nciacs para o nosso engrandecimento, e, 
quando se trata de os implantar, quando se pensa em propugnal-os, é para 
a mesma falta de recurso. que se appclla. 

Não ; em um p-ai z atrazado e ignorante .qual é o nn:;so, não se eleve 
olhar para <diespczas no que e r cfLrc á instrucção. 

llode é um p.ostulado elo e.conomia que ·locl a 1clc6peza com a insLrucção 
é, por sua natureza, iprodudiva. E com clcsvanccime.nto cu fallo do meu 
Estado, que, ao laclo de Se1'gipc, Oeará, d.c-spondc '17 , 20 e 23 ºIº, respectiva-
mente, ele recoitas arnmaes em provei·to da instrucção. Quanto á in strucçã(} 
technica, profissional, vos digo, e os factos provam, que a instrucção te~ 
chnica da popwação para:ensc é objccto da mais constante preoccupação 
claqucl-la activi-dad·e intefügente do que é o cLls·tin<Cto moço, já politico emi-
nente, a quem cm boa hora foraim entregues os destinos elo meu Estado. 

:O ISn. HoSANNAn DE ÜLIVEIBA: - Póc11e clizel -o o Instituto Lauro Soclré. 
10 Sn. PAssos ii\ImA NDA : - lnstit u.to Lauro Sodré, Es·cola ele Bellas Ar-

tes, 1Conscrvatorio Carlos Gomes . . . 
{) Sn. AnTirnn LKM-OS : - Escola P-ratica do Com mercio, etc. 
O 11. PAssos i\IrnANDA : - Instituto Orphanologico no Outeiro, Instituto 

do Prata, em •Maracanã, e outrGs. 
M[l,s, Sr. Presidente, se, como fadtor.cs ou rcsponsa..veis, precisam os Esta-

dos at:tender para isto, ni sto mesmo tambem eleve acuradamcnte pensar .1 

União. Bntendo que ella, oe mpen.hél!da na prosperi<dade nacional, deNc con-
vergir a .sua attcnção para tuclo que é referente ao ensino ; erntonclo mesmo 
que, ne·ss·c :mister, ella dc·ve orientar e diügir os Estados para um objcctivo 
fixo, cm finalidade, ele antemão traçada e almejavel. 

Não me sobra tempo par[L expenclcr minhas idéas, que esp·ero pocleT 
de envolver ·quando tiver ele ·diS'cu.Ur o projecto que apresento .e que, a 

meu v·e-r, fornece os me~os oom que nós podemos caminhar para esta solução 
éLcvc•ras buscada .por tod os qu·e pensam em dar nervo o cohesão ao nosso 
ensino nacional, actuwlmonte anarclüco e chaotico. 

O meu proje:cto é mai ou rncno5 o mesmo que foi aprcscntatl.o de 
outra vci, e sobro as·sumpto div·erso, pelo honracfo Deputado pelo Estaido 
elo Rio, o Sr. Julio Santos. 

Que S. Ex. me pcrclôe o plagio. E' que um espirita como o meu, que 
duvida ide si, .que descon fia el a propria autoridade ... 

O ·Sn. tl'.IonEmA ALVES : - Não tem razão para dizer isto. 
Q Sn. JuLro SANTOS : - Agora é que acredito que fiz alguma cousa ele 

util. 
O Sn PASSOS J\lrnANDA - ... se escond.em por ele.traz ·elos es·piritos con-

5a.grados e se esforçam por dividir com elles a sua r espGnsabHi dade. 
E, Sr . . Presidente, uma ivez que V. Ex. me manda avisa.r •qu·c a hora 

do expediente e tá esgotada, vo u envi.ar o meu projwto á Me a. Já .que não 
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se discute na Camara cousa alguma sobre o basico problema do rn:,ino 
brasileiro, ·ella que me tolere o enfado por mais wn dia . . . 

VozES: - V. Ex. não enfada. 
O SR. PASSOS MmANDA - . . . e permitta cru0 cu amanhã continue na 

série ·de con·siclerações que hontem e hoje fiz . 
A ac1»e ditar na impre·n ·a, nem emprn ve·rdadcira, e a acreditar tam-

bcm na •Commis·são de l·nstrucção PuJYlica, pelo orgão ele seu en1i nente, 
competente e illustrado Presidente, o S-r. SaLyro Dias, o assumpto <las 
minhas consid.erações de ·amanhã é, por sem duvida, momentoso, refere-se, 
o que irei dizer, ao ens·ino s.e1cm1clario, a cuja necies ar1a reforma eu queTO 
trazer o meu fraco e cl·cs.valio ·O oontingente. (Não apoiados .) 

.sr. Pre9id>ente, eu cuido que, com o que estou fazendo, na medida das 
minhas limitructas forças, cum1pro um inilludi vel e gratissimo d1e•ver, qual 
o ele contr.ibuir para a clebellação dos males que poderão, d(} futuro, im-
pedir a granc1eza ou diminuir o h-r.illio cle·s.ta Nação. 

Tenho conclui:cl·o. 
(Miúl'o bem ; muilo bem. O orndor é rnuilo ctWüprimentaâ o.) 

.4.utoi-iza o Governo, nos ternws do art. 65, § 1 º da Conslil1âção F 1·1dcrnl, a 
entender-se com os Governos dos Estados com o fini de obter dos 

mesnws a nomJeação de delegados, com plenos poderes para 1accordarem, 
juntamente corn o Govei·no da União, sob1·e o melh or meio de 01·gani-
za1·em e systf!(lnatizal'em o ensino pnbliro bi·asileii'o; e dá 1mtras pi·o-
videncias 

O Congresso N élicional Jesol ve : 

Art 1.º Nos termos elo ·art. 65, § 1º, ·ela 1Constitu.:ição Federal, é o Governo 
Federal autorizado a entender-s.e com o Govern os elos Esta•dos, com o 
fim de ob't.er elos mesmos a ~10meação de dele~aelo ' , com plenos poderes 
para acr,orcla11ean, jw1ta1roente com o Govemo ela União, sob 1~c o melhor 
meio de o·rganizarem e systematizar~m o ensino puaJlico brasil eiro, notada-
mcnte o primario e o vcchnico e 1profissional elementar. 

§ Lº A accôrdo tamhcm poderá versar sobre o cmsino secunda ria e 
superior, uma vez feito e approva·clo pelos Goviemos concorcla.tarios ela 
União 'C elos E>s.taclos, será, depois ele homolo.gado pelo Poder Legislrutivo 
dos E~'a.düs, su~eito á a.pprovação do CongPcsso Naci·onal, nos termos do 
art. 4-S, n. '16, da Constituição. 

§ 2.º Os r·epresentantes elos .Estados, ·devidamente autorizados jw1to ao 
Governo .da União, reunir- e-hão nesta Capital em época préviarne;ite 
desi.ginada. com antecedencia ele tres mezes . 

§ 3.º Dientro eles e prazo os Estados e.nvial'ão á Bibliofü eca. Nacional 
tocla a su a lcg·islação respe.ctiva concernente ao e·nsino. 

(*) Não conta o andamento do proj,ecto. 

Project 
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Art. ~.· Fica o Governo autorizad a abrir o nccossario crndiLo até o 
maximo do 100i:OOQ.:, .para. as clespeza com e e seTYiço, inclu ive a de 
ajuda<s de custo ao representantes 1cu1os ES>ta·dos reclamem osse auxilio, 
por não di-porom da compctu1te verba. 

Art. 3.º Revogam- e as disposições om contrario. 
ala da e- ÕB", 6 do Outubro de 1W1'. - Pa sos Miranda Filho." 

F.r i\O DE ~7 DE O T BfiO (1000) 

O Sr. Barbosa Lima ('): - r. Prooi dente, o Orçamento d'() l\I1ni -
torio da. Jus tiça •e Nc·gocios lnt.orJoros abrange uma varicclaclo numerosis ima 
de serviço que correm por conta de le ·depart.aimento da admini tração 
federal. 1Denb1e es es S>erviço ele tacarei um que se me afigura ela maior 
r elevancia, ainda quando, infelizmente, foi posto cm condiçõe da mai 
deploravel anormalidade. 

Refiro-mo ao erviço da in trucção pu])lica. 
O n. JAMES DARCY : - Tem toda a razão. 
O n. BAnno A LIMA: - Por rst·e departamento da adminâslração fed•e ral 

corre o serviço da inslrucção sup erior o o da in trucção ecundaI'ia dada no 
chamado Gymnasio 'acional. ob a respon abilidac1e do ge tor de ta pa la 
<'~ná o erviço correlato parallelo ao ofücialmontie feito na reparli.içõcs pu-
blica-, do on ino dado nos ·e tabclecimenlo equiparado aos gymna ios e 
lyceu officiae , bem como nos institutos Jgualmonio equiparados ás faeu1-
dacle e academias fed•eraes. 

Do pé •e m que o encontram osos serviços, nada cHrei no momento, 
ba tando crue me reporte á critica evera e justa, feita rle la tribuna tantas 
veze , infelizmente cm vão, pelos mais di tinclo mrmbro da Commissão 
de l n tru ção Publica, nc -ta e na pas ada kgi latura. 

O que mais particula1·mentc me traz á tribuna é a nece ;ida.de de fun-
damenta·r uma emenda. com a qual vi o convidar a .a~tenção elo Congresso 
Naciona1l, e de todo quantos csluclarn com carinho os problemas que mais 
de perto entendem com os u.prcmos destino da no:sa nacionalidade, para 
a ituação em que se acha uma parte do territorio brasileirn. 

·No ;\IinLt.erio do Interior, no orçamento do , enriço re pcclirn. nenhuma 
verba e rnconlra espcciJ'ica.cla nem determinada trnra o cu leio da in tru-
cção publica no primeiro 1"'ráo. 

Não I onso que o lcgi lador constituinte tive . o, sequer, implicita-
mente, conseJ1lido cm arrancar ao poder cr<ntral, á União, ao Governo nacio-
nal a discr ta e uprema upeTinlendencia sobre o ensino. 

O n. J osÉ BoNIFACIO: - Apoiado; mnilo hem. 
O Sn. BARBOSA LI iA: - A acção do orgão central, do Govemo brasileir , 

!(•) EElt<' discurso não f<>i revfato pelo orador. Plroferido rua; discussão do 
projecto de •e roam<ln to do In t~rfor. 
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daqt~elle Govemo qll'C , nos termo. de uma ConstiLLtiçã:u, pód e merecer csle 
nome augusJ:·o - o Governo bras.ileiro - hem . e scnle que pód •ee dcvü pel'-
f.eitamente •cxercer-·se tecidamente, frat'Crnalmentitô, com a acção do. Estados, 
das m uni•cipaJi.d:ades, emHm ek todas as forças que porventura venham 
contribuir para a alução deste problema que constantemente preoccupa 
os verdaelciros c·stélJcUstas. 

O 1Sn. JAMES DAncY : - Problema nimiamen1e naicional - o ·ensino. 
(Apoiados.) 

O Sn. BARBOSA LIMA: - Com a minha emenda, venho dar á Camara dos 
De·putados cnsetJ·O l)ara .abordar esta magna questão. 

1Primetlro, do p·onto de vista consll ituc1onal, naquill:o cm que a nos9.a 
acção se l)Óde legalmente exe1,ccr no assumpto ; ·egw1do, e .é o aspecto 
que ma:is me impressiona, do ponto de vista nacional, do ponto ele vista 
da ,preservação elo mai· opulento pwtriotismo, qu·c o·s nossos maiores le.ga-
ram aos nossos cuidaidos ,füiaes, ela con ervação, atrnvés das le~s ·dynami-
cas que lhe são proprias, elo nexo mais vivaz ele uma nacionalidade. Tenho 
me re:feri·do, joá se vê, á ·s·éri•e de medicla•s que nós, a meu ver, de•vemos 
adaptar de um ponto de vista mais rcpubliieano, corno o tem aclortnido ele 
um outro ·ponto de vista pouco acccitavel, .e po.r '.Pro·cessos que não se 
compadecem com, a índole d·o novo reg•imen, todos os povos. do sei.o de 
cujos p ubld'Ci tas se destacam criticns parn acerbamenLe tax:irem de nati-
vistas os brasileiros que ·Se preoccl1pam com ·prob~emas desta ordem. 

iNa culta Allemanha, ·tão frequenl emente invoca.da como um cxem111o 
incomparavel, a ser tido süb os olJ1os, na averiguação .de taes problem a~. 

na culta Allema:nha, a que•stão da germanização de provin.cias qu e se incor-
p.oraram, cm g.coral, por conquista, ao formiclav·el Irnperio do Elba e o do 
Oder, a .germanização das PO'.Pulações .destas :províncias é uma q1rns>Uio 
que tão profundame.nte' a:padxona os estaeUstas allemães que, para. rc ol vc~-a, 

nã:o r.ecu.arn nem deante dos prociessüs elo feno e fogo. 
O SR. MEN'EZES DomA: - :Chegam aité a es tipendiar proi'.e:ssores no 

Brasil. 
O SR. BAHBOSA LIMA : - Bastará, Sr. Presiclcmte, para mostrar qm não 

se traita ·de declamação apaixonada ou de allcgação infundada, .oriunda ele 
desarrazoada ma1quc·rença internacional, irnuco ciomp retlrnnsi•vel nos. •espJI'i-
tos que se aíam a um stvpre·mo ponto ele vista humano, llastará relembrar 
á Camara aquillo que ena .terá encontrado fr e.quentissimas vezes ·na leitura 
d·e não impor.ta que j ornaes euro·peus, tão copiosos ·São os da elos que a 
esse: respeito a impren a dü Velho Mundo nos mini tra todos os dias. 

Não fiz uma oollecção systemati'C.a clessie.s informes, qu and-o ·entendi 
redi.gir .a minha emPnda; bu quei, .de eintre os muitos jornaes e pcrio·clicos 
que se referem ao caso da germanização da Polonia, na .parte em .que o 
antigo reino foi inc01•porado á Allemainha Ori ental, e rla g,nrnanizarão ua 
infortunada Alsacia, dous ou tres entre os muito ,perioclicos em que tC'nho 
lido ta-es i·nformações, que são sufiicicntes para elu cidar o caso. 
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Em um ·deste jornaes li este ca o que offcrcço á r cfacção do Urwal-
desbote, jornal ·all~mão que, cm Santa Catharina, julgou dever aggPcdir-m e 
como uDl·11a-nativ•ista, quand•o aqui, em fins da sessão passada, reveloeil as mi -
nhas patrioticas preoccupçõe a proposito do caso, ainda não de todo esque-
cido, da canhoneira Pamlher. 

Esse redactor do jornal Uru;leriualdesbote, como queni diz, como a 
Camara sabe - o niensagefro das flor estas v ii·gens, jornal. que se publica 
em Blumenau, em Santa Catharina, trntanido ·do assumpto e commentando 
a minha attitude, d.eclarava naquella oooasião que julgava "inacrcdita.vol 
que o factos se pas.sa •em p·e1a fórma na;rrada, considerand·o estranhav-el 
a prcoccupação do juiz de direito" - ao .qual daqui mando os meus para-
bcns por não ter iclo conduzido .para bordo da Panthe.r - •e .termina chR-
mando o Deputa.do Barbosa Lima de iillm-ni tlivis l'a. 

Se bem entendo, r. Presidente, o nosso h ospede, mimoseando-me com 
-esta. ex'Pressões destinadas a amontoar as coleras alieni~e nas sobr e a 
cabeça de um Dep u·taclo que muito se preoccupa com os desHnos de sna 
pa:tria, quer fazer crer que, com este qualifica.tiva, o Deputado que o m ei1,e-
ceu vjvc nas tPevas, mu:ifo alongado da civilização, d1enfro das mura.lhas da 
China, meio Jrntocuclo. meio barbar a, e nad'a convencido das exc.r1ll cncias 
dos discursos do actual imperador da Allemanba. 

Ultra-nalivi ta, entend eu o jornalista, m anifestou-se o Deputado Bar-
bosa Lima porque se preoccupa por clocmais com os destinos da ua patria, 
revelando um .ciume desarrazoado, uma malquerença systematica contra o 
estrangeiro. 

iEntrrlanto, Sr. Prc idente, não foi no Brasil que eu li a. noti-cia de 
factos qu e alli se tivessem ·passado, da natureza ·deste . Em um cemiterio 
da. Alsacia-1Lorena, contou, não ha muito, o Temps, um francez qu1e se nfw 
germanizava, mu uJtra~nál.ivista daqnella zona, fize1·a gravar sobre a peclrn 
quo encerrava o tumulo de seu p1;ogwito·r es o opitaphio que lhe parecer a 
mais apropriado em franccz, começando pela classica expressão Oi git. 

Poucos dias depois, indo 'Visitar o cruerklo sepu}chro, enconh'ou a l apide 
qu• ~rada, atirada para o lado o, cm lagar desta, outra l ap1de com outro 
dÍspositivo escripto em aUemão, porque me mo ahi era preciso germanizar a 
Alsaieia. 

l[)1es.tci ultra-nativi smo não têm notieiia os bra"ileiros. 
Em Friburgo, record o-me de que, visHa.ndo o cemiter1 o d.es·sa aprar.i -

vcl looa1idade brasileira, encontrei CYm muitas lapides fun ara.rias os conhe-
cidos 0dize1~cs allemães que assignalam os tumu[os. ·como encontraremos em 
não 1Il)porta. .que ponfo do nosso generoso Bra~il manifc.stações constantes 
do carinho, elo se.ntimenllos hospital1e.iros com ·que acolhemos toclos qu:antos 
vêm collaborar na obra do nosso engrandecimento . 

Este •C]Ji odio com que .r es1Jonclo á aggrcssão do nosso hospede passou-
EC no Ocü>i·denfo da Allemanh a. unificada.; no Oriente passav1am-se e passam-
so factos que demonstram que não se trata de um ou outro caso episodico 
:.cm a maior importancia, ma que evi·denciarn, si m, a existencia de um 
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proces o syslcm alicamente offÍcial de re>ducção de todas as populações ao 
padrão nacional , do esta.Ião que o go verno daquelle paiz entendeu d.cvcr 
adoptar. 

Na Polonia multipliream-sc as e ·cola-, entre outros processos, que 
devem er obrigator iamente frequentadas pelos pequeninos pola.cos, arras-
tados a ell af:, mesmo mate·ri almcntc, para que esqueçam a lingua dos seus 
1rncs ,e aprendam a lingua do pa:iz q uc hoj e os domina. 

Em todos o. jor.nacs .da Europa se encontra a narrativa de factos desta 
nat ureza. 

Ainda h oje - nem de ·prop o i.t.o ! - prcci ·amentc no dia rm que m e 
cah e a palavra para tratar do as·sumpto, o Jonial elo CO'lnme1·cio traz um 
tclegramma, que l er ei á Cam ara, novamente, pois ·que de certo já o conhece 
e que 'incluirei no m eu disc urso. 

"Bei·lim, 26. - A situação na P.olonia .alli mã ag~mvou-se. 

Em toda parle, as crianças recusam-se a rc.sponder cm aUe müo nas 
a ula. das escolas irnblicas, prcferiml o o ca: li gos moraes e corporaes." 

Lill1erm non in lmnl sine sanguine principio applicado á g.rrmanização 
civilizadorà das raças inferiores, p·r~cessos e mctlrndos cuja e·xcell cncia 
]Jem póde .des·cle já ir servindo d·e thema :\OS lJrw~ileiros CO ·m o palitas, (lllO 
lamen tam o ponto de vista estreito cm que me tenho encontrado. 

A rcacçã:o contra semelhantes ptocessos vae se fazendo com vigor Ct'e-
scentc, corn o noliciam varias j ornacs e es te m esmo tclegramma in forma: 

" Hoje foi lançada uma bomba cheia de pclrolco d.rnlro do edificio da 
e-cola .pa.r a atear o incenclio . 

E ' ·avaliado em 20.000 o numero elas crianças do gove-rno de Brumbey 
quo ·e rec usaram á acoeitação da imlruc~iío religiosa leccio·na.da cm 
allcmão." 

Ullima:rncn lc, Sr. Presi.dcntc, cm Londres, alguns h omens do lcttras e 
.iornalisl·as julgaram dev.e.r promovnr uma visita dos j ornalista.s allemãc,s 
á op ulenta capill1al bri bannica, para o fim de <Obviar uma certa. campanha 
de hostili>d1adcs crescenl!"Cs entre a Allemanha e a Ingl abe1rra. 

Desta vi sita dá noticia a Gazelle dii Rhin l' t de W eslphalis, p an-gcrma-
nista, c uj os rccla.clores e colla•boraclorc ah tiveram-se de ir a Londres . 

Diz e ·te j orna:l : 
'·iNous 11 0 croyons pas qu'on trou vc une douzaine cl'hommes qualifiés 

.cn All emagne .qui diésirent l a gucrrc ave.e l'!A11gleterre. Si l os rélation 
ent re le · dcux JJays ont été troubléc , c'c t en ..\ngleterre qu'il faut rn chcr-
chcr la cau e. On y craint l'·expansion économiquc formiclablc de l' Allcma-
gne c·t auss.i lc 0 progrcs de sa popula~ion qui pouvait éprouver le besoin 
d'cssaimcr au deh ors, tout en reslanL p olitiCILLem cnt unie á la m érc palric. 
La Franco a sati sfait ce h csoin en ..\lgéri e, l 'Anglcterre au Canada, rn Aus-

tralie ct a ill enrs, la Russie ·en Asie. L'Allcrn agne, jus·qu'á présent, n'a l'ien. 
Toutefois il nc parait que l'AUemaigne doive 11ousser préciscment son cffort 
vcrs lie.s teiniitoi·res qui font partie ele la sphcre d'influ-ence brii~·annique. 
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:.\!ais naus .avons. le ent·iment eu Allemagne que }mrtoul ou naus cherchons 
qu elqu·e: chosie pour naus, l "Angletcrre se met en tra vcrs ." 

Em summa, com ·l•odos estes symptorna , a _\ll cmanh a cuida de esten·-
cler a ua influe'!1cia, .visando, uma vez que invoca a Algeria da França, a 
Australia (e por .que não a India ? - da lnglaterra ) constitujr um futuro 
não muit.o lo ngi·n.qu·o o seu I1.\fPERTO .C OLO'NIAL. 

A imprensa européa e norte-americana já por mais de uma vez se tem 
occupado com essa expansão, particularmente para o sul do Bra iil ; os 
artigos, as -criticas que têm sm,gido no jornalismo, qu r do novo quer do 
velho con~inente, têm sido acoimados de suspeitos. Ora se allega que, tra-
tando-se de jornalismo francez, é a r évanclw que os obsrca e .CIU•e lhe·s faz 
emprestar á bem intencionada Allemanha propositos que ella absolutamei1te 
não t em, quando a s ua unica ·preoccupação é collocar i10 Brasil, como em 
qualquel' .outea parte do munclo, os. seus becid.os, o s·e:u aço, as suas machinas, 
emfim, os productos da sua maravilhosa industria. 

Os americanos são natu rnlmcnte acoimados ele suspeitos, porque os 
amel'icanos ·andam vendo por um novo prisma a doutrina de Monr·oe e en-
ciumam-se com a prosp·eüdad1e crescente da Allemanh·a, desejando guardar -
para si, como mercado prei'orido, a Amcrica do Sul, tão a1neaçada da inva-
são allemã, e •daJ1i a fal.ta de sinceridade e de imparcialidade ·ela imprensa 

norte-americana, para apreciar o caso. Mas .a InglaternL entre outra~, pela. 
redacção de uma das revislas mai•s acr editadas no mundo cullo, a lngb-
terra, por esse orgão, para não referir outro, tambem já deu o brado de 
alerta, ;já •entendeu ·devet chamar a attenção dos brasileiros para a per-
specwva, por emquant,o, l'elai:1.vamentc infoPme, que se desenha no noss.o 
futuro, a:caso não tão remoto, 1como a muita 1gente· se al'igura. 

Suspeitos todos ; msp eHo o Sr. i\Iéline, su peito o Sr. Ives Guyot, sus-
peil.o o Sr. Paul Leroy BeauUeu, suspeitos, emfim, todos quantos, na im-
prensa Iranceza, têm estudado o assumpLo. 

,Q arti.go da Portn·ighl Review foi ohj.ecto de uma refutação, aliás gra-
vi sirna, na North A.nier~can Rev iew, por parte elo embaixador, min·istro Fle-
n:ipotenc,iario, ou rnpresenlante da :\llcrnanha junlo ao Govemo de \Vas-
hington. 

A refutação é curiosa. 
O cseriptor allemão, para lranquillizar os bra ·iJeil'os a que o red.actor 

do Urwldesbale ·chama tltlra-nalivislas, recorda qu.e -0s E toados Unidos têm 
milhões de allemãe e que jámais esses milhões ele allemãe'S c,onstituiram 
Oll foram d1ados como pod endo vir a cons~ituir um perigo no sentido da 
drsintegração da poelrrosa Repuiblica Norte Americana. 

iEsse .artigo teve réplica em que. sie fez observar: 1 º, que ns allemãies 
reccmvinclos das mar.gen. ·do Hheno, a procurar trabalho na Norte Ame-
rica, se conserva1'am, ·como é natural que se .conservassem, como é, a 
meu ver, do seu dever que o fizes em, o exer<Cicio ·habitual, o uso constante 
da ua língua materna ; 2º, que os fiJhos destes e os netos não frequ en-
tas·sem. na grande :Re·puulica, escolas excluoivarnrnt e allemã~ ; 3º, que r, 
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degráo em que e encontra, na escala ascendente de civilizai,:ão, a Iormi:Ja-
vel Republilca Norte Americana não se pódc. comparar com tanta facilida d& 
ás con.dições elhnicas em que se encontra ainda o quasi àes·povo'l-do 
Brasil. 

Meia duzia de milhões de aillcmães, que _pouoo a pouco, se vão as&in11-
lando ao meio norte~americano, a.bsolutamente não se comparam ás con-
dições em que se insulam cthnj.camcnte os allemães no sul -do Bra:;i1. 

Tenho entre m ãos o Almanach para os allcmães no Bra il, que se 
publica •não em Leipzig, mias ·Cm S. Leop-oldo, em que se conservou a no-
menclru:ur-a tão l'icLicularizada pelo doutores d·o Dwtschsturn. 

Este Almanach, Sr. Presidente, tem na pagina 57 mandamentos para 
os a1llemães no i"strangeiro. 

Este decalogo coor·dena os preceitos que são postos e-m pratica, e que 
tantas vezes me>lindram naqucllas zonas os brasileiros ultra-nativistas ílo 
atrazado fc.itio cJ.o Deputado Barbosa Lima. 

1Le ndo e·ste curio o de.calo.go, vê-se a cxpHcação do facto tão frequente 
nas cercanias de Blumenau e Joinville, S. Leopoldo, etc., de entir- e um 
bnasileiro, que alli _por accaso vá, na margem no Baltico, com as _pequenas 
modiücaçõe do allemão que rum e falla, com a língua imica, a tal ponto 
de _precisar o brasi'loiro, cm uma terra officialmentc sua, oHicialmcnle 
Brasil, de interprete _para dar dous _pa sos ! ... 

O -aUemão, como o italiano, ·o e trangeiro qnie chega á nossa terra , 
nada mais humano, nada mais digno e mais nobre do que conservar as 
r cminiscencias da pafa'i.a., que se não esquece, que s·e não deve esquecer, a 
precli}e.cção pelos seus usos e costumes, as preferencias pela sua lil'teratura 
pela sua imprensa. 

i\ías, os qu·e aqui nascem, o filhos destr, os n etos deste, os seus 
bisnetos, por que razão hão de se conservar alheios, syslcrnaticamrnte 
alheio , _prem e•ditadamcnte alheios organicamm te alheios ao conllecimcnto 
da nossa lingua (apoiaclos elo Sr. il1 enezes Do1·ia) , a sua praüca, fugindo á 
convivencia co:rn o .brasileiro, mantendo-se, estes sim, insulados cm um m eio' 
crue .vale _por um nucleo a dc•senvolver-se anno por anno, até que se po. :;a 
perfazer o almejad·o seculo, crescendo colonialmentc, crescendo destacado, 
sem systema, sem ligação com o ambiente etlrnico que o rodeia, reputando-
se semi-cleus, superior áquellcs tbarharo~, aos quacs sr hão de sub<:titllir 
pelos mesmos processos que se hã,o de substituir O!: guerreiros. quando as 
azagaias e as armas dr fogo. manejadas pelos guerreiros, não mais puderem 
infHgir li ções, nas •quae. ná gosto de prn ar, como quem pensa em um 
lrnm exemplo a se,guir na ·defe~a ela intcgri.dacle territorial, d3 contim1i c1ade 
cthnica? 

Isto é o isolamento sn]) "icliaclo, sulwcncionaclo. animado por todos os 
orgãos ele mais taleinto e ele maior ·persrvêrança, qur, insufl :mclo o or.gulho 
nacionrul, tão 'intumeciclo depois de Seda.n, pregam a necessidade da forma-
ção .de imperio colünial ; e, nenhum fermento J)Ócle mais facilm ente des-
aggregar uma nacionalidade nova, para de seu ólo arrancar o tenitorio 
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que sil'l'a vara formação de ·se im1Jerio e Junial do .que esse a que v rnh o 
me r cfeTi11 do, con&L tinclo na conservaçã•o systcmati'ca da liogua m aterna 
com o afa ·lamento, ajnda mais sy tematico, de qualquer conveniencia com 
o indígena da raça mais i rnferior e de ·co tume mai : atrazado .. . 

Lerei 1alguns mandam e·nlos desse clecalogo . 
Não ão preceitos e n em ão conceitos formulados por algum daquelles 

muitos que h oje são da legião dos publicistas al'.l emãe~ qu e clep1'oram o 
nosso a.trazo e que apontam o Brasil como exieellentc m ercado para a 
Allernanha. 

Não ão as op1moe wriverilariam nte candentes ub11 a moralidarle 
do : co ·tumes políticos, .das IlTaxcs admini s l i·ativas, elas t endencias ethnicas 
de nossa nacionalidade. 

Não . ão e tas palavras que nos f.izcram subir o l'Ubur á faccs ; ainda 
não são e_Las, ditas em publica~õ s feita~ alhures; são alg umas outra , 
m enos asperas, mas não menos perigosas, .elitas aqui , elitas , ntre nós, pro-
paigaclas como um credo para a organil'lação ·oppo1•tuna da 1eutt-a rcruzada em 
que o infieis serão os bra ileJro . 

"1Mandamentos para os a1'lemãe no estrangeiro : 
'l º, como aJlemão cl.eixaste a patria ; mas allemão el eves ficar mesmo 

no esh'angcir-o ; 
2º, regularmente, ordinariamente, eleve l er uma gazeta all mã; se po si-

vel, uma .g·az,eila ·ela tu.a propria .cidacle, ela tua :propria aldeia; 
3º, no seio de tua familia nenhuma outra liJ1°·ua deves fallar senão 

e omente a língua allemã ; 
4º, no 1commercio, n as rei ações, no trato com teus .compatriotas deves 

elo m e ·mo modo em1negar e:x;clu:ivamente a lingua allcmã ; 
5º, sobretudo deves te unir sem1He com teus compatriotas. A união 

Jaz ª força ; 
6º, en lre compatriotas nenhuma clistin cção deve haver, nem de est ado, 

nem de posição, nem de condições pecunianas para .que no estrangeiro 
cada allemão igual a ti viva na mesma lucta irn acla pela exis tencia ; 

/ º, as prefcrencias, as vantag·ens, os lucros, vantagens, economicas de 
qualquer sorte eleves encam.inhar a-cima de tudo, antes ele tudo, para os 
teus compatriota ; 

º, clev.e clefl'onlar com 1ocla decisão quaesquer ataques que pos. am 
ser feitos á honra nacional all rmã" . 

<Naturalmente h a. de ser isso comprchendido ele accôrclo com os costu-
me a quie se ref,ere Henrique Heine, insu peito para fazer ob ervaçõés sobre 
os co tume , pratica , ~iabitos da bcll a rapaziada eclucacla ao som do 
GaiideOJm.us igilw'. 

Ila. portanto, oonclições ele vi , lvcl superiuriclacle inteUectual sobr:e o 
brasileiro~ . rebento enf.e zaclos el a. decadente raça l atina, peiorada ainda 
mais, se possível :pela intercurrencia de 300 am10s elo escrav.idão a fricana, 
afóra flS correntes que nos vieram elos bugr.e.s e dios botocudos. 
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!l oure, não ha muJlo 1lempo, uma lu la politica mais accesa 110 
Estado de 'anta iCalhariua ; o elemento allemão a sanhou- e - o redactor 
do Urwaldsbote ha de prrmittü que eu empregue o vocabulo - assanhou-
sc, e uo meio da compc.tições partidaria ', da · reivindicações políticas, i10 
fazer e eles fazer da· facçõc~. º" mai !'orles se arregimentaram, de accôrdo 
com aq ueJ lc conceito de que .. a união faz a força" e publicaram um mani-
fest<0 exaclamen lc nas paginas do Urwaldsbote . Esse manifesto tinha por 
-0bjecto provocar uma grana.e reunião, comício excepcional, por oc asião 
de I cntccos tcs, Congr esso, como ·chamavam os r cclactorc, do manifesto, de 
todos os allcmãcs, pa,ra o seguinte : E é mell10r que cu leia os trecho do 
manifeslo tran cripto elo P1·oyresso ele l laja!ty, de ? de Janeiro de HJO·l , 
estão abi as datas elos jornae e poc1r-sc, portanto, veri ficar que não e 
trata de algum pesadelo que me e leja perturbando a serenidade elo ra-
ciocinio. 

'·Patl'i cio . " 
:.\lesmo os u~·asci clo: nn ilra il - Patrícios ! - o- allemães, filh•>s •e 

netos rlo, Yelhos allemãe , na cldo-- no Brasil - patrícios - elo - qu ~ tinham 
Yiudo ,,, elos (rue oo ntinu am a vir . (Co'l'lilinúa a ler. ) 

.. De::les já ha in·ova de que na vida economica do paiz sois um elemento 
impo·rta.nte ; procurar agora, allcmães, tambem na vida política, -occup-nr 
o Jog·ar 'ª· qu e ele direi! o vos cabe. iQ elem 1nfo ·allemão, e antes cl l)Jle ele 
q1wlqucr outro ha de como nccessiclaide, como o principal factor "cul-
tll1'al» .. . 

C11llural - é bem allemão. (Continúa a ler. ) 
'· . .. dest·e E tado. occupar no futuro o vrimeiro logar. Mas, um re ul-

tado grandioso, não póde s·~r -obtido em a w1ião de todos os alliamãe5 do 
Estado, e sem a formação ele um partido forte e poderoso. Portanto, des-
pertem já, tomem parbe activa na direcção politica de no so Es~a do, un1m-se 
comnusco. trabalhemos e luctemo juntos cm pról de nos, a nova patria sob 
1:1 bandeira de um partido aillemão." 

Partido .a./Jlemão ! 
Parece 1excusado ler um ·outro trecho, d·o começo . 
"Em tocl.o o lagares do Estado ele Santa IGatharina clesparta a con-

sciencia allirmã. O colono allemão, offrend·o grandemente om ia geral 
(kcad•encia do J)'ai z, começa a ·1,epar.ar que, para alcancar uma situ1ção me-
lhor. torna- e preciso a sua acti va coop·eração na política. Po1s é sómente 
o falso rumo tomado pela politica que causou a ruína do paiz; a população 
não .é de nenhum moc1o culp·ada. Cidadãos ! 

:\'ão . 'ê i até como empregaram o - cidadãos. 
De 1 rta a consciencia allemã ! 
l\ consci•encia allemã, r. 1Pre idente 1 
Y. Ex .. está cl·ahi a vcl-a. com todo es. e substracto con ti!uido prl:is re-

mi•ni cenck1. ctiidado amunt cultivada- de ~eração em geração, por torto 
os procr so~ tnductiv·o~. ·scientificos, indnstriaes, lingnis.ticos ; p'ela convi-
ven ia no lar. pelas leitura eventuaes. pelas fe t·a onoma ticas 1LL fami-
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lia rcirnunbe, pelos grande·s hymnos entoados nas horas s.olemnes e:r1 casa, 
nos la:res de Blumenau, de S. Leop·olclo e tantos outros ; as clahs, rntre 

·\lutras, d·e Sic·dan ; .os dias em que rejubila mais fortemente o p·atrioti. mo 
aUemão em t•erras cada vez menos brasileiras. 

,\fa", quer, acas·o, o Deputad·o que por ernquanto f.alla ne;;te Con-
gresso sem restricçã:o de nénhllill outro pod·er a.lienigeino, qrner imiku on 
c1escja qu•e o Governo centi,al na -Republica imite os process·os ela ·~xcdsa 
civilização, que no velho mundo germanisa p1eJ.a maneira por crue acabei 
d,e Tecordar a 1Als·acia e a P·olo1nia? Não. Nã:o, mas quer dizer corno o •c.s.tá fa-
zendo, que lhe parece mais que bempo de acordar tamhem ·a c-onsci '3nl)ia 
braisileira, ·qu.e 1n'1iio lh e p•a.r.ece uma quantidade precisamente cl!-spreziv·el, 
que .~e eleva ik i~ar de lado, .quando se f.alla no dcspe-rtar ela consr,i•cncia 
aUemã, que isto s•e pócle fazer pelos mesmos processos com que uma }Jarbe 
elos partid,arios elo Deuts-cbv·cbaucl têm feito no no s·o paiz e ~m out.rns. · 

J!:u tenho entre mãos o relatorio apresentado ao Cons.eJho Municipal de 
Blurnenau pelo inbcnclc1nte .Sr. Alwin •Schracl•e·r, em 6 de Fevereiro de '1906,. 

O Sn. ~1ENEZES DomA : - Está .cm portuguez ? 
10 Sn. BARBOSA 'Lr:MA: - Está. ,Está em portuguez por infelicidade 

minha. 
•Este rel·atorio é -redigido com delicadeza e parecie feito p·or um homem 

a:m igo d,e nos·sa P'atria. 
Ha nesse documento, como provav.elmente em muitos outros, qLie com 

faciliclac1c não nos vêm ás mãos, eleve hav1er - subsidias fartos que nos 
oT1entern sobre a -situação ·e as ·suas ra.zões ele s·er. 

Entre -outros elemeintos destacarei •este. 
Tnta-'S1e d.o munici'[Jio de Blumenau. Aqui 1e·st<á o mappa com a esta-

tistica escovar : escola no 'L º distric~o ele Blumena.u, escola no 2° uistricto 
Gaspar, 1escola no Bº .Incl:aial. 

Es·sas escolas são cierna ele cento •e tantas . 
Quero chamar a 1aüenção da Oamara para isso. 
N. l , escola aHemã ; n. 2, 1c assim, ·até 60' escolas allemãs ! 
All>emão pm toda a parte. 
O SR. ELOY DE Souu : - E' ·O cas.o ele perguntar : onde estão ·as •esco-

las elo Esbardo ? 
10 SR. BARBOSA LIMA: - Parece-me, Sr. Presidente, que nós faríamos 

obra ele TaZO·avel pDeviclencia, que não haveria motivo para acoimar de 
ultra-na:tivist.a_si proporci·onass.emos ensejo ás commissões competantes nes-
ta Casa, para dizierem s<0bre a solução que 1eu apresento. 

1Eu -redigi uma •e menda ao oroamento d·o interior, ao ·orçamento a oa.rgo 
de cujo gestor ·esbá ·O duplo serviço .ela instrucção publica, e elas r·elações com 
todos os membros ela communhão brasileira. 

Nesta emenda, log·o •arpós •o •msino sec'U'ndario, depois ele enumi.;T:.i.dns 
como rstã:o no pr.ojecto én debate, as Faculdades ele ensino sup1~rh:ir, depois 
do :paragrapho qur ~e refere .aio •ensino secundaria, que 'ª Uniií;:i ai·nda 
mantem. eu manrlo •abrir um § 28 A, s·ob a fórma tantas v•ezes cmpregacl·a 



- 31-

nos nostiOS or1,1a-me1ntos "-suJwenção - na vigicncia desta lei, pa;:a custeio 
de 'lúO •escolas 'Prím;irk1s (inuiilo bem), destinadas ao ensino ela lingua bl':l-
silcira, nas colonia elos .Estados do Rio Grand•e do ul, Santa Cat\H.rina. ·e 
Paraná, de accôrdo com os resp•ecti vos governos lo caies, 2001 :000$0000". 

Creio que se póc1e com •isso manter as 100 es·cola.s. Em todo o ca o, 
cu pom·ho o problema. ; os mais compe~cnlc dirão melhor, ctL.1.starão ou 
·não a alução qu1c eu proponho, off.crcoendo ·outra mais consenLrneil c0m 
a nossa estructura· polilica e mais apropo itada á situação fin'.1nceira em 
que nos 1achamos. · 

Como que-r que seja, além -da .qu•e·sfü.o principal que m e lraz á tl'i-
buna, isto é, clia lH'eserração '<lo m:üs forte laço 1c tlmico, ·a fol'mo sissi ma lin-
gua brasileira, atém di to h :i. outro p()nto ele vista no qual ·e pod1em 
collocar todo os pontos, .c1uc aqui se tem batido em pról das reformas 
indisponsavcis da instrucção pubHCla ; 1es e outl'O ponto de vista é o Ll:.t in-
terf.ereinci:a da União, interf<er•encia facultativa e cumulativa .da União, do 
poder, do gorcrno nacional em matcria de instrucção puJllica primaria. 

10 .Sn. J\IENEZES DoR1A : - Muito bem. 
iQ .Sn. BA1rnOSA LIMA : - As ·Commissõcs permaincnles dies ta Cas'.1, cada 

uma por sua vez, ·dirão obre o caso. 
Julgo ter cumprido o meu dcv.cr ... 
O 1SH. íi\'IENEZES DomA : - Com muito patriotismo. (Avoiaclos. ) 
iQ Sn. -BARBOSA LIMA - ... chamando para o assumpto a attcnção dos 

meus queTidos compatriotas. 
Nós somos .inilitarmonte fracos, de uma fragilidade qu1e vwa raiando 

pcJ.o ridicu1o, gua1'ela-nacionalilmclos, de um modo eleitoral .a nãu poder ser 
mais ; nós somo •economi>camcnte dobeis, na i111.fancia dos grall'des proci2ssos 
industriwes 1e scicntificos, com que nos pajzes mais cultos se tem sy terna-
tizado a lavoura, 'ª agricultura ; cmecfd.os da intcrveinção official para 
amparar nos seus d1esf1aJlccimento as fontes tielas como mais fortes da 
nossa produc\:ãO. 

Militarmente fracos, ewnomicamcntc debei ! 
·Não queiramos, nos deixar ir em uma conelemnavel indifferença , de 

delic1uescencia em clieliquesccncia, para o esphacelo final d·e quem não 
tivesse para p·rcserval-a, nas horas exti1cmas, ·cm que uma nacionaliuade 
affirma visivdmente a ua existe;ncia por sec1üos e s·eculos, ao meua·, o 
mais bcUo elos nexos, ·D mais vigo1>oso dos laços, porque é aqud1c que se 
nos en tranha. no amago da alma, ahi po lo pelos lahios incompai:-avoi3 de 
um:i. ·mwe carinhosa - ·a Hngua. (Muito bem. ) 

Acho, :Sr. 1Pr·cshle-nt-c, que es•sa é wma obra boa para arregimentar os 
patriotas, ainda a tiernpo, aincl:a muito a vempo, ·quando velhas ;ivaliílades 
valem, por cmquwnto, corno a maior segui;ança p•ar a os brasileiros devcrns 
occupac1os I1'Cl'\ ta obra. 

Uma un idade política, um pouco artificial, el e cuja pcrm·rncncLa por 
mui tos eculos é licito duvidar, uma unidade política lã.o amcaoada p0r 
velhas rivalidades, entre o sul e o norte, na Europa Ceintral, com l'Ci vin-
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dicações p.QJ' emquanLo sopibadas, amortecidas, mas não mortas, ck urna 
Biaviera, de uma Al1emanha do ul, não de loclo á sua vonfaele, na arrcg1-
m0ntaçã.o ele ca .. erna com que, pela mão ele Bismarck, a Prussia conse-
guiu realizar ·a ·obrn. polilica el1e cuja rstabiliclacle é licit6 eluvidar, e;itre 
povos trabalhados pelas rivalidade" commcrci·aes e trabalhaelos ainda mais 
pela 1~spiraçã.o socialista. 

Todo esbe 1espcctaculo na hora prcstnte nu:; dá tempo imra cuirldr ele 
prove·r a nossa cxi bmcia como n::i.ção, ariirmanelo-.n'O:i cacla v1ez mah :;ob 
!oelu os :a .. pectos maberiacs e murac,. r.uiLlcmos ·clislo ; niio enr,ontro na 
Constituição ela Republicn artigo ·algum, preceito nenhum que valha por 
um obsbaculo 'Íl'ue·cluctivicl a e. ba ·~C<ntativa ; cuiel1emos dislo, nós do Crm-
gresso 1Nacio.nal, poi. que é urna obra nacion·::il (rmtito 1J e111, ) ; 1.mid0mos 
disbo com mais faciliel·ade, com mais desafogo do que poclcrâJo faze•: 'J'l 
gove·ruos locaes tantas vezes ass1albaidos por al)lJTehicnsões que nem sempre 
é licito c].esvcndar ; cuidemos nós outros, governo nacional, a quem incumho 
a •clirecçã.o discreta, ·a interf1e1,enci·a inlcllig.CJTIJe em assumplos lão melin-
drosos, naqumo que entendem com a 11l ctivid1adc cliplomal·ic'a. 

1Eu deixo a minh:i. emenda, Sr. Presidente, solmr :i. i\I-esa. Procnrei 
1•cduzil-a ck modo a não infringir o Hegimento. Sulwc.nção como t·1I1l a8 ou-
tras que existem na vige<ncia desta J.ei 1e 'de accôrclo com os govemo;; 
Jooaies. 

Voltando-me agora para um outro ponto de vista incontestavelmente 
ucoessofi.o, mag ·CJLl'C descle o comeoo c1cst:i. sessão cu não tenho ahu.ndnmdo. 
Como a minha emenela tl.'az uma despcza, eu não .tive difficulclac1e de en-
contrar, no pToprio orçamento, meios de r eeluzir a verba correspondente, e 
assim, logo após a emc1ncla qu1c venho su.stentando, off:ereço uma outra á 
i·ubrica - Obras - reeluzinclo de 4<50 contos a 2·50' contos; portanto, con-
tanelo os 200. contos neces.sario. a este outro mister, a verba consig·nacla para 
a conclusão elas obras d·a F•aculdaele de Direito do Recifo no exercício de 
19Ql7. J\[as parti{:u].armoote direi, mais precisamente, que com f2'50. contos 
em um excrcic·io já se pócle .adianbar mui.to ·ootas -Obras qu'C e~tã.o ainda. 
aLraza;el as . 

Oxalá que o· 2·50 contos sejam lransfcriclos para. Pcrnambu00, e não 
aconbcça isto que 6 muito foliequcnte se d·ar : ficar a verln consignada no 
<Jrçamento 'º 'ª distribuição ser feita aos 10. aos 20<, aos 3Q. contos e chGga.T 
no fim do excrcicio sem que ns 250i cont-os tenham sido co-nsumi '.los peJas 
-Obras. 

1Muito se pôde fazer ; por outro laelo, 1eston ce1·to, abs·olntanwnte certo, 
de que ·a mocielade e ·o corpo docente ela Faculcl::tde elo Recife terão pmzer 
d1e continuar aiindia. por algum bempo no velho 1e dificio á espera da do-
tação. 

·1: 
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dMARA nos OEP\ITAOOS -

SE S1\.0 DE 17 DE >:OVK\IBRO 

N. 67 - :\o art. 1 º, logo após o § 28, •accrescentc-se : § 28 A - Sub-
venção, na vigencia desta lei, para custeio dic rnn escolas primarhs de~. ti
nadas 1fl!o einsino de lingua brasilieira nas :&onas -colon iaes d·os Est'!ido~ tlo 
füo Granclic: do ul, Sa:nta Catha:rina .e Paraná, ele accôrdo com os respecti-
vos governos locaes, 200i :000$000r. 

Sala das Sessões., 27 de Outubro ele 'l906. - Barbosa Lima. 
A .Commis ·ão, tendo estlrcla:d·o o ass umt)bo ela .. 1" parte desta ie rnanda 

o da que foi offerecicla pelo r. José B·oilifacio 1e se acha sob o n. 98, e 
para atbender á louvavel inic!ativa dos honrado- Dieputados, offerece á 
wnsidemção da 1Camara a seguinte sub-<cmenela, p·ara ser i11cluicla cmtre as 
autorisações. 

"Aos Estados que despenderem annualmenbe c,om a instrucção publi-
ca primaria., leig,3, e gratuita, piela menos ·J 5 ºIº de ·sua rceicita, pod!rrá a 
União conceder subvenção .a.rnmal correspond1cnte a 2'5 ºIº ela clohçã•J que, 
no orça.me.nfo elo c·ada Esta.do, Jôr al'tribuiela a ess·e S!erviço pub1ico e effe-
ctivamenbe dcspendiao com o p•a.gamcnto elo v1cncimentos aos prof<lssores 
pulllic,os primarias. 

·P.a'l'a concoder tal subvenção o Pocler Ew cutivo F·ecleral cntr1rá cm 
prévio accôrdo com -os govemos dos Estados, fixand.o as bases e concliçõ·~s 
que reputar convenienbes e podendo abrir os ncces arios creclitos ". 

IN. 199 - E' o IPocl!er Executiv.o autoriZJaclo, na vigencia desta lei, a 
ie-ntender-se ·com os gov·ernos elos Estados, ajustando os meios : 

a) ele seT organizado e systematiza:do conveniC'lltcmcntc o cn;L110 pri-
maria, ele modo que seja leig·o, gratuito .e obrigatorio ; 

b) de serem instituidas ·escolas teclmicas e profissionaes clementa1•es. 
Piara esse fim poderá abrir o nccessario c11C>Clito. 
Sala das ,S.cssões, 30 clie Outubro elo 190'6. - José Boni.{acio. 
Aceroa d.o as·sumpto a . que se refer.c a aline.a. a. d·esta emenda, a Com-

missão já se ma.nif;estou a proposito d•a primeira parte ela emenda do Sr. 
Barbosa Lima, sob n. 66. 

Quanto á ali:nea b, entcncl:e •a Commissão que convem a i·nstallação das 
escolas tcr-hnicas profis ionaos elementares. Para a installação das refe-
ridas esco1'as póde ser o Governo autori:&aclo a clesp1}!ld1er até -100:000$000. 

Portanto, a Commissão, acceitanclo a emenda com ·as indicafas modifi-
cações, ap11c.·c.nta a seguinte sub-emenda : S1Jpprirna-se a alinea rr. -
AccrcsClcmte-S'c elep.ois ela palavra - credito: até 100':000$000. ( *) 

( •) Emen das <0ffcrecidas ao projcct-0 de -orçamen to do Interi<:>r 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇXa 
Cgo~denaçãg da EEtuàes Legisla ti voa 
SEÇAO DE DOCUMEt1TAÇÃO PARLAllEHTA,R 
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SES 1\0 DE 25 DE '.\IAliO (190 ) 

Antori:a o Presidente da Republica a abrir ao Mimisterio da Justiça e 
Negocios Inlieri01·~ o credito ele 761 :189$, cm·1~espondentes á t;um'la 
parte da de pe;:;a total que fa;:; anmtiallinenle coin a Instrucção Publica 
Ele11u:11/ar a Mitnici.paliclaclc do Districto Federal, a titulo de sub-
venção 

O Cong11fSso N·a·cio.11'al d·ecreta : 
Artigo uuico. Fica o P1,esidente c1a. Republica autorizado a q,brir ao 

i\liinisLerio- .da 'Justiça ·e 1 'egocios T11teriores o credito de í01: 189$, coues-
pondenbe á quarta parte da despeza tolal qu.e faz annualmt11le com :t lnstru-
cção Publica Elementar a i\Illnicip3liclad•c do Districto Federal, e ·a tilulo 
ele ubvenção a que tem direito o mesmo districto, srgundo o que di~põc 
o art. 7º da lei n. 1.617, ele 3 de Dezembro de 1906. 

Sala das Sessõe. , 25 de _ Iaio de 1908. - B-ai·bosa Lima .. - A' Commi -
são de Finanças. (') 

Em 1911, cm .e menda orç3menlaria, o Sr. José Bonifacio ·autiJrizava o 
Governo a promov1er .e a.nimar a dis'emi nação do ensino primaria, podendo 
para tnl fim fundar .escola ·no territorios federaes e >entender-se com 
os governos dos Estados, ajustando o me•ios d·e cr~:n e manter escobs nos 
clistricto •e povoações onde não existem ou s·ejarn insnfficientcs e subven-
cionar as fundadas ]!ela rnw1icipalidades, associações e particula!"3S, expe-
dindo o ,mce ario regulamento, fixancfo a ba cs e as condições conve-
niente . 

' E SÃO .DE 22. DE JUNHO· (1912) 

O Sr. Augusto >d e Lima ( ' ): - T . Presid>C!nle, •11'0 orçamento de 
1906, art. 7º, foi .consignada •a seguinte disposição : 

"Aos Estados que clespcnd>crern annu·almcnte com a verba - venci -
mr.ntos a professores, incumbidos de ministrar a instrucção publie<t pri-
maria e g11a1tu:ita - J}Clo menos lO ºIº d·à. ~ma receita, poderá a União ccm-
cedcr a ubvenção annual corresponc1en~e a 25 ºIº daquella dotaçfü:> nrca-
mcntaria. 

P·aragrapho unico. Par.a conceder tal subvenção o Prcsi drnte 1la Rep11-
blica C!ntrará cm prévio a·ccõrdo com os governos d.os. E tados, fixando as 
bases e .condições que reputar convenientes, podendo abrir os neccssarios 
crc•dito . " 

( •) ES'te projecto mão teve andamento, coTIJf<>rmc consta da Syn<Ypse dos 
t rabalhos d a Cama,ra. Fo.i mais trundc, 1912, <>ffeu-ecido como emenda ao proje~to 
de orçamento do Interior. 
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Como sabe V. Ex., c;;sn. Jisposição do orçamento, comqu:1!lto J"nn-
dada .em ra.zõ12s de convenienc,ia publica, cm cxcellenle doutri.na rcpubli-
.:ama em opportunidade mais qLLe frizante, ficou eJ1do letra mortJ. 

Nenhwn dos governos se utilizou dessa aulorhiação para applie<ir uma 
parte insignificante dos recursos do Theso uro da l'niã:o á salutar ~nlervcn
ção na diffu:ão da inst rucção primaria elos Estados . 

A lei do orça n112 nto, no anno passado, cleix.a mlo de parte 1est·a taxação 
<lo orçamento de -190.G, consignou lambem uma autorização cm term1s va -
µo;; ao Prcsidc .. :tc da Republica irnra auxilim· o {].0scnvolvimento do ensino 
primaria nos Estaclol'. mas fundando 1r scola s. 

Acho que esta emenda no .orçamento vigente não cons.agra ·a v·ndri.clrira 
doutrina ; ao contrario, parece-me ele incon vcnic.ncia, ou, pelo menos, muito 
propria a melindrar a su cr'J.)l1hiliclaclc doutrinal elos l'epublic,anos que 1lc-
fcnd:em inüan sigicn temente o nos·so rigor de direito f.cclcr.al, por<J!lC .1 ão 
deixa de ser uma interf•ercnci·a na aclminil'tração domestica elos K-ta.tlo3 
a fundação de escolas dentro elo seu territorio. a niio serem csc:ila.s ou 
institutos daqueUcs cwc trag·am alguma csp·rnialidacle ou si.1lgulariO~. cl·e no 
mcthodo ·de ensino. 

<Entrctianto, 1 r . Presidente, parec,e que ainda é ele opportunid:úlc, ou 
1 n~e s, cada vez mais Sf. torna necessario que o Governo ela União venln cm 
auxilio 'da.quelles Estad·os que, pelas suas co.ndiçõe , n:'io possam satisfazer a 
todas as exigencias do ensino primaria, cada vez mais exigente pélo ~ ~sci

m0nto ela população 1cscolar, como tambcm pelas outrns clifficulcla1.lcs cr.n-
" itari•a.s e topographicas. 

Aind·a no ultimo relataria apresentado ao G ov.e rno etc Minas polo '3e-
cretar·io do Interi·or, o Dr. Deliphim i.\Ioreira, vêm ~"e corclaclas ·diversas idéas 
1fll'C se Pl'L11Clcm a este assumpto, fazendo ·ell.e ver que é um dos elovcrcs 
·ilo govcrn·o rcpuJJlic,ano, mas não só elo governo republicano es1ado11. como 
tlo govcTno republicano federal, attenel·er principalmente á imtrucção elo 
11ovo, e, concommitantemcnúe, á instrucção profissional. 

P.eço licença para ler alguns tnechos desse documento notavcJ, tre-
chos qu·c não cansarão a attenção ela On1sa, porque são substanc.ios·os e, cm 
poucas palavras, resumem a verdadeira doutrina. e um appello á Cama.ixt 
ilos Deputados .. E' s·ob a 1epig-raphe - Neccssiaaoc do auxilio federal para 
-"oluçií.o elo problema. 

Diz o Dr. Del phim Moreira : 

":\. organização uo regímen r publicano clccrctaela pela Con-
s~ituição Feckral, confiou aos fü;tados da Federação, o servir;o 
importantissimo da 1nstrucção pTimaria,_ S'H.nccionanclo, aliá~, o s:;-s-
lcmrt adoptadn pelo A.elo acl'Clicional. 

_\ s prov·inc,ias do Imperio já tinham a seu cargo o en Jno 
,,. ;mario. Na R•epubliica não ha. um sys1:ema nitcional de 1educa-

<::'io ; cada Estado •Organiza ·O seu corligo particul ar <le in:<tl'llrção 
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pulilic..i. e pruvicl:encia, confoTmc póde, sob1,c os meios de h'vnl-& 
a cffcito. 

No cmtanto, a educação ·e a insuucção fundamental do povo. 
brasileiro - a mais ·nac1onal de todas as ·causas - estão :i. racJa-
mar a intervenção da União nesse importantissjmo depártamento. 
ela public.a. aaministraçfüo. 

Algum, Estado da fedieração •estão fazendo actualmentc cno<-
mcs ·sacrificios para levar a lrnm cami,n·ho a •solução CLo magno· 
p·roblema na.cional; os seus .orçamentos já não comportam ma:iorn~ 

gastos - com essa rubrica •Orçamentaria. 
Deante d•e tantos esforços, não é possivel que a fedeMção con-

tinue c1e olho. vendados e não venha auxiliar, com o calor dn. sua.. 
animação e do seu subsidio, a ·obra patriotica, a s·an·ta cntz:tda que· 
toma:ram sobre 1cus homJHos essas imp.ortantes :IJ aite.s ~h União. 
brasileira. 

A Constituição republicana não lhe confiou, é wrda.ck', <:~ " &. 
granel e 1ta>I'efa, qu·e é pesada de mais. ·para os Esfados; mas .a mesma. 
r:onstiluição não pr.ohibiu os subsidias e (J'S siibven.r;ões, que, nestes. 
assumptos mais qu·e em outros, s.e justificam plenamente. 

Temos um C:\\emplo a ·sieguir .nos Estados Unido5 da ..\marice> 
1.o Nol'tc, cuja Constituição foi modelar da nossa. 

Alli. como no B·msil, não ha um.a organ'izru;ão nacionnl dr' ·in-
strucção pubúica primai·ia, ha sóme.nbe as organizações pwrciae. 

-de cada Estado fcd·erado . 
Não ·Obstante, , ão frequentes os ·subsidi.as, auxilias .e SllbYen-

ções que a União Norl e Amierioana põe á •dispo ição dos EsbdoJ 
J)a.ra incrementar a instrucção pnbltca, sob todos os seus 1s1JCctosr 
püncipalmcnte sob o sieu ·aspetJto industrial - instrucçiio pro-
fi ·sional. 

cm duvida, .aos Estados competem o governo dà-s ·escolas ~ 
a livre administração d:o .ensino publico vi·imario, mas nada impcck 
que o Gov•e.rno F1edcral venha em auxilio elaqtvelles C.fll'C mais sll" 
ilTUJ)Cnbam na nobilíssima tarlCfa de eliminar do paiz o scn mal 
inveterado e chronico, a sua gra.nde chaga, ,sempre viva, cujo pe-
riodo de cicatrização não se Jióde preci ar - o analphabetismu. 

Parece rrue é materia 'lnencida, ·assumpto pacifico - esse da-
nrncssidad:e CLos subsidias e ·subvenções fecleraes para :t grandiosa-
ob ra t1a. i.nstrucção primaria nacional ; procura-se sómcnlt~ um· 
meio pratico de tomar 1eff.ectiv·o esse auxmo. 

Es. e meio prntico não póde ser outro si•não uma poro~·ntügc.m
soore a verba orr;mncntaria quie cada Estado da focle11a.çã·J g:!sta 
e ffoctivamente c m ·o numeroso pessoal d·ocente das ·escolas imbli-
1cas est.adoaes. 

Esla 'idéa jiá é victoTiosa no ooio do •Congiresso F1ecleral; r.umpre-
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ómcntc que 1ella se torne effecliva pel·a decretação da verb:t or-
çamentaria neoessaria." 

E prosegue o Dr. Dclphim ~foreira com outras co.nsideraçõe tend,•n-
tes a demonstrar que, neste regímen, comquanto de franca federação. não 
são repugnantes aos principios coristitucionaes da nião, antes estáa rle 
accôrdO com seu eS'PiritO e lettra, todos O aUXiliOS, toda 1C qualquer a:isb-
tencia que a União queira fazer aos Estados, comtanto quê ao ministrar 
essies auxilios, ia.o entrar, por assim dizer, no territorio, tão benc fi.}<tnrnntc, 
no 1ierritorio do E ta.do, não vá sem venia impetrada do respectivos go-
vernos 1e de accõrdo com as neces idades dos Estados, 1l0b o crit~rio dos 
governos. 

011a, attendendo a estas considierações e re ervando-me para, em t:·mpo, 
desenvolver melhor o meu )J'e<nsamento, ch\.bol.'ci um projecto de lei, que 
tenho a honra de ap11e entar ao estudo da Gamara. (.\luilo bem, ; muito 
bem! O aradai· é rniâlo cumprimentado. 

Ye.m á Mesa ·e é lido o seguinte proj1eclo : 
O Congre so :'i acional decPeba. : 
Art. Lº Q 1Poclcr Ex0ecutivo •a1LYiliará o de cnvol vime.rifo do ensino pri-

maria nos Esbadus, de accôr do e pre.cediendo solicitação dos res1iectivcs 
governo . 

Art. 2.º Consistirá o auxHio na subvenção ann ual de 20 ºIº da quantia 
qne effectivamenle houver sido despendidia em cada Estado com a instru-
cção primaria. 

Art. 3.º Para fis(}alizar o empre"'o d>essa subvenção. o Gover.no nomeará 
delegados especiaes, em cudos relatorios se verifiquem quaes as condições 
pedagogicas e ia qualidade do ensl•no ministrado, como a cxactidão das dcs-
pezas allegadas com o ref1erido ensino. 

Paragrapho unico. A gratificação dos delegados süá arbitrada, tonJo-
so em vista ia importancia dos l'e-spectivos trabalhos, e d1evc ser paga, bem 
como as demai desptezas com a fiscalização, pela vrrha de tinada. ao 
auxilio . 

. -\ rt. 4.º Fica abertú o c11edito necess·ario P'ara occorrer ás desp t!?.as com 
a 1execução desta lei. 

Ar t. 5.º Revogam->Se as disposições em Mnfrario. 
ala das essõ~ , 22 de Junho d·e 1912. - Augusto de L ima. 

O a~sumplo do projecto do r. Deputado Augusto de Lima e ora ~x·ami
nado pela Co-mmissão die In trucção Publica, é da maior rele>ancia e .-leve da 
attrabir a attenção de quantos com sinceridade s·e interessem pelo paiz . 

Com effeito, o ensino primario recl•arna os cuidados da União, precisa 
dos carinhon l'egislativos, impondo-se ás nossas cogitaçõe corno um pro-

Prejec1 

Parece 
Commis~ 
lnstrucç, 

Publici 
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Mcma cuj,a solução é de extrnordinario alcanc·e parn todas as l'lrcsscs 'C 
para o dc3envolvi;nento do Brasil .n•os muHiplos ramo~ de sua a.ctividadc. 

Scmpr con,;iclerci que, de uma perf1cila organização ela i•nstn1.}çi'lo pri-
maria, l arg1a.m~ nLe disseminada cm tod·as as zonas, com um professorad.o 
capaz, cl1, votadn ao 'cu c1cvado ministcrio, dcp1:nd e a 1crcscen tc D rapi·da 
pro peridacl·c da industria, do commerciü, ela agTiculluN, de torbs as 
:relações ~ociai : "· rn1fim . corno ainda a boi e saluJ.ar execução elo regimen 
clemocratico. 

A cultura me .. :t:il do povo, cscJ.a.recendo-o 'e instntindo-o de moJu a 
intcressal-o mais dircci:i •e cfficazrnente na constitui~ão elo g.orcrno. 11,1 es-
colha consci1ente dos !'>t'us represirntantes, na ·collaboraçã·o de tudo quaJ11to 
se rnfcre á rnachina >:l clministra tiva e politica, é um nobr e e 1elev.arh c/••sicle-
1·atmn a que "ª elevem entregar os homens de governo no desempcmho ele 
sua mb,,ão. é 1101lto que precisa ler relevo cm qualquer prog1'amnu r1ara 
s•cr cum}lrielo r rca lizado oom lcalditel1e. 

Sem povo ·;11HlmJdn não h:iv•erú clemocuJcia. A instrucção pr1nrnl'ia é 
tudo nos r eg·im ns cm que o elemento popular co1J-conc como l'actor rla 
ordem politica. 

"Urna democracia r1 uma ociedaclie cm qnc todos os membro~ . rlircctn 
ou inelirect,arnrnlc. são chamados a agir so1.J1·e ,:i mal'cha elo gov·~r·1 1 0 e o 
cslabelecimenl o elas lei~. Ha, pois, um inteTCsse social c1e pri'meira ordem 
em que todo o:; cidadãos tenha:m as qualiclad·cs nccc"sari·a. para cxnrc-e-
rem utilmentc a parte clc )nflnC1ncia qu:e lhes Iôr assignacla pela Constitui-
ção e pelos costumes ." 

1Es&e conceito de Alfr.edo Crnis"t, na ~ma r.onfcrcnck1. - /,r•s besoins 
ele la clémocl'afi1e - encrrra iJ1contcstavel verdade, mostra bem o apreço que 
lcgislac1ores republicanos careoem clispen ar ao e.ns·i>no popular, á in~trn cçãu 
cornmum, e confirma '° pcn&amcnto do rn csino 1cscripl or de que "a. clcmu-
cracia, mais do que oulro .qualquer regimc•n, tem ncocss·icladc !lc co11tar 
entre os seus membros nm grande numero ele inclivicluos ele inteJligcncia 
clarn e vo.ntac1e forte". 

O 1Brasil pasrn JlOl' ser uma elcmocr.a c·ia, brndo ·adopl acl·o, Ji da r.ons Li-
tuição de 2± de Fevereiro de '1891, a fó1•ma r cpu .. blicana federativa . 

Instituido o systcma rcpres·enta.livo, essa conslituiçiio exige corno !'NJlll-
sito da capacid1a 1lc eleitoral o sabei· ler e escrever, nii:o pumitlindo qnu 
o runalphal.J , lo tenha o clireitu pulilico u concorrn para a for1 1tacã ri elo 
Gov.erno . 

Parece, poi:;, (fue o cl~v·er primorfüal , ·em regimcn desta nat1t!"ºna, é 
]Jro1iorcio.n·ar ao cidarlão o meio de obter o alluclido rcquisHo, facilita ndo 
a sua ·in ITu cão, o conhccime1n~o 1el·CS'Sas ~lóçõ r.s . communs, elementares, que 
o habilitem ao gozo do dircHo elo vot·o. 

Como ha.vcr governo elo povo por si mesmo, democracia no .-eníitlo cruc 
se ·allribue a esta palavra, si esse povo não 1cstá hahiHtaclo a se m:trlif·~·~ t a1, 
e si os clirectorcs da ordem politica, ao ·cnvcz de lhe facilitarem os ele-
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menlos, emb>Ctraçam e difficultam a creação elos insW utos e a diffusão do 
c.nsillu pl'imari-o? 

Em 22 auno:; de repulllic(I, u:; poderes J'ederacs ainda não ti1·er J.m para 
com a i!IStrucçào primaria um d·ccisivo mo1·illwnto de ympathia, uem pra-
t'carem um amo rc1·elador de ir itcr, :;se pela sua disseminação e profi-
cuicl-arlc . Direi mesmo que a União desconbecc por completo o qn·e .1 ~stc 

respeito se p3s a nos t~stados, não e apercebe do que em cada um cxisl~ 
para attcncler a e sa palpil•3,n.fe neccs idade do povo bra ilciro, neu1 do 
rcgrc:;so ou da evolução que em uma ou 1em oulra das unidad·e;; f·.:cleradas 
te.nha li do esse elemento viviíicante do r egímen . · 

E' trrnpo de voltarmos ias vi :;la · irnra t "SC problicma . Sua ~ulucã•J, cm 
perfeita harmonia com os Estado,;, o;em ·e1I1baraçal-os, antes animan b-us cm 
um dedicado movimento de cooperação para a O'etw·ralizai;ão LI.o ;:li!~ino 

commum, irnp6c-:e a.o patriotirnw do Cu11'gl'cssu re r.lo l'od cr Exc".lutivo, 
respon aveis pela fiel execução do regim;: n demo ratico e pela :;cgur:i.nca 
que ela educação do povo aclvem 0:1 0 •t' dificio republicano. 

'.'\ão ha probl1? ma nacional mais rrlcv·wnlc do que es ·c, e ncnhuu1 ;;utl'O 
está a reclamar solu ~ão mais urg'entr. 

V :i~c rn alguma ·cou~.3. o's i11t·PJ«ssc.:; ela de111ocra 0 ia . 
Doutrinaram sempre nc5t.c po·1: to t:e visLJ o,; t,·atriarchas da grande 

Ilcpulilica ~orte-.\ mel'lcana, dre·sde o seu glorioso fundador até :.is presi-
dentes que 1c m no ·so:; clioa.s a têm dirigi d , e 1::ijos co11;ell10s vão sénllo gene-
ralizado· pe1'as mais allas auto ridades cm materia ck'· c1uino ' pelos esta-
di ta:; mais eminrn tcs. 

Um delles, G.1HFJELD. aliás r pruduzi ndo 'E l11 clorg1rnles palav1ns o peí1-
sarneutu de seus preclccessu rcs, dizia : 

·Considerando o asjJectu mwio11al du prul'is~âu " Llllc vo dedi(lue~, 

direi que não ha evitar a l'Uilla eh 1fü"pUblica, Ji!'cdicta por .\L\t:ALI.AY, 
sinão mediante o auxilio do mc~l re-e coh. Propl1t'lizou .\l.\cAULA \' rrue um 
gowrno oomo o nosso ha de necc,;,;ariam nte dar em :i.narchia : re tl.,-:m~ntir 

esse vaticínio só -o mcslre-escola po clcrá. 
Si -conseguirmos eoncbe1· o e·pirito ele nussos l'ilhos, fuluros -' leiturns. 

de intrlligencia que os habilite a votarem com acerto e lhes incutirmos o 
rspirito de liberdac1 . e::tará fru ·Irado o fatal presagio . 

.\las, !'i. pelo conlrariu, os deixarmos cl':ar na ig.1~·oranci•a, ,mtão esta 
Repu blica s·c d.csmanch1.pá ·Cm uma clrr1sw ·l rn:;a "l ccp~ão. Todo inctml.ivo 
com rne JJO:;sa contribuir o Gove1,no nacio11a+. tudo o .que sejam capazes 
de J'azl'r o~ E tado~. tudo com que possam -cuncuner. em toda a parl9, os 
bons cidadãos e, principalmente, to tla a coop•t' ra .rão do instituidor nrim1l'iO, 
acolhrmol-o e.nt1•c saur1açõe;;, como o rem dio que ha. dt' livrar o paiz elo 
mais luctuoso ckstino." · 

De tal modo se anaig:a no espirita elo homrns rlc- Estado de;; ~ paiz 
essa convicção, que j1a.mais soh prel rxto de rcconomias ou grande despezas 
recuaram do progra.mmn ele lal'gos he•neficio ao senriço da instruc<;ii·). 
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Escrev·era ha 30 .annos .o Sr. RuY BAIIBOSA, sem duvida naquclle tempo 
e ainda hoj'C incliscutivel autoridade do assumpto: 

"A-o nosso ver a chave mysteriosa d.as desgraças que .nos affligem é 
esta e só esta: a ignora:nc1a popula:r, mãe da S'ervfüdade e da miseria. 

Eis a grande amBaça contra a 1e xi<stencia constitucional e li v11G tla na~ 
ção : eis 'º formidavel inimigo, o inimigo intestino que e asyla nas ·cntra-
.nhas do p,ajz . 

. Para o v,crn:ie1', relev·a instau:rai,mos o granel e serviço da "dcf.csa nilcio-
nal contra 1a, ignoranch•", ·servico a cuja frente incumbe ao Pa1famcnto 
collocar-se, impond·O intransigentemente á tibieza no nossos gov .. ~ 1-'nns o 
cumprimento ele 2u supremo clev1er para com a patria." 

O DR. FERNANDO Louo, clie .e1cluC>acão republicana sincer a e forte, quando 
l\Iini tro d·o Mar.echa.l floriano Peixoto, disse : 

"1Em um paiz de suffragio popular mui ·exten o, onde a opinião é 
formada na liJi erdade ele palavra, d'e imprensa, de r eunião, ele cornmuni-
cacão, d·e associação, em um p1a'iz rcpublican10, onde cada subdivisão poli-
tica tem auton mia· propria, ·a instrucção largm11ent·e dissemjnada é uma 
necessidade instante paea que se não pr.oduza ou a anarcfúa ou o rles-
potismo. 

O fóco da sci1e·nci.a, disse illustre ,e,scriptor, é o asylo do patl'iotisrno. 
Era comp1'e·hendendo assim que Jules Ferry . illustl'e :.\l inist.ro de França, 
depois do abalo da guerra fra.nco-pi:ussj.a.na, não regateava desp·cz:J.s ~:i:lra a 
insLmcção e, cheio ele nobre orgulho, acla,mava na di stribuição rl1~ pre-
mios ela Aissoci·ação Philotechni.ca : 

",O .i\finisterio traw formou-s·e verdadeirament·e em urna v.asta fabTica 
de escolas. Este J.Iinjgterio institue, termo médio, tl'fs_ escolas ou classes 
por dia. tNis~o c],e,spend mos mais de 200 milhões de· francos, que a :i,lguns 
parecerá mui l o. Sim, é muito ; mas, permiLti dizer-vos, ainda nã,) f}a.ssa 
de um com eco. Além ([.esses 200 milhões prooisamos gastar mais 300 ou 
350. A Rept1hli ca terá de de·sp·c.11'aer nos 1annos vinllouros GOO a 700 
milhõm; . " 

Semelhantemen te, estou ·Convenci elo, prosegue o Dr. F. Lobo, rJc qne 
~ão os nTiai·s prorluctiv·o os 1di spein1cli os .qiJ.e a 1 Jacão faz com o ·ens.ino 
administrado a srus cidadão , convindo, em bem da grandeza da Republica, 
qrne .as actnws instituições pedagogicas sejam progressivamente me1!lora-
das, mesmo 1á custa de grandes sacrificios . 

No exame elo pro}ecto que se ref·ere ao ·ensino prima.rio surge dr.sele 
logo a questão de S>abc-r si a nião pód1r cons titucionalmrnte 1este nd1~r sua 
acçã·o ati> a instrncção do l)rimeiro g:ráo, não só do Districto Federal, co mo 
elos h stiados. 

Da combinação dos textos da Constituição, pretendrm alguns rrmclui r 
que aos Estados cabe exclu,siva,mente a faculdJa,cl1e de att end1er . orn<tnlza.r e 
diri<rir o ensino commum. N.o arl. 34, n. 30, a Cons tituição estabelPce ]Jara 
o 1Congrcsso Nacional a atlrilrnição p1·ivaliva ele legislar sobl.'c· o e.nsü10 
superior do Districto .F·ecleral 1e, no art. 35, a el e crear, não p1'ivalivarn cnle, 
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i n:;titui<,:õcs tlc en·sino superior e •seeundal'io nos Estados e 1le prJver o e-
t\unclario no Dbtl'icto Federal. .-\. •Constituição não allude, como se ve, ia.o 
~n;;ino primario. 

E' c.erto. porém, que, dando int·crpllf tação acertada a outros texws. 
íHt-rrprc.tação que bem se coaduna com a natureza do regimen e o pcn~:a 

·rnonlo da ·Constituinte, ficamos autorizados a sustentar que <'t Uniã:i, ao 
1rnrler nacional cone ·O dever a.e so interessar pelo ensino elementi1.r prlma-
l'iO, wbe·nd.a-llw, sem C'mbaraçar a acçã>o dos Estad·os, a tarefa do pr;Jm .wer 
:a :ma diffusão a nnis completa, educando o povo o melhorando vor ess-a 
fó rma as uas condições de viela p.e J.o cultivo do ·ua int·ellig• ncia e do seu 
caracter. 

:\o Congre:;so Naci·onal compete ANLMAR o DESEX\'OJVDIEN1'l) DAS 
LETTHAS, 'a1'l es e sóe<n.cias, bem como a ~nim;igrnção ·e• a agricnltw·a1 a inclus-
Ji·ia e o comme.1·cio, sem privibegios qiie oUvam a acção elos gove111nos locaes. 

Qr.n. não se comprehrncle qu·o, ·danclo-Jhi.! o dever ele animar a; lettras, 
•JLtizess·e o legislador impedir que 1a. União attendicsse no en,;ino primar;;i. 

: e lhe c.ompete animar, promover ·O de envolvinwnto da,,; lcttras e 
-;c icncias, é i n·discutivel qrne constitucionalmente pód.p o r.ongresso D~·ovi

ürnciar ·sobre o a sumpto e não só conceM·r subvenções cu mo J.ínrl.i cst:l-
belccer condições para o cn ino primari.o, CL"ear institutos. estcncl1·r iielo 
p·aiz uma vasta e con"cniente rêiie dl': escola~ commu1J<s. 

Esse é o s·eu devier, ·em acção cumulativa, cm jurisdicção concnrrentc, 
;c m levantar embaraços ás uni·elades ela Federação, mas fa:Qmdo Jmctifiear 
JlOl' toda a lJartc 1a, s·emente elo ensino popular. 

Cah ainda ao Qongr.e so vmviclenci-ctr sob1'e cl'S ~7ecessidadcs rl1" cam.-
~'lr1· fecl e1VJ1l (art. 35, § ·l º ) , o não ha em uma elcmocracia neccs:iiclade fe-
" "l'Rl mais r elevante nem mais urgente do aue essa. tanto ma.is auanto ela 
.condição do alpha.be.tismo s·e faz depender a DJ.pacicl:lcle eleitoral. 

.\ s medidas legislativas que .o Congr.es o votar em favor elos intcr-c53fl3 
da cornmnnhão. brasücira, legitimamente ampaTacl.os pel;a escola commum, 
-al0rn dr justifica.da irnla natureza. do regimen, inspiram-se no p·~ma.mento 
constitucional, não contravêm, antes so conformam com o e~pirito do nosso 
1rncto pol iti eo e com a orientação ele outros 1rnizes <le fórma I'~publicana 

ferl·erativa. 
10 Dn. ·_-\ RAlllPE J UNIOR, ·em snt parecer ele 0o nsnltor geral da Rorublica, 

e que .rnl·cnMmos acertado wa.nscrcver. assim doutrina: 
"1As di sposições da 1Con tituição ela Rc·publica, qtH' se refrrem á in~tru

~ção puJ)lica., vedam a i1oterv·enção elo Gov-erno Federal no que entende 
om a cliffusão do c.n·slno prirnari·O ? 

cm de. conhecer a. autoridJ.cle do illu tr.e constitucionalista J.oão TI-3.r-
l)a]ho o o valor das id.éas por eUe emittidas, p•ens·o que o ;:cn 1ibcr:tlismo 
(' 111 maheria. ele in ·tnwção, ultrapa. sancl·o o espirito dos constituintes, J.rv·:i-o 
·até ao o. quecimrnto élo § 'i º . n. 2, elo art. 70i, da 1GonstHüiçiío, que r.xclue 
{lo direito de Yotar o ·analphaJ)1erto o quie, portanto, fez depend er 'la cultura 
·pr imaria o exercicio ela flw-cção politica. 
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l'ia sua op1111tw o 1cnsino cm tJualqncr dos seus gráo:; não c:;lá na ~s
phel'a da União, salvo o que respeita 1á inslrncção militar ; e a fa nld>adC'· 
que lhe foi outorga.ela d·e crcar instituições de ensino superior e tiC1Jundarir1 
no~ Es t..i.dos (art. 35, n. 2) é um favor apenas co.ncc diclo na:; Esbt1us mal 

\ 

dotados dw recur:;os para seus ·encargos. 
Em tudo i:: so se afigura cxccs o na limitação dos poderes ela. União 

cm malcria ele ensino. 
E' Yerc1acl:c, ·como pondera o Dr . J.oão Barhalho, quie a Con,t:lui0ão~ 

qLbanclo s·e rcf·erc ás attribuições do CongNsso, relativas a institul~tks de-· 
ensin·o superior e secundario, usa d·os. termos "crcar, JH'OV ~ r··, m 11 tacs 
vocalrnlos nào são tão a.ntagonicos á 1ex1ncssão "animar o cle ·envolvimento", 
usad a no ii. 3 cio cit. a.ri. 35. qrn .:> pr.oduzam urna verdadeira. inhib'.ção d~ 

faculda.tJ.r ele qu·e e trata.. 
' O 1cxlo inlcg:ra.l d•esse num01"0 está r edigido da fórrna s·cguinte: 

".\nima.r, .1:.0 paiz, o de cnvolvirn ' nto das lett11as, artes·~ s icn0b•;, bt:m. 
corno a. immigTação, 'ª agricultura, a industria e o cornmrrcio, sc·111 privi-
legias qu e 1.nJ Jrn111 a acção dos governos locaes.» 

.Q commcnlaelor é o primeiro a r cconhc·c·cr que ,a mat •. rias ernuncrnda:>· 
no ar!. 33 cnns1ilurm assumpto ele juriselicção concurrentc, isto é, ::ssnm-
pl.os :>olnr o~ qtt·nes o Congresso pó cle lcgislêu', comtanto que não '.ll'k em-
baraços ao livr: ex·rrcicio ela acção gov1erna.me.n.tal dos Estados . 

Ei s o limite que ·a Constituição cm garantia. elo rngimen f•r dcrativo jul-
gm1 ncce;;;<ario oppôr ·á possivel perturbaçã:o da jurisdicção cxercid::t. p·elos 
Estaclns em mal·~ ria. d·e instrncção. J~m vi ta da. lettra, pois, a.o nosso pacto-
fun dam,nlal. a. l!nião não está inbibiela a.e exercitar ,aietos lcgisloati 1ros con-
cerne n·~rs á ins l rucção primaria nos Esl ael os, co mtanto que esses acto.; 
reSJ)Cil cm a autonomia estadual ·e não contrav.enham ao que o,; legisl:irl0reg 
J'CSl)f clivos 1cnham 1cs la.belecido. Funcção suppletaria, bem cara0tcrizacla 
pela. Co1Hlil uiçii o, ella. pó ele ser 1excrci cl.a com aqucll a amplil ucle campa.ti 110] 
com a <'lua1i r1adc de jurisãicção e n,L ·conformidade elo regimen t ;;colal'· 
adapta.elo por cada Est::t.do. 
'• • • • • • ' • • . • • • • • •. • • ' • • '• • • • • • I • • ' • • • • • • • • • • • • • ' ' • • • ' ' • • • • • • • • • • • • • • -

Raro ,;·rrá o Estado do Brasil que possa fazer face ao cu~1eio de .r>cola.-
na proporção da.: necessidades do ensino sem a ruina total dos seus. OTça-
rnrnlos. porqu e e:;sc serviço. hos tifü::i.d.o p1e).a d.ifficulclack clu frCtlLtcncia. 
pelos embaraços de circulação, não encontra sinão •em parcella quasi im-
j1C'rcrp l i vel n a.poi·n d-o que se chama iniciativa individual. 

O ahs·rnthieismo cm ma.teria. a.e ins trncção primari<t em muito;; Esta.dos 
pódc-,;e, pnb, considerar, sem exagero, uma clifficuldade irrésoluvel, descle-
c1nc a Un·ião deixe inertes as facuJdacl-rs ele que fo i investida pelo rfüpos! .. () 
no citado art. 35, n. 2, da •Constituição da Republi ca. 

Con for-me cliss·e antcrj.orm cnte, & acção dos Poderes Fcdcra:es. no c~so
rles.tc fl'rLigo, é cl·c natureza supplc1a.ria, e importando no ex•crc1cio ele um:r 
jnrisdicção concunentc. não eleve ficar srm applicaçã-o, n-·m se cnncehe 
que pc 11nancça li mi tia d a a a.elos lhcoricos ou puramente J.cgislitti H'3. (): 
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CongTO::iSO pódo o devo croar at triJrniçõos do natureza administrativa para 
0 fim ele tornar offoc tivos os s·ects intuitos na 1e sp hera do ensino prinurio. 

E' prnciso não perclet d•e vista que sic lfüta da cliffusã:o d:esse ensine 
cm todo o teni~oi-io da Rep ublica. 

Qual o in·.ocess·o ele qw a União . r servirá para a.1limar essa diHusão 
e combater o analphabeti smo ? 

Indo ao ·encontro, db :-m os interpl', tes mais rig:orosos. dia inicfativa elos 
particulares ou elos Estados. Como ? ·r.01rnedcnclo subsidias, •não om :.erras 
como so fez nos Estad:os Unidos, porque a Co nstituiçíi.o elo Brasil .~ .ntregou 

as terras devolutas aos Estados, mas ·em dinhe·iro . 
l\'ão ·Cireio qu e esta provic1en0ia dê rcsul'Laclo sati sfa:c.torio. E' inclis·pen-

savel que a União cl!stcic ·elire.ctamcntc 1 ·0olas e ;e . colha ou nom 0iC' os 
seus pi·ofessoTes. 1Esse direito não ó razoavol que se lhe n egue, quanlclo se 
wn.scgno arn]Jlamentc o s·eL1 exercicio •3 as s•oci·açÕfs e m er·os particnl n~'e s . 

:\ União as·sim podcr·á ag'ir não só por rnei·o de 'fundações, mas ,t::i.m-
bcm entra.nela cm r,ccôrclo ·com os Estados para •a localizaç:fo elas '.l scol a~ qu ·~ 
pret.e.n da mant.er rn1.s eegiõcs menos fcworecicl A;:; pela cliffusão elo ensino. 

· A oppos ição const.i<tu·cio111.a1, a meu Vfrl', desap1Jarecerá irutciramente 
desde .11uc a União, ci.nginelo-se á direcção ele taes ·escolas ~Jel o · seus pire-
postos na parte ·e0onomica. ·Comrfnh A cm .s1i:1Jmettel-a: ao regimen qne o 
Estado ho uv n por lei estab·eleciclo lJ'aTa escolas liv res . 

.Q Dr. Barhosa Lima foi ·rnemhro c,onspicu•o ela Constituinte e mn elos 
gr11111,a.rs cl ef enso1,e s ela-ti p r·erogatti vas elos Estados. E 111 clis-cuno, LJlle ti vc 
occasião ele ouvir e apreciar. profcrin es tas conoeituosas pa1avr·1.s : 

"rO Sn. BAnBOSA LrMA: - Não pc.nso que o legislaiclor -constituinte ti-
vrsse, sierucr, impli cil amc111~1e, con:.cn tielo cm at'rancar ao poeler centr al, á 
união. ao G·overno l\ncionaJ, a discreta e ·suprem a supeTinte .. 1.cleneh1 sohrc 
o cn ino. 

O .Sn. JosE' BaxrFACIO-: - Apoiado; muilo brm. 
O Sn. BAl1BOSA LrllIA : - A acçã,o elo orgão central. d:o Governo B1'a~i

lciro, clar11 12JJ.r governo que, 1nos termos ele. uma Gonstit u1 ção, JJócle marecer 
este nome augusto - O Governo BTasilciro - bem se sente que pó<le e 
rl cvo pcrf.cHa mentr 'exercer-se 1aci1mmentc, fraternalmente, com ~ acção 
rlos E:;J·acl•os. das municipalid·aclcs . . ernfim de .to ela:s as forças que porvcn-
lma venham contl'ibuir para a solL1ção deste problema que c,onst;i;n tern onte 
preoccL11J·3 os v·erclaclciros ·es l aeli s 1 a~. 

O 811 . JAllIES DAHCY : - Problema 1nimi amrnte nacional - o 0!1si110 . 
(.4 vaiados. ) 

Nações cnjas insfrtuições polili ca·,; são idcnti_cas ás d·o ·Brasil, ciosas 
da autonomia elas .suas ci1,,cumsCTipçõcs administr ativas, têm .cogitaclo desta 
cau sa naci.onal c,om . ·O maior carinho o não têm visto cm sua solução cle·s-
respei.lo ou inobs·ervan cia de pri ncil)i os basicos ·do regimen adaptado. 

Nos 'Es.t:~ cl ·os Unielo;; ila Amcri.ca ·elo Norte é corrrmum a vofação <l e 
VCThas para a. su·lrv e,nção de 0s0olas pubHcas e particnlares, e clc~ •l e muitos 
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:rnno" se nota a tendencia :da g>rande Hepublica de ·e ~e'Oder sua aicção de 
modo a a. segurar por toda parte a complela dHfusão do cinsino primario . 

N'a.s duas republi ca. federaes, .a .. \ rgcnlina •e a elos Estados Unidos, 
c,: crrveu o Dr. Ruy Barbo~a. a instrnc~ão primaria, pela Ccmstituição, per-
1cncc á alçada provincial. Não obstant·e. ern ambas a intervenção na .. ~ional 
se tem exercido c.m um1 escala considcravcl, sem que ningmm julgasse 
in fringid.a pm' isso ·a lei orgaonioca elo Estaclo. 

N.a H·epubHca rgenlina , a :exemplo do que se tr m f.eito na UniãJ Ame-
ri ca:na , o orçamento ele 1800 consign.ou a. quantia de cem mil pesos fo rtes 
]JJra ajudar ·as províncias a e.rearem escolas, e o Poder Exccutivo0 o~ dis· 
1ribuiu por igual entre os gov·crnos prnvincia;es . " 

Desuc então, attcstit o Sr. SaTmiento, surgiu a icléa de ~e instihiir um 
onsrlho incumbido da acc1ui siçã·o do mat rrial littcrar'.io e technico do en-

-sino chmcnlar, a sim como de sua distribuição pelo paiz. 
E cl.rpois de referir p·alavras de Sarrni·en to, accre.sce·nta o notavsl pu-

hlici s'la: "A co o,stituição Icd·crativa rla R'epublica Argen·tina. assim corno a 
elos Estados Unidos, ·accommodou -sc perfeitamen~e. poi'S. á inter fc rc.ncia 
'Coop·cradorn rlo .Estado na t·arera provincial da educaçã:o do povo. 

O m. que não ·confra vem ás fórmas federativas, com i.mmensa maioria 
de razão não póde ferir o princípios descentraJ.izad:ores. 

Evidente é, logo, que nrw pódc violar, no Brasil, as franquezas pro-
vincia:es arruillo {JUe 1Jas cluas Iodcrações rcpubJi.c,ainas não se oppõe á auto-

nomia do confcderaclo.s. (Ruy BARBOSA, pareCler de 1882 sobre a Hlforma 
do ensino prima rio. ) 

.\ Suiss3. o:ncl e a i1i:;tru·cção pTirnaria vivia 1c nlrcgue exclusiv:i.mcnte 
-a:os caintõe , tem ·adopLaclo ele certo tempo uma série d·e medidas q11e ~a ·

ranlem a sua disseminação . 
.E' assim que, como o termo de uma propàgancla tcn3Z e é1e r epe tidas 

l'Cclamações do povo, os suissos iconsi.gnaram em sua Con.;;:tütuição ele 1874-
-0 rlispositiv·o que autoriza o pocln federal a tomar as medi cbs necessn.ria~ 

'Co11 tra os cantões que não satisfizessem á:1 ·Obrigaçõc;; cstipuJ.afas cm re-
lação ao ensino primaria. •e, proscgui·nd·o ·na t1'3. pre occupação rlc instrnir o 
povo, obtiveram 11a lei el e 215 d·e Junho elo 19013-violori a hri1ha11te, c'.Jm a 
rliscriminação ele 11 ux·ilio:; e subvenções, que aos cantões .pódc o µ-ovemo 

:central conccil'cr. 
A Hcpuhlica Argentina, cujos ·exemplos d·e dedicaçrw pelo gTan dc pro-

hlt'ma pod.em e rlc1re m ser i•nvocarlos. nii·o esmorece e t.o rlos ·os (lias se 
TCvel a disposta á clcf'l sa desse ·intere-sse. social, demonslTando em d.J~umon

tos ]lnblicos que não s5o meras affiI:maçõcs ele rnrmagPns e progra. rnma.~ o 
que rscrevem os seu,; homens de Est·3rlo : 

Ei s as palavra;; ele Hmimm.\ e i\'EDJA commenlanclo os textos coristi· 
f11cionac~ : 

"En tres ar ti culas Si occupa la ·Constil'ucion i\'acio na.l 1le est11 
maleri·a : en cl ;;0 cruc garante á cada Provinoia cl g:oce y cjmci-
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cio de suas imtituciones baj'o condiciones determinada , rntre los 
cnaks se cncuentra el sorbc.nimenl°o de la educacion primaria; en _ 
el a11t. 14 ame 1declarar la liber-dad de enseiianza; y en el 67, inciso 
16 que enumera entre J.as attribuciones del Congreso 1 acional. la 
de proveer al progreso ele la ilustracion dictand·o plano. de 
instruccion .general e w1iversitar-ia. La .constitucion ha qu·criuo, 
pues. que i.a Naicion y las Provincias aunem .sus rniTas y cornbinen 
sn accion •concumente para educar al pueblo. Es una a·ttl'ib-uci'On 
wníerida simultaneamente al Esta.do general y a los Estados par-
i iculares: por un 1prrncpto la Nacion obliga á la. Provincias á 
qne aseguren ~a cducacion comun y J)Qr otro ella mis.mo se cn-
carga de fomentarla. 

E;;to· principi·o ·son gamnlias de la - instituciones damocrati-
cas y base segura de la prosperidad social. 

La ley de subvenciones y los decretos qu e la reglamcntan 
estabelecen los re:qui-sitos y la .fórma cn que la Nacion coopera al 
sos tcni mento de J.a ·educacion ·rn las Provinciét5. Podra IJ'"lreccr 
wn<0ma lo ;en una federaci-on, ·el hecho de que existan E,;t·ados que 
reciban de la Nacion ·recursos para s•a1·isfazer sus propri:Js n. cc~
sidades, pero aparte de la msones politicas. y las considcra'.:ionc!l 
hist.orica. que :C!Xplican la org;anisa-ci-on nacional, la rnisrna supre-
macia de los interes:ocs de la •ensefi.wnza como segm'iclacl rle :mes-
tras ins!itucj.ones bastaria á justificarlo. 

El Gohicmo Federa.l de lo · Es.tados Uni elo~, por prim ira. vez en 
1880. l'omentó la. difu.s·ion die la •eins.cí'ianza. primaria con el prnducto 
d·e la. vcn ta a.e tier·ras publicas y solo en 'l886 se prcsentó un pro-
j ecto de ley acordando subvencion á los Estado ~., d·~ man1 ra ,qu,c 
cl r.ongreso Argentino tuvo la f.eJi.ce insp·incion de anteciparse en 

muchos anos al die los Es.tados Unidos, d•estinando ~·entas generales 
á suhvencionar las Provincias, cn prD1porcion invnsa ::ll grado rlc in-
.s trur.r.ion d;e sus . habitanfos . " 

Em l \.l09. a. 23 d·c jlaio, a Hcpuh1ica Argentina levanl ou o "Cen"o gcne-
Tal el e erlncacion", :<eTviço de alta rc1evancia ·C alcance da p.r csi denci::t 
.\J.corla, quando Miui. tro ela. Justiça e Tn s;Jruccão Publica, o Sr. Ho".\rr:J,o 
:'\AoN. l'ie!'sC minucioso trnbalho dirigido pela grande c·o.m.pctcncia elo Sr. 
ALBERTO :\L\nTJNEZ s·e encontram preciosos cla clos relativo· ao rnsino cm 
locfa a RepulJJlca, verifi;canclo-se a ·existencia ele 683 e colas primaria . nacio-
nacs. 3. f!Q provinciae:, 23 municipacs, 89 bcneflcent rs, 203 de corporaçõrs 
rl'ligiosas ·e 85 1 particulares. um lolal ele 5.3'2 !. onde recebem a insLrucção 
comrn um 1314.680 alurnnos. 

O exame desse· inquerito moslra que os argenlinos têm . uas escolas 
primarias nacionaes e ainda prestam auxilias, por mein de subvenção, ás 
provincias 1qi1e os s.olicitnrn e merecem. 
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Os cstarli:,t1s desse paiz, cm um louvavcl clevolamcJJto p ~lo progresso 
intcllC'clual <' ::o.cial da Na\ão, tôm C'oncorri d-o scm1Jl'e para a vota\â'O de 
leis que concct~am ·,;uJivcn\õ r r premias, .assumpto esse a que se dedicou 
com gra ndt' >upcl'ioridade e lclc!:'cortino o r . .SATIME~To, e muitos elos seus 
publicista.; jêí Yão leva.ntando a idéa. ele s nacionaUzar completamente a 
in. trnc\ão primal'ia. 

O ~n. Fn.1xc1sco •LATJETNA, cm sua inleressa ntc monogra.phia "C1·ónica 
ele la' viei·"iturlc:; de la inslruccion publica en la Ar.gc·111ina", ·assim es-
creve : 

. "Todci; Lis creaciones aislada d<' c.sc uclas no adclanrtnlnn maym·menlr. 
la in.-lruccion priniaria. cn las prnvincias y t erritorios .precisamente por la 
cxiguida.<l de los mcdio · puestos en accion y se compNndia ti' ntonccs que 
ora necc;rnriu ·cornha.tir .cl ana.lfabellismo con mecliclas más •radioaJ.es, y •estas 
sr han enconlrado cn Ja ley Laines (11 . 4.874) que di spon e que cl Consc,i o 
Nacional ele Eclucaci·on pro•ceda ·á establ~ccr, en las provincias que lo soli -
citen, escudas elementares, infan.tiles, mixtas y rurales, { JI que se dal"ia e! 
minimurn de enseí'ianza. 

Parn clcfornünar la ubicacion de cslas cscuclas 'e ·tendria en cuenta el 
porcenfaj c .de ana.JfaJJctos que resulta .ele fas li-:;tas prcscni·-rLclas por las pro-
yincias .para rccih:r b .suhvc11cion escolar . .A. los rJcctos ele rs la ley ,e] Con-
'cjo l\'acional ele Er!ucaeion fijaria C'n 392 las cscucla · nac ;oualcs á esta-
JiJ.C' ccr ·en l a ~ 1irovir1c!as. 

Es in ducla.bl1e que las pr.ov1noias no s.c ba,.tan a ~i mis,ma'> para sostencr 
con sus propi·ios rernrsos u1i:a. i11struccion primaria ,capaz de Imoer dcs<l!ppa-
r ccc r totalmente el más ó menos ·e-reciclo porocntajc a,e anal f'ah ctos ele que 
clla.s aclol•rr. n, 'J)Qlrque ·Si s.c .bastas•e•n, no neccsta.rian de la. suhrnncion na-
cional. cle:;tinacla. al sosten y fomento cl· 13 in lruccion p·rim:uia. 

Ahor;i, e~lá vi;;to que ni ·con la ay11da .de la sulJven ió n logran disipar 
la lavra. cl rl anaHabclismo, ,que rn manticnc. en la;; províncias mcroecl á 1a 
<li snnünación de sus habillantes sobre la•rgas distancias., y que fué entonces 
!l!Pcesa.rio dictar la ley que crea •cscuela nacionales cn las comarcas donde 
los 1rnclros nrhanos es-ca ean. E;; que cl .caso rlc .prrgu11lar-;;P si una me-
dida más radil{)al lJtle la suplctoria de h Jcy 4.87!t, digamo~ la su11presión 
total de las subvenciones cseolares y la nacionalisación completa ele la cn-
~C'íia.nza primaria, no habria sido prcf•eribJ.e. Para que os.a ficción d·e los 
a 111 on omi os pl'ovincialcs ·en lo conccrnicn t·e á su C'nsefíanza primaria, ·cuari. 
rlo, comu esLá avcriguaclo, la' provincia.s no pucden bastar- ·o a si mi s rn:i.~ 
cn r~.tr ~entido ? La nacionalización ele la ensefíanza l11'i maria signi fica:rl~ 
induclablerncnt una carga grave para lã nación, per.o ésta 1rnd.ria suf.ragar 
en ·parte á l:.iles gaPtos ha.cicndo notahlC's suprcsiones en la excessiv:tmenlt 
f•roJTdo:;a tlrISPfía;nza secunda.ria, 1qrne s.e vá tornando en -cancer d•el tesoro na-
cionfll y ·de h socie'dacl argcnlina, en cuanto desrqLlilihrio J.a cornposicirn 
de sus elcrnrntos constitutivos, productores urros y -consumirlores otr<H 
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Desle luego no c~1he éluclar ele que la un·:dacl cn b dirccción, admini.' teación, 
plaJ10s y prngramas de estuclios ap·rovecharü1 notablem ntc a h t•mtiü,rnza 
primaria y á tnrlo lo.; ·que han de dis[rt11ar de di.&, y que; ·10-;. tan pre,Ju-
di·ciales solucione:; de ontinuiclad, por falta ele recLtrsos, porque la nación 
no careceria rntn~a cl· ~ cllos. En resumem, una l()y cl;c naci·onalisación com-
pl•eta, seria. muy prcfie.rioblie á la ley 4. 874, que hace lo:; carns sólo a 
medias." 

Em nosso pa.iz, si ae posilivo nada J'cz ai.n[la o Poder Executno, cm 
relação "'º ensino po.pular, é cr rto .que a ,t.endcncia dos homens .publicos se 
va.i revela11do no sentido de:> as idéas. O Congresso tem feito incluir cm 
varias lc'is orçamentarias um .dispositiv-o que é ~Jem a afl'irm::tc;ão ele ser 
acceitavcl em offc.n a. aos preceitos constitu:cio11 3es, a inlc'rf'ercncia da 
União, quer para ·crcar escolas suas. nacionac , quer parn cm aju:'.te com 
os Estados regular e sy:;t. , imüizar o ensino iirimarin, conccdcndo-lhe.s 
igualmente . ubvc nçõc~ cm 1noporc;ão ás de pczas q1 1r .clle:; fizerem com esse 
serviço. 

Ató HJU6 nie.nhuma providencia se notara, nias ncs:;c an110 a ll'l 11u-
mero l. Gl7, de 3Qo de DC'zernhro, ·Consigna um impurlantc p:H:'O par.t a con-
qui~ta da grauclc cansa na·cional. O art. íº t vc sua historia, qu~ i;unvcm 
reJ.embrar. 

Duas cmcnchs aprcscntarJ.as ao 1proj c.c.to do 11rc;:imento rio l11tenor :e 
referiam ao ensino prima rio. Uma, do Sr. B11nnos'.\ LUfA, dizia: 

Ao art. l º, lo.~n a.pós o § zs·, accresce1üe-sc: ~ uhve11ção, na 
v1ge11c1a .desta foi, para ·custeio de 100 c~colas pri1rn1.ri:1~, clcsti•1a-
clas ao .ensino ;da lingua bra ilcira nas zonas coloJtiacs dos E~tados 

do Rio Gra•ncle elo 1S1tl, Santa. üa.tharina e Parauú, de accàrdo com 
os r es1H.cli vos governos locacs - W O· :COOi$000 . 

Outra do Sr. Jo E' BoKW\CJO : 
E' o Pocler Exec11itivo ::rntorlzaclo, na vigen·cia rlc!'.!a lr.i, a e11tcn-

r1er-se com os governos dos Estado\ a.iustando os lll cins : 
a) de ser organiza.do e systcmatizarlo convrnicnt r n1L'nlc o en-

sino prim ,rio, de mqdo que seja leigo. grntuito e o·hrig:üol'io . 

E ,l 111iciaJiva elo eminenle Sr. Barbosa Lima e do humilde Dcpntado 
po1· 11\Iinas oão foi desamparada pela Cornmi~são de Filunç 1 ~ , a qual , ::i.p-
plaufündo a idéa, JJI'Qpôz a ,uh-emenda votada ele.pai ·· pela r.an13n . 

O parecer assi?-"na(lo pelos illusLrcs Deputados FHAXCISco VmGA, Con-
NELJO DA FoN. ECA, .\LBEHTO' j f.,1,n.1Nnho.. GALE.;\o CAHVALHAJ,. Ifn)rnHo R1PTIS-
'rA, J OSE' EUZEBro e CAHDOS 'PEIXOTO ·FILHO, diz : 

A Cornrnissão, tendo estudado o a;;sumpi·o eh t• parte tla cmell-
da Bar iJ o ·a Uma e rla que foi of'fcrec.ida pelo Sr .. To:;ó Bo11ifacio 
e se acha sob o n. 99, e para. atlcnd cr á louvavcl inicialiva rlos 
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hunradus Dcpnlados, offcrece á consideração da Gamara do.,; 
·' Dcpulados a seguinte sub-cmu1da para ser incluida entre as auto-

riza\õcs : 
Ant. Aos E:;taclos •'lU•e d<espcndcrcm anoualmenle com a 

instrucção publica primaria, le·l·ga e gratu'ita, pelo menos '15 ºIº ele 
sua receita, poderá a União conceder subvenção annual corres-
pondenle a 25 ºIº ·da dotação que no or9amento d·e cada E.stado 
Jôr attribuida a esse serviço publico e effc:ctivamente despendida 
com o pagamento de vencimento:; aos prof.essores. publicas pri-
marias. 

§ Para con.ceder ~ al füb~1enção o '.Poder Ex•c.c utivo Federal en-
trará 1em prévio accôrdo com os governo do ·Estados., Jixando a5 
))a.ses e concli<:ões que reputar convenientes e podendo abrir os 
nccessarios c1,editos. 

·Eis como surgia na Gamara rlos Deputados pela primeir:i vez, em clis-
pos.ição 1cgislativa, a .questão do ensino primaria. 

Não deve ser esquecida a intelligente acçüo do Dr. Passo:; d·c :\liranda, 
ex-Dc1rntado pelo Pará, que em nolaveis cliscur os na Gamara, e mais tarde 
no Congresso ck Tnstrucção, d·cfcn clcra o aju;te com os . .Es!'td03. 

Logo no anno seguinte - cm l!J0'7 - o illu_.tre DR. T.wAnRs DE 1Ly1u, 
então .i\lini ·tro da Justiça, na exposição f.eita ao Presidente AFFO~so PEN!NA, 
aifirmara o mesmo pensamento de poder o Governo Federal interferir no 
problema e pTopunha que a União promovesse a diffusão do ensino: 

a) por accôrdo com os Eslados, med iante ·bases que for.cm combinada ; 
b) subvencionando temporariamente escolas mantidas. por particulares, 

associações ou municipalidades ; 
e) fornecendo mobi.lia escolar. livros ou outros auxilias que forrm cl ,c-

lcrminados em lei ; 
d ) fundando e custeando nmseus e blbliothecas escolal'CS ; 
e) crea.ndo e colas nas colonias civis ,e militares e territ.orios frclera.cs. 
Enlrc as bases a que se refere a l:ctlra a, convém que figurem : 
1) idoneidade tec.bnica e moral do prof•essor; 
/l ) au ncia de outra escola no mesmo lagar, ou, no caso ele haver 

outra ou outri:L , .que .a população a que deva servil\ a escola suJwcncionada 
seja ~u pcTior a mil hadJitantcs. 

111 ) ter a e cola uma frequcnciat média annual de 25 alumnos, pelo 
menos ; 

11") ser leigo ,e gratuito o •ensrno. 
E o prodecto de reforma elo ensino, votado pda Camara dos Deputados 

e rcmettido ao Senado, onrle não teve andamento, consignou ·essas medidas, 
affirma:ndo desta fórma e mais uma v·cz a neces.siclade ele dar solução ao 
problema. 

:\ idóa pro egue sempre ; defendida aqui, renova.da alli. lant.as vezes 
~mparacl a, vcnc.erá afinal derramando os mais vi vifica.nt es r esulta elos e for-
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taleocndo as ba ·e:; elo no so rogimcn pela ~xlensão da cultura mental Llo-
povo brasileiro, tão descurada pelo poaer que nisso tem maiorc rcspun"a-
bilidac1cs - o poder nacio nal. 

No projecto de I'e forma claborn do pelo emi nenl:c Sr. fü:;MEL1.\Llll"'u 
BANDEmA, e.ntão Ministro do Interior, e pela commissão composta de nota-
veis compatriotas, os Srs. FEi.TO' JuNIOH, OnT1z 1:\Io~TEIHO, :'11ELLO .\J,vrrns. 
PARANUOS DA SILVA, PAULO TAVAHES, LEO·~CIO OE CAHVALH O, AFFONSu CELSO 
e ALFREDO GOMES foram tambem incluida disposições naquella conformi-
dad:c. 

Eil-as : 

l•'ica o P1,esidente da Republi ca aulorizado a promover o cLescu-
volvimento e a diIJ'usão do cns.ino primaria. 

Poderá nos termos ·desta lei : 

1a ) e:;tairnic.cor .esco las nas colonias civis e militares e nos ~ er

rHorios fe dcrll!CS ; 
b) subsrdiar temporariamente · e colas fundadas por parti cul a-

res e ·as ·ociações ; 
e) auxiliar as municipalidades e o:; governos esfaduaes, m e-

diante aocôrdo com estes, para fundação e manwtenção ele escolas 
nas localidaicles onde não exi ' t irem ou onde, exis.Und o, forem i 11-
wHicientes para a respectiva população. 

~ Lº ü s recursos Jorne.cidos pela União para -0 dese11volvi-
mcnto da imtrucção primaria s·e;rão calculados tomando-se comn 
ha::: o a relação entre a Teceita '.do Esta.lia ·e a do Districto Federa] , 
com rela cão á reStpecti va ;população. 

§ 2.º Correrão pela ·verba para. tal fim annualmenbo de:;tina.da, 
no orçamento elo i\íinisterio elo Interior, os aLL\'.ilios e as subven-
ções ás ll1LI·llicipaliclacles e a.os governos estaduaes. Serão conce-
didos mecUante as seguintes condições : 

a) poss uir o professor da •e cola idoneida:de technica e moral ~ 

ú) não existir -outra escola no mesmo Jogar, ou, no ca o ele 
hn ver outra ou outra , que a população a que eleva. servir a cscol ::r 
subvencionad a seja .superior a '1.000 habitantes; 

e) ,ter a e cola durante o anno uma frequencia de 25· alumno~" 

pelo m e.nos; 
d) ministrar ensino leigo e gratuilo ; 
e) ter os pro.grammas organizados ele accórclo com os o.fficial-

mente adaptados ; 
f') fi.car sob a fi scalização ela União, emquanto durar a sub-

venção, que será S.U·spensa ·ctescle que fôr infringida qualqu er da& 
coucliçõe mencionadas ; 
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g' contrahir o Estado un o Districto Fcdernl 1. óbrigac;ão dé-
manl er. ,pür dcl . rminado numero rl·e annos, as escola~ sulJveneio-
nada.s, logo que cesse o auxilio a que .'e tenha obl'ig~1do a União, 
assim como a de não dinümür a ponentag-cm da sua doitação orça-
meulftria c:;tabelccicla p:na o ::crviço .da instrucc;ão pl'imarirt, na 
da.ta. cm que ~e fi;ijcr o nccôrdo . 

. \l ei orçamcntar:a aclrntl no ,;c u arl. 3º, leltra ú, cm virtude dr cmcncla 
que offercci ao JHOjccto, tarniJcm m h:;cripl a ])C]o digno r:--:-D\' pu13.do Sr. 
\ffonso Costa, indue 1Yntrc diver6as autoriza~õcs ao govcr.nu a de promo· 
rnr e auima.r o dcscnvolvi111e11to ·C a dil'f!lsão do ensino primaria, JWclenclo 
1 ara esse fim JunáaT escolas nos terrilorios fccleracs e enlrmlc-r-sc cum os 
g·ovcrnus dos IEslatlos, aju.,ta.1i:clo os meio:; de crear e manter c~colas ·nos 
c!istrictos e povoações onde nã.o existam ou ·em que sejam i11Sui'1'i cic.11Les, 
wbvencio1rn:r as esco1'a.s fnncladas pelas rnunici·palidacles, associaçõc:: o 1Jar-
t:cularcs, ex,1wtlinílo o necessari-o rrg:ulamento i'ix<rndc as ha~•·~ e as con-
dições con vcnicntes. 

Nos domínios legislativos está victor1os1.t a idéa. O Congre~sG , embora 
u tenha pronunciado cm lli ele orc;ami·nlo. niio se mostra dr~intcrcssn.rl o elo 
assumpto e si ele um lado co ncede ao Poder Executivo o meio ile por si 
r eom os E,;taclos enfr.enla-r o probkma, .ele outro ainda trm autnrizarlo a 
subvencionar essas cil,cumscriJJ<;õcs administrativas cm prnporc;ão ao que 
despendem com a instruc\ão primaria. 

iO Govcmo faria obra mcritoria si u:::asse da autol'ização 1, g:hlati\':1 t-m 
hencficio elo ensino popular. E' inclispensavel •e urgcrrle fazel-o. A situaçã-o 
H n ·que ellc se acha é arrHictiva para a civfüzação bras.ilei.ra , funesta ás 
1'1stituiçõcs politi,c<ts e dcprim nte para um paiz que prete.nde os fóros ele 
JH·og.ressista e 1culto. 

IIa, s rn duvida, E iaclos cm que a questão pccla1J;ogica lcm sido tratada 
com relativo tlcsvclo, mas nesses mesmos ainda o ensino primal'io é di1'fun-
diclo sem a l:up1eza conveniente. na esc3la consiclcn1vel que a sua impor-
i:mcia reclama. 

Como sah . r .do .que se clá nas diversas unicla1lcs ela Fccl crac;ão g; .a 
l'11ião, no contrario do .que fez a Republica .·\ rgenlina, nunca se ;leu ao 
trabalho de organizar ao mrno: a esta,lislica escolar. proccdr.nclo ao rccen-
<;eamento ela ,popul::tção infantil e Vt' rillcando real e prcci;;amente o nu-
mero do r. colas puJJlicns ·C particularrs 'i 

Cada 11111 que 1dcs·eje conhcce·r o estaclo dessas cansas, tem ele 1 seus 
rsforços ·colher os eJ.cmcn los e dados ncces. 3l'ios. vendo-se cnlão cleante de 
uma porcenla1J;em enorme ele ana.lphnbctos, o qne exige. numa fort e e sin-
cera. soliclarirdadc ,patriotica, effcctiva colligação co.n.tra a jgnoraneiJ . 

O Dbtl'iclo Federal é a circum~cripção mais civiliZ:ada do paiz. Veja-
mos como é ln la.ele ahl o 1J;rancle l'actor do progresso moral. 

De informac;õc, prcsl a elas irnlo Dr. Alvaro H8ptista. tligno dircctor iúa 
Jnstrueção Publica :.\Iunicipal, colhemos os dados seguintes: 
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A população infantil. em 19C'5, montava a ti9. 4.46 crcanças, srnclo 
a1phabetos 71. 041 ou 47,64 ºIº ; a.nalphabctos 78.4-0>5, ou 5'2,46 ºIº ; alphallc-
tos elo exo masculino 3<9 .0!2.2; idem do sexo feminino 32.019; -analphahetos 
do sexo m asculino 4 t :JOl2 ; analphabctos do sexo feminino :n .::!UE6. 

Exi tiam em ·1906 282 escolas 1pLlblicas, e tendo a cidade, então, SlL<i.J.3 
ha:bttantcs, havia. a1JCna urna escol-a por 2 . 877 habitantes ; e como a. In'l-
tricula total era de 37 . 899, cabia a cada escola 134 aJ umnos de maLricula 
e 89 :de frc,que.ncia média. 

Si na.quclle anno .foi .considerada a população infantil, total, WJ.44.,() 
e foi dividida poT 2&2, numero de ·escolas já conhecido, o resultado sc1'á : 
529 alumnos para cac1a uma. T·al é a defi.ciencia dte escolas ! 

'i , segundo prescreve a lei .do ensino, incumbe a cada prof e ·sor lecc\o-
nar a 30 alurnnos, numero que ju tifica a cr ação ele umr. escola, em 11.!0ü, 
havendo 37 .899 alurnnos ide matricula, o •numero correspondente de e-:colas 
deveria SCT d O 1.263, em VCZ de 282 . 

' o me·smo anno, ·considerando a totalidade da população infantil, se-
riam a;irecisas 4. 961 ·escolas e igua.l numero de professores, sendo cad.a um. 
como está .dito, para 30 al um nos. 

Questão alguma de tanta magnitude enfeia a civilização brasilcm1, corno 
a do ensino ir>ublico primaria. 

1S·e.gunido uma cs tat.istica uruguaya, o B-rasil tem 86,2 ºIº .de populaçfto 
escolar analphabeta. 

As r·epublitcas do Panamá, do Paraguay, do Equador .têm men,Jr pro-
porção de analphad:lctos na ida;de escolar ! Não é possivel continuar a,;si m. 

iEis o que o ensi no primario é cm H:IO.O : 

População escolar ............... . ...... .... . ...... . .......... . 
População e"cOlélJr ma .. culina ................. . ................ . 
P-o.pu}ação escolar feminina ................................... . 
Numero de escolas ..... .... ......... . .... : ................. .. . 

47 .624 
23.536 
25.728 

314 

Em tres anno , de 100{) a 1909, o numero de escolas foi ·elevado d·e 32 
3Jlenas, ao passo que a ;populacão escolar augmentou de 9.7·25 alumno3, 
37.899 ('1906) mais 9.725 é igual - 47.624 . 

Dividindo o numero accroscido de ·alumnos pelo numcru accrescMo de 
escolas, havc11á 403 alumnos para .ca.da uma das 32 esco1as creadas. 

Para conhe.c& o numero de escolas que deviam ter sido creat.las, em 
vez de 32, d.ividir- sc-ha o numeTo augrnentado de alumnos por 30 e o re ul-
tado será 324, em vez de 32 esicola . Dividindo o numero total de alumnos 
matricu}ados pelo numcr·o de escolas, verifica-se que a cada escola cabem 
15( alumnos. 

Em 1006 havia para cada escola 134 alumnos; cm 190,g, 151. Em 190,g 
existiam 314 rscoras, em rnH, 300 ... Progresso parn trás! 

rão ohr>tante, a rnatri-cula tem -01»eséido annualmcnte, de sorte que 
·entre a de 1900 e a de· 1909, isto é, em 10 annos, h a urna differença ncitavel 
que demonstra a espontaneidade e o empenho com que a população procura 
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a:; escolati primaria.> publica:::. Em '1900-, a matricula attingiu a 23.620>; em 
Hl09 a 4'8.4'Cl2 alumnos. Diff·er'enç-a para m airs, 24.782, i ·to é, mais do dobro. 

O Governo é ,que tem faltado á sua mi ssão : não tem pre1rnraclo m11ne-
ro sufficieut de lJrofe sores ; não tem augmentado o nulillero de escolas; 
não tem con tmiclo pl'edio- apropriados ; não tem distribuido livros, nem 
mobiliario ". 

Ta e palavra-, que acompanharam a menôagem :do .Prefeito ao Conse-
lho i\'Imliicipal, em Abril elo anno passailo, mostram .com inecusav·el logi-cfl o 
e tado do ensino na Capital da Republica, o centro mais aclian~ado do paiz 
e aquelle cm que é mais vasta a população opera-ria . 

O Prefeito ·ructual fez a remodelação do ensino ,primari:o, ;procur&nclo 
melhoral-o. Terá essa reforma corre-pondiclo ás gu:andes necessida.des ·do 
Districto F-B!deral, attcnd·endo ás l egH;ima1s aspirações e clireitos .de uma 
vasta população ? 

Si .tal sit uação se encontra no mais prospero 1dos cent-ros do pa1z, 
naquelle em que as cxigencias da população se fazem com mais força e 
·energia, e onde a impreJJsa esbá a combater sernp1'e co.nlra o ·analphabeti. rnn, 
póde-s,e bem imaginar o que ha na grande maioria dos Estados, uns. des-
cuidados do problema, outro baldas de recuras, pam at~endel-o, poucos, 
muito poucos, demonstrando zelo, ·empenho e d·edicação por es ·e supremo 
e legitimo ideal da democracia . 

O projecto do Deputado Augu to de ,Lima está no mc:mo pensamem0 
<lo art. 7º da k ·i n. '1.fü7, de '1906, i1eprocluz·tdr0 em mais de uma 1-ei orça-
mentaria e revela da parte do seu illustre autor um.rnobre e , incero intuito, 
que desejamos ver realiZJa·d·o, wnforme temos s·empre nos manif.estado. 

Preferível seria, sem duvida, uma prov~dencia mais ampla que, syste-
matizando o en ino primal'iO, &tt·endesse, 'de accôrdo coro os Esbaidos, ao seu 
interess1e ·escolar e espaUra se pelos úerritorios f.edrci·racs colias civis e 
mllitareo, os institutos conv·cnientcs á defesa naciorval conrtria a ignorancia, 
subv1encionando, sob certas condições, as escolas prim:nias fundadas pchs 
municipalidades e pelos particulares. 

E' minha opinião ,que isso não ser<i possível emquanto da parte do Po-
der Executivo não houver manif.e ·hações sinceras e fran a. 1nesse sentido, 
parecendo e cusado e inutil qualquer irüciativa parlamentar ; no momento 
actual mais viavel se nos afigu·ra a idéa do projecto, que me.rece a ·:n;ipro-
v-ação do ·Congresso ·e o ap,plauso dos .que de. ejam traduzir em actos, mais 
do que em palavrns, o empenho de clil'fundir o ensino commurn. 

Acoeitand.a o ·art. 1º como cstrá Tcdigido, prnporia a substituição do 
art. 2° pelo rnguinte: 

Art. 2.º Aos Estados que despenderem ainnualmente com a vcr--
ba - Vencimentos de prorfessore - incumbirdos ele minis,t1·ar1:m 
in&trucção publica primaria, leiga. e gratuita, pelo meno-s '10 º!º .de 
sua receita, a União concederá a subvenção annual corres,pondente 
a 25 º!º daquella dotação orçamenta!'l-a. 
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Em relação aos de-legado r~pcciac~ de que col!:ita o arl. 3º, iudi;[len<a-
v 1 e torna a. cxigencia. ·de rrqui;ilo· comprohatorio· de ua idoneidade e 
compe tencia. sem o que o no ~o ;:erYiço de iml)e ção pas ará a . cr um on11s 
improfícuo, mero nuclco de funccionai'io;; inutrh:. Quanto a t•s.a parte e á 
que se refere -ás gratificaçõc,. a r.ummis~ão ~e rc~errn o direito de ol'fere-
ccr emenda: no correr do debate. após a valio. a colla.boração da Camara 
e o douto parecer que sobre a dc,;peza foi em.illiclo pela honrada 1~ommis

F1io º'' Finanças. 
ala nas •r.ommi:;. õcs, 7 <le Julho de 1912. - José Boni{acin. r • 1 

Auxilin o deôe11vo/.vi111enfo do en·i110 p1·ima1·io nos Estados e dú out1·as 
1irov ide nci as 

N. 5,t - 10 1 ~ - O Congresso Nacional decreta : 
Art. l .º O Poder Executivo auxilianl. o desenvolvimento d11 ensino prl-

mario nos .E.tado, de ·aooôrdo e preced. ndo solicilação dos rr .• prct'.vos 
governos 

Art . 2.º >Con i tirá o auxilio na uhvenção annual de QO ºIº da quantia 
qUte, .effectivameinte, houver ido de pc-ndida em cada E:t-ado com a in -
trucção pTimaria. 

Art. 3.º ·Para .fiscalizar o em.prego dessa subvenção, o Governo nomeara 
delegado e pe<:iaes, em cujo· relatorio e verifiquem quae as condições 
pcda.gogicas e a qua:lidacle do en,ino mini l·raclo, como a rxactidão das rlrs-
pczas alle.gad-as com o referido ensJDo. 

-Paragrapho unico. A .gratificação ao delegados será arbit rada, tenuo-so 
cm vista a importa.ncia do resp ect ivos .trahalllo" e ·deYe ser paga, hem 
como a demais de peza , com a fiscalização, pela verba de:;lin1.rl:i. ao 
.auxilio. 

ATt. 4.º Fica aberto o cr.edito neces ario para occorrer á · de~pez<t. coin 
a execução de ta lei. 

A l't. i>.º Revogam-se a di posiçõc em contrarw. 
ala da- se sõe, 2e de Julho de 191'.?. - Augusto rle Uma. - A 

Commissõcs :de Instrucção .Publica. e de Finança~. 

l'rojecfo de Lei n . .. 

O Congres o acional decreta : 
A rt. 1.º O en ino elementar no Brasil ser á distribuiào : 
a) na escola que p·ara tal forem mantidas pelo Eslado ou pelos 

municipios, no termos das legi laçõe re pccti vas ; 

( ~ ) P.rojecto n . 5 4 . 

Proje<: 
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b) nas escolas nacionaes, mantidas, em qualquer parte. do pa:iz, pelo 
Governo Federal ; 

e) !ílOS esfabelecimento ' não officiaes mantidos por associações, ou 
particula:res quaeS!quer. 

Paragrapbo unico. De accôrdo com a alinea b, a União ,poderá crea.r 
em qualquer munkipio ·do paiz, escola:; para o ensino elementar. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. 

A 1Commissão ele 'Finanças considera -o ,progecto :do Sr. Augusto ae 
de Lima merecedor, por todos os ,füulos, da attenção cuidadosa da Camara. 

Elle envolve mat-eria importan tissima, que interessa a todos os Estados, ci 
propria civilização .do paiz e á natureza mesma do regimen que ado·ptar11os. 

A Commissão ·de Finanças deu sempre o seu assentimento a mPrhdas 
ou 'disposições orçamenta:ria:s .que collimaivam igual fim. Essas medidas ·ou 
disposições não reves tiam, porém, o caracter imperativo .de uma lei ; eram 
simples autorizaçõe e tü"dos nós descansavamos na irn:ividencia e s,abedo: 
ria do Governo, 1certos e confiados do bom uso que -elle ·saberia faz ,, r da 
delegação .de pode.res com •que o brinda.vamos em ·attenção á magnHucle cl çt 
causa . 

.S ervil'am essas autorizações para abrir o caminho ·e facilitar a rnri-rclt::t 
da g·e.nerosa idiéia, que ·agom •l\e surge ma.is .consistente, .sob ia fórm'.l. de um 
projecto de lei, em torno do qual se aggremiam .theoricarnente todas as 
vontades, no firme proposito do combate ao analphabefümo, que é o grande 
mal e a vergonha maxima de nosso paiz. 

·Não ha duvida qlle to·do o .esf.orco qllie dispendermos no sentido d•e 
disseminar ü ensino prima.rio representará um trabalho meritorio. S.em csso 
.cuida;do elementar, a nossa. democracia será s·empre uma ficção, corno foi 
o lmp erio Consti>tucivnal, que nos r cg·eu e cm .cuja vid:i politica e partidaria 
a maioria ·do .povo não teve in.tervenção dire'Cta, pela razão ele não ~abcr 
ler e es·crcver ·e não ;poder, .conseguintemente, influir com a sua vo11Larlc 
pelo exerc1ci·o do voto. 

E' poss.ivel que o Ac·lo Acklicionial tivesse errad-o outO'rgand-o ás ·Provirr-
clas a competiyncfa para cuidarem do ensino prima.rio. Mais rico em elemen-
tos de aicção, ü Centro talvez pud·esse, com outra vantagem, enfrentar o 
problema e r esolvel-o. 

O systema r epublicano ifc!derativo, que instituimos pela Carta de 24 de 
Fevereiro, 1entend•eu que não dcviairnos retroceder na mabeTia. Dahi o só 
reservar para ·a. União os ramos supcúores, .deixando que os Estados olhas-
sem para a instrucção elementar. 

•l\1uitos delles têm attc.ndido dignamente a ·essa parte de seus deveres. 
1Para não ·citar outr·os, bastari·a alludi·1wos a . Paulo, que Qomeçou 

,por preparar professo.res ·e est.á agqra colhendo os fructos ~rnneficos do sua 
previsão, pelo es.talbelecimento ininterrupto de novas escolas e clevaçãio 
constante .das cHras ·de frequenci·a. 
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:\fina., desde que teve a guial-a o genio ele João Pinheiro, lançou- ~!l no 
me mo caminho e pro egue. na cruzada beneficn, dirigida agora pela tena-
cidade e clarividencia do Sr. Delfim ·~foreira , se m J'allar no precio··o conlin-
g·cnte .que o seus dignos repre entantes no Congre,;so têm trazido ao ex ame 
e. estudo da que tão. 

O füo Grande do ul a.presenta e tatistica . . ele frnquencia ·escolar que 
honram sobremodo á orientacão vcreladciramenlc republicana de seus respe-
ctivos Governos. 

E outros Esta.do., como P·araná, Espirita Santo, Rio ele Janeiro, :\hgõ:is. 
Prrnambuco. ele .. trabalham aclivamente no entido de diminuir a ex-
1ensiio dessa nocloa, que tanto nos avilta. 

Ifa um consenso geral firmado sobre o a,:; umpto, nem este com9orb-
ria divergiencias. 

Precisamos a todo transe guerrear o analpbaibetismo, tornamlo uma 
verdade o su.ffragio universal, pela habilitação dos cidadãos ao exercil~io 

elo voto. 
Nota-se abi. como em muilas ou tra s questões ·e probl mas, uma c;icxi -

tcncia ele clcvere . que pócle não r tar na l cttra escripta da Constituição, 
mas que suJlsistc implicitamente acima clella, como funcção elementar dos 
organismos clirigen les. 

Prcfc.ririamo evidentemen te levar á confa elos beneficio. elo regimen 
l'·e~derativo tudo quanto os EsLarlos fizessem ncs e particular, princip1lrnenle 
agora, quando e quer esmiuçar, cm nenhum animo benevolo, as migalhas 
quo a União de pende com o ensino superior, que a Con"tituição lhe re-
s•crvou, como obrigação, senão p·rivativa . ao mr.no; esipecial e determi-
nada. 

Os princípios careleaes do sy tema. corre m o risco ·de ir se dilluindo 
ne:>s alargamento eon. tante elos favores ela União ; e ningucm pen~a no 
l'ever o ela m edafüa. que pócle hem er um ce-rceamento ela autonomia, 
p'elo máo u. o que ele. la ]JOrventura fizerem os lE taidos beneficirdos, aos 
quaes hoj.e se ajuda. por exemplo, no tocante á organização el a hyg1enr, e 
ao desenvolvimrnto do en iJ10 elas primeira leHras. e ama:nhã ~r compri-
mirá ]Jela p·rohibição .elos empre!' timos e a.pplicacão de outras provifürncias 
analogas áquellas qu·e os procuradores energ:i o co,tmnam impôr M 1u-
tclaclos perdularios e srm juízo. 

ão as:Pecto · delicados do profüema. cru e não precisam s·rr explanados 
n . t,c pa:reccr. reclamado com viva impaciencia, ma que serão sem duvida 
le\'an1ados pelos que desejarem ·collaborar no .plenario na feHnra ela 
nova lei. 

Não ha nccc idade de interpretações extemivas para jn~tificar n in-
tcr ferencia da União no ~desenvolvimento do cn ino primario no3 E ta elos. 
Essas interpretações poderiam conduzir a um resultarlo rlinml'tralrP-entc 
Oj) ]lOStcJ. 

IQuanclo, po1' exemplo, a Constitu ição inclrnc e1ot11e as attribuições elo 
Congresso Ferlcral, a ele "anima.r o ele envolvimento elas J.cttra ". é claro 
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quo não e refore ás primeiras leltras, senão ás b1ellas leltras, is to é, 
favorecer o ·apu·rn da cultu.ra lfücraüa, como a;diarnte accentu1 para a· 
artes e as sciencias, sem que com isto signifique officios ou rudimentos., 
o mesmo 1podendo ·dizer- e ida animação que prescreve para. a immigraçilo, 
Jin.dustl'ia, a.gTicuJ.tura e commercio, evidientemerrte encarados nas suas 
expressões mai · altas, isto é, :como grandes forças e grande- elemorrlos de 
progresso geral. 

SerncH1ante discussão póclc, ,porém, l)arecer bysantina, uma vez que a 
essas pcqueuas divergencias dou-trinarias o~n·e1cva um interesse verdadei-
ramente nacional. 

10 r. Barbosa. Lima, que fez parte da Constituinte e devia, portante, 
co1nprcJ10m:ter--àhe o ·e pirito, cl:e•clat'OU que 1nã:o 1)oclia ter estado no pensa-
mento elos que elahGraram o estatuto fundamental republicano a iclra ele 
arrancar "á União, ao 1poclcr central, áqucllc Governo que. nos termo~ ele 
uma 1Constittlição, .póde merecer este nome augusto - o Govcmo Br:ui-
leiro - a di scre·ta e suprema supcrinten.elencia sobre o ensi no. 

l\Iesmo sem ir tão longr no reconhecimento cl r.ssa supremaeh, q11c 
mui.los julgarão talvez cliscutivel e não poucos acham .que ·eleve ser hip;u·-
tiel a; ·e, por outro la.elo, sem hu scar cm João Barba'1ho e oulros commenta.-
dores, argumentos conf'rarios á, ·conente geral, que está formada e que 
ser ia inutil querer contrariar, pode-se fi ca r nu m justo meio termo. a ' gual 
di stancia elos ·cxe.gefas constitucionars ele um e ele outro matiz. opinando. 
como o cmine.i1te Dr. Eri co Coelho : 

"-Na hypo these qu e o E:;taclos .ca rcçam c\e rendas para liberalizar com 
a inslrucção primaria. a qual deve . er gratuita e obriga'loria, porq11 e é o 
111iccrce do engrandecimento ocial. mas exclusivamente -,para es te fim. -0 
cof.rcs fecleraes devem concorrer com os seus subsi clios necessarios." 

1E' cla·ro que, dahi ao que desejava o Dr. Ararip·e Junior, v.:ti nm a 
gra.nd.c dista ncia. O saudoso polygTapho achava "irrdispcnsavcl que a Uni50 
cusLea· :e a· es•colas e nomea e os seL1s professores .» 

Preferimos o Yoto conscie·ncioso cmittielo no .Congresso el e Instrnccào 
pelo Dr. Pas~.os de i\Ii rancla. o ex-Deputado para-ens•e, que tanto honro u a 
Camara. 

EUc .queria que tuclo se fizesse "mediante hases, .de antemão lemhl'aclas 
ou suggeridas, com a urgencia n·ecrssaria. pe'1a nião aos Govel'llos e ás 
legislaturas dos Estados". A me rri a União promo,1eria ajustes ou conve-
ni.o · co 111. os Esta.dos, afim. de com bimO'rerrt.. con.iimtarnenle nos meios legi.li-
nws e pe1·t inente " 

Os convcnios a.té h oje não so fizeram. A autorização para ü aaxilio 
repoíe-se, ba annos, no orçamen to cio InterioT, sem que até ago·r a. governo 
rstacloal nenhum t.enba se lembrado de pedir ao Executivo federal que torne 
r ffcctivo o uso ela autorização. 

São exactam ente a. ba. es quo faltam. E es~.as bases, com pezar a 1Com-
mi ·são de Finança. o dec}ara, -0 alevantado proj-ecto do Sr . August-0 de 
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Lima, que com tão nobre e digno enthusiasmo o exhumou elos Airr.nams, não 
nol-as fornece. 

A Cornmissão de ,Finanças não tem .que entrar na ana1yse destes. pon-
tos, qllle .escapam á .sua alçada .e compnten.cia. 'Ella, mn Tigor, só deve ma-
nifestar-se obre a parle propriamente ela clespeza, e ahi não pócle haver 
<livergencia : tuclo quanto porventura e gastar bem gasto com o re nsino 
pr1mario rep11c·sentará o emprego mais. reproiluctivo possi vel do capital. 
O que ó preci:w é .que não se cles·percHoe dinheiro em pUTa perda .e o re-
sultwclo compense de mo•do seguro ·o . acrificio que s.e exige elo TlwsoUTo 
Federal.° 

A •Commissão, cm a.nnos anteriores, j<í deu o seu volo a dispo ições 
oroamenta.rias vis.ando fim analogo e não saheria. pois. como recusal-o 
agora . 

. i\Ias csp,e ra .que a 1Camara. na sua sabedoria, e-tuue o proje.cto. como 
aliás des·eja o ·seu proprioo e illustr·e autor, tire-lhe o caracter de simples 
the.sc ou afrirmação. desdobrando-o num articulado pratico. que re ponda 
melhor á rff.ectividacle ·e relevancia elo serviço rrue se quer prestar á 
Nação. 

A mate.ria não compOTta açodamentos, por mais urgente que se}a a rM-
lização do patriotico objrntivo visado. A necessidade de um prévio inquer' lo 
e. rá a impôr-s1e flagrantem entr. 

1 Jão . e oonheoe bem qlJlal lé a situação real do ensino JJrimario em 
tod.os os Estados, nem se póde responder de prompto quanto e-lles dis-
pendem com o seu prof·essõra·do. A Commissão Especial, ultimamente 
organizada, está collectanclo ess-es dados e reunindo estatísticas, que ervi-
Tão iLe muito para esclarecer o as. umpto. E' imprescindível que clla .s·eja 
ou viela e emitta o seu douto parecer solrnc o proj-edo do Sr. Augm:.lo de 
Lima ; e a 1Commissão de Finança.s assim o I'ecruer á :\íe a. no interesse do 
proprio andamento regular da .qu.estão. 

IIa outros pontos já ventilados na impren a ,e aos quaes conviria tam-
bem alludir aqui. Um joven e erudito publicista, o Sr: VicLor Vianna, que 
ha muito t(}l'Ylpo e"tuda com attenção es~e importante problema, salientava. 
recentemente que devia.mos cuidar primeiro ele formar prof.essore . De.-
que valerão os auxilias da União, s-c não exislirem mestres aptos ir,m 
numero su ffi cien te ? Fm1demo primeiro, União e Estados, as 'Escolas Nor-
maes ; pncparemos professores ·C professoras, e depois, então, sim, inicie-
mos ele frente e .com tenacidade a guerra ao analphabeti mo. Não se cun 
com uma J.ei feita ele um jacto a inadrnrtencia accumulada dura.1111' cruasi 
um seculo. 

O problema constHuc, até hoj,r. objccto de indagação dos profisslonaes. 
Elle proprios ainda não sahiram fóra do terreno da generosa. aspira-

ç·ão que o~ anima, nrm acharam por emquanto ·a formula preci~a que 
rracluza com real dficacia pratica o grancle anhelo de todos. os verdadeiros 

parriotas. 
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E' a sim que, no programma do Segundo Congresso de ín;;lrne ç: fio l'rr-
maria e Secundaria, a r eunir-se no fim deste mez em Bello Horizonte, sGb 
o- ausp1cJO do laborioso e compcteiüc Dr. Delfim :\lore! r J. en trntramos 
estas thes,es : 

I. Qu, remedias so.ciaes podem ser a.ponta:clos como mai.~ erricazos e 
promptos para cla.r-se um energico combate ao analphabctismo no Brasil ? 

I:I. Que processos novos conv.ém adaptar para generalizar, no pa•z., o 
cns.ino ·primaria com um caracter eminentemente pratico e utilitario, de 
modo a clar á infancia brasi1eira um conjuncto lev·c e solido elos principias 
e noções f1mclMTientaes ela vida ? 

lll. Como conseguir o aclestrarncnto elo professora.elo primaria uos 
clous .sexos no Brasil, para com exilo seguro po·der elle dar exccui;:ão ao 
programma do •ensino inimario, de ae-côrdo com a fües.e anterior? 

IV. Convém ·que a União chame a si tambem o encargo ele· ministrar 
a instrucção primaria ás crianças brasileiras, em qualquer parte do territo-
rio nacional, não obstante ·o ensino in stituiclo pelos Estados e i\funicipali-

clacles ? 
V. Como clev,e ser pl.'estaclo o auxilio ela União na diffusão do ensino 

primaria no Brasil? - Por uma .simples subvenção, pela manutenção de 
escolas proprias ou instituii;:ões complementares elo ensino primaria m:rn-
tido pelos Estados ? 

São, como se vê, perguntas complexas, que esperam l'Csposta; d.cJini-
tiva.s. iE ,qua111clo os proprios homens do officio ainda incl::igam, nós nJo t<i-
rnos tal v·ez o direito ele opinar eles ele logo ·categoricamente. 

Tuclo entre nós pal'C,ce conspirar contra a solução irnmed.i::lta ' e ra1Jicla 
da ma.teri a.. A propria extensão elo paiz é um abice formida.vel. 

A falta ele professores constituo outra muralha intransponível no mo-
mento, se não .quizermos comej)ar pelo começo. 

A impossHJiliclaM da fiscalização nas condições que o prodccto pre-
.screve representa uma torneira barreira. 

'E resta ainda o obstaeulo maior, .que ,está nos costumes socia.es e na 
insufficiencia ela educação da mulher no BTa.sil. A mulher é, neste magno 
assumpto, um instrumento maravilhoso, que não podemos dispensar. Só 
ella, em definitiva, pócle realizar o milagre, iniciando na familia .a tarefa 
que · nós queremos l'eaJizar na escola, preparando cirlaclãos que ao menos 
a;manhã possam ser homens conscientes. 

E' um ponto vis·oeral esse. Um de nossos mais disti.ncto pllhlicista , 1T 
Sr. l-I. Castriciano, a. quem tanto eleve a causa ela instrucção no Rio 
Grande elo Norte, ferio-o com profund a ekvJção de vistas, numa confe-
r encia memor.avel, realizada na ,cidade elo Natal em Junho elo anno pa.. -
sado. 

Depois ele l'CCorcla.r uma .c3rta de Francisco Belisario sobre n rduca-
<;:ão feminina, na Stússa., 1'f1pete com ell e esle co nceito, emiHirlo IJnr Tnc(JllC-
ville, a r>ro:p osito da mulher americana : 
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''.Quando se educa w11 homem, educa-se um individuo ; quando, pu .. 
Tém, se c1á instrucção a uma meni·111a, prepara-:;c a educação ele uma. fami-
lia: cüfficilmente uma mulher que sabe Jer deixa os filhos na j.gnorancia. 
como fariam mu.itos homens. nas mesmas condições." 

A Liga do Ensino no füo Grande do 1orte norteou a reforma por esse 
rumo. 

O concurso da mulher, pela sua educação, parn mell10r desempenho etc 
seu .d,!' stino social, seria um elemento poderoso na ob1·a a r·calizar- sc ela 
extincção do .at1aJphabcli smo no Brasil. 

Ta.mbem assim o entendeu ou tro Estado modesto, que o H.clator poa,c 
citar com ufania, o Pi auhy, cujo antigo Governador concordou que pro-
curas. em o seu suecos or na Directoria de lnstrucção PuJJli.ca, frisando, 
assim, pd.a ei colha do es'J)ecialista, o Interesse que ligava á cau a do en-
sino. Unidos ambos no mesmo pensamento, não se contentaram cm fundrtr 
na Capital uma Escola Normal, viveiro futuro elo rnagis terio estacloal : agi-
ram junto ás municipalidade· elo interior para .que e tas, no i nte1,es. e elo 
ensino local, subvencionasg.cm moças que viessem a Thcrczina cursar as 
aulas e regre sa~sem depois ás sua.s comar.cas para l'egcr c::colas. 

As mt:Lnicipalicladcs. é prccizo que se frise hrm isto, são tão inte l'es-
rnclas na rnateria ·como os Estados e a União . 

E não só as rnu,nicipalidad s, mas todos os cida,clãos responsaveis d·e-
vem trabalhar na consecução elo ideal .que se deseja ver realizado. 

A obri.gação é geral e nós não sabcriamos clcfinil-o melhor do qu.c l'C-
petin do esta.s palavras do ·Sr. H. Castri.ciano : 

"Hoje :é mais do que urgenl·e a acção conjttnta dos poderes administra-
tivos, orientando e estimulamclo a acção particular, como cl esicja.va o inol-
1·idav·.:> l João Pinheiro, quanrlo, soUcita.ndo o auxilio dos contenaneos, pro-
vava ser mathematicamentc imposs ível ao Estado de l\Iinas . aliás um c1os 
maiores e mais prosperos elo paiz, resolv·P!' por i. .sem a coacl juv,ição ile 
seus babitantes, o formiclavel probl ema ela instrucção." 

O regímen das quotas, .que tem sido sernprr prer.onizado e qu e o pro-
jecto consagra, d1eve ser fixado ele ·fórm1 a impedir que os Estados não 
sintam clesej·o ele estacionar no ponto a .que -línnim attingiclo para obten-
ção do auxilio. A quota eleve SH acldlcionacl a ao que elks gasbrcm ele 
~cn, para .que gastem a.inda mais. 

A elevação gradual dessa quo~a na proporção de novo e maior desen-
volvimento que csse.s Estados clerM1 ao 1msirJoO primario se11á talvez wrnt 
salutar emulação para que elles não se contenbem do caminho percorrido 
e prosiga.m sempre e com •rnthusia smo cada vez maior rnt hcncmerita 
ernzada 

Se não se quer abrir a porta á fraudação el a. lei e permittir que a qu.iü:t 
rla 11nião vá servir ap•elJlas para alliviar orçame.ntos cs tadoaes sobrecarrega-
dos, é p11e·cizo que se ibjmüe a:o favor do b~neflci o a obrigação taxativa 
elos E. la.elos não porlerem ele modo nenhum diminuir as suas despeZ·3S com 
o rnsino primario. O auxifio frrk1·al sC'1'á semp11c para aug:mentaJ' a ver.b:t 
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da dcspeza reservada por dle~ ~o fim especial de que se t1·::üa e nunca 
para que possam l'etirar des a sua l'Crba 01'\amcntai-ia propria uma sommi 
~quival c nte ao reforço que a União lhes. l eva e applical-a a ·outros fins . 

. ão cantei.as .natumt , que o mais elementar bom senso es tá aconse-
lll an do. 

1Como 1es tá rcdigidp, o art. Zº do prnj ecto importa apenas cm fa.c u1tae 
aos lE tados um meio facil de r·csarcirem uma parte da clespcza que tive-
r em feito com o ensino lHimario, podendo appJi.car os 10 º!º da União 
na.quillo que enkndercm. 

O p ro}edo nem ao me.nos rixa o Iin1ite minimo do que os Estados 
icrão de de pender de ua r ece ita para entrar .no gozo da subvenção 
fcde.ral. 

iO ·u.bstitutivo do illustre Rclalor da Comrnissão de Jnstrucção Publica 
a esse artigo 2º, substitutivo .que alguns .membros da all udida Commissão 
promctteram emendar no plenario para que fique como additivo, não nos 
par-ccc dirimir caibalmentc a difficuldade. sendo precizo dar-Um outra 
fórma. mais segura, cm harmoni a com as modificações alvitradas para o 

,iá referido art. 2º, que assim se pretende completar 
•Com'o se vê, a .questão offerece varias fa.ccs. apenas ·esboçadas nesw 

lH'eVe parecer, insi tentcmcnte r.cclamado e cujo fe.cho natural devera .ser 
1al vrz um mbstitutivo, que a ·Com missão de Finanças não quer tomar t. 
responsabilidade de ·elaborar ás pressas, limitando-se a dizer que não re-
cusará o seu voto ás despezas qu e porventura julg·ar proficuas ·e necessa-
rias para dHfusão do ensino primario no paiz inteiro, e espcmndo que a 
Commi. são Espc.cial, á qual requer qne s·ejam presentes estes papeis, estude 
a queslão em presença elo dado3 e clcmrntos que está pacienbcmente re-
unindo e tenha a for tuna de encont11a r um a formula feliz e preciza -cru·e 
mereça o apoio -ela Camara e a gratidão geral elo paiz. 

Sala das Cornmissões, H de etembro de 1913. - Hornuo Baptista, 
Yice-'Prcsiclente. - F'elix Pacheco. nelator. - Raul P.err~a;n,des. - GalPão 
Car'l>al.lwl. - Ma.noel Bo1'ba. - Antonio Cai·lns. - P e1'eim Nwws. -- Caetano 
de Albi/.l]werqiie. - João Si.mplicio. 

1Na. sessão dJe 16 de Sei embi'O a ·Ca.mar a approva o requerimento da 
Commissão e o proj ecto é enviado á Cornmissão EspeciaJ. 

SE·SSÃ'Ü DE 3 1DE JUilJHO (1913) 

O S r . Octavio Mangabe ira (rnov imJenlo de aJltenção ) : - 'Se bem, 
Sr. Prcsid·cnte, qu e a tribu,na clesla .camara se ache d'e luto recente cm 
honra a um .grande ora.dor qn e lhe clm, quando a,qui esteve, as fulgurações 
elo· se u br ilho, ao passo qu e lrnj c, cmmud()ciclo .no silencio eterno, lhe nã'l 
f Prá mais a dar senão a cauda. ele um a. r ecordação luminosa, ou de uma 
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tradição inapagaveJ, pumitta~me V. Ex . . que a occu1rn, invocaudu a :lttt.• n-
ção de La .cas<L, para assumptos que devem illberes al' tan1o ás opposiçõc,; 
quanto ao Govcr11'0, ao norte como ao sul, a gregos como a troyano,;, por-
que inter-cssam de facto, já não digo aos idéaes, mas ao proprio organismo 
da HClpubHca. 

Sr . . Prnshlrnl e, TJuand.o, vrre por mai s de 20 anno.s, .em L1mn, belb ,jo1-
nada ele Novembro, se registrou, na vida 11acional, o desa•barnenlo ele um 
thrtmo, que - s-em ofieusa ao regím en, c1ue nos cumpre zelar e manter, 
com l ealdade e com honra - forçoso é empre reconhecer e affirmar que 
manteve ·e zelou austeramente o nome e a dignidade da nos ·a Patria, a;t-
Lingimos, não ha duvida, naquelle momento histori.co, a uma gran'dc con-
quista liberal. A democracia e a Hepublica, .qur, até alli, se constiLuiram 
objecto d·e sonhos ou de illusões, ccrnsidcrados plat011icos, passamm, m1lfw, 
do ambiente elas illusões e dos sonhos, para o domínio da Con tituição 
e das leb, pelas quaes se haveria de reger. de modo definitivo. ·a naciu-
nali cl acle brasileira. 

O ca "O, Sr. Prc;idente, é por assim dizer, de nos os clias. Para que se 
operasse no paiz Lllllia tal transformacão, que devia abalar-lhe os alicerces, 
JJOl' isso me mo .que lhe mudavam o regime.n, não foi pr ciso que a -alma 
nacional .5e agitasse, infla:mmarla e Jreneti.ca, em derredor elo paço ele Dom 
Pedro ; não direi que como outr'or•a o ·espirita ela França rn ex:allara em 
torno ·ela Ba tilha, mas ·si quer em uma dessas .commoções, qu e ainda mc;;mo 
de long1e, recordassem a.s porfiadas pugna.s, mais ou menos tenivejs ou 
tremendas, .com que outros povos do mundo têm feito com o proprio san-
gue e pó da revolução a argamassa d-cstinacla á obra ela implantação de 

suas grandes transformações soeiaes. 
Dir-se-hi a que no Brasil, antes mesmo qu·e o povo brasileiro ·e Ii nu-

vess·e convenie-ntemtnte pre-paraido para a democracia e ·a 1Hepublica. ele 
modo a conquisbal-a.s palmo a palmo, peJ.a evolução ou pelas armas, a rl<:-
mocracia e a Hepublica vi·eram inopi•nadamente para o povo, pela iniciativa 

e pelo .c.sforço de um grupo ele patriotas, que, por is"o, ·figuram, rl·esde 
então, na eternida.de da histori1a. 

O Sn. ;rwnrANo DE BRITO: - Dá licença para um aparte? 
Apó" longo trabalho ele propaganda. 
O SH. ÜCTAYIO ·?IIANGABEIBA : - Concordo até certo ponto com o a.parle, 

com que me honr.a o meu distincto collega. -i\Ias, o nobre Deputado uão será 
CJapaz de affirmar que esse traba.lho ele propaganda já houve5se então 
chegado ao ponto -ele que .se levantasse, do paiz, como urna ne(}e sida.de 1111-
prescindivel, 'ª obra ela Hepublica. 

Não conte to que propaga11da tivesse havido -e essa propagand:t e1t a 
registr ei quando disse - pela inici ativa e pelo esforço de um grupo ele 
patrio·tas, q.ue, 110r i so, fica.1,am, desde então, na eternidade da hi.storia. 

Percebe-se, ·é hem verdade, que, sob o ponto :de vista de sua cvolnc.ftri 
material, ou porque •existam administrações patrioticas. que se preoecupam 
com a ques tão, ou poT.que as suas riqu·ezas attraiam e encontrem os capi-
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tacs t·slrangeiros, ou powruc inf'luc no ca o a lei de crescimento, que tam-
bPm sr fer, para os povos, o facto é que o paiz, desenvolvendo-s·e gradati-
vamente sob ·as instituições i'ep11blica:nas, omboi-a em finanças 1abaladas, 
vae ganham do as etapa do progresso. 1Cavam-se portos. Cogi~a-se de pro.mo-

ver ·e melhorar a navegabilidade dos nossos ri os . Jnslituc-se, com a pro-
tccção agrícola, o beneficiamento da lavoura. Prep aram-se as estradas de 
rodagem. :\I ultipli.c3m- e os kilomclros da rêde ferro-viaria que se esga-
Jha pe lo ~r rritorio nacional. A Capital da Republica apresenta já o aspecto 
tie uma grande cidade moderna. :\Ias, si é isto ·o qUJc se 1apura, 11uando 
observamos o paiz pelo prisma unicamente de sua situacão material, o 
certo é que o panoran1a se 1ran:::nrnda. ó que as impressões se m0diflcilm, 
logo que passamos a .encaral-o nn ~ c u ponto de vista moral, no seu ponto 
ele mera politica; cm summa - na organização cruc lhe adveio dos suc-
ccssos de l5 ele Novembro. 

O que então se collige, ou se conclue ó que, ela cLcmocra.cia e ela Repu-
blica. tl escll' .que se as proclamaram no Brasil, temos a configuracão cxt•' -
rior ; l.cmns as linhas externas ; temos os trajo· ; temos, talv·ez, os ornatos. 
Para que ellas sejam, porém, a realidade positiva; para qn c dlas sejam, 
po1»ém. a real idade insophismavel ; para que cllas sejam, porém, a Nali-
dade bcnemerHa, a que s·e destinaram, com certeza, no seio da nossa pa.-
tria, urge que se conclua ou q1i:e se integre, com elementos de todo indis-
pensaveis, que melhor fô l'a a h ouvessem precedido, a hellissima conquista 
de libercla.cle po1itica por que se batiam outr'ora, na propngan da e na 
2.cção. os heró rs e os arautos do regímen. 

o SR. RAPIIAEL PINIIEIRO : - - ·Muito bem ! 
O SR. ÜCTAVIO :.\1A ' GABEIRA : - Não será por certo uma campanha, tra-

ma.ela na penumlJra elos conluios, nos eniacs muitas vezes se con pira até 
contra a propria ordem, cm nome ·dos intcres"es pcssoae ou por amor do 
pactid.arismo e:nfesadlo, inifoJ·cra111.te, 1mprnductivo e \retrogr'aelo (m 11i'ta 
bem) ; dev·e ser, ao contrario, uma. batalha erue se desdobra, ampla e ás 
claras, em nome dos interesses collcctivos e por amor ela Nação. 

A obra, Sr. Presidente, é bem ·daqucllas que se afiguram complexas, 
que só se praticam ou se consummam com o lento e longo perpassar dos 

annos. sinãJo com o tran:;,correr dr gerações . E' um problema a varias 
nquações, ou urna eeruação a difJ'crente.s incognitas. Si quizerrnos, torl.aviA, 
abordal-·o no ponto capital, que é E'sle, precisamente. de que me venho oc-
cupar, deixando para sessõ es posteriores o exame de uma -outra face do 
enunciado proposto ; si quizermos, repito. examinal-o sob a frição princi-
pal, hasta que o synthetisemos cm uma phra:ic, que o resumamos ern uma 
aspirac:ão qne ha lo.ngo tempo é, sem cluvicla. uma aspiração nacional : o 
.ensino, a educação elo nosso povo 011, em outros termos, a guerra :10 
anaJ.pha•helisrno. (Miâto bem.) 

1i'lo ignoro que o assumpto ó velho e cansado. Bem sei que, nos nossos 
Annaes, não digo que tão sómente nos ela tribun1 p.arlamentar do Bn:; il, 

mas da propria tribuna brasileira, corno do jornalismo nacional, an ile qu"r 
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que a palavra, pela voz ou pela pcnna, e tenha mamifestado scriame11I e, 
com rnlação á orig·cns dos nossos de.feitos políticos, a questão do an::tlpl1:i.-
belismo, impondo-s·e, pela rclcvancia que a define, entre as questões e;; ~ e11-

ciaes ao ngimen, tem sido largo objecto para um debate, pode-se rlizer 
que constat11te . . no qual se in ·crcwcm capilulos que dev·em servir de O!'gu-
lho aos que os .elaboraram. 

Mas, si apczar de todo esse trabalho, o analphabeti:;mo continúa ; nm~. 
si, apczar de 1oda essa peleja, o analpha.hctismo e propaga, na rn:io 
rllrccta, mais ou menos, da· nossas populações ; ·C, si. á medida que errn-
t inúa o flagrllo ; i, á pro1rnrção que o morbus se ·prnpaga, lambem se 
propagam e continuam os grandes males qu·e dahi decorrem para o ,w0·a-
nL<;mo político ·ela nacionaliclacle bra ilcira, então, não vac a mal que, re-
presentante nesta Casa da nova geração do meu paiz, cu venha ajuntnr 
meu brado a.o velho cbaina ne cesses, para que se não ccs e ele bra 1lar, 
clamando pela educação do no o povo, sinão mais cm proveito do prcs·~ntc, 

a quem o pa:sa.do não livrou, porque não soube ou porque não ponde 
livrar, da conting·encia. tristissima de carregar com e. ta somhra. pelo me-
nos, em nome do futuro. am eaçado pela ignorancia, como se o fôra pl'l:l 
e eur idão de uma treva. 

•Partidario; que •S'DU, decidido, da difJ'usão do ensino popular gratuito, 
obrigatorio (niuilo bem) , influenciado sinão até dirigido pelo propr~o Go-
verno Federal (niui:lo bem) , rcbello-me, de modo positivo, não só contrn. 
a opinião, .quasi relegada, felizmente, pa.ra o justo aibanclono que lhe cabe, 
que s·e oppõe ú instru<:ção obrigatoria, consiclera:ndo a obrigalorieda<le rlo 
ensino como uma rnstricção á liberdarde, .quando a garantir a libc1·à.ac1 1~ é 
que .eJla . exactamente .se ·pro•põe, arcando contra o analphabe.tisrno que 
conduz á anarchi.a que d:egra:da ·ou o despotismo qu•e dcshonra todos os 

ideae · de liberdade (muito bern) ; rebello-me, de modo po itivo, niio só 
r ontra emelhante op inião, cuja incompctmcia é inilluclivcl. mas tfunhem 
contra a doutl'i na, ainda cm voga para muitos, que sustenta e que apregôa. 
sob pretexto dr amor pelo principio da organização~ communal, ou dr. ex-
cesso de zelo pelo texto da nossa Magna Carta, a incompctencia constitu-
cional da União para que possa directamentc intervir, ·dentto do nosso r cgi-
men, nos ncg·ocios do •ensino elementar. 

O Sn. Aua ST<> DE LIMA : - Quanlo a este ponto, não apoiado. 
O Sn. OcTAVIO l'.VfANGABEIHA : - E' uma opinião de V. Ex., da qual pcc.:o 

permi são para divergir . São modos de -entcndeT. \Eu entendo que, si a 
questão do analphwbctismo é uma que tão na·cionaJ, da sua .solução não se 

pódc afastar a ITnião. (Mnilo bem.) 
O Sn. A< .Jro DE LIMA: - ·Com esta logica não ha questão nenhuma 

q11 2 não s·e.ja nacional, por.que todas, dirccta ou inclirectamente, int-eres31m 
.á Nação. · 

tQ n. RAPHAEL 1PINHEIRO: - 11\fas, essa é vifal . 
{) Sn. ÜC'l'AVIO MANGAilEIHA: - Não preten a o, Sr. Presidente, por PIB-

.quanto, iniciar francamente a discussão dest-e ·caso, nos seus dive r~os 
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as1Jeclu,;. E' outro o meu JJCu;amcnlo. Poderia, u. rxcmplo do que fez: 
brilhantemenk o_ meu illustre collega, rcpresentru1le de .\Iina,; G.eraes, o 

1-. Augusto de Lima, oro-anizar um proj-ecto, coriJOrificando as idfas que 
tenho sobre o a urnpto. Prel'eri, porém, oulro alvitre, q11e se me afigurou 
mais consc.ntaneo com a solução do prolJlcma, complela corno a des·ejn. :'ião 
trago um projecto á Cam'lra. Trago-lhe, apena;, uma indica~ão. O que pro-
ponho. nesta indicação, é que se conslilua nesta Casa uma cornmissão espe-
cial, ·que, .si .i ulgar neoess:uio, promovePá ao dc1JOi::; a ~ua tran:;Jormaçtio 
cm commissão mixta, convidando o outl'O ramo do Cong~·csso a vir colla-
borar nos seu traJlalhos. 

De accôrclo com o Sr. Pre:;idcnle ela füpulJlica, de accôrdo com o ::)r. 
i\liui:Lro da Justiça, esta commissão formulará, expondo ao pensamento d:i 
paiz, os termo· de um grande in t1uerito, a que ;cjam admillidas as opi-
niões elos competentes, quacsquer que forem, ou de onde quer que YC-
uham. E assim como se cogita de ·elabonr um codigo civil; e assim como 
se trnbalha na conrecção ta mbem de um codigo para a nossa justiça mili-
tar ; e as-im como, agora mr.s mo, a codificação do nos-o direito internacio-
nal, privado e publico, in pirou a reunião des ta assembréa notavel, que é 
a Junba dos J.urisconsultos Ameri anos, actualmente entre nós; a·ssi m tam-
bcm as vistu.s elo Govcroo e do Parlamento da RepL1bU.ca s•e volvam para 
o exame da questão, que é principal entre todas - a ela educação do 
nosso povo, a do ensino popular, gratuito e obrigatorio, ou, corno disrn 
a principio, a gu:crra ao anal1Jhabetismo. 

Ah! Sr. Presidente: .quando vc-jo, corno ainda agora se ob eeva, que 
rn congregam elementos para um combate que se declara in pirado na 
sal va~ão elo regímen ou na regeneração imprescindivcl llos nossos costtmrn~ 
JJOliticos, evidentemente aibastardados, quizera que estas actividades p rc-
ciosa ·, ao cnvez d:e se agitarem, como quasi sempre acontece, rm nome 
elas ambições ou do despeito, aspirando a derrota do Governo, ás vezes 
unicamente para poderem occupal-o (muito bem) rrconhecessem a~ ver-
dadeiras origens dos males .que dizem comba lcr. 

Verdade ·e1'eitoral : .harmonia fcrleraliva. Exercito organizado, rsq11u.-
dra modelar ; partido quilibrados : lihcrdarlc:;, nas varias modalidades 
do seu genio - oomo quer vos chameis. oh ! interesse> ha5ilarrs cl ~1 demo-
cracia e ela Re•publica ! - não poderei~ fulgurar com a plcni ln de que de-
sejamos ·cmquanto vos empanar. como um labéo, a grand e nuvem do anal-
phabctismo. 

i'llas, a.inda que a sim não fosse, dando mrsmo de barato que 1 al uiio 
a.con tccesse, quancl as .maiore.s causas nacionacs não solkita. sem provi-
dencias contra o gusano temível, .que lhes mow comJrnte sorrabeiro na 
cava dos aliicerccs, creio, Sr. 1Presidente, que um sirnpks dever de {)QUi-
daàe, . inão o proprio civisco ou a propria honra nos wnviclariam po1' 

certo, a nós que rcvresentamos nesta Casa todas as circumscripçõcs eleito· 
ra.r..s C·ll'l que se acha dividido o vasto territorio da Republica, a pens'Lr, 
a rr rlrctir, a no lembrarmos de que, ·cmquamto aqui nos achamos em. 
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nome de um r.cgimcn de igualdade, de liberdade e de fralerni,hdc, a 
grande maioria dos nosso- compat.riotas vire por ahi desamparafa Jos 
direito civis e politico . (Muilo be1n.) E - o que mais nos devera pre-

occupar - a geração que desponta parece que já nasce fóra do pavilhão 
da .Republica, por.que destinada cm grand·c parte â ser analphabet::i, não 
poderá pa1ticipar no futuro da. bella prerogativas que lb e dev·eriam ea-
ber (niuilo bem) ,no .seio da patria livre, regida por um srtema que prc-
r.eit ua o Governo do povo pelo povo 1 

ei, Sr. P.l'esi dentr, que não estou dizendo cousa nova. 1:\Ias, que im-
porta ? Clamando, como reclamo, por que se aprcs ·e o mais que fôr pos~i
vel a solução do probleuw. do ewino popular no Brasil , tenho a convicção 
de estar clamando pela solução mais importante clentrc as soluções de que 
depende a sal va~ão elo reg:imen. Não nos preten damos illudir. Emquanto 
formos, como agora so mos, cm pbrasc já consagrada, paiz de analphruhe-
tos, s-eremo uma d mocracia mal iJiada, para não dizer francamente -
que uma democracia fallida. 

Da trc' a em que ainda e inunda, contrastando com a hellcia das 
constel1ações crue o illurninam e dos horizontes que o envolvem - o povo 
brasileiro pede luz, e, ou lhe aclaramos o cerebro, capacitando-o ]Jara o 
pleno gozo elas in tituiçõe · 11epublicanas, ou, proseguindo nesta iniquidade, 
em que as prerogativa. democraticas se restringem ou se reduzem á pe-
quena minoria que sabe ler e escrever, soHreremos aos poucos a desgraça· 
ele ver a se arrastar deante de nós, injuriada e andrajosa, batida pelo des-
prezo, in ultada p·elo adio, tangida pelo abandono, ou csc.alada, finalmcnlc, 
pela exrnração do proprio povo, essa democracia brasileira, que foi a 
grande a.spiração do passado e cuja manutenção, integra e a1tiva, é, aliás, 
o ma.is bello patrimonio que devemos legar aos nossos filhos, POl'llU·C nos 
foi co.lllfiado pela. gloria dos nos os maiores, que a sonharam e que a fize-
ram para a redempção de no· a Patria. (Jlllito bem; muilo bem. O ON1dor 
é vivmnenle f elicilfülo. ) 

Vem á Mesa e é lida a g.eguinbe indicação. 

Indico qur se con ·titua na Gamara uma iCommi são Especial l[ue, si 
julgar nccessario, promovera, ao depois, a sua transformação cm Com-
mi são ú\fix ta, convidando a outra Casa do Congresso a vir collahonr nos 
seus tr'aba1hos ; e que, procedendo a um inquerito, a .que· sejam admittl-
das a opio-iõc.. elos competentes, conclua pda organização de um projecto 
que , se destine á solução · do problema do ensino populH.r no Brasil. 

Sala das sessões 8 de Julho ele 1912 ('). --..,. Octavio Mangabeira. 

( '~ ) Em vii-tudc des~a rnu'.'<'ação foi nomeada uma Commissão Especial. 

lndicaç, 
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O Congresso Nacional e o analvhabet·isnw no Brasil ( * ) 

Ao reunir-se, pela primeira vez, a Commissão Especi:t.l da Gamara. ·-· 
Commissão !Legislativa do Ensino Po1mlar - cuja nomea~ão rcsulton de 
uma "indicação" qque fundamentei e que foi approvada em sessão de 8 

de J ulho ultimo, - cumpr·e-me, na installação de seus trabalho.s, u:prcsen-
tar-füe uma exposição tra,ductora dos intuitos que a tal me animaram e 
das idéas que tenho, não só a proposito do assumpto qu•e ora nos. congregd, 
como, s-obretud-o, quanto aos meios de eincaminhar-lhe, com exito, a re~pc
div.a solução. 

Explicando, antes el e tudo, as vordaclci eas razões por que não elaborei 
um proj octo, preferindo limitar-me á "indicação " que propuz, cabe-mo 

a opportunidade de expli car, nas suas linh as gomes, aquillo que. no lll''Ll 
mo.do .a.e entender, deve constituir nosso programma no serviço, ele bellas 
i:IJ'lençõos, a que hooe ·damos inicio. 

A questfto do ·ensino popular no .Brasil ·é uma questão evidcnteme11te 
-0omp1exa. iQ exame, a que dla se impõe, ha de ser feito sob cliHerentes •as-
pectos, uns dos outros, ali'ás, cornplet:rnwnto rlistinctos ; -e, a ca.da ponto .ae 
mira., -0m que di sponha.mos o .caso, deve corresponder, da nossa pari.o, 
p ara .que possamos aborclal-o com a nccessaria firmeza, urna inspecção pon-
de.r.acla, que nos ori·en te ou nos conduza ao esta;helecimento de conclusões 
razoa.veis e perfeitamente fofinidas. 

:Afigurou-se-me, ·então, que, .a.o en vez ele um proje.cto, .que, por mais 
vasto que fosse, não pode.ria talvez comprehender no seu texto as provi-
dencias de diversas ordens que o assumpto nos reclama, seria m elhor pro-
pôr que se constitui sso na 1Camara um centro novo para taes estudos, nm 
nuc.leo parlam entar, ond e se conf.eccionass·em pouco a pouco, pelo depoi-
mento das analyses, pe1a troca das idéas e p ela média das opiniões, ª" 
varias proposiLuras, ou as soluções parciaes, fJLHl viessem a formar, no seu 
conjuncto, o pl:mo de solução do m agno prob1'ema, no tocante á c.ompeten-
cia do P oder Legislativo .Federal. 

Abrindo aqui, neste _ponto, um rapido parenth esis, quero torna1' hem 
·expJi.cito que nunca praticaria o desae,erto de procurar invadir, ou cercear, 
_porventura, as attribuiçõcs regimentaes ela honrada iCommiss.ão de Instru-

cção PuhJi.ca. A'bsolufame-nte não. Nem o queria, nem o poderia w ntar. A 
Commissão de Tnstrucção a_ppreh(mde, nos limite5 elo encargo que lhe co m-
pete, não só o exame de qualquer p.roje.cLo que se a,prcsente na CamaN., al-
lusivo á ma.teria ele ensino primario, ecundaTio ou superior, como ta.mb..;m 
ele p·etiçõ,e s ou pro_positas, que waso alli ·ap})'areçam, attinentes ao s·erviço 

·do qu·e ella tira o nom e. 

(*) E xpos ição do D cpu!J3'd'O Octa:vio Ma'l1.gaboi.ra á Commis.são Tupecial. 
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Mas a ·Gommissão Especial, cuja organização tiv.e a honra d·e solicit,ar 
que ·e fize&&e, 1não lhe inv.a.de :ou lhe re;;tr1nge a linha .de oompetencia: 
dedicar-sc-ha unicamente aos fins acima esboçados ; de modo que os seus 
trabalhos não serão discutidos pela Gamara sinão depois que, em rel:lc;ão 
a·os mcsmo.s, se tenha ·proferido o parecer da ·Gommi5são Permanent.e. 

·Plantados, assim, os marcos com que ·entendo fi.car .delimitado, nas di-
recções principa:es, o nos.so campo de iniciativa e de acção, passo a. referir-

me a outro p0'11to, assignalando, com o testemunho ·dos factos e á luz rla 
boa r azão a proficuidade da campanh a que urge façamos desenvolver de-

cidida contra o •a.nalphabeti ·mo do paiz. 
Dizer que, emquanto elJe exista, nas proporções· em que o temos, não 

haverá no Brnsil, nem d-emocracia, nem Republica, fôra Teproduzix ú que 
já di s·e, .quando fundamentei, l)erante a Gamara, a minha "indicação''. 
Fazer um parallelo entre a nossa e outras nações do m11:ndo civilizado, no 
que toca à instrucção p•opular, eria transportar para esta:s l audas as 
cores 1d;c um ·qua:dro 1antigo que, á medida ·que o tempo ·decorr.e, se vac 
torna'l1'do, p.ara nos a .P.atri•a'f.mais negl'o e mais d.eponente. A' força de 
re.petido, j.á agora todos ·O dizem, todos ü sabem, todos o proclamam : 1:1m 
um paiz onde se adop ta o govemo :ao povo p·elo povo, quatro quintas p:u-
tes desse p-ovo não sabe l er e escrever ; e .quando, perlustrando a:s estati5-
ticas, v:nificamos a condição d:eploravel, d·esoladora e, de alguma sorte, 
humiJhamte, em .que o Brasil se depara deante de outros paizes, mesmtJ 
de alguns a elle inferior·es ·em materia de ensino popular, chega.mos, Jn-
stindivamente, á .ccmclusão de que é necessario reagir, com a mais viva 
das nossas ~noergias, contra ·O pres•cguimento do f.lagello, que nos evocn. 
phenomenos da marcha das avalanches. Ref•e re Laboulaye que, cm ·183'.', 

vae já caminho de um ·seculo, não se encontravam, entre os habitantes 
de cem communas do 1\fassachusset, sinã.o dez pessoas de quatorze a vinte; 
annos, .que não sabiam ler. Presentemfrnte, na propria bella cidade, que é 
a séde do pensammito e do coração do Brasil, se ratifica a existencia d.e 
mais de 50 ºIº de analphabetos. No ·entanto, nosso espelho dizem que tr.m 
sido a Norte-Amcrica. 

1Mas, si os factos nos declaram, ·com a sua positividade irreductivel, que 
precis·amos de tomar sentido na V·erdadeira calamidade .que lana ; si a 
opinião do paiz unis·ona e una.nime, sem divergencia de cla:sses e, o que mais 
é, sem distincção de partidos, brada e rebôa, cada vez mais alto, CJntrn 

aquillo que todos consideram o maior mal dos que attribulam o regime-n, 
- como então cruzar ·os braços, em nome porventura de um enraizJ.do sc-
pticismo qll!e, justo ainda que seja, porque ·oriundo de deceopçõe.s repetidas, 
nunca poclei'á e.dificar, sinão apenas quedar-se, indifferente e tristD'íl.bo, na 
espectativa de bl{ns tempos que nos encantam e nos fogem ? 

Não. E' preciso insistir. P.arece fóra de duvida que o sentimentó 
da perseveranca ·é a ·alma das propagandas que triurnpham. Aqui mesmo no 
Brasil t,ernos visto cantarem vi:ctoria, penetrando no domini·o da re~Jidade 
efficiente, debates que s·e feriram em torno ele casos outros que,, não tanto 
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quooto este, calavam no animo publico. Para não ficar fastidioso. limito-me 
a um brevie ·ex·emplo, que consi<dero expressivo - o do Ministerio d'.1 Agri-

oultura, que, si foi, por algum tempo, a siniples tentativa de um proj e.cta, 
quicá, então, irnr muitos arrolrudo na lista das uto1Jias, hoje ahi está figu-
randei, e aliás com certo re1evo, no computo .dos nossos orçamentos. E' 
exacto que ao :Poder Executivo cabem, principalmente os elementos, para 
influir sobr·e o ·assumpto de modo franco e directo. Mas, por outro lado, é 
verdad.e que, de ordina~'io, as campanhas, desenvolvidas em nome de rnaes 
inter.e-ss·es da iNacão, ·aicaibam necessariamenbe pelo eff.eito de emplogar _a 
attencão dos governos, animando-os e ás vezeos .compellindo-os a acolher nos 
seus dese.jos, ou mesmo nos seus programmas, a aspiracão que se affir-
mou .colJectiva, irrompendo de todos os espíritos, á flor de todos o la.bios, 
com :os cara.cte11es b e-m frizantes · de uma perfeita neces idad·e publica. 

· Não é só isto, por,ém. Heleva considerar .que a accão l egislativa sobr(l 
o caso, além de co.ocorrer praticamente para que o Gongrcss'O Nacional ex-
p:tin1a o seu ,imto empenh o cm trabalhar a .questão na parte que lhe in· 
cumbc, ~erve tambem para 1evar ao rGov crno, com ·a.s .autorizações indis-
pensaveis e com os tracos ou normas definidas . nas leis .que .fóram vota.-
da~ . a sua collabora.ção na gr ande obra, cm .que .cada qual ·dos dous pode-
res, agindo rlcntro da orbita que lhe circumscreve os movimentos, deve 
conconer com uma pa11cella de sua actividade construdora. Mas aind1, 
conforme o espírito da minha "indicação", que é o espírito aliás elo nosso 
proprio regimen, devemos procurar, quanto possível, agir de commum 
accôrdo com os org·ãos elo Por1er Executivo, de molde a co11ciliar, como 
convém, os interesses da l rgisla.ção, que venhamos acaso a formular, com 
os ela execução respectiva, que é o fim a que se destinam . 

De l[Ualqner modo, entretanto, o qu•e se me afigura razoa.vel é que 
caiba ao :Poder Legisl ativo entrar no primeiro lance elo caminho que es~á 

por· ser desbravado; porqua!Dto 1é fóra ·de duvida que precisamente ao Con-
gresso cõmpetem o exame e o traçado das providencias iniciaes da ques-
tfi,, . Examinemol-a com ·O mais acurado esmero; e.s·cJarecamol-a com o 
mais i1rloso carinho; e, certamente, os Govemos virão ao nosso encontro, 
cc ~ espondenel o ás nossas intenções, que aliás, por seu tumo, conespon-
, dem aos idr.aes de uma causa que ·está na conscicncia nacional. 

•Eis agora o momento de inquerir : Que é que devemos fazer? Não me 
illuele a pretenção Cle p'Odel', por mim SÓ, dar ao quesito, cuja complexi-
dade assignale.i, resposta exa·cta e cabal. 'N em outro foi o motivo por que 
pugn ei pelo inqucrito, ele fórma que os resultados se ap ur ass·em pelo con-
senso das opiniões esclar.ccidas na hypothese . E' natural, todwvia, que 
pa rn dar principio, desde já, á inspeccão da materia, me anime á produ-
cçfio de &lgrn1s períodos, que revelem ou .que reflictam, ,·de modo simplic~, 

rnpido ·e conciso, o que tenho na mente wbre o assumpto. iConcedei-ml', 
portanto, que o faça. 

Methoclicos e devidamente ponderwdos como cumpre que ·sejam. os 
' noosos actos, no serviço a que estamos entregues, creio que, antes éLe mais 
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na.da, é o seguinte o que temos a fazer : firmar, d·e uma vez por todas, 
com os seus limites ·constituciona•es, a competencia .que assiste á União em 
fac e .da instruccão elementar a ser distrilmida no Brnsil. Não ·eDá rncio-
nal que' abordemos o .caso no seu amago, sem que liquidemos antes di ss0, 
a preliminar da autoridade, que porv·entura t enhamos para legislar so-
br•: o mesmo. 

1-lada' ·em!bora .quem :Pr·oclame que ·O Governo F•ederal ié incompe~ente 
para intervir no assumpto, não ha como escurrner que a grande maioria, 
senão .a .quasi totalidade elas opiniõ es a r espeito, converge para. a doutrin:i. 
ele .que a nossa Magna Carta, s·e confe·rio aos Estados a at tribuicão para. 
pro ver ao .servic.o elo ensino elementar, não vedou •á União .que o fiz·esse 
collabrn:anclo, se porventura o entendesse, parallclamentc com aquelles, em 
pl'Ol da eclucacão fundamental das ·populacões brasileiras. Ha poucos dias 
ainda, um judicioso parecer , que é m ais um documento affirmativo do 
brilho com que se esmera .em taes pesquizas, o Sr . José B·onifacio (vide 
annexc n. 1) discuti o .a m ateria de tal sorte, que m e parece fôra elispen-
sa vel demorar -me, por agora, na exposicão de ar.gumentos, que alli se 
acham expendidos com a necessaria l argueza, em ·abono e para gaudio d'l. 

· iiltl'rpretacão dada, na hypothese, á l ettra e ao ·espírito ·ela Constituicão da. 
Ri!yrnblic.a . 

Se é v·erdade, porém, que está prepon derando a theoria que proclama 
a c::impetencia do Pod<Br Central, sem exclusão da .crue h ab1lita aos Est:l.-

. dos, no trato da ,questão que se venti1a, occorre, por outro l ado, que, cadn; 
ve'.l qur.: se cogita do assumpto, não r aro se levanta a argui cão da incom-
pelencia do referido 1Poder para intervi r, ele .moelo immediato, na solucão. 
do Jll'Oblema. 

Julgo. portanto, que o primeiro passo .que tenhamos a dar nesta cam-
panha não rleverá ser outro que não o el e prescrev·er, em termos claros, na 
legL;lacão do paiz, a autoridade constitucional da União no caso de que 
se trah resolvendo <lesta fórm a a preliminar .que se impõe, o que aliú:; 
poelL·rnos obter, suhmettendo ao ·Congresso o projecto de l ei que se segue. 
(Vide annexo n. TI) : 

"Art. 1 . º O en. ino el ementar no Brasi.l se1'á distribui do : 
a) n as •f\Süolas .que para tal forem m antidas pel os Estados ou pelos 

municípios, nos termos das legislações respectivas; 
b) nas escolas na:cionaes, mantidas, em qual.quer ponto d·o paiz, pel e> 

Gtw0rn{l Fe·deral; 
e) ·nos estab el ecimentos não officiaes, m antidos por .associacões, ou 

ptrticulares quaesquer. 
Paragrapho unir:o . De accôrdo com a alinea b, a União poderá crear, 

em qualqu·er municipio elo paiz, esüolas para o .ensino elementar. 
Art. 2.º Revogam -se as .disposicões em ,contrario." 
P~rece até .que, em r igor, se devia, por emquanto, considerar mais de 

porto, parfl. o·bj ecto da an.aJyse, a que nos vamos propondo, apenas esta 
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rarte •IJllO lho é ibasfoa; tmlto mais quanto sou de par-ecer que o a sumpto 
que nos occupa. deve ser cliscutido ·e esmerilhado de parcella em parcella, 
afim de que e não accumuJem os debates, de maneira a tratar-se, ao mes-
mo tempo, dos differentos aspectos que hão .de urgir no horizonte. ComCl, 
de facto, assentar sobre a l egi lação a propôr- e, antes de ficar d·eliberado 
se poderemo ou não con titucionalmente fazel-o? Como cogitar, por cxem-
pl0. da obrigatoriedade do en ino, qu·e é motivo de sérias divergencias, an-
te .que f'Sclareçamos se, em verdade, teremos .a escola necessarias para 
ncolher os que incorram na obrigatoriedade alJuclida? Como cuidar da na-
tureza do ·ensino, que eleve ser ministra-do na escolas acaso a crear-se, an-
tes de averiguarmos se ha r e·cursos para a creação dessas es·colas e a ma-
nutenção respectiva? Eis ·ahi está por que digo que o assumpto que nos at-
traht tem rle ser ·estud::ido pouco a pouco, em homenagem ao methodo e 
por amor da logica. E eis ahi e tá por que foi .que não me expuz, a vriori, 
a elaborar um proj ecto, preferindo soccorrer-me ele uma commissão espe-
cial que, orga:niza.ndo as propostas e procedendo aos e tudos, com a re-
flexão, a ordem e a autoridade da méclia dos espírito que a .formam, 
oriente o Congresso Nacional na solução legislativa do caso ·do ensino po-
pulhr na nossa Patria . 

Admittindo, porém, como é effectivamente de suppôr, .que venham a 
passar em j ulg~do, na nossas resoluções, a attribuição e a competencia 
qut.i autol'izam o Governo da União a interferir clirecta e vivamente na clis-
tribuição pelo paiz dos elementos primorcliae da cultura e ela civilização 
nacionaes, não me furto ao cl·esejo de ·explanar, nas suas linhas mais pro-
nunciada$, o r esumo de um plano que me occorre e que excu ado 6 dizer 
se expõe a ser lapidado, s·enão substituido integralmente, no decorrer das 
pcsqwzas, que foram des1obrando, ao longo desta campanha contra o anal-
phabetismo no Brasil . 

A concessão de subvenção aos !Estados, para auxilio á diffu ão do 
sei·' iço dr ensino primario, l)Óc1e ser, não ha duvida, um processo que, logo 
á primei!'e.. vi ta, se in inue, pela facilidade relativa em er executado, ou 
p elo menos, disposto. E' ·rxpedito e é simples. Não se dirá, entretanto, pe-
sando devidamente a circumstaneia, que elle bem corre ponde aos inte-
resses da necessi dade qnr. se impõe a uma providencia mai segura, mais 
ampla e- mais fecunda. Serve como solução auxiliar; nunca, entretanto, 
ce;rrh1 .solução decisiva. 

·Prnporia de bom grado, o estabe~e cimento, .no Brasil, do ensino prima-
ri r• federal , irnr meio ·da creação de escolas elementares nacionaes. Como, 
porém. praticamente ·fazcl-o? Onde buscar as verbas necessarfas a uma 
sC;Jueibaute clespoza? Tae são de facto as perguntas que para logo proma-
nam de· torlos os espírito . Parece-me, todavia, praticavel, com alguma boa 
vontade e algum trabalho, que contornemos, com exito, a elevação dos es-
colhos. Senão, pen em os no ca o. 
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·. 'ão se torna carente um grande esforço de raciocinio ou de logka, 
para cornprehender-se, hem ás clara , que seria de todo inexcquivel a dif-
f;J~fLD. desde j1á, elo ensino popular, de modo a satisfazer- e, de uma vez, 
ás iLjucções do problema, em todo o territorio do paiz. A razão finan-
ceira e a pobreza elos meios de tran porte seriam, em fallar noutros mo-
tivc12, a ílifficuldade ba tante para forçar a recuada. e, porém, nos con-
tedarmvs em dar principio a uma execução, que se irá ampliando pouco 
a 1JC'l1co, cgunelo a ordem cre&cente do desenvolvimento e ·do progresso, 
então veremos que a idéa se nos apr esenta com a figura das tentativa ca-
paze., de elegerem ao quadro das r alidadcs triumphante . 

Recorramos ao emprego de uma politica experimental. Tomemos, para 
po;1to de partida, uma dada zona em cada iEstado. Procuremos conhecer 
as respectivas csfafüticas sob o ponto de vista cm debate. Guiando-nos 
por semelhantes elor.umcntos, calculemos o numero de escolas que se fa-

. rão prcci~as para acoll1er e educar, de modo mais ou menos satisfactorio, 
a popnla~ão analphabcta, de creanças ou adulto , qu·c os estabelecimentos 
de en "ino, até -então existentes na zona de que se trate, não haviam podido 
c1Jmportar . Firmemos a qualidade da instrucção, primaria, cívica e pro-
fi:;sional, que deve er ministrada em todas e nunca por uma elas ·escolas 
desta arfe estabelecida . Crie.mos, ·em caela nucleo dos E tados a que nos 
referimos, uma escola normal habilitada para a formação de professores. 
Deliberemos ace.rca da obrigatoriedade do ·ensino para a quadras muni-
das -de escolas em numero bastante - obriaatoriedade directa. ou attenua-
dn, indirecta, pel:i. instituição de attractivos que tornem o en ino amado, 
oa pelo menos bem vi to na consciencia elo povo. Providenci mos, final-
mente, para que os desprovidos de r ecurso encontrem a as istencia do 
Governo, proporcionando-lhes os meios de poder.em, na sua pobreza., com-
parece!· ás escolas . 

1Pergrn1tar-se-ha entretanto: - qual a zona dos ;Estados que deve se-r 
_picferida para o inicio da magna empreza? Dir-se-ha, á primeira vista, 
que a que majs estiver no abandono . S·e r cflectirmos, po11ém, devidamente, 
:na investigação rlo arrazoado, chegamo a concluir que a zona a pre.fe-
1·11·-se, nos Estados, de'Ve ser precisamente a das respectivas ca.pitaes. Em 
abollo de tal opinião, lemln'o os seguintes motivo : 

1º, prrqne fôra bem difficil determinar nos Estados qual o seu trecho 
mais abandonado; 

Qº, porque, nes.e trecho abanclonado, o embaraços na execução do 
Sl'l'viço poderiam trazer o d·esanimo; 

3°, porque, na capita:es, além de s.llr a installação m ais facil e, a im~ 

portanto, mai animadora, accresce que a nova obra, á vi ta e ao exame 
de todos, na sua fec.undidade benemerita, incentivará provavelmente, aos 
hon.- ·espíritos como aos hons Governo , de modo a. que a propaguem, 
!louco a pouco, pelo interior, que, de ordinario, ren ecte a imagem da éde. 

E o centr o dos Estados? Emquanto não se espalhe ou ramifique o 
serviço installado, de começo, nas capitaes apenas, é o caso, então, de ap-



-72-

plicar-se, para que não haja iniquicladc, o pensamento das subvenções, 
como razoavel auxilio á diffusão elo ensino elementar a que lambem f~em 
j.ús as populações do interior. 

Emlrnra bem r eduzido, será grande, ainda assim, o dispendio. Parta-
mos, todavia, do principio de que a solução de que s·e cuida é fundamental 
parn. o regimen, s·enão para o proprio nome e a civilização de nossa Patria. 
Cortemos cm ·seu favor as verbas que a. tal se prestam nos nossos orça-
mentos .fodcr3.es. Supprimamos o adiavcl, em beneficio ·elo impresci'llClivel. 
Convençamo-nos. O de que se trata é do alicerce. Fortifiquemol-o, ou te-
nhamos a tristeza ele veriJicar, clia a dia, que ié fragil o edifício ela Repu-
blica. 

Poderia trazer essa icléas, ·que expuz cm traços geraes, moldados no 
proj ecto ou nos projectos .que elevemos enviar para a decisão do Congresso . 
Não .quiz, no emtanto, fazel-o antes .que se manifeste, sobre ellas, o pen-
.same.ntr• desta Commissão, de sorte que as proposições a ·elaborar venham 
calcadas na base das opiniões que vencerem neste pequeno plenario. rfa 
l'esoluções, todavia, que podem ser tomarlas desde agora, como sejam as 
seguintes, que proponho: 

1 ·, que se dc;>igne uma commissão composta ele tres membros, para 
colher os dados ·estatisticos, com relação a ensino elementar, entendenclo-
se a respeito com o departamento do ·Ministerio da Agricultura a que se 
àcha confiado o serviço geral de ·estatistica, e pedindo ao Sr. ii\íinistro da 
Yiacão .que lhe conceda franquia para a correspondencia telegraphica, de 
mod" a facilitar que dos lEstados possam vir sem d·emora informações do 
movimento escolar e assumptos co1T·elatos; 

2•, que se assentem paTa ordem do clia da nossa proxima. reunião, que 
deve ser convocada pelo Sr. Presidente, o estudo ge;';;.l do plano que nos 
?Onvenba adaptar no servico a que estamos ligados e, particularmente, a 
s_olução sobre enviar-se ao 1Congresso o projecto que acima propuz, con -
stanLe do annexo n. II, e que se destina a firmar, na lcgisla.ção brasileira, 
a autoridade da União para intervir nos negocios elo ensino elementar· 
: 3º, que se remetta ao Sr . .Pr-esic1ente da Camara um requerimento l!lo 
senti cl u de serem publicados no Diario elo Congresso todos os trabalhos que 
?urgirem no seio da Commissão Especial, em ordem a que elles sejam di-
YL1lgaclos e que se anime a voz elos competentes1 aos quaes a1n'aza coJla-
~orar comnosco, ·em prol elo bello tcntamen. 

Como quer que se.ia, mãos á obra. E, quando !llada resulte da nossa 
i,1ic~ativa., caiba-nos pelo mBnos o consolo de nos termos deixado encantar 
p·l1.0 maior beneficio que é dado aos bons brasileiros s.onhar para o futuro 
çlo Brasil. 

Hio, 2 de Agosto de 1912. - Ocla11Jio Manç/-abeira . (*) 

( •) Não c011sta dos Annaes o Re1atorio da Commissão a que a.llude a ex-
:posiçã o supra . 
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SESS?i.iü DE 3 DE AGOSTO 

Ob1'igato~-iJe(Í)(J;dJe .em rlodo o berriltwio da Reip.wbLica do ensirw da li:n.gica, his-
to1'i·a ,e geo·g<1Ytphia naóonaes nos estab1Bbe'Cimen'!lios de ensi?ro siecmvda:rió 

· .e escobas primai·ias publicas oii pai·ticulares e dá oihtrras p1'ovidencias 

O ·Congresso Nacional resolve: 
Arl. 1. º E' obrigatorio em to·do o t erritorio da Republica o ensino da Proj 

liJ.1gua, historia e geographia nacionacs nos estabelecimentos de ensino s-0-
cundario e e colas. primarias publicas ou ·particulares. 

ArL 2. º ·O Governo Federal manterá ou subvenciona.rã nos Estados es-
colas para o ·ensino da lingua, historia e geographia patria ás familias de 
immigrantes. 

§ 1. . º Essas escola.s, que serão mixtas, e para maiorns de 2"1 annos ou 
menores até 1.12 annos, poderão ser creadas por solicitação dos Estados ou 
independente della e em numero illimitado. 

§ 2 . º Nos ten:itorios sob sua dirccta juris.dicção ou departamentos fe-
deraes como nucleos, campos de demonstração e colonia·s agrícolas, o Go-
verno da União creará immediatamente ·as escolas de que trata este de-
creto. 

Art. B.º O Governo Feder.al auxiliaTiá com 20 ºIº da receita dos Esta-
.dos o ensino publico primaria commum minis.trado pelos mesmos aos im-
migrantes menores ou filhos de immigrantes natos no paiz. 

§ 1. º Esse auxilio depencle ·de solicitação dos Estados e não poderá ser 
negado; quando, porém, o Governo Federal apurar, nas estatísticas que 
fizer. ~er o ensino nas referidas escolas publicas ministrado em detrimen~0 
d,i língua nacional ou v·erifi.car o consentimento do Estado no funcciona-
menLo de escolas em seu territorio .ande não se ensine simão a língua de 
origem dos immigrantes pais dos menores, deverá S'fü' negado ou cassado, 
.se já tiver sido concedido. 

Art. 4. º O Governo Federal deverá lJl'Ohibir o funccionamento de os.-
colas, no territorio ela sua durisdicção dir·ectar em que o programmas de 
ensino primaria ou secundaria forem executados em detrimento da língua, 
historia e gellgraphia patria. 

Art. 5. º ·-rãa .serão comprehencliclos no presente decreto os cursos es-
i:eeines de línguas vivas. 

Art. 6. º Re,vogam-se as tlisposições em contrario . 
Sala das . essões. 2 ele Agosto de 1912. - Mauricio de Lacerda. -Flo-

riano de Britto. --- Luciano Perefra. - Salles Filho. - RaphaeL Pinhe-iro. 
- Oclavio Mangabeiria. - Dias de Ba1Tos. (*) 

("") Não consta o wndam:iooto do projecto. As suas dJLsP-Osiç1i€s ca.pitaes fo.ram 
oob lfórma de emend·a ao :projccto do areamento do Ln-ter-ior, a'pprovadas pelo 
COTJ•greooo . 
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SESSÃO DE '17 1DE iSEITEMBRO 

o Sr. Mig uel Calmon (11wv1fon.ento áe aüenção ): - Sr. Presldlente, 
não .era meu intuito occupar-me do problema do ensino, senão quando 
bou 1·osse J. Com missão Especial, nomc::ufa pela Mesa de accõrdo com o 
vo to ela Camara. e graças. á feliz iniciativa elo meu prezado co.llega de ban-
cad;,, Sr. Octavio Mangabeira, formulado um projecto qu e servisse a.e base 
á discussão do assumpto . 

. i\fas, o ensejo que offcrecem á di scussão elo orçamento do Ministcrio 
d·:i. Agricultur.a, por onde 'despende a União considerav·eis e.aromas com o 
ensino. o as interessantes suggestões do parecer, elaborado pelo illustre re-
presentante do Piauhy t~ digno membro da. Comrnissão de 'Finanças, Sr. 
Felix Pacheco, a respeito elo projccto do honrado DeputaJdo por l\Iina.s Ge-
ra.e. , Sr. Augusto do Lima, me leva a trazer, desde já, desvaliosa contri-
buição (não apoiados) , ao estudo ela ma.teria, procurando, clest'arbe, vir ao 
encontro dos desejos, manifestados por aquella ·Commissão, de concorre-
rem todos, na medida de suas for ças, para lhe facilitar a ardua. tarefa . 

Antes, porém, de Lratar por menor da qu·estão, peço aos meus mus-
trcs collegas que r ecebam sem prevenção as idiéas .que vou expender, filhas 
sóm ente elo meu ·entranhado amor á educação 'do povo brasileiro, para ü 
qnal nã o .quero se torne a democracia um flagello, como prognosticava u 
grande historiador sui so aos. povos sem luzes . 

Forçi me é, pois, collaborar para que se faça obra duradoura e effi-
c:1z, e não comprazer-me cm architectai· pJanos, que servem muita vez de 
11tteslar a intelligencia elos autores, mas que, na maioria dos casos, se tor-
nam verdadeiros pesadelos., pela obccssão, .que criam, elo insuccesso ele 
qualquer tentativa, que não importa a sua execução integral. 

Aos povos, como aos indivicluos, é mistér proporcionar o esforço á 
'Ca.pacidade, w b pena de brotar a indecisão, causa principal de mallogrn 
n3s em prezas humanas . 

Não vai nisRo censura aos. dignos collegas que, com tanto a.certo e exa-
cto conhecimento elos progressos pedagogicos, têm advogado, neste recinto, 
·a. causa da instrncção, e .que, com Jonvav-el insistenci.a, combatem o nosso 
.atrazü e a nossa de si dia em grangear campo tão procluctivo . 

·Pas.semos agor a, Sr. Presidente, ao exame elo assumpto sob os variJs 
a~pc·cto s que apresenta, começando por analysar os alvitres propostos afim 
dt! cooperarem todos os poderes ela Republica na diffusão do ensino pri-
mario. 

A -concessão de subsídios pecuniarios. aos Estados seria medida recom-
mrmrlavel, cln,das certas precauções, para chegarmos a esse resuJtado, se 
não exorbitas e do disposto na Constituição ele 24 ele Fevereiro. 

J~~ta, no seu art. 5º, prevê auxílios aos Estados, mas qua:ndo estes o 
;solicitem em caso d.e calamidade publica, a que o Poder Executivo Federal 
llcu exacta delimitação él:esde 1897. A disposição do art. 7º § 3º, ainda mr-
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no~ favorece aquella hypothesc, porque a materia não póde ser object.o 
d·! l ei ou acto fe·deral, visto constituir attribuição privativa dos Estados. 
Se não, qual a clausula ·explicita ou implícita que autorize outra interpre-
tação? A do n . 2 do art. 35? i'IIas, foi justamente na discussão deste artigo 
que -o legislador constituinte procUl'on firmar de modo inilludivel a discri-
mina.ção de poderes em materia de instrucção publica. Duas vcze , neste 
mesmo artigo, definio elle a sua norma. Primeiro, quando fez modificar 
:i. redacção que tinha .o citado numero no projecto do Governo Provisorio 
- Animm', no 1iaiz, o desenvolvimento da eílucl'.lção p1iblica, etc., para 
adoptar os termos Vig'entes.: Animar,, no paiz, o desenvolvimento das Let-
tras, artics e scie1111Gias, etc. Segundo, mandando que no n. 4 do mesmo ar-
tigo s·n conservasse a r edacção do projecto do Governo Provisorio, suppri-
rni(Lé:, porém, a palavra prinvaria, de modo que ficasse - PIJ'Over a insfru-
cção seciunc/Jaria elo Dis.tri-cto F'•edei·a1l, em vez de : Provei· a instr ucção p1•i-
m01·ia e secunàada do Disflricío F'eâeml. Diante dos termos precisos dessas 
emendas., é d!e r igor concordar oom i\Iilton e João Barba.lho, quando de-
cJ.arnm a instrucção primaria fóra da alçada do Congres o 'acional e que 
careoe a União de cornpetencia para intervir na especie. (.Apoiados, miâto 
bem!) 

lfa um caso cornparavel a.o nosso que convém referil-o, para se ver 
com~ pr ocede um povo que preza a sua Cons.tituição, e não a quiz nem 
de leve; sacrificada, justamente quando s·c tr a.ta de formar gernções no-
vas, em que é preciso inc utir, primeiro .que tudo, o respeito á lei basica. 

N~ Suissa, o art. 27 da ·Constituição de 1874 di punha : 
"iüs ca.ntões provêm a instrucção primaria, que deve ser sufficiente e 

coJlocada s.ob a ·direcção da autoridade civil. 
E' obrigatorfa e, nas escolas publicas, gratuita." 
•Pois bem, a despeito de clausula tão ex·pHcita e da ne.cessidade cada 

v•?7. mais &ensivel de auxiliar a confederação, certos cantões que não ti-
nham os recunos precisos. para. distribuir instrucção primaria sufficientC>, 
no,; termos do artigo citado, só mediante emenda á ·Constituição é que n 
pov·o suisso ratifico u, em 1\W2, a concessão de subV'enções, approvando o 
novo art. 27 bis, as im concebido:· 

"São concedidas. subvenções aos oantões afim de os ajudar a preen-
cho·ern suas obrigações no dominio .aa instrucção primaria . 

1Esta dis·posição será reguhcda por lei especial. 
A organização, a direcção e a fiscali~ação da escola prin1aria conti-

nuam sob a competencia dos cantões, respeitadas as disposjções do art. 27 
Ja Constitui~ão . " 

Essa é a Jição ele um povo qu e .c,onsidera, na plna,se de Gucx, "a ins-
lrur.ção . e a educação como o mais solido patrimonio nacional" . 

·Mais vehementes ainda são as. razões que se oppõem á i-déa aventada 
de crear o Governo da União escolas primarias nos Estados, quer de or-
dem constitucional. qu.cr decorrentes de circumstancias peculiares a.o 
ncsso meio. 
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DcixDndo de parte o argumentos já expendido~, o simples facto de 
cunforir o n. 3 d·o art. 35 competencia ao Congres o in1ra crear instrucções 
d 1 ensino secundario e superior nos E lados, exclue a faculdade de cre:ir 
as de ensino primario, p!lla conhecida regra de direito - Jnclusio unius 
est exclusio alterius: q1ti. dicit de uno, 11.egal de aUero. 

Aliás os que procuram, animados da melhor·es inlcnçõcs, dar sentido 
mai lato ao disposto no n. 2 do referido art.igo, são o·· primeiros a reco-
nhecer que, no usar da attrilmição nova que Jhe conferem tem a Uniãú 
rlc subo:·dinar-se á_ legi3laçõe elos respectivo Estados. 

Basfa essa restricção para. invalidar, qua.nto a mim, qualc.ruer tenta-
tiv.i em tal sentido; pois, sobre a inconvcnicncia da inversão da hicrarchh 
constituc.ional, viria a ficar a União na dcpenclcncia elos E taclos para no-
m ar os mestres das escolas publicas que Iunda ·se, não podenc1o esco-
lhcl-os senão entre os cliplornaclos no institutos normacs mantidos por 
aquclles, sob pena de não cumprir a exi<rencias legacs. Em s.umma, pa-
las conclusões do parc.cer do Dr . Araripc Junior cuja perda tanto deplo-
ram a leltras patria , chegaríamos ao seguinte contrasen o : a União man-
ter"i~ escolas primarias nos, Estados, mas estes se incumbiriam de supe!·-
iutender os acto que ella praticasse, e fornecer mestres para as escolas, 
isto é, - o 'tlnsino secundaria ficaria a: cargo cxcl u ivo dos Estados., e o 
primaria na mãos do Governo da nião! Entretanto, vimos que, no pro-
priJ Distr'icto Federal, cu,ia administração se acha estreitamente vincula-
da 1áqurne, não consentia o legislador con tiLuinte que concorres.se o Co11-
grosso Nacional na provi ão do ensino primaria, autorizando sómente a, 
acçã_o conj uncta quanto ao ecundari·o ! ! 

Acontece, domai , que seria de cffeiLo desastroso inl1\0mcHcr-se o 
Go1 emo Federal em serviços .. que vão merecendo cnto de velo dos ;Es~a
dos; poi , poderia matar-lhes o estimulo (niuito bem!) de de que se torna 
obra comrnum, e favorecer a tendencia, já verificada, ele abriram mão 
delles, sem que a União dispuzcs e ele recursos, nem meios de acção, para 
executar completa e efficazrnente . 

Attc1Jle-se no que vai s.uccedendo em materia de viação ferrea. Du-
rnnt,• a Münarchfa. e no ·Começo ela Republica, era co11:ente construiTem as 
Províncias o os Estados á sua custa e tradas de ferro, até do longo pc1·-
ru1·so; no ultimos tempos, o .que se tem visto é, com excepção de . Pau-
lo, ven<ler-em os E lados á União as linhas promovidas cm época ante-
riores, e ficarem sem construir as es.tradas de interesse local, a não ser á 
cust::i. claquell:i, contra o cli posto na Con tituição Federal. 

Accrcscr, .cmfim, que está hoje verificado, em tocla a parte, que pórle 
vingar a instrucção popular . cm a con tanle olicitude da accão local. 

As palavras do iJlus.trado escriptor portuguez profe or Ao-o tinho 
Campos, nja. obr.as mereciam ser mais lidas entre nós, exprimem es>a 
observação com verdade irreprimivcl: 

"S·e ha ramo da administração publica, diz elle, que nos prüprios pai.-
zcs centralistas careça mais do influxo vivificante da localidade, e dclb 
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l'eceL :\ em· incitamento, carinho e vigilancüa, o alento indispcnsavcl ·á sua 
cons.rrvaç.ão e ao seu prognisso. - esse é certamente a educação do povo. 

Só a inspecção directa, o interesse -local intelligente, a observação pro-. 
xirna das necessidades de cada região, o amor das tradições. e do futur •1 
da propria terra, só esse completo conjunto de forças de acção immediata, 
continua e incorr uptiyel, pócle garantir a urna instituição, entre todas rne-
lindr.0sa, o cuidado incessante que a mãi dispensa ao filho, e sem o qual 
o fru<Cto precios·o cahirá da arvore antes de attingir o amadurecimento. " , 

Nos tres paizos. que disputam a supremacia em todos os departamen-
tos elo ensino publico - Estados Unidos, Allemanha e Suissa - . é preo.c-
curaç.ão incessante não perturbar a iniciativa local, a que confiam o de-
ver de Esta·do ele educar o povo. E·ste a aprecia tanto qu·e procura defen-
r1el-a. elas te.ndencias centralizadoras, como succede na Suiss.a, onde já 
contam vi.ctorias corno as do ·Codigo Federal das Obrigações, do Codigo 
Civil e da Legislação elas Aguas ; mas, em materia ele instrn:cção, têm . sido 
repeiliclas todas as prOJ)05áções sujeitas ao seu refe;·encliirn que visavam 
alarga r a esJ)hcra de acção do Conselh o Fecler.al. 

Não ha concluir clahl que 1não pódoe nem dev·e a União interessar-se 
pela educação do pov·o. E' muito diverso o meu pensamento. Acho que 
precisa.mo•s •de ·iconcer.tar toda ·a .attenção no oProhloema, mas com o proposito 
dclibera!do de respeHar 'ª rQonstituição e nã:o campr01111e:tter a 1acção 1eg·al, 

O ·Congresso tem meios dentro elo noss,o estatuto fundamental de en-
caminhar a. solução daquene aM oncl:e pó de e •deve ser tentado entre nó3. 

Todos os alvitres l embrados, com esse fim, presuppõGm accôrdo entre 
a União o os Estados . Pois bem, s.e assim é, cumpra o Congresso o dever, 
de que o incumbia a ,constituição, de concorr er com os Governos dos Es• 
taclos n.; cre1ção de instituições de ensino s·ecundario, e autorize <iom hre-
Yiüa·de, o Poder Exe<Cutivo a promover accôrdos com os Estados para avo-
car a .Uir ecção e o cus.teia das Escolas Normaes, até então a seu cargo -
que ainda lhes firam os Gymnasios e os Lyceus OHiciaes, - podendo, de 
-c:irneço cingir·sre a uma por Estado, .com a ·COIJ1 dição ·expressa. de s•erem 
applicaclas as verbas por elles consignadas áquellas. á manutenção ele no-
vas escolas primaTias. 

Crie, em seguida, uma Escola Normal Superior par a formar os mes-
tres das Escolas Normaes. Secundarias, e faculte m eios ·de serem estas des-
{Jobrad11s e rlotadas ela organização peclagogica e do appar elharnento que, 
em geral, r equerem . · 

1'·erá, com isso, prestado grande serviço, porque vil1á satisfazer uma 
necessidade notaria em .quasi todos os Estados., que a miudo recorrem á 
ge:ierosiJade do GovMno de S. Paulo, ·onde, entr etanto, segundo ponde-
r11do publicista paulista, já ha mais escolas ·do que mestres. 

Não é só esta a razão e, quanto a mim, h.a outra principal. Se o G ;l-
verno Federal quer cumprida a dispos.ição constitucim1al do art. 72 § 6°. 
relativa á latcidade do ensino nos estabelecimentos publicas, e se pretende 
pela instrncção, consolidar a nossa unidade e .as nossas instituições, só o 
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poderá l'OD.s.eguir, insuflando o espirito geral que deve presidir á educa-
çã.) do pC'VO, para que adquira elle sentimento de verdadeiro civismo e 
consciencia da democracia que o rege. (Avoi:ados.) 

Hoj-e, ninguem confw1de mais edu.cação e instrucção; esta, muitos 
p11dem ministrar, mas aquella só missionarios, lenta e pacientemente for-
mados Da cultura pedagogica, logram exercitar. Era o que fazia dizer a 
Hcrbat, o fundador da ·Pedagogia moderna, que a educação não era um 
offic1o como os outros, mas uma missão sOJnta. Não admira, pois, que ti-
ve:::B~, m11is que todos do seu tempo, contribuído para realizar as idéas 
do seu grande mostre, o philoso1)ho de Koenigsberg, .que j •á reconhecia ha 
mais dC' um seculo : "Precisamos de escolas. normaes e de e oolas de ex-
verir.ncia , .. 

;'\ão me quero alongar em assumpto tão vasto, mas importa lembrar 
tfllb a AHemanha eleve aos sernii~arios ou escolas nortnaes o incomparavel 
movimento em prol da educação popular, que a co.lloca hoje acima de to-
das as na~ões da Europa, por lia.verem, mercê rlaqll'elles., adquirido as po-
pulações que a compunham o sentimento vivaz ele uma consciencia na-
cional. 

Do ex.cmplo, por.ém, não se colha .que advogo a trasladação para aqui 
do 1 seu methodos de ensino. O 1·egirnen ela ediu:p,ção e ela instrucção ele 
um povo, cliz autorizado escriptor, é elorninacbo por in{'luencias sociJaes, eco-
nornicas e histol'i.cas. Apoia-se, até certo ponto, nos oostumes e tradições 
da. nação . Grandes precauções, conclue o mesmo ·autor, ão necessarias 
pa~·:i. tran, plantar sy. temas de um meio para outro. 

Quando se põe nesses termos ·O problema elo ensino publico, é mistér 
considerar, primeiro de tudo, os antecedentes do paiz. 

A influencia do meio physico e as qualidades estaveis das raças que 
a pTincip:o concorrerMll no povoamento, e se radicaram defi11itivamente nn 
solo moldaram o caracter do povo bmsileiro, salvo, é claro, naquelles Es-
tados cm qu e o con tante affluxo rle immigrantes italianos, hespanhóeo., 
polacos e allemães, tem modificado sensivelmente o typo das populações 
origJnari :is . N e tes, a força civilizadora da irnmigração extrangeira, é irre-
cusavel, e a ella, s.obretudo, se deve o pronunciado es·pirito de iniciativ1 
e de confiança na continuidade do esforço, que os distingue. Nos clcrna!s 
Estados, com excepção das populações affcitas ás inclemencias periodicas 
do clima, em que &e notam qualidades de desass.ombro e re istencia, pre-
v~ilcc Pm as tendencias resultantes rla acção depressiva do meio pbysico, 
e clçR caracteres essenciaes do elemento portugu·ez e das raça· indígenas, e 
afric.anas, que os colonizaram. 

Do mci·o, basta assignalar que o clima, mais ou menos quente e hu-
miclo, por si só enerva a. actividade physica, tornando incommodo o es-
forço mns.cular. 

•D a~ raças, comrcemos pela que no. veio de Portugal, em cujos tra-
ços ainda repontavam ve. tigios da mestiçagem com os mouros. Della, diz 
o Professor de Lannoy, que era sobria e robusta, mas vaidosa e indolente, 
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quasl desfüuida de cultura litteraria ou scienfüica. Era geral, entre no-
bres e plebeus, a negação pelo.s trabalhos manua,es., que consi(}eravam de-
gradantes. 

Quanto ao infüo, bomcmos o juizo de Cajlistrano: "A m esma ausen-
cia, nota eJle, de cooperação, .a mesma inMpé!;cidade de acção incorirnraida 
e intelligente, limitada apenas lJela divisão elo trabalho e suas cons·equen-
ciao, pal'CC·?I11 ter os indígenas legado aos seus successorns". 

O neg:ro, refeTe o mesmo historiador, trouxe uma nota alegre ao lado 
do irnrtuguez. taciturno e do indio sorumbatico. As suas danças lasciva,s, 
accrescenta, toleradas a principio, tornaram-se instituição nacional; sua.s 
friliç.arias ·e cmnças propagaram-se Ióra ·das. s•enzalas. Mas, vamos pedir 
a um autor extrangeiro, que, como n·enhum outro, soube a,profundar a 
psychologia da propria raça, o sentimento do negro fôrro, entregue a ,;i, 
sem .que o protegesse, nos primeiros passos da viela livr·e, nenhuma in-
fluencia extranha.: "Santo Deus! exclamava um negro de Alaibama, o al-
gudãc está eheio de matto, o sol tão quente, o trabalho é t1lo ingrato, que 
De1·.~ manda o pobre negro pregar o Evang.elho". 

Ii.esumindü, podemos affirmar que todos os factores concurrentes na 
formação do caracter da maioria da nossa população, se ajwitavam para 
predispôr á aversão pelo trabalho physico e pelas cousas concretas, de an-
ele lhe resultava a incapacidade para todo esforco duradouro e coorde-
nado. (1lpoiaclo. ) 

1\\i. Jndia, já ponderava l\íontes.quieu, se tem a completa inaccão como 
o ideal rnpremo, doutrina que nasceu da preguiça propria do clima, mas, 
pelo acoroi;oar, occasionou os maiores males. De onde conclue o principio: 
"Quanto mais as causas phy icas inclinam o homem ao l'epouso, tanto mai~ 
a:· causas moraes devem subtrahil-os». 

Tal a acção .que deve propôr-se, entre nós, to,do o ensino. Para isso, 
]Jürém, é mistér que se formem mestr es aptos, e só os teremos, repitv, 
creando a União ·escolas normaes. que sejam o opposto daquellas que pro-
Yee1'o educador suisso comparava: "ás baias de Augia~ cheias a ponto que 
se não póde imaginar, de tolices abstractas -e de uma e:i:udicâJo livresca, 
penosa e inutil". 

Poderia, por agora, limitar-me a pedir que se tomasse por model•) 
dellas o Instituto Normal ·de Tuskegee, nos Estados Unidos, fundado pelo 
il1Dornparavel pedagogo que é Booker Vlashington, mas, porque não me 
alcnnhe1ri de pessimista, indo peilir normas a uma escola para negros, pos-
to, talvez. S·e não encontre fóra dalli tão feliz consorcio da ecluca.ção para 
o campo e para a cidade, Gontentar-me-hei em propugnar as idéas já vi-
ctoriosa~ naqnellc paiz a0cer·ca do ensino s•ecundario ele ambos os. sexos. 

São . de \Villiam James, o afamado psychologo americano, as seguin-
tes paiav!'as: "O maior progresso elos ultimas .tempos na educação secun-
darira foi á introducção dos traibalho.s manuaés, não para que tenhamos 
h.rmem dextras •e praticas, mais esp·ertos nos negocios, mas para que for-
memos ci-dadãos cu~a fibra i1ntellectu·al seja completamente nova. (Apo'ba-
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dos ) . O trabalho do la·boratorio e da offici11a cria haJ:Jitos · d·e observação, 
fn ver clnramente a çlifferença entre uma idéa exacta e uma idiéá. vaga, 
dá certa. intuição da complexidade da natureza e mostra até que ponto .1 
idéu abst.1·acta é incapaz de · exprimir de modo adequado o phenorrieno con-
cretü. llm tl"abalho des.sa natureza dá, além disso, precisão, porque, quan-
do se faz uma cousa, se tem noção de que foi bem feita, ou mal feita; des-
envol\'e a honesticlacle, portru-e, se vos exprimir executando alguma tal'efa, 
e não simplesmente com palavras, é impossível cUsfarçar a vacuidade e <1 
ignrirancia de vosso pensamento; ernfim, h abitúa á poss·e de sj mesrrio, 
ma.1Mrn o interesse e a attençã.o sempre despertos e reduz ao mínimo e~ 

&cção disciplinar do mestre" . 
Se tal é a J)ratica. d·e um paiz, onde con00nem tantos eJementos de ci-

vilização, qual não devera ser a nossa diante elas .camas de decad·encia 
que nos assecfü.m? Como é desalentador confro11.tar, a esse respeito, os 
r.ossos estnJ)clecimentos de ensino s.ecundario, 'J.)ara .qualcruer mistér, com 
os clescriptos na suggestiva obra ele Omer Buyse, acerca dos methodos de 
educação nos Estados Unid·os ! 

As Esc9las Norma:es que vieram a se fundar com essa ori·entação, é 
quo serão, ademais, proprias para formar :mestres capazes de rehabili-
t.u as escol as ele aprendizes artifices ·.e os aprendizados agrícolas, manticl:is 
pelo Governo Federa} nos Estados, para es.carneo dos sãos princípios peda-
gogicos, e esterilirlaide ela sement·e mais productiva que podia receber o 
nosso s·olo ! 

!\Ias, pas ·emos a outras providencias que o Cong1,esso Nacional pócle 
adopta1>, s'em ferir a Constituição. Que vantagens não adviriam da crea-
çãu de uma junta, com ramificações no Estado, para animar o desenvo1-
vimrnlo elas lettras, artes e sciencias, á qual incumbissem os trabalhos ele 
estatistica, collecta e divulgação de tudo quanto se retira á instrucção e 
educação no paiz e no extrangeiro? Corno seria util a fundação ele museus 
peclagogicos e bibliothecas es·colares? Em fim, não falta1ia em que gastar 
muito e muito dinheiro para trabalhar a União com efficacia, nos ter-
mo3 estridarnente comtituciornues, pela educação do povo . 

Devo, comtudo, cl-eclarar que não espero resultado clu.raclouro em rnn-
trria de instrucção popular, corno a entendo necessaria, sem o s.a-crificio 
do nosso estreito bairrismo, que podi a inspirar-:s·e no exemplo elo J.apão, 
quando, JJara se fazer grande "foi pedir conhecirne.nto aos quatro cantos do 
mundo". E' preciso fazer para todo o ensino publico o que se pratica, d e 
longo tempo, nas noss.as escolas ele beJlas-artes: "Importar mestres e ex-
portar cliscipulos". Descurada ess'L providencia, as melhores disposições 
legislativas continuarão a succecler-s•e, mas, á mingua ele que as compre-
llcnda., pas.sarão sem ser executadas, concorrmclo apenas para cnfraque-
L"t. :· o preEtigio das leis. 

Rel eYa, por ullimo, chamar •a attençãio ela 1Caimara 1IJam um facto cl~ 
·summa impoTtancia com respeito ·á ins.trucção publica. Quero refeTir-me 
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a© ·disposto no -projecto a.o Godigo Civil, approvado pela iCamara, no to-
cante 'ªº direito dos .pais de. dirigirem a educação ·dos filhos. ' 

· _.Em todos os codigos mod·crnos, ·a este direito contrapõe-•s.e um d·ever, 
de .que o ·nosso não cnidou. 

O Sn. l\ifo'Nrn CARVALHO: - A nossa legislação cogita disto. 
'Ü .Sn. :l\1rnum, C:1.1,:~rnN: - No pro~ ·ecto do Codigo Civil não ha dispo-

sição a Te p-eHo . 
.Q ' SH. UVIoNIZ c.~RVALI-10: - A legisJação actU<al do Brasil cogita dess~ 

pol'.to; é um clevor do pai. 
iO Sn. GFMEncmoo RIBAS: - Dever ·sem coacção. 
10 Sn .- "MIGUEL C~LMON: - Vou cxplica.r o meu ;pensamento. Trata-s•e 

do codigo cru-e eleve consolitcl·ar tocla a nossa legislação civil, ficando, de-
pois ela su·a approvação, rev-0gaclas. as leis ante.riOT·es. 

o SH. MONIZ ·CARVALll·O: - Têm o ·dever, assim como a.e daT-lhe.s as-
sistencia. 

O Sn. MIGUEL .CAL:t-íoN: - O Co·digo Civil suiss•o é taxativo a respeito,: 
" :O~ p·ais são obrigados 'ª ·educar os filhos, sregundo as .proprias facul-

dades, •e, rn a crkmça é enferma ou fraca .ele espírito, a lhe dar uma instru-
cçãn aclequa·da 'ªº ·estado de saud.e." 

O Cocligo a1remão tam-bcm declara: 
"ü pai, em virtude elo patrio pocler, tem o direito ·e dever de cuida!' 

d:• pessoa re dos. bens •dos filhos. O cuidado ·da. pessoa do ,filho comprehen-
de ro direito e o dever de educar o filho, de o proteger e de lhe fixar o 
domicilio." r 

O proj<ecto elo Codjgo CivÚ braisHeiI~o dispõe apenas: 
"Compete aos pais, quwnto aos filhos menores, ·dirigirem ,sua eclu-

c:iç-ão." 
(Tr·ocam-se r1part:es. ) 
IM-as •eu me refiro ·ao Codigo Civil br-asil'eiro, que ·deve fix•ar definiti-

vamente a nossa legl-slação na ·es.p·eci'e . 
Entretanto, é cbqnellc dever que decorre o direito de ·decrefar·em os 

Estados a instrucção obrigatoria, que não é -exequiv-el onde a ilei deixa a-0 
arbitrio do pai educar o filho. 

Em 8lguns lugares, o facto de não rnceberem instrucção ·os filhos, é 
ca:-::i de destituição elo patrio poder, mas, .entre nós, rem um seculo que suc-
cedcu ao que, com razão, sie de·norninou - d·o ensino obrigiatorio - passa 
a. questão c1'esperccbida. 

Aliás, ha Estados brasileiros qU<e já adoptar·am o principio da obri-
gatoriedad•e, mas, ·que valor terão disposições, como esta da legisla-
ção de S. Paulo, para pais eiontumaz,es: 

"Trinta dias, de1pü'is da :aJJBrtura das •aulas., a falta de ·declaração dos 
pai:;, tutores ou .patrõ·es s·olme os meios de 1qU<e lançam mão 1afim de edu-
car ,seus _ filhos, tutela.dos, curatelaclo·s- ·ou ·empregwdo·s, importa11á em ma-
trirrnla e:A-,of{icio." 

í~ ,-"" 
:"t~ 
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E segue-se, •em outros .a rtig,o&, todo o processo para coagir os pais ao 
cumprimento ·do dever que colli:d·e. com .o pahi'O poder. 

~ão quero abusar mais da benevoJe.ncia dos que me ·ouvem, e paro 
aqui, nas consideraçõ·es que venho fal)endo; mas, antes de concluir, vou 
resumi;· em uma phrasc o .meu pensamento. 

Leibnitz prrdi · e : 
"Qu::m é dono da educação é ·do.no do mundo." 
Forme a L'nião o me.stre-escola, .que s:ei»á dona oda •educação do povo 

brilsileiro. (Muito bern; 'muito bem! O oi·ado?' é muito cumprimentado . ) 

C!:EAÇ,fo DE UMA ESCOLA N'ORMAL SUPERIOR NA CAPITAL FEDERAL 

Art. 1. º Fica, desde já, creada uma Escola rormal Su].)'erior na Ca-
pHal Fecle-ral, ·com o fim de formar profes•s·o1'es para as ma1mrias qu·e con-
slituc.m o curso das ·escolas :norma.es c1e que trata o .art. 2º deste pr.o}ecto. 

§ '1. º O programma obedecerá, quanto pos&ivel, ao adoptado nos insti-
tutos co:igeneres do extrangeiro -e comprehenderá laboratorios especia~s 

d ?stinado á ob ervação ·e pesqu1zas de tU:do o que .clis&er respeito á vida 
pJ:rysica, intellectual e moral ·da infancia no nosso paiz, bem como classes 
industriae·s adequa:füi,s, coon as r e p·ectivas officinas e terra·s p:a.ra os .tra-
balhos. ele cultura por methodos aperfeiçoa:dos. 

§ 2. º A matricula na referida ·oocola será eonc,e.dida, mediante exame 
d·J aclmi~são, :aos alumnos •que houve.rem concluído o curso das esco:la.d 
normaes secundarias mantidas pela Urnão ou pelos .Estaclos. 

Art. 2. º São tamlrnm creadas, e colhi d.os préviamente os pontos mais 
convenimtes, no Distri·cio Federal e em cada um dos Estacros, •e.s.colas nor-
maes para formar pessoas qtrn se proponham adquirir instrucção s·ecw1-
füJl'ia ou preparar-se para ·O magisterio do ·en ino primaria e comple-
mentar. 

§ ·J • º 1 o 1Jrogramma de tes estabelecimentos, se incluirão, com o ne-
cessario clesenvolvimento, a -educação civica, a pmtica peclagogic:a, tanto 
em jardins de infancia como nas demais instituições de ensino primaria, 
e. ·o cxercici.o de trabalhos clomesticos de officin:as uteis e .ele agricultura. 

§ 2. º Os ins.füulos a qU:e 'Se refere •este artigo serão dotaidos com o 
mai1 rial ,escolar, laboratorios, .officinas, construcções. e terras de cultivo, 
que forem necessarios. 

§ 3 . º A matricula •nessas 'escolas será concr.cli·d:a , mediante exame de 
admissãn, &os .alumnos dos dous. s·exos que tenham o curso i•Il'tegral <las es-
cola3 1irirnarias e complementares . 

A rt. 3. º Aos estmbe1'ecimentos de que trabam os arts. 1 º :e 2º appli-
car-se-ha o regimen do decreto n. 8.Gõ9, de 5 •de Abril de 19H, no que 
não fõr ~ontrario ás presentes disposlçõ'C s. 

Art. 4. º Hav·erá na Capital Fedeml, ·ob a imme•diata ·dependencia do 
Conselho Snperior, urna junta destinBJda a 1anima.r o d:e•se.nv-olvimento das 
lettras, conecta e divulgação de tudo qu.anto occorra no paiz, e, <le rnai.s 
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impor.lante, no extrangeiro, 1com ·referencia á instrucção, sendo-lhe appli-
cadas as. disposiçõe:s ·da lei n. 1. 850, d·e: 2 d·e· Ja1neiro de 1908, para esse n.m 
necessarias. 

§ 'Lº .Os n1embro.s da junta serão nome·aicLos pelo Gove·rno, s-ub p.r.o-
posta do Ccmselho Superior, dentre os prof1e:sso·re'S d e qual!quer g-ráo .do 
ensino do paiz, não deve.ndo, porém, ·exced-er de cinco. 

§ 2.º os. v-k,e-idir ector1e,s das 1e.scolas nonnaes fade·raes nos Esta.elos se-
rão os delegado da d unta para •OS trabalhos .que se torn:em precis·os . 

§ 3.º Ca:berá .tambem á }unta abrir -concursos a respeito do que possa 
favor.e,cer no paiz o progr.esso da instru-cção, premiar qu·em apresente con-

tribuição mais meritoria 1e promovier a publicação de .obras neces·sarias ao 
ensino . 

Art. 5.º Em complemento das m edidas constantes cLos ·ar.tig·os ante-
riores !>N'ão· estabelecidos, suei ssiv.a.mente, museus p.e.dagogicos. ·e biblio-
thccas popular es, assim no Districto Fed·eral ·Mmo 110s Esfados .. 

Art. 6.º A União pocLerá ·entrar em accôrdo com o·s Estados para apr·o-
veHar o pe·ssoa;l e •O .material da escola •no·rmaes por ellcs. -cr eadas, <}Om-
p-romett-e.nd o-se a ·dotal~as da o-rganização previ ta no § 2º do art . 2º, caso 
os Estados s;e •olwiguem a applicar .o I'OOursos. que, 1eun v·irtude des:.a 
transfe.rencia, se tornem di spontvei' , á mrunutenção de novos jaird1ns de 
in fan c;ia, .e colas p.rimarias c complement•ares, .ou á instituição de bolsa:S 
de estud.os .nas •escol a:s 11onnaes para -os alurnnos qu·e corncl:u1ire:m .o curso 
da.qu ellas com mai s aproveitamento .. 

Art. 7.º Para sup·p1rime.nto das. despezas, é cue:ada no Thesouro Na-
cional a Caixa Es.pe.ci.a.l d·e .J.mtrucção Publica, com os seguin.t·es recurnos: 

a) as dotações o·rçamentarias ·esp ecioaes ; 
b) as tax.as pagas pelos al urnnos daJS •escolas normaes; 
e) as quantias provenientes da venda de productos agricol·as e in-

dusbriaes; 
d ) o saldo do ünpost.o de q ue trata o art . 8º ; 
e) ;quaesquer dona:tivo.s ou lega.elos .qu1e,, com •ess.e fim , .forem f.eitos. 
Paragrapho m1ico. A administração· dos recursos de que trata este ar-

tigo ficará a cargo do Cons·el ho Supc•ri or do Ensino, •a que ·e· iie:fern o de-
•cr.e.to n. 8 .659, de 5 de Abril de 19L'l, e no- crual terãio !repr·esentan:tes os 
•e·st.abeledmentos. oonstante:S ·dois arts. 1 º e 2º, não podendo ser a mencio-
nada rencla •app1icada a fins diversos daiquelle.s a .(ji\Jie. é desitinada . 

A1' t. 8,º Fi.ca igualmente Ol"e&rlo ·O i rnvosto 1es1pecial de oonsurno de 
100 ·réis por litro ·d:e· a'1cool puro e, pr.opor.cionalm ente ao gráo alcoometrico, 
por litro de agua,rdente, éLe producção nacional. 

§ Lº Con:tinúa is-ento de :rnposto o aleool que fô.r desnaturado para e 
tomar impropl\i•o a bebi'das, de accôrdo com as p·11e.s.oripções ·estabeleci das 
pelo Mi nisteri.o d'a Fazenda. 

§ 2.º S·er·á resfüuida aos prodwctore:s a dififer ença do .cu.sito do ·alcool 
drsnaturado, desde .qwe ' atisf.aça á ,exigenci.a regulamentares . 
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. Ar.t. 9.º E' o P.od!er Exiecutiv,o autoriz,ado a abrir, p:iedia.nte 1.1e"qutsi-
i.:ãO do Cons•eiho Sup1eirior d.o En ino, no co.1;11eço d·e cada anno, Cl.1e•ditos, 
por anteci·pação de l'eceita, que nãio ·ex.cie:dam á me~a;de da importanc,ia da 
arrecadacão da Caixa Esp,ecial no BXercicio arrrtJe:r1or, eJ a fazer as nec·essa-
ria•s ope~:ações de cred~t<J para a pomprn de pI'OIJri-eda;de e IHimeir.o es-, 
tabe1'ecimento d.os serviços éte Qllle trat<l!m os arts, 1 º, 2º, 4º, 5º e 6º, co.m-
tanto que a importanc.ia a;nnual dos. jurn e amor tização p-0ssa ser custea-
da pclo•s recurS<os diS'.Püniveis da mencio·nada caixa, 

Art. 10. Para as funcçõe·s que f.or:em CI'eadas, serão nomeacLos os 
candidatos propostos pelo Conselho Sup·erior do Ensino, apó concurso, 
1cntre naci.cmaes e extrangeiros, d·e atte:sfados de cornp;etel!lcia em cada esve-
cialidade e d·e tec,lmiica piedagogica, p·rormrand!o aiquellie itodo·s -0s elemen-
tos de informação pa·ra que possa julgar com segurança da !'lespectiva 
aptidão. 

Par.agra'.Pho ooico , No caso de s.ai·em 1e•sc,ollüdos prof•esg.ores ·extr.an-
geiros, poderá 'º Gov.erno contratal-os IJOT praw .não ex•ced:enbe de dez 
annos. 

M.t. 11. Ao ·Cons!elho Sup•eri.or do Einsino· compete escolher os no-
mes idos alumnos que· houverem concluido o curso nas .escola: noI'!Ilaies 
e que, á vista do ·parecer da congr.egacão .da escola i'esp.eieti·va, me•reçam ser 
premiados com uma hoI. a die ·estudos no extraingBi.110, ou ;em .estailJie[eci-
mentos .nacionae·s de ensino superior, odep·endenclo 'º .numie•rô daique1les '!la 
verba .qrue fôr 0onsignada .annualmente P'ara ·eS's;e fim . 

A·rt. 12. Se.rão iexpedidos, '.POl' intermedio dos M'inisteíi-0s doo l!nterim 
e Fazenda, ·e .do ,conselho Superior do E/115.i.no, •os, Jiegulamentos e instru-
cções .que .se fize1,em neces·sarios, 1d1evcndo, ·porém, s·er apresentada á cte-
liberacão ·do Cong11e. s•o 'ª proposta ·dos .qtea:d,ros do pessoal c<Jm os. •respe-
ctivos vencime•ntos. 

Art. 13. Compete aos Estados decretar as roe:did:ais q:lle dulga·rem con-
venientes pa:ra promo·v-ei· a obrigatoriJe.dade d.o ®sino primario ·e ass·egu-
rar tanto a hygi1ene .geral dos ·respectivos ·estíl!be'1ecime:ntos, .como a ie.spe-
cial d!os ·a1'u1ru10s em ttldo o que e :rela.ciorue .com <J s·eu des·envolvimento 
physico, inteUectual e moral. 

Art. '14. Revogam-·se a fü.sposicõ·es em contrario . 
Sala da:s Sess.ões, '17 de Outub1~0 ele 1912. - Migu el Cabnon . (*) 

SES·SÃO DE '18 DE SETEMBRO 

O Sr. Augusto de Lima (** ) :--'Sr. P1»esid.ente, •O'(}CUp-ouhontem ait;r.ihu-
na da Gamara 'º nobre Deputado p1elo Estado <da B·ahia, S•r. M1gweI Calmon, 
tomando para ·Objecto ·ele sieu d!iscur1>0 o impo·I'tantissimo assump:to consi-

( * ) 'Não consta o andamento da prO'jecto . 
( • • ) Discurso .p•rofer.tdo '11ª hora d•o exped iente . 
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gnaclü !llO projedo ·actualmente em estudo, ela •Commi são Especi·al ela Ca-
mc.ra, pa1·a ·estudar as condicões do ensino primario nos E tados. 

IQ discurso de S . Ex., debaixo elo aspecto que inflei~c .s .sa a;o pr ojecto 
quP live ·fl honra ·de ,a,pres·entar á Camara, compõe-se de duas partes. 

Na primeira S. Ex. sustentou com •exceUent'es argumentos tirndos <la 
Constituioão de 24: ele Fevereiro a incompetencia da União para J.ogislar, 
prover e dispôr ·cl·e qualquer modo, s·obre a•s·sumpto ida ins.trucção primaria . 

Eu me ·rlispen o de insistir na demonstração, Sr. Presidente, de que 
me achu de accôrdo CJom o nobre Deputa•do em que, na fómna da Consti-
tu;çfio, a União d·e1xou aos ·Estados a competencia p·ara ~egi slar sobTe a 
instrucção primaria. 

A Cons.tiluição r epublicana, n esta part·e, como em alguma'S outras obe-
deceu á tradições nacio•naes do Imperio. 

·Quando veio a Republica, j-á a competencia para l egislar sobre instru-
cçãr• primaria e tava delegada ás circumstancias administrativas do paiz. 

O acto arlclicional. ao lado de outras me·dicla:s descentra:lizadora , pres-
crevru q1rn ·a tn strucção primaria ficas.se a cargo das amtigas provinci.as. 

A Republica, portanto, nesta parte, não innovou absolutament·e o r e-
gimen nacional dos institutos primaria de ensino. 

De .al}côrdo com a .doutrina susteintada por S. Ex. é a exposição pre-
liminar Lla apresen1ação de m eu projecto . V. Ex. e a 1Casa devem estar 
lembrados d:e CJLte, procuranclo resguar-dar ·O melindre da autonomia lo-
cal, eu ·r st?..bekcia no art. 1º d.e s.e projecto que, á requisição do governos 
loca cs, a União auxiliasse com suJJ. idios p.ccuniarios o •desenvolvimento 
d.1 instrucção primaria nos Estados. 

Ainda ele accôrdo com os escrupulos de não ferir a autonomia local, 
mas .ao mesmo ·~empo precisando estabe}ecer as bases que legitimas em, 
de algum moela, a inv<estigação do poder. que. lib er.alizava ess1e alL"Xili o, no 
exame ela exactidão em qLte Gss•es auxilias seriam empregados, bem como 
d1 dJ'icacia com que .eUes vinham contribuir para o intuito que o legis-
bd,•1· tivesse ·em vista, eu estabeJ.ecia no art. 2º, não uma fiscallzação, 
que fosse de qualquer mndo desflorar, ainda que ligetramente, a epid'er-
rne dclic:i·da <los governos locaes; estabelecia -em vez ide fiscal, <delegados, 
orgãos ue informações, agentes que, ·eX·anüna:ndo as c0111dições .e m que de-
via s·er pr.e:tado -o subsidi·o da União, apresentas.sem um reJatorio ao Go-
verno F ed.eral em que d.e ssem conta de todos os esclarecimentos n ecessa-
rios para qu.e hem se ajuiza"se das c.o·ndiçõ e.s do e1is~no e das necessida-
des que elle r eclamava. 

A outra parLe do discurso do nobre Deputado p·elo E tad·o •da Bahia 
r€fere-se á compet-Oncia, por ·elle sustentada, que assiste. á União, de fw1-
dar :inslitutos noTma·es onde 6e h abilibcm profes.sores par.a o ensino pr:i-
mRrio dos Eotad:os. 

Sr . Presirlrnte, se o .meu .accôrdo ·de vistas com o nob11e D'ep utado 
'{leh Bahia, aliás comp etentíssimo na materia de ensii!lo, .e p·ecialmente do 
ensino profiss.ional, se estou d·e .accôrdo com S. Ex. na pari-e em que r.e-
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CUSlt á Uniã·o compe1.encia para se ingerir na organizaçã·o, na fi.scalização do 
ensino prima.rio nos Estados ... 

UM SR. DEPUTADO: - A' União falta competcncia par.a cr.ear escolas 
primarias. 

iO Sn. A UGUSTo DE LIMA - . . . não •estou •de accôrdo com S. Ex . l!l a 
competencia que desta. V·ez ·outorg'ou ao Gov·erno da União para fundar 
esco:;a~ norma•es. 

O Síl. G . .mç_fo STOCKI.ER: - E·sco.1.as. normwes superio rns par.a tratar 
de 1ensino primario. 

O SH. CAR'NEJRO DE REZENDE: - A 1Constituição, no ar.t. 70<, .diz que sã.o 
eleitores os cidadãos m::iiores ·ele 21 annos .e alista.v·eis na fónna da lei, 
etc. De fórma que qu•em ·defiine o .que são •eleitores é a <Constituição da 
Republica; de modo qne á União incumhe faz·er .a eleitor.ado, IJOrque os 
tres poderes superiore~., Executivo, Legislativo ·e Judici aria são d.ele-
g«ções, directas ou indirec~as, do voto populaJ'. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - V. Ex. antecipa muito previdentementc, 
um dos nrgwnmtos pelos quncs s·c pr.ova a competencia da União para in-
teressar-se intimamente no desenvolvimento da instrucção primaria, da 
qual resulta um dos .. requisitos ·da capacidad·e el'eitoral do cid.adão. 

O Sn . CARNEIRO DE RF.ZENDE: - Quem defin'e ?1 Quem iieigula? 
O Sn . A l 'Gus·ro DE Lnu: - E' a União evidentemente. li\í.ais, voltando 

á3 escolas normaes, •eu as sub ordino todas, de .qualqu•er grá:o que sejam, ao 
instituto ele ensino prLmario, ao i1nstituto ·d.e qll'e ·ellas são apparelho su-
perior. 

O instituto primarj.o é um bloco indivisível, tudo que lhe ·diz l'espeito, 
d< sde as condiçõ·e8 de ·clisoencfa até as condições de doc0ncia, p·e·rtence a 
mnci haDmonia que o .espirita logico de todos nã:o póde recnsar na uni-
dade do orgélJnismo pedagogico. 

~m que ·disposição ·da Legislação da Thepublica, ou da Constituição, en-
contr:L S. Ex. base para afflrrnn que a União póde, concomitantemente 
com os Esfad os, fundar escolas norma,es, quando nega a tncompetencia á 
me~ma União par.a fundar escolas de instrucção primaria? 

Prncurei na lettra e no ·espirita da Constituição, e nada achei que au-
tJrize o Pocler Legislativo a assumir a l'esponsabilicl&d·e de fundar es-
C)~dS J1orma,es no paiz. 

iQ SR. Ozomo: - As .escolas. 1101\ma(}s não são escolas s·ecundarias? 
ü StL GARçio STOCKLER: - Tem a m esma competencia que 'Vem para 

fu 111:.la e escolas secwndarias. 
O SH. AUGUSTO DE LIMA: - S . Ex. estaria autorizaiclo a attribuir essa 

competerr::ia á União, s·ob o fundamento ele qne a Constituição F·ederal dá, 
cumulativame.nte á União e aos Estados, cornpetencia para l egislar.em so-
bre o ensino s·ecundario? 

.Q S1;. OzoRIO: - Com certeza foi •esse o fundamento. 
o su . AUGUSTO DE LIMA: - S·e·nhores, lé preciso que nas }eis, ,assim 

com.J na,s sciencias, a t e·chnica ·S(}j a ins•epar.avel ·do .sentido elos vticabulos _ 
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E a tcchnica juridica e l egal nós a vamos. buscar, não nos diccionarios le-
xict1graphos, mas nas propri as lições dos juristas, das lei , ·das sentenças 
dos tribu1rnes, dos parece1~es. {los jurisconsul ~os. 

Ora. Sr. P.resicl en ~e. etlTI nenhuma cLessas fontes autorizadas se en-
cuLlra applicada ás escolas normaes a denominação de ·ensino secunclario. 

O qu.e, na legisfação do lmperio, como 1na }egi lação da iRepublica, as-
sim sll drnominava .e se .d·eno mina é o curso ·c1e preparatorios, o curso de 
conhecimentos propecleuti cos, que habilitavam á matr.icula nas escolas su-
periores ·do paiz . 

Esta technica ainda hoj e é vigente no domínio da nova reformá, quain-
do. •cl rmittinclo os antigos gymnasios da funcção de prepararem alumnos 
para os cursos superiores, que era. funcção precipua e exclusiva, lhes dei-
xo u um preparo integral inCLepe·nclentc1111cnte da matricula nos cursos su-
rierior.es . 

iüra, q1.rer numa, quer noutra ·dessas. pJrnses da instruccão sccunela-
ri:l elo paiz, ningu·em se lembrou jámais ·ele incluir as escolas normaes nesta 
ca 1 ego ri a de •ensino sccundario. 

ú Sn. C-rnNEmo DE REZENDE : - Technica profissional. 
ü SR. AUGUSTO DE LIMA: - E' technica, p'f3'dagogica ou didactica. 
Enten de-se por ensino normal o instituto que forma 1nofess.or.c s des-

tinndos ao ensino primario. 
1Crcio que soJ)rc este assumpto não ha necess idade d'e insistir, porque, 

bem ou m::i.l, .g.encra1izacla ·esta dc)lllominação, ella não encontra sancção, 
como cfüso, nem na Constituição, nem na. J·egislação elo Imperio e nem na 
da Hepu.bliw . 

Lami:mLo,- Sr. Prc icl ente, que a e cass·ez elo tempo não me p.e rmitta 
dcsenvolvcl' torlas m: idéas que me sugg,ere .a hrilhantissima oração que 
ouvimos hon~em •elo nobr.e Deputado Sr. i\Hgu:el .GaJmon. S. Ex., aliás, e 
ainda bem, não recusa a oontribuição ela sua boa vontade, o prestigio elo 
s,cu talento, para o e tuclo meditado deste problema, para. a solução elo 
qu:il es]1ero virá 3. ser um elos fador.es maiOI'es ne ta Casa, ,e 1espero mes-
mo que, ao e;;pirito esclarecid·o e bem intenciona.clo de S. \Ex., estas sim-
ples considerações, hP. m corno outros argumentos que lhe suggerirá a lei-
tur.i do proj ecto em estudo, ü attrahirão a sanar os seus 1clefoitos, a en-
cher as sua' lacunas, a substituir mesmo, o que com applausos. eu louva-
ria, as suas dispo. içõc por ·outras, comtanto que a Un1ão fosse a·o oncon-
tro de.s s·e ·olamor publico c1ue, ele um ponto a outro elo paiz, s•e eleva com 
a confissão .elos governos locaes de que lhes é irnpossivel, pela escassez de 
seJ.;; recurs·os, prover ás ;nec·essJclades oClo ensino, tal como o exig;em as 
gra:1des massas rle população, 011 pelo -crescimento natural, ou pela immi-
gr ::i~. ãu, que, in:f.eli7Jmen1.e, ,só transporta para .. a:s nossas plagas. massas cl.e 
ana1phalrnto , na sua maior part.e. 

1i\fas, nes tes J)Oncos minutos, permitta-me V. Ex. que 1evante ainda 
um reparo ao ·discurso elo nobre Deputado pela Bahia. 
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. Ex., para sustentar qu.c a Cons.tiluição impede á rnao de subsi-
di~>· com dinh iro a instnrnção do Estados, invocou o arl. 5º da on-
sfiluii;ão crue trafando rb divi. rio das altribuii;õ s dos E lados e da rnao, 
cspccificarlamc·nlc fa ullou a esta ministrar soccorros. publicos aos Esta-
dos -0m raso de Cllamicladcs quando c.U s o r quisilass m. 

Ora, . r. Pt"esidenle, não vejo {' ffi que o po. sa ~ talrnlcccr um sinlilo 
enl1 . cousas tão ab imil , como sejam o soe orro por um flagcllo m -
IL'orofogico, cpidomico ou lellurico, o o auxilio pormall'Cnto, normal. exi-
gido pelas eondiçõcs •es lalisticas d o paiz. 

E.l t' •auxilio federal, uma vez que a Constituição xprc,samenlo não 
o ~cusou, vM e d·CV•C se r inini: lrado. 

o n. i\loNTEIRO DE "º ZA dá um aparl . 
n. A ua11s1•0 OE LnrA: - Para h'gilimar esta presumpção respondo 

a11 nolJr Dep ul:Hlo com o arl. 70 da Con tiluição · m que rstá o:lalJClccido 
CL•n10 urna das condições para qu e o cidaelào pos. a ser elcil or o ab r ler 
C Cf'Cl'OWJ'. 

Quem quer os fins quer os meios. 
enhorcs, ha muita cousa que a •C n. liluição não 11ermitLo clarnm nt-0, 

ma5 que. onl1,elar.to, e tá na indolc d ystema, na presumpção dos scn li-
llH!11los JrnmflinilaTios e sociaes, .~ nos in·oprios compromissos do r gi-
n.cn repu.blicano . 

ra r.onslituiçiio não devemo · ver sórnenl e aquillo que os sou t·cnmo3 
o:- pre~ so~ tlizem ,011 deixam c11[. nd r; d vemos lamhom suppôr Mlla. i·n-
cJuidas !01las a!! doutrinas elo r egi m n. (..!parles. ) 

O H. PnE. JOE 'TE: - .\ltenção! Lemhr·o ao nobr Dcpula·do qu e oslá 
a lll'min1T a hora rleslinacla ao cxpt'elk nte. 

O n. Aua s•ro OE LTJ\IA: - V u terminar, , r. Presidente. 'º arl. 70 tla Constituição, quando trata elas condições cl capa idarle 
ckllornl, tanto ·Se refere ao alistamento dos .rJoitorcs ela nião ... 

... n. 1"1o:NTRI110 DE o ZA dá um no arte 
O n. At:av To o E L1MA - • • . rt' fer - e ao ali tamen1o do 'Cleitores 

lan!o pa1·:i. a nião crimo ~;;.mbern para os Es.tndos. Em resposta ao aparbo 
d> .n.cu eminenl~ collega o r. Mont eiro elo . ouza. ainlCla eu poderia di-
Z''r qu~ enLre a União e os Estados ha um v rdadoiro pac Lo .e que os Go-
Yel'11os d s E. lados são orgãos da soberani a lambem como rcsponsav is 
PL';d; ifülmcçõcs r.epubJicanas, porque, se nós quizem1os ainda estender as 
zonas ela compclcn ia o da collahoração ao regimen, iremos ató o interior 
d.i lar, onele a mãi de familia lé a primeira prcl ctom dos ,d,evern. civicos 
clc5 l'uluro ,ri,dadãos. Entrolanlo, ninguom impedi11á que a nião vá ao 
nco;itro de tod as essas forças ·educadora . 

A 11xiliar a algucm nunca foi invadir a sna compol.oncia. 
O ~ n. :\Io:N·mmo DE ouzA dá um apart 
10 , n. AuausTo DR LIMA: - V. Hx. -0s.tá elo aceôrdu .rm que a nião 

deve auxiliar o. Esliw1os? 'ão ó verdade? 
. ~ R. MONTEIRO OE OUZ•\: - E tou de accôrdo. 
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O n. AL'GllSTo DE LIMA: - Regislro o assentimento do honrado D'cpu· 
L:id.:•. compctcnlissimo como é na matcria, porque foi autoridade do ensi· 
rn• cm 5L' u Estan o. 

Agora, sobre a crnação, pela nrno, de estaJJClccimeontos ele instru-
cçã" i1rirn::iria nos EsütLl.os, sou complclamenlc conlrado a isso, po0rqu·e 
nesle caso a União ·entr:i.ria na compcLcncia dos Estados, competcncia qU'e, 
pJr ter ~ido oulorga·da pela Con tituição Federal, faz parle das Gonstitui-
ç.õ1·s locacs, ré um pall-imrmio da sua autonomia. 

Sr. Pre$ídenlr, cm olrcclic•11cia •a V. Ex., que ha pouco me lembrou 
o Hrgi•mrnlo, co11cluo, proLeslando na pt·iincira op1Jol°LLLniclade tmlar do 
a. ~um11Lo uma e muHa~ vez •s alé l[UC ollc sr•ja dccisivamonl·e julgauo pela 
Cu mara . (Mui lo bem; nwilo bem. ) 

E .\.O D E 27 D.E ETfü\IBRO 

O Sr. Gumercindo Ribas (nt0vi111'e11to ele allenção) ( ' )-Sr. P11cshlen-
lc, o mustre Dcp u1iado pela Ballia r. i\Iigucl Calmon, cujio nome pe~o H~em
ça rp:ara rlccli11ar1 produzia ·em uma das. nlLimas sicssõcs ,fa G::imara um bcUo 
<li >c urso sobre i 1 1~lrncção pri'l11aria, ·discurso que i11ncgavclmenle causou 
assigna.laila imp ressão no .espírito elo Lodos qLLt: o ouviram, devido ccrta-
mrnlc ao prestigio pcs~oal elo orador, que já occupou po~i~ão de destaque 
m polilica elo J air., trndo shlo alé Mini sl1·0 c1c Estado no Governo do mal-
logrado Sr. Affolls·o Pcnna. 

O prcsligio pessoal elo oradot, a0lém das icl1fa por assim dizer origi-
nacs rnslc.nl:lelas por S. Ex., ohriga-mc a Jazer alguns reparos, algumas 
ap1ocia ões ao se u discuTso, o quo só rclarelei por me haver fallaclo ia 
dovifa opporlunicladc para o fa:ber. 

Sr. Presidente, rnbc V. Ex. ]Jerf.cif.:11ncnt.r, hem como o paiz in~eiro, 

qu1 o P'.trlido Ropuhli c::mo do Rio Grande pralica e reafüa uma politica 
eminenf.c:n.onto organica, suJJorclin acla a princípios eulminaulcs, que pha-
rolizam, por assim d izcr, a nos. a accrt0, o no · o morlo elo acluar dianlo dos 
acon lecimenlos quo se desenrolam no palco ela polilica do paiz. 

O cgrcgio republicano qLLe foi Julio de Castilhos (apoiados), mentali-
claLLe .cJC' escol, br:içc firme ele estaeli ta ... 

O Sn. Fr.oHL\NO DE Híll'l"t'O: - Typo -de cxccp~ão. (Apoiados. ) 
O Rn. BAnnos L1N : - E po5itivisla c1c scol. 
O .. H. G l':.\IEn moo RrnAs - . . . e positivisla de escol, o que muito 

homa S. Ex. (ia.poiaclos), ·do qual tão c~ r clo se vio privada a .Republica, o 
eminente JuJi.o de CastHhos, funclaclor do Partido Repu.blicano Rio Gra.n-
clens.e. estal clccru como lcrnma desta aggrcmiação polilica o ~egui·nts 

principio: Tolerancia com as pessoa , a pa.r ·dá maxima intran ig;encia com 
os princip1M. 

( •) Dllscur·so proferido na ·hora do expediente. 
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A nossa orirnLação obedece ainda a e te mesmo l'e1111ma. Somos tole-
r;;11tc8 com as pes oas, mas. intransigente com o princípios . 

. o ·discurso do illustre Sr . ,calmon se, p·or um lado, contém concei-
too que podem merec·er os no sos applauso , que podem mer.ecer a nos .a. 
approvaçio, por outro lado, infelizmente, contém i déas que ferem, que 
gul1rnam de frente o programma do Partido Republicano do Rio Graind·r, 
e é isto qll'e justifica a minha pTesença ne te momento na tribuna . 

Entretanto, Sr. Pres1dente, praz-me declarar qu·e o 'discurso ·de . Ex . 
e:J.:nna idéas aprov Havei~. E já lhe d.c vrunos um grande serviço, qu·e 
foi o de fazer wna mirmciosa exegese do texto constitucional que consa-
gra a .competenc!a exclu iva do · Estados para legi lm·em sobr.e a in tru-
cção primaria Çapoiados ) , -0vitand·o a perturbadora intcrv0J1ção da União. 
S. Ex. Jez uma minuciosa exegese do texto constitucional, servio-se até 
de argu'lwntos colhid-0s ,nos d·cbates da Constituinte, para demonstrar a 
privativa competencia dos E lados para legislarem sobre imtrucção in'i-
marja, de modo que .e u só viria repisar argumentos .e porventura qui-
zess.~ rdorçar ·Os de S. Ex ., o que não esl.á nas minhas intenções . Assim 
é que fica de pé este principio defendido por S. Ex., só os Estados po-
dem legislar sob1"e a instrucção primaria . 

·i\Ias, Sr. Presidente, se .S . Ex. foi feliz ao su teir1 tar esta these, não 
posso dizer a. mesma cousa. quando . Ex. se insurgi o contra a contribui-
ção pecuniaria que a União póde e ·c1eve conceder ·aios Esta.idos qtre não 
tem a força. economicas ·e financeiras necessarias para attc.nder ao ser-
viço de uiffusão do (}nsino primaria . S . 1Ex. fundou-se no texto da Con-
stituição, que no seu art. 5º pr.cscreve: "Incumbe aos Estados prover, a 
expensas proprias, as necessidades do seu Governo e aidministração; a 
un;ão, porém, pre tará soccorros aos Estados que em caso ele calamiclad·e 
puh}lct os soJicitarem." 

S. Ex. para excluir o auxilio pecuniario .cJa União fLmdou- e nes.te 
te).t o constitucional qu·c acaJ)Q ele ler. 

Mas, Sr. Presirl·enLe, este texto 1a1)0nas consagra os lineamentos, os 
priucipios geraes ela autonomia economica .e financeira elos E lados 
(apo'iallos ) e o unico caso e.m que a União tem o clever .com.titucional de 
co:1eorrcr com recursos pecuniario para soccorrer -0s E tados. 

l\las, Sr. P.rc idente, seria dar uma interpretação muito estricta, se-
ria interpretar com muita secura a Constituição concluir qu·c a União não 
possa por livre vontade, sponle sna, auxiliar o Estaido · em matcria de 
inslrucçfto primaria, que se relaciona com o inte11esse geral ela Nação, 
quando o Congre o t m até votado verbas para occorrer calamidades 
publicas em paizes extrangeiros. 

O R. AUGUSTO DE LIMA: - A União, sem que a Cc;nstituição expres-
sammte determine, póclc s,occorr·cr os E tados, auxiliando-os na sua agri-
Cllll UJ'a, ·na sua indu tria, na sua hygi·ene publica, fornecendo constante-
mente até vaccina. 
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Po.~ r1ue nãà ha de socconer quando se trata da instrucçã,o publica, 
protcgc'n do as bellas artes, a litteraturn, que . ão m eios- m ais ef.ficientes para 
s~ diminuir o analphaibetismo? 

O .SH. GUMERCINDO RIBAS: - Perfeitamente; .s.eria interpr-etar com 
muita secura a 1Gonstituição. Como todos nós abemos, o que garnnte a 
estabilidade elas Co,11stituiçõ-es é a sua capaictdade para acomp ainhar o des-
€nvolvimento do progr-esso soci-al, dando efi'icaz solução aos cas.os diffi-
ceõ·; que rn aprns·enta:m na Mla política. 

A Constituição nã-o se oppõ,e ao auxilio pecuniario a que v-cnho me 
rrferindu, mesmo por.que o .espírito do r egimen proclama a ua neces:i-
daüe. 

e rrulzermos buscar exemplos. em paizes de regimens i•cl (}nticos a,o 
nosso, como -os Estados Unidos •e a Re1rnl1lica Arg,entina, encontrar emos 
s nbsiclios farto s para j ustifi-car a these que estou -desen vol v.endo . 

Assim, vou citar uma passagem preciosa, que ach ei -cm um folh1' to 
dcYiclo, se não me engano, ao UJ.ustr e D.eputado pelo Rio ele J aneiro Sr . 
Trixeira Brandão qu e, aliás, propugna principias inteirnmente contrarias 
w1s que esfou sustentando; 'n·ess·e passo, .todavia, S. Ex. vem forta.i.ecer a 
opiniãc. que advogo. 

Cita S . Ex. o parecer· do Sr. Conselheiro Ruy Barbo.sa, no seu tral) :t-
lh 1 sobre 'ª i-nstrucção primaria nas pr·ovincias, traJ)alho elaborado ainda 
durante o regimen monarchico, e ,em que se ·diz: 

... P or mais amplamente eles.centralizadoras que sejam as tendencias do 
acto adüicional, hem lo,og-e ,e -;tá -e11e certament·e 'da •descentralização com-
r>leta que o sys tema federativo r epresenta . 

Pois bem; abi temos duas Rcpubli-cas fed·ernes : - a Arg-entina e a 
-elos Es1a1fos Unido·s . Em ambas a instmcçãio primaria, pela Constituição, 
per!.ence á alçada pr-ovincíal. Não obs.tan~e, em ambas a intervenção na-
cional -se tem 'exerci·do ,em uma escala wosideravcl, sem qu-e ninguem jul-
gasse infringida por is·so a lei organica do Estado. 

fü, Republica Ar.ge·ntina, a exe mplo do que se tem f eito na União Am P·-
ricana; o mç.amenf'-o 'd.e 18fül consig'nou a -quantia d e oem mil pesos fortes 
para ·aj uclar as províncias a crearem escolas, ·e o Poder Ex,ecutivo os. di s-
tribui o p0r igual entre os governos provinciaes . Desde -e.ntão surgi o a idéa 
df' instituir um -conselho incumbido .ela acquisição do ma~erial füterario e 
technko <lo 'ensino el ementar, assim como ela sua distribuição pelo paiz." 

Nesta passagem, aliás, é l embrado um alvitre muito aceitavel, que fa-
ci~ifa a interv.enção da União: .a .ar,quisição do material litterario e techni-
co, iiara ser ·di stribui,clo pelas· ·esc-olas, ·O que d,e alguma sorte evitaria a 
fi sceJiza ção federa.l que se exí.g-e . Em lugar d e di.nheiro, &Criam dados mo-
vei:; e outros elementos para que 'ºs .estabe1'e·cirnento-s de ·ensi no se des-
envolves:em. 

UM: SR. DEPUTADO : - O que é sempre m elhor. 
O SH. 'GuMEncrnoo !RIBAS: - P.erf,eitamente . 
Si·. P resi clmte, .além d-este ponto, que m erece r·eparos, no -discurso do 
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Sr. Miguel •Calmon ou1ro ·Cxiste contra o qual, de accôrdo com a minha 
orientação polili ca e com a ori.e·ntacão do partido qu.e. itenbo a honra de re-
presentar, não posso ·deixai- cl.e levantar o rn:eu vivaz prote·sto. 

S. Ex. aventou a idóa da creacão ·d·e escolas normaos, nos Estados, 
m an liclas e dirigidas pela União, corno sendo um dos m eios elo encami-nhar 
a solucão do problema. do ·ensino primaria. 

Reputo essa medida duplamente inconven1cnte . 
'Eln primeiro lugar, vem ce·ntralizar e UJliformizar os. progr.ammas <1e 

unu instituição que p1·ecisa receber o con tanto influx.o local, afim ·c1o po-
de r r eflectir a nua.nças delenninadas pelas diU.ercnças das wndições me-
solugicas que apre entrum os diversos E lados . (Apoiados.) 

U11r Sn . DEPUTADO: - Jslo quando o pr·oprio Sr. Calmon foi um dos 
rn aiorl'S ln vocadorcs de:; se principio mcsologico . 

.O Sn . GuM:EHC:rNJJO RrnA : - V. Ex. vem ao meu e·ncontro. 
Von citar um lrccllo do ·discurso de S. Ex. para mostrar que o ernl-

n ente 'r . Calmon estabel ece u premissas certa , m a !irou co•nclusões er-
romaB. (Apoiados. ) 

S. Ex. all udio a uma pa::;sagem da obra do emcriloo professm Agos-
tinho de Campos .e ln v.aco u estas pala.vras ·do r eputado pedagogista: 

"Sl! ha ramo ela admini s Lra~ào publica, diz ellc, que nos prnprios pai-
zes ccnLrafü'la careça m aL do inf.luxo viviJica.nte da localidad·e, e delta 
l'L Ceua cm incitamento, carinho ·o vigilancia, o alcnt-o indisp•ensavel á su .-1 
conservação e ao seu progrc:::so - css·e •Ó ccrtamenle a c·ducação do povo. 

Só a insp ec~ão directa, o in tore ·e l ocal intelligcnto, a observação pro-
xima ela s .nece.s·sidades c1c cada r egião, ·o amor ·das tra•dições ·e do futur.o 
da propria terra, só esse complcLo 0onjunlo el e forças ele acção irnme-
diat J., continua o 11ocorrupliv·cl , póde garnntlr a uma instituição, ent11e to-
da~ melindro a, o cuidado incessan t·e que a rnãi dispensa ao fllho , e sem 
o que o fructo prccioso cahil'á da arvore antes de attlngir ·O amadureci-
m ento . ,. 

!Nos tr·cs paizcs. qu.c disp utam a su·premacia em todos os departamen-
tos de ensin o publi co - Estados Unidos, AHemanha e Suis a - é pre-
occu;rn~ão i•ocessante não perturbar a iniciativa local, a que co.nfiam o de-
VCt' do Estado de educar o povo . Este a aprecia tanto que procura de-
fendel-a das tcndcncia c·cntralizadOTas, como succe·de. na Suis·s.a, onde já 
contam Yictorias como as do Codig.o Federal das Olnigacões, do Codigo Ci-
vil e ·da Legislação das Aguas; mas, em m ateria de instrucção, têm sido 
rep rllidas todas as propo:~çõos sujeitas ao seu ref eq·cndum que visavam 
alai·gar a csphera de acçfw do Conselho Federal. 

E ta foi a premissa , este ·O postulado sustentado polo Sr. Miguel Cal-
mon, mas, infelizment e, S. Ex . tirou corollario inteiramen ~e diveTsos, 
con trari os a o preceito qu.e ust entara. 

ias, Sr. Presidente, não é só .es t.e o a.pecto, o lad.o inconveniente da 
mr,•l icla propugnada pelo cminent·e Sr. Migu eJ iCalmon ; a ioda ba um ou-
tro aspecto que não póde m erecer a nossa approvação. 
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S. Ex. propugna a creação ·d·e ·escolas n ormaes nos E tados. Pro-
pugna por con ·equen cia. a oHicialização do ensino •ne.s.lc ramo de instrn-
cção. 

Ora, Sr. Presidente, uma tal idéa golpeia -a.e frenLe o programma e 
a orientação elo pa.r tido que orie·nta e auxilia o Governo ·ela União e nós sa-
bemos per feitamente que ·O Gover.no tem como ponto precípuo, princ1pal 
ele se u pi·ogramma, a deso fiicialização do ensino. já iniciada brilhantemen-
te iielo eminente Sr . füv anavia :Corrê.a, na reforma por S. Ex. elaborada. 

Orn, não compreh endo como a maioria que faz parte d:e um partido 
q ue ap·oia o Governo, sem faltar a elem entares dtw•eres de ·disciphn,a par-
tidari a ·e de lealdade politica, possa se insurgir contra pontos principaes 
d 1 lH'Ogramma s·egu:ido por esse mesmo Governo. 

Accnsce, Sr. Presitlente, que a Camara ·por sua vez j-á san cciono u 1le 
mod11 quasi directo a acção do Go verno F·ederal no tocante á desofficiali-
zaçãr, .rlo en i•n o. 

O Sn. AvausTo DE L1MA: - Como consi·dera as os.colas normaies, como 
instil.utos propriamente de instrucção pr imaria ou secundaria? 

O SH. GUMEHcrnoo .RIDAS: - Parece-me que são institutos de instru-
cção secun daria . 

O SR. VIC'l'OH DE BHITTO: - São consi!1eratlas nos Estados Unidos como 
facul dades pe clag.ogica~ . 

O Sn. FLORTA.N"o DE BmTTo: - Ensi·no secundaria é aqu,clle que pre-
pan llara arlm issão nas faculdades superiores. Esta é a •definição te-
chnica. (Apar·tes.) 

O Sa . VrcTon DE BmT'l'O : - A prova de que se trata ele institutos se-
cundarias ré que nos Estados. Unrnos não ha ·escolas normaes, ha f.acul da-
àes .a.e irnclagogia em numer o actnalmente de 200, que são sementeiras 
de professonis. 

O Sn. Gul\rnncrnno RIDAS: - Na minha opi·nião as escolas normaes são 
institutos ele ·CnsirJo E·ecunrlario, não podem ser consideradas como insti-
tutos de ensino primaria. 

S. Ex. tambem aventou a idéa d·e importarmos prof.essores para ns 
es l~úlas norma.e . 

Sr. Prcsidrn tc, não s.a u j acobi1no, mas acho qu e a 1nedida não se 
j u:olifica. 

O Sn . . RAPHAEL PrNLrnmo : - D.e.pois. vai de encontro ás premissas es-
tab elecidas pelo Sr. Calmou. 

'P al'a que precisamos· nós importar prof.essores extrangeiros, quandJ 
t ·~ mos el ementos .cavazes de desempenhar .essa missão, que eleve estar en-
h"l:gucl ·exclusivamente ao elemento nacion al? 

o SH . R.~PIIAEJ, PIN:irnrno: - O proprio 1ens.ino technico dos coJlegius 
profissionaes, entre nós, tem da·clo r e.sultados aclmiraveis, ministrado p0r 
ci dadão> que nunca for am á Eur·opa. 

V. Ex. · não pó!1e imaginar os r esultados ob lidos 1nos jardins da in-
fanci:l clest.a CapHal. 
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O SH. GuMERcr:-<oo RIBAS: - Nã:o precisamos 'desse auxilio, e, prin-
ci1ialmcnte nós do Rio Grande do Sul, pr.ecisamos propugnar pela naciona-
liza\ão elo ·ensine, attendendo á situação geogTaphica do nosso Estad·o e 
á grande ma.s a -ele immigrantes que temos absorvid.o e que não sei se po-
duemos .assimila.l-a facilmrnte. 

Quando exerci a magistratura no meu Estado, lJCrconi muitas vezrs 
colrniias <tllcmãs r tive infelizmente occasião de verifica.r que Iilhos ele co-
lonos allemães só sabem allcmã-o e muito pouco conhecem da nossa língua . 

De modo C[lll\ em vez ele importarmos lH'ofessores., devemo , cada vez 
mais, nacio1nlizar os nossos professores, afim 1de que 'Clles possam trans-
mittír o s'entimento da nac1onal1dadc aos seus .. alumno·s, incutia1do-lhcs a 
rcs110Ho e a.mor á nossa bandeira. 

As. im é que, iiara o meu Estado, cu proporia a exig·c1ncia do conhe-
cimento rlo allcmão para que os professores pudessem ensinar nas colo-
nias; s.rria o unlco meio d·c transmittircm a nossa lingua, porquanto se 
rnandaTmos :professores allcmães ünsinarcm os filhos d:os immigraintes, 
ellcs só ern.sinarão o aJ.lcmão, dada a difficuldade com que se exprimem 
n 1 nosso idioma. 

Logo, a medida lembra·da pelo Sr. Calrnon é manif.estamcnte ina.cc '.-
1 avrl '.S·Ob qualquer aspecto p-or que se a encare. 

Outra i·dóa suscitada por S. Ex. é a elo ensino obrigatorio . 
üra, o ensino obrig·atorio ló medida contrn a qual nós ternos o dever 

ele nos insurgir, porque a consid·eramos uma violação fl agrante de um.:i 
das mais elementares liberdad:es repulJlica.nas . 

. Ex. ba cou sua .argumentação, no tocante á obrigatoriedade do en-
sino, no im:tituto do patrio poder, dizendo qu.e, em virtu·de dess·c institulo, 
os pais •estavam na obrigação ·de educar os filhos, e o Esta:do no dever de 
coagil-os por meio elo e1nsino obrigatorio, a mandat seus filhos para 'lS 
e colas. 

E' ontra incoherencia do nobre Deputado p·ela Bahia . 
e S. Ex. conhecesse, ·como penso que conhece, e·s:sc insti tnto, não 

viriu fazer repousar sua argumentação sobr.e tal bas·e, porque, se decre-
taunos o ·ensino obrigatorio, temos ele fado anniquilado o patrio poder, 
tirando-lhe uma das fun.cções mais eminentes, qual a que incumbe a.o :; 
pais de uirigir a eclucaoão dos filhos .. ,Qu.e é 'Ü pali'io podel'? 

A faculdade de dii'igii· a pessoa e a:clministrar os be-ns dos filhos . 
. Se ·o Estado entende que deve coagir o pai, que educa mal o seu filhQ, 

a instm;l-o nos institutos officia.es, então o Estado devia intervir empre 
qm o pai, pelos cus mãos exemplos, viciasse a e·ducação dos filhos, trans-
mittindo-lhes máos costumes. 

UM. n. DEPUTADO: - Jntcrvcm, pois não; o pai perde, 'Deste caso, o 
palrio porler. 

O Sn. Grnrnncrnoo RmAs: - V. Ex. é jurista e sabe que isto é um 
c·Bo raro no Iõro. Fi-que V. Ex. sabendo que eu combato as r es tricções ao 
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patrio poder, combato a r estricção que attr1bue ao JUIZ a faculdade de 
intervir na admi·nistração d-os bem. dos nossos filhos. 

Com que ·direito póde um juiz subsLituir-se á minha autoridade de 
pai. .cx·igirnlo uma licença sua para cu dispôr de um immovel pertencente 
a um filho menor? T·erá o juiz mais interesse pela vida e intere.ssc desJe 
meu filh o de que eu proprio? 

E' u::11a restricção com a qual não posso conoordar. Entendo que nin-
g'.lem tem ma.is d esvelos pelos filhos do que o prnprio pai. A inteTVen-
cão de Estado é sempre perturbadora, é sempre .anarchica, vai sempre 
rrstringir uma elas prcrogativas· fundamcntaes .da familia. 

{ ' SR . VrcTon oE l3HITTo: - Apoia.do; o Estado nunca devia penetrar 
n,'J lar. 

ü .Sn. GmrnRcrnoo RIBAS: - Es e é que ré o principi00 ·r epublicano. 
Assim como o Esta;do não pócle impôr medicas, não póde tambem impôr 
mestres. (Apoiados.) 

O Sn . DIAS DE BAHnos: - V. Ex. é pelo suffragio tmivel'sal, prova-
velmente, não? 

iO SH . GTJMERCrNDo RmAs: - Sou, pois n1io . 
O SH . DIAS Dr. BARROS: - Pois se V. Ex. consente que o Estado obri-

gue o cifadão a votar, como não admitte que o Estado leve ao espirito 
desse cidadão a convicção de votar? 

O Sn. (1.UMERCINoo RIBAS: - O Estado não -obriga ningmrn a votar ; 
o voto é um direito. 

O Sn. nr.~s DE BAnnos: - E' isso mesmo, é um ·direito; mas s.e ha e:;:' e 
clirl'ito, creio saber exercel-o? 

iQ SH. GUMERCINDO RIBAS: - A analogia de V. Ex. pecca pela base . 
O Sn . DIAS DE BAnnos : - Demonstrarei que não. 
O Sn. GTJM'EHcrnno RIBAS: - l\1as, como dizia, Sr . .Presül:ente, decre-

tado o e'.1.sino obrigatorio, ficaria ele facto a.nnullado o instituto -elo patrio 
poder, ficariam os p::iis despojados ela sua funcção primacial, que é a ·de 
tl.rlgir a educação de seus filhos. 

•Ü Sn. DIAS DE BAnRoS: - Quando têm capacidade para o fazer. 
o .. H. GUMEHCINDO RIBAS: - Em regra a têm; e se os pais ·nã.o a ti-

ve:rem, muito menos o Estado. (Ela um aparte.) 
Di;: o art. 1. 564 da "ConsoHdação das Leis Civis", elaborada por um 

dos jurisconsultos de mais nota no nosso paiz, ·o Sr. Cons.el.heiro Carlos 
de Carvalho : 

"No exercício eles te podET, na constancia do casamento, compete au 
pai: a; dii'igiT a ed·ncação elos filhos ele.» 

lMá ahi, Sr. Prcside·nte - ilirigir - Que é dirigir? 
Gomo ·é que o Esta·clo, cliante dessa •dispos.ição, pócle obrigar a ma1t-

dar mPus filhos para cota ou aquella escola? 
liM SR .. DEPU'fATJO: - 'ão é a i ·s,a que o Estado obriga. 
iO Sn. GuMERCIN'DO HmAs: - Seja como Jôr, obriga-me a mwndal-os 

para um.'1. escola com cujos programmas posso não estar ele accôrdo. 
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Mas a verdade é esta, Sr. Presidente; é .que o Estado não póde im-
pôr mestres, assim como ·Dão pó de impôr ·eng·enheiros ou medicos. O mais 
é revolucionarismo inconsciente e que não tem assento na razão. 

rO SH. DlAS DE BARROS: - llías o tem na razão e na natureza. 
V H. VrnToH DE BRITT·O: - Tornar obrigatori<0 o ensino num paiz on-

de Dão ha esC'!olas ! · 
•O Sr: . Gt1l\rnncrnno RrnAs : - Sr. PresidNlte, o ide.a•l, segllildo a minha 

fraca conce1Jç5.o (não apoiados gemes ) , segund·o a. minha fraca concepção e 
a da politica a que estou vinculado pela i·dentidaide das idéas, é qU:e, Sr. 
Presidente, a instrucçãü ·seja feita nos lares, sob a. direcçãio inegualavel da~ 
verdadeiras educadoras que são as mãis, oducadoras incomparaveis dos 
srntimentos que hã.o de formar a base de todas as nossas futuras con-
cc·pções raoraes e intellcctuaes. 

A educação ela infancia, Sr. Presidente, é direito que a ellas pertence, 
sendo a escola primaria urna verdadeira usurpação elas funcções maternas. 

O SH. VrcToH DE BRITTo: - Não são icléas de Gomte, são •de Sp·encer. 
O H. GuMERCIN'DO RIBAS: - .Sejam !ie Comte ou ele Spencer, são idéas 

verdadeiras, cuja cx'istencia é comprovada todos os. dias pelos factos e pela 
expericncia. 

·E' até irrisorio. toca á inisão fallar ·em m1sino obrigatorio em um paiz 
que não tem escolas para receberem a população escolar que as procura. 

O SH. DIAS DE BARno·s : - Isto é um paradox.o. 
O SH. QTJMEncrnoo RIDAS: - Eu queria ver onde funccionariam as 

escolas. se tivessCJmos o ensino obrigatorio . Só s·e fosse na praça publica. 
ü 811. DIAS DE BARBOS: - Urna bella idéa, seria um bcllo systema . 
.() S>l. GmmHCINDo RIBAS: - Sr. Presidente, só espirito ele imitação 

jusllficaria uma tal medida, mas o cs1)irito de imitação j•á indica uma sub-
alterniclade, porque a verclac1eira superioridade não está na imitação, mas, 
sim na orig'irtalidade. (Apai•tes.) 

1\Ja5 imitar quand·o não temos as condições elo paiz que imitamos ! Isto 
é macaquear, não é imitar . 

Justamente naquillo rm que nós nos distanciamos ela Constituição 
americana, se enconl.ram os pontos. excell(}n.tes da nossa Constituição; na-
quiJlo qtte não copiamos, naquiJlo em que fomos originaes . 

o SR. DIAS DE BARROS: - Naquillo que a•daptamos a.o meio . 
( .Sn. GvMERCINDo RmAs : - A Con tituição americana tem p0J1tos de-

feiluosiss imo3, a começar pela organização dps l)O·dercs políticos e 1fa pro-
pria magistratura, que 3.incla é eleita no·s Es.taclos ; os juízes inferiores dos 
Estados Uniclos são eleitos pela população e nós sabemos que resulta;dos 
ten: dado na pratica esse systema ele escolher juizes.; ão juizes verdacle1-
ramcnte politicos, clelega;dos d·as massas eleitol'ae·s. 

r\ prE'v::ilecer a l ei ela imitaç.ão, ·deviamos, então, copiar tu elo. Porque 
não imitamos .r:~ss·e ponto? 

O S11. DrAs DE BARROS: - E' a Jei que regula a evolução mental d1> 
hom em. 
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O SP. . GUMERCINDO RIBAS: - Porque não · imitamos o pres.i!:l:encialismo 
absm d.o dos Estados Uni elos, que colloca a nomeação ele um ministro de 
Estacl·o ·SO'b a approvação do Senado? ·Por conseguinte, colloca.nclo o Pncler 
Executivo '.Ila clepcnd-e-ncia ·de um dos raimos do Poder Legislativo . 

O Sn. DIAS DE BARROS : - Qu·e ali ás é o gi'ai1clc poder, talvez o unico 
poder r eal. o Legislativo. 

O S1L GUMERCINDO RIBAS : - Porque não copiamos a intervenção in-
dcb;ta elo Poder Legislativo wbre o ,Supremo Tribunal Federal? Lá, é o 
Crngrnsso quem decreta o ·IJUmero dos juizes, augmentando~o quando 
lhe convém . 

Po1 t1ue '.Ilão copiamos isto? 
.Se a imitação é que se impõe, cumpria imitarmos tudo isso. 
O SR. Dus DE BARROS : - Não s.omos obrigados a is o. 
O SR. GuMERCI'Noo RIBAS: - Logo, V. Ex. ·e tá commigo; devemos 

ser origi!1aes, qtianclo as condições mesol·ogicas nos impõ0m es3a orig'.-
nalldade. 

O SR. DHS DE R\lmos: - E admittir o que fôr bom. Niss.o é que está 
o progresso . 

,Q Sn . GVM:ERCINDO IlmAS: - Tem se dito, nesta tCasa, e repetido com 
tanta insistenci.a, um conceito que eu até queria pergmltar a V . Ex. s~ 

nãr seria, uma audacia d.a minha parte, visto contrariar esse conceito. 
O Sn. DIAS DE ·B.\RRos: - De modo nenhum. V. Ex. tem autoridade 

para o fazer. 
O SH. GUMERCINDO RIBAS: - Não sei rse não será uma audacia clizel-o, 

m·H minha opinifLo é que o analphabeUsmo não é o grande mal que af-
ffü;c este paiz . Parece-t!Ilc que o maior mal que nos afJJige é a falta de 
ecl.ucação moral, que os ~xempJ.os. recentes estão, dia a ·dia, caracterizan-
do . (M·1âlo bem . ) 

Não ,-ão os analphabetos que têm :feito o maior mal a este pa.iz. E' a 
falt:i ,de crluc~ção moral, ·de uma direccão es,pirfüml que guie a nossa con-
à.uctn, o.s noss·os sentimentos e que :firme o noS'so caracter . (Avarles. ) 

Devemos, pois, procurar evitar e'S·sa inleTVencão perturbadora da 
União JJOs Estados, intervenção que só aggravará o mal que se procura 
sanar . 

Deixemos os Estados resolverem a questão do ensino dentr.o de suas 
fronteiras , com os elementos. de que di põem e com o crlterio que julg'1-
rem mais acertado. 

rQ Sn. VrcT.oR DE BmTTo: - Isto é que ié a Republica Federativa; o 
mais é sophisma . 

o SH. GTJMERr.INDO RmAS: - Apoiado; o mais é a amputai;;ão do re-
gime.n, ré uar muletas aos Estados ~ cm vez de deixal-os caminhar llvre-
menfo. (Mnit o bern. ) 

De-pois, Sr . Presidente, os nossos mair0res cornmettimeot.os colleotivos, 
até hoje, vieram sempre da peripheria para o centro e não ·elo centro para 
a peripheria. (Apoiados. ) 
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A nossa maior qu-estão soci·aL a da aholição, teve a sua solução ante-
cipada pelo trabalho intenso ele propaganda que se realizou nas provin-
cias. Assim é que quando, a 13 ele Maio ele &8, foi ,decretada a abolição, o 
Ceará, esse bel1o Ceará, cujas seccas p·erioclicas •não consogu:iram esteri ~i
zar o coração nobre dos seus filhos, já tinha feito a abolição, e fulgurava 
como estrella solitaria, na e curiclão elo nos,so céo ensombraclü pela escrn-
vi dão. (Bmvos). E no Rio Grande e · em diversos Estadüs l evantavam-se 
ma·ssas de libertos, r edimidos pelo povo. 

N,o proprio Estado ·ele S . Paulo existia j·á uma grande massa de ho-
mens que não mais conlrnciam as al.gemas ·ela escravidão, em S . .Paulo, 
c.nil" era mais clifficil res·olver o problema ela liberdade da raça negra. 

O SH. AUGUSTO DE LIMA: - V. Ex. pó de accrescentar: •em Minas Ge-
raos tambem. 

O SH. Ctt'NHA VAsooNCELL·OS: - E em Pernambuco . 
'Ü SR . LucrAKo PEnEmA: - No Brasil inteiro. 
O Sn. GnMERcrnoo .RJDAS: - Com a impl antação ·da Republica deu-se 

o mesmo facto . Os grandes. movime11tos suggestivos, ·os mais beHos gestos 
repulJlicanos vieram da provincia para o cent110, •como ondas reivindica-do-
ras, quebrar-se de encontro aos clegráos ·do throno centraJizrudor . 

O SH. RAPHAEL Prn1rnmo: - O Estado ·de V. Ex . s·obretuclo for.oeceu 
bellas cohort·e·s. 

O SR . Gr11rnncrno·o RIBAS: - O primeiro clarão republicano neste paiz 
suri;io como u.m sol radioso e magnifico por sobre -os. pincar.os altaneiro;; 
das lJell as e alterosas montanhas da terra mineira. E V. Ex. sab e, Sr. 
Preslden1.e, qu·e esse clarão corporifica:do em Tiradentes, vei•o apag·ar- se 
n ,13 ·subtrrranws ,desta Oasa, de -anele só sa.h io para a .sa•ngueiJ.'a do pati-
bulo e p:ira a resurreição gl oriosa 1nos dominios ·da historia. (Muito bem.) 

O SH. CUNHA Y.'i.sooNcELLOS : - O primeiro clarão d·e liberdade 'est_á 
corporificado em Bernardo Vieira. de Meno, que no Senado de Olinda, em 
17·1ú. pl'Ocurou proc1a1111r a Republi ca. 

O SR . GUMEncrnoo RIBAS: - Tivemo s, ainda, Sr . Preside·nt-e, os for-
m0c.os movimontos cívicos de P·ernambuco, movimentos que nos deraill1 
Bernardo Vieira de 1\follo, primeiro, e ·depois. frei Caneca e seus gloriosos 
r,ompa1Jl1c!iros de martyrio, movimentos que foram por assim dizer como 
CJU·l rugi.los vfürainte ele leão qu·e se acorda para saudar no seio da flo-
resb a alvorada da liberdade appeteci·da. 

Tivemos por fim ·essa odysséa d:e glorias e h e11oismos. que foi a Repu-
blic'.t elos Farrapos, no Rio Grande (bN1Ivos ) , ·e que foi, por assim dizer, um 
vndadeiro parenthesis republicano de 10' annos, ruberto na vida constitu-
!'ional do Imporia com1balido. 

O Sn . Vrr.ToR DE BRITTO : - A Republica F-e derativa é tradição quo 
veio d :i. peri1)heria paro. o centro. Esta é a prova historica . 

. o Sn. GU11rnnr.rnno RIBAS: - Assim é que quando a ·15 de Novembro 
de 89 a~ forças armarlas proclamaram, nesta Capital , a Republica, nada 
mai~ fizeram do que ratificar, do que s·ancciünar o sentimento democra-
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li"u do n0sso povo, da nossa raça, e as a·pirações vivazes da nossa nacio-
m lidacle . (, \ poiarloo. ) 

Fica asgim lH'OVado historicamente que os grandes itlEac6 da Nação 
jcímah prcci al'am das muletas. do centl'o para caminharem rumo da vi-
cturia cm reillidaelrs positivas, esplendorosa:;. 

O !1 . . \UGUSTo DE Lnu : - E V . Fx. ainda pócle accr i:scentar, com 
relação ao Hio Gra nde , que foi de lá que pal'tira1111 as primeiras obras da 
<loutl'ina l'cdrral:iva . 

,Q Sn. GuMEHCI 'D O RIBAS: - Perfeitamente, mas ·a modcstia me maH-
du calar ... 

O SH. VIcTon DE BmTTo: - :\la a .,crnbléa cons.Lituinte ele Piralinim 
~e escrerP.u o verdadeiro Direito Con;.:Lilu ional Federativo. 

O H. GüMEncrnDo RIBAS : - Senclo, pois, Sr . Presidente, a diffusão 
do ensino primario uma aspiração latente elo paiz, clla ha ·de ser levada 
.a efl'rito J)Clos Estados, com a oricntn.ção que lhes parecer mais acertada 
e sem a intervenção perturbadora da União. 

Facamos a cli ffusão elo ensino primario, mas respeitemos sobretudo :i 
ConsLituir,ão; respeitemos as tradições liherncs elo nosso paiz,, JJOi que 
nu nca :i. :.\Ion:i.rchia, Sr. Presidente, teve a coragem, a auclacia ele restringir 
as nos. as libcrcl ades cl rnrPtanclo o ensino obrig·atorio. 

Em o que tinha a dizer . (Muito bem; mnito bem. O orador é viva-
rnc1í'l c feliótaclo pelos seus collegas.) 

SE SAO DE 29 DE SETE.\IBRO (19 13) 

O Sr. Thomaz De lfino (*) :-Sr. Presidente, o am10 passado a Gamara 
se empenho ti no exame e no estudo d o prnblcma ela instrucção, e. pecial-
~r,cnLc ela insl,r uc~ão primaria no Brasil. 

Todos nos recorda.mos elos projecto6 clus illu3tres Deputados Srs. Man--
gabeira, Aug;us to ele Lima e Calmon. 

Eu mesmo tive occasião ele apre. entar in·oposição qu. se relacionava, 
rrn grande 1nrte. com a diJ'fusão do ensino, espccia1m_ente elo en~.inv pri-
mario. 

A Commis;:ão ele Instrucção ouvia cm uma ele suas - ssõcs hrilhan•e 
Jlftfecc e sobre o p roj ecto .-\ ugusto cl e Lima, ela lavra elo Sr. José Bonifacil). 
_.\ Camara prestou allenção a valiosos discu1·;:05 !'Obre a questão. 

Para tnd'.l estas pro;JO;:içõcs, se niío 1rnra todas, pelo mcnM para 
qua:;i todas. como p<tra as opiniõ . s cxpcncl icla ;:; nos ·cliscurrn e no pare-
cer a q11c 'llluclo, seria convruientc recorrer a elementos esla1isticos, pal'a 
{)011füm::ir razõc, :.iara fortalecel-as, irnra comparaçõc~. ou, por ultimo, 
purn rx. mpli!'ioações. 

(*) Dil cursJ proferido na hora do expediente. 
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'Ü illu6trc Trprcrnntantc d-a Bahia, Sr. :\Jaug::i.bcira, se quiz ter ~n f oi·
U'Pçõcs cspeciac obre :i, inslrucção prima ria. leve de valcr-s elo concur ·o 
e boa vontade da :\lesa e as comcg·uio assim, ele todos os E tados do Brasil. 

na pouco dias, uma "varia .. elo Jornal rio Conunercio, preci am cnt" 
do dia 27 d·e Agosto ultimo, dizia: 

"Tendo a Direcloria ele Educação elo Dcparlamento elo Interior 
elos Es1aclos Unitlus da Amcrica pedido ao Govemo elo Bra:::il as ul-
timas estaLis licas sobre educ:.u;ão no no so paiz, o Sr . Dr. Hcr ulanC> 
de Freitas, ?IIini:;lro do Interior. vi:;lo só clispôr o i\(inistcrio a seu 
cargo ele dados referentes á instrncção suprri.or e fundamental, ·ub-
vencionacla pelo Governo .Federal, dirigia aviso ao seu coll g·a cl.t 
_.\ gricultura, pc-clinclo que pela Dircctoria. Geral de E. tatistica. sejam 
forne-0iclas as demais informações solicitadas, afim ele ser satisfeito 
o pedi d.o feito. " 

As c~ta.tisticas pedidas, fui indagar, não po·derão ser forneciélas se-
nãü com mnHo t0'mpo e com bas~anlc deficicncia. 

·O honraílo rcpre.sentante mineiro, Sr. J osó Bonifacio, para continuar o 
seu esttHto sobre a lei do ensino superior e s.ccunclario, elaborou um re-
qucrim ~ nt,o que a Casa approvou e cm que incluía sete perguntas, que, 
estas sim, poderiam em grande parte ser rcsponcUcias pelo :\Iinisterio El.,-r 
lr-1erior. Ell-o : 

"Requeiro que sejam solicitauas. ·do Poder Executivo por in-
+nme·dio clt1 l\Iinisterio elo Interior as informações seguintes: 

-1. º Quanto foi entregue a tiLulo ele sul)Vcução a cada uma da~ 
faculclacles ele ensino sup~rior, no excrciclo de 19J'2 e no ele 19'13? 

2. º Quanto produziram em cada. uma dellas, nesses exercício~, 

ª" diversas taxas cobradas? 
3. º Quantos alumnos estiveram matriculados cm 1912 e quan, 

tos o estão actualmrnte? 
4. º Qual ·a subvenção entregue ao Gymnasio Nacional e qual 0 

valor tlas faxas arrecada:das? 
5.º Qual o num 0 ro de alumnos desse cstabel~cimcnlo, contri-

bLíintes e gratuitos? 
•ô.º Onde têm sido pag·os o. voncimcntos dos lentes antcriorr;, 

á reforma ele '1911 . No Thesouro ou nas lhcsourarias das faculdades') 
7. º Nes•;cs vencimmtos r nos elos lentes nomeados depois, têm 

sid0 desconlaoClos. o impos ~o sobre vencimentos e as contl'Ll.Juições el e 
montepio?" 

Aliás não são apenas noticias e informações sobr a instrucção pa-
blic.i que faltam no nosso paiz. lfa carcncia ele dados sob1'e a clernogra-
pltia clima, geologia, flora e faun a, legislação, proclucção, impostos, cri-
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mo;. as ·i:tcncia, commcrcio, industria, navegação, agricultura, sobre a 
in trucção manua.J. ntil, como sobre a instrucção estlrntica, cm fim, ha ca-
rcncia ele dado;; ::nhre a constituição physica do nosso paiz, como obre to-
da su:i Yida politica, adminis1raliYa e social. 

i\em o dever do a1·t. 28 ela Constituição é cumprido, a revisão dcccn-
nal d a população . 

Cada um. na su a cspr.oialidadc -0 u interesse, procura e guarda avida-
rn f'Jl le .os d a elos avulsos rrue encontrn. 

Hl'l a1 ivMTie·ntc á est:üi stica da instrucção, a Secreta1·ia elo lnlcrio1-, nü 
rCSJj('CLil'LI regulamento dispõe, que in cumbirá na Directori& elo fnlerior, 
á sua 2" secção : 

" 1. º Os cstab rlecimentos elo ensino ·upcrior e elo Iunclame:.i-
lal subvencionados pela União. " 

A S~cretaria do Interior, como se vê, só poderá mini trar informa-
~õ,•s 1 i rnitada~, obre esses estabelccinrnnt.os. 

A DJ rectoria Grral de Estatistica, a cargo elo i\Iini ste ri,o ela Agricul-
tura. na ultima reforma por que pa sou, ficou com os tra.balho da Di-
rcclori[t do Serviço ele Estatistica, ·na sua 4" secção, assim cl.climi taelos: 

" 4" seccão - Instrucção puJJlica e particular; bibliothecas, mu-
seus, l::teUas-artcs, cult·os religiosos, instituições ele ass·i tcncia, ele 
hen eficencia e ele previclencia. " 

Do que leio se verifica que é muito, é extraordinario o que se inclue 
Dél secçã'l ; e quanto á instrucção é muito vago e dito summariamcnte . 

Pen-o que mai · conviria qu e toda a Dircc~ori a Geral ele Estatistica e·-
tivcss ~ n1 .i\Iini sterio do Interior elo que no i\Iinisterio da Agricultura. 

O :\Iinisterio do Interior é essencialmente o i\Iinisterio das relações JJO -
Wiras internas; é ·O ü\1ini steri'o que resume e reune as Telaçõ s geraes el a 
aH.t admini stração; a elJe caberia naturalmente colher dos Estados as in-
fo ~:m açõ es qne são elo mais alto vaior governamenlal. 

Parfl. att rndrr á necessidade que me parece evidente e ,directa na:; 
quc~l"õrs de ensino, elaborei o segni1lte projecto que vai as. ignado tam-
llei11 pelos digno~ Deputa dos José Bonifaci-o, Octavi,o Mangabeira e r\ugu Lo 
de Lima . (!>' o prnjeclo . ) 

A prnpo. ição, r epresenta, senão cm si. a meclicla exaeta e propria para 
resolver a faltil de claelos estatísticos. sobre instrucção, pelo rnrnos um:1 
sr•licitar.ão ao estudo ela Ca.mara e dos competentes. 

Po rler-sc-hia. pedir, sCJh o fundatnento ele que o i\Iinisterio elo In te -
rior 1! -o ministrriCJ político, que tocla a R:epartição de Estatistica. que eslá 
a cargo do '.\Hnist·erio àa Agricultura, passasse para o i\Iini ste ri o do Int~

rior; pollor-se-hia accrrscentar uma s·ecção á Secretaria do Inte rior, cstn-
helc·cenel•O o servi ço ae cs!atistica ·de instrucção par3 esta sec~ão; poder-
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~e-hi~, emfim, fazer 'º que proponho, qne ó al) cnas alargar o serviço de 
umr. sec~ão exis.tcnte, coml)letar a organiza~ão do 0i1Iinlster-io do Interior 
e as'irn conseguir os dados e os elem c•ntos que são tão necessarios. 

O pr.:i .i ecto me parece que assim desde já se jus.tifica ·sufficientemente. 
D1 vo, cntrelanto, dizer que elle nada ma:is é elo qºue uma có1)ia em 

rosi:.mo do qnc s::i faz na Amcrica do Nol'te. Tem por si a sancção e a ex-
J)eriencia •la grande e progressiva nação. 

Dcs·cle •1867 existe errado na Amcriea cl,o Norte o qlie é chamado nesta 
"vzria" t1o Jornal elo C:ommercio de fürrc~oria ele Educação elo Del)arta-
mcnto do Interior dos Estados, Unidos. E' o "Bureau of Educalion". Este 
"Burrau" forneee to,do8 os· annos, ao Congresso Fe·deral, um rclatorio a~

sigrn1do pelo sru director, o "Com mi ·sioner of educa:tion", minucioso e 
alrnnclanlr ele d:1Jos, não só ~obre toda a ins.trucção na America do Norte 
com·J de mundo inteiro. 

E' o relatorio trabalho de uma impressão mftgnifica, cm pal)el sJ-
berbo 'L onde as informações e os dados são tão abundantes qua11lo claros 
e minueiosos . 

l\ãü quiz propôr o que se faz na America ·do Norte, is.to ó, que tives-
scmn estati tica ·da instrucção não só do Brasil, como do res~o elo mundo, 
e limitei a proposiçã.o á instrucção publica. 

Os rlaclos colhidos vão mo trar o gráo ,d.o nosso adianíamcnLo quanto 
á instrucção, servirão para o conhecimento elas nos .. as cousa. cm toda 
a vasliuão do paiz; serão, dest'ar1e, mais. um laoo fcde-rativo, e tantos não 
~ão , que os não aproveitemos se os imdcrmos crear. 

Servirão ais informações para comparnr com o que no cxlrangeiro se 
fa7., o que nos poderá proporcionar lições proveHosas; ainda a ceitica que 
o 0:xlra,ngciTo faç.a rnbre o que nós estamos praticand.o nos trará vantagem 
wbre a inslrucção e sobre o Brasil cm geral. 

ScrYirão mai~. pela correlação dos factos sociacs, que t,oclos se atam 
na, lei d·i cvolu~ão, para ~ubsidios de muitos problemas de ordem adrni-
nislra1iva e politica. 

Jemos, Sr. Presidente, multiplicado intervenções de toda a natureza, 
inlnvençiics na ordem cconornica, no commerci o e na industria: a União 
intorvé·m alé nos Estados para dar a educação profi.s·sional, intervém en-
sinn~1 elo as artes uteis e nnn.uaes; intervém para a agricultura e até para 
r0gular e ensinu a pesca .. . Esta intervenção é negada, cnlretanto, parn 
a União em relação á instrucção su1rnrior e á instrucção secundaria. A lei 
elo ensino supnrior e fun damental parrne que, cm sua ultima conclusão, 
e.1trcg~ esse ensino á mais ab. olut-a liherfad·e individual . 

.._ahimos ela , iluação, que vinha existindo, da ·:.\Ionarchia, da centraliza-
ção elo ensinn, e entramos na coml)lEta clesofficializaç,ão . 

Precisamos saber se essa lei t0m ele conti·nuar, qual a influencia d:i. 
reforma nos Estados, precisamos ~.aber das SLtas conscqucncias no paiz. 

Não podemos lL var a execução dessa lei até ao ponto de, aompleta-
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mente, al1andonarmo a instruccão a si propria, sem ao meuo lermos in-
formaçõe:; e estatisticas . 

i\~ America do :'lorte a instrucção, pelo mrnos como e tati tica e como 
fisc,üizac5:o suprrioe ·da União, não está abandonada inteiramente a si 
me ·ma . Os .\mcrlcanos vcl-am sobre o que cll.arnarn de sy tema educaciJ-
nal americano. 

Sobre 1E•ste sy tema 1e·duoocional, informa a estatística, to-dos os annos 
publica.da no "Bu.rnau ", 1:cm-se •assim conhecimento amplo e pe1rfeito do 
moae por que a r\merica do Norte educa os seus cidadãos . 

Na Amerioa d.o Norte, ve.rif1co, nos rclatorios d·o "Bµreau" de 1910 e 
1911, •e em •ou.trais puJ)licaçõtes, tendmcia para a Cld1'tralização do ensino que 
uns qunem limit·a-do apenas á cstatistica e á fi scalização e outros esten-
dem mais acleil'nte. S(}ja como fôr, o conJ10cimento do modo por que o 
ensino sup-erio-r, func1a1111 eintal e ·primari-o vac sieindo fe'ito, '110 nosso ;paiz, os 
resultados rla lei do enslno superior e fundam ntal preci wm ser conhe-
cldoõ. dos 1rndercs puhUcos e dos concidadãos. 

E' isto •O qwe vi sa ia proposJção .que om apre mto . 
E' pos·ivel que a lei do ensino superior e sccu•1ldario possa demon tra~· 

grana.e" beneficias ; a eslf;atisbica provará. E' possivel tambcm que a esta-
Ustica pos·a fornecer elemento para ser aHerada ou moclificacla ; mas o 
que não pód e continuar, entretanto, é o abandono por completo da iostm-
cção supel'ioor, da ins-trucçã•o secundaria, el a instrucção primaria, por parte 
dos poderes pu.blioos federae ; o quie n:i.o pócle continuar lé a falta d.e ele-
mentos, ele infornnçõrs ao Ex·eculivo e ao Legislativo e ao publico. (Avo·ia-
dos.) 

Penso que a JHoposição que apresento, e que nãJo oonsigna ·augmento 
de cl•espeza, corr.esponde a uma verdadeira necessidade publica e está nas 
condições de merecer a ·approv·3ção da .Camara ·dos Deputados. (,l!fuito bem; 
mnilu bein. O orador é c111nv1·i111 entado. ) 

Fica sohre a mesa, até ulterior deliberação, o proj ecto do Sr. Thom!lz 
Delfina . 

. Q Gongresso Nacio011al decreta : 
Ar.t. 1.º Fica •o 1Gov1erno aLJ:to11iz·ac1·0 .a modificar o clecrel'.·o n. 9.186, c1e 

9 ae· Dezembro de 191L ·de mo.elo a ser mlle estabelecido o -serviço de esta-
tística da instrucção no Brnsil. 

Paragrapho unico. erão a;nnualmente 1aprcsentaclos a.o Congresso Fe-
deral, em relatorio publicad·o no· mez ele Julho, os dados sob re a instrucção 
primaria, secm1daria, supcrj,or, profis ional e estheti ca, bem como obre 
bibliothecas. mus3 u~, conferencias, viag:cns, etc .. ela União, fütaclos e Dis-
tricto Fedenal. 

Art . 2.º !Revogam- e as disposições em contrario. 
Sala das -sessões, 29 do Sebemb110 de 1913. - Th oma;:, Delphino. - José 

Bonifacio. - Oclctvio Mangab eir a. - Augusto de Lima. (*) 

(*) u ão consta o ·andamento do ,projecto. 

1 
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SESSAO DE 5 DE JUNHO DE 1914 

O Sr. Monteiro de Souza : - Sr. Presid,ente, devo confc!Ssar á 
f. a11Jc1rd que hLSitci durante alguns di as em Vi·r OCCupar a tribuna para 
apresentar um proj ecto. 

E' iiatural que eu tivesse hesitado cm vir, cm um mome·nlo dcstls, 
1ralar ele um projecto, quando todo ·o espírito publico cslá prc:;o por 
dj versos assumpt(1S. r1ue, de certo modo, abs-orv .. m toda - as attenções. 

A nossa qurstão financeira, as nossas diffcrentes crises, toelas actuanelo 
sub1,e o ospirito pu.bli00, ·absorvem-no ele tal moela que ha ele Jl'arccer 
estranho a to·do .o munelo que um elcputaclo se lembre, em tal occasião, do 
vir justificar um proj ecto. 

ti\Ias, Sr. Prcs-idente, foi muito de proposito que csc-o1hi c.;te momento 
do .plena crisie para trazer o projccto de que se trata, que, cu acredito, ele 
corto modo, vae tocar no .f1.H1:do as causas ou origens remotas elo todos (S tas 
dif ferentes crises. 

Depois, outras considerações actuaram no meu espírito, 
Em breve, e ta Casa d'cvc unir-se ao Stnado, anm elo 0onsliluir o 

Gongrc:sso . Eu desejaria que durante esse tempo ·em que o Congresso tem 
de funcci·onar para a apuração da eleição prestdencial, meu projecto 
passasse pelos tramilcs rcgimcntacs, lJClas differentes Com missões; porque, 
lermjnarh a apunção prcsjdcncial, cu virei pedir a sua d( cu são. 

Ainda outra consideração ac-tuou cm meu espírito ; é que tenelo a 
Commissão de Finanç.as rcsol vi elo J'a;i;cr u.m cstuau oos cl!t'J c rcnte~ orça -
mentos em funcção 'ela receita, entendi q11e devia, desde logo, lr azer ao seu 
conhecimento um tal projcctio, que não póde ser indif.ferentc a essa Com-
misf·ão, afim de que a Camara, si julgar neces ari-o ou -convc·niente appro-
val-o, 1enha do antemão, ele.ante de si, -certo numero de clesp zas uue ellc 
vaie ,aoaJt"reta:r, de m()do 'ª ~1ão 1ailterar 'º 1conj unbo, .qu·e é pcn:;ame:nto ela 
Commissãio estabelecer nos proj cctos de receita e dcspeza. 

Da:d·a esta li geira cxpUcac;ão, elevo ai nda dizer que, contra os meus lrn-
hitos, tra~ei do escrever as i1azões mais elevadas, no meu espírito, para 
justificar o projccto, afim de, aqui , 'ª'º azar ela tribuna e á attracção natu-
ml das idéas, não tornar uma exten são clemasiacla. a argumentação, cm um 
campo 1ão vasto, 001110 1ó .aqucllc de que vou tratar. 

,A,ssim nãio furtarei muito tempo á Gamara e deixarei ainda uma lrnrtc 
elo 'cxpccli entc para. outros collcgas que ·clrsejam tral ar de -assumpLos tRm-
bc.rn importantc·s para a Nação. 

Entremos no assnmpto. 
Pcrmitli que o menos comJJC•tentc ·elos Depulac1os br::isilci ros (não apoEa-

_rlos gerws ) venha hoje se occupar ela mai importante el as questões a cstu-
r1ar pdo Parlamento ele uma Nação civilizada - aquella que diz respeito 
ú s11a propria nacionalidade, á sua existcncia e seu futuro. E' o problema 
do qual clrpc1rclc a sorte de sua viela, isto é, sua incl cpenclcncia e seu pTo-
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~Tt ··so; a nniea e 1·erclat1cira Ol' igem da grandeza. temida e rcspeilada de 
um povo. Venllo continuar o tl'abalho jú encetado por tantos mais illustres, 
m nitos dos qLrnes ai 11da. t êm assc1 1to nestas ban ca cl·as na hora presente. Com 
tocl·o o cabedal aj untad o dia a Llia por tão esfor\ados palriolas, tl'ago otl 
meu pequeno coiltingenbe para a solu ç1io do probh ma, ha muito reclanuJa, 
porém, llão encetada ai 1u1'a. '.\'1io ha crim e mais monstt·uooo do que seria 
o de um Pal'l.ameJl'lo democrata, cuja força e Ol'igem residem no povo, 
<lci xa·r por tanto tempo ·dormir a r C>s'O lu ção do seu mais vi tal in~ercs~ sc . 

Porqu e ou democrata sincero, de convicçõe- anaig·acla~ . pol'que colloco 
-0s interes·ses d·a minha Patria acima do toda as convenie·ncias, porqu·c 
granel.e- parte da minha vida tenho passado na conviv·encia ela mociclade, é 
que uµe •abalancei a tomar encargo talvez sup erior ás minlrns força . Com 
taos prececl.entes, porém, e uma vez que alguns ·elos meus patri cios mo ·di s-
ti·n.guiram com sua confia.nça, f.azrnclo-me interi1rete das suas aspira\ões 
aq Lli, não posso deixar de •Se-ntir a mais funda magu.a, por ver que ::ttó ho.ie 
o Congresso ela Republi ca. Brasileira. ainda não tomou a serio a questão üo 
ensino publico, pa.ra ·a. cli rrusão ela luz pelo P·OVO brasileiro. 

A ig1101'a.nci.a, o a.naJphabo li smo, são a fonte ele todos os males, que, 
S·emclhantes a uma chaga cancerosa, corroem o organismo ela Rc.publica. 
procluzi·nclo todos o symptom as oon tra os quaes, impotentemente, aqni 
clamamo , quando elles se manifes tam, ora .cm um, ouro em outro, c1üs cle -
}Jartamcntos da ·activicladc naci.o nal. 

E nós, di ante dessas rnanifes laçõcs, cançamo-nos doh alclc 'cm san.al-as 
hoje, para as vermos roapparecer a.manhã, sem que nos abalancemo sória-
mcr: lc a combalcr :o mal rm sua causa primordi al, unica mcclica\ão capaz 
de restabelecer a força e a energia na viela elo paiz. 

Não são d.o hoje estas minhas palavras. Quando ·dirigi a Tnstrucção Pu-
]Jlic;; do .-\mazonas, cm rolatorio cr u:e cs~á pulllicado, tive ensejo elo mostrar 
o erro ela Republica. cm não ter closele .Jogo encarado •o problema. elo en-
si no publ ico, como fundamento das novas i-n titui ções ; ap·ontoi cxom1Jlos 
a.o mesmo erro, e com previ·são infelizmente bornada verdadeira, o tempo 
sr oncarrc~ou el e confirmar o 1ace rto das causas .a que attrihui então r atlri-
lmo -ainda agora a maioria elos no sos desastre politicos. 

Pormiltam-mc a tl'anscripçiio do lin ho s·cguinte dessa obra ligrirn, cm 
con firm ação a.o que •acabo de dizer : 

" ... Por i. so, as leis succeelc m-so; mas, meclicla . el o occa ião, parecem 
~at i sfazor -n.o momento ás necessid ades publicas, po1'érn, o mal irrompo 
"cm pre. 

São más as leis ? Consideradas cm sua naturcr.a, não ; .mJs os costu-
rne.s, si·m. 

:\Iolhoraclos c.stes, transf.or1i1a rlo o ca.raclcr, ti0ela. a lri ó boa. Quer-se 
uma prova ? Demol-a. 

Eis ahi a · 1ci oleHoral, ha. pouco promulgacht. Virá, por acaso, salisfa-
zcr {1. n.'ca s ~i rl a cl es do povo hrnsilriro? Garantirá· a voni·rirle naci onal o 
della sahirá a relicidacle do paiz ? 
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Assim devia cr, pois que cm uma democracia constitucional é e.sla. 
uma dais prirnordiaes, é ba ica do sy:rtcma ; mas o futuro proximo oncal'-
rcgm·-sc-ha de responder por nós, cm apoio da no sa thcse. 

Q,; nilS$OS mais repu tados L gislado1·e,; a eonfecciunaram com todo o 
cuid·ado, o Parlamcm l.o 1Js ludou-•a demoradamente o estamos certos que, á 
ultima de mão, seus aulol'l·s e collahorac1ores h aviam de ter murmurado 
p:n;t sua anscicncia de patl'iolas salisfei1os: - ·· .Es1á morta a Irando! 
A'S eleições 1ag1ora •serão a gonuina expressão do querer do povo ! " 

Soja uma obra Jri1nc1 e quem a ler exclamará como seu· autores. Mas 
c.rn breve veremos '50US resultados. 

Póde ser gue á primeira execução consiga produzir algum allivio ao. 
corpo social, mas á s·eguuda, á terceira terá perdido todo Q seu eu arrio, o 
levantar-se-hão as vozes pedindo cousa melhor que g•aranLa aquillo mesmo 
que ·a lei vinha garant ir e garantiu á primeira applicação . " 

Isto foi escripto em 190{> . 
P·ouco de1Jois de eleHo, .em '1910, si me não eng:mo, assisti ainda aqui 

á memoravel discussão ·obro 'ª questão elo ensino publico. 
Tmtava-.-o então dos oquipar:idos, ·ele tão tri -te memoria, e dos examrs 

parccJlados, ainda cm luta com a madureza, o julguei chegado o mo-
mento do ParlamenLo toma.r a peito a que lãio do ensinu, pelo rru~ me 
apre-sei cm fomece r o contingeute da minha pouca experiencia . 

Foi en lão que escrevi as seguintes valavras, comu prefacio . do re1n-
torio que ia 1ler reimpresso : 

"Depois de '?O annos de regímen Tep ll!blicano no Brasil a que tão li.o 
ensino publioo parece .tomiar uma. feição d,e mais notavrl eviden ia, agi -
tando tc;dos .c;s p~triota.s na procura elas melhore solu ções paTa um e tat.lo 
social, cu j.os rnáu> sy.mptoma, · surgem úia a dia cada vez mais inquie-
tad<0res. 

Ha pouco, a proposito da cliscussão de um projecto mandando proro-
gar os cxa mes parcollad·os, se via como o ass urnpto desprrtou a attt enção 
da Camara dos Deputados. 

Gtande numrro ele oradore~, por muitos dias, coiu ardor nota1el, ·e 
occupou da magn1 que.!'tão e a qu asi unanimidade dcll c demonstro u que o 
problrma é por d• mais serio para aclmittir pallialivos. O que e deseja é 
algum::i. cou.a de mai - profundo. que Yá tocar no mais intimo da conscien-
cia nacional, dcspert.anrlo-lhc a for ças latente para ap roveilal-as na obra 
cfa rccon lrucção moral da PatrJa ! 

Para um regimcn politico srr uma dcrnocr·acia ni.io lh e ha. ta um rotulo, 
amte;;, o nurne só servirá ·para fazer sol.Jr rsaJ1ir rn:üs o Ctontraste com a 
-csscneia e portanto cavar .mai- fundo o descredito da ins tituição que cobrir . 

Kunca p-odnrá se r feliz urna sociedade r egid·a pPlo self goverment, si .e; 
povü não conhece •os eus deveres . 

Dahi provém a importa.ncia cruc •a.s questões de educação tomam nos 
pa izc2 m1is civili za d·os, 1neoccupanclo to rlas as classes da sociedade, mnh; 
C'ilHCialmente as cl a~scs polilica, cujas vistas se debruçam para além d() 
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momento actual. buscando para sua pa.tria um logar mais digno, mn!s 
eJi;vnclo. entre as dr.mais nações do gl.obo. 

O papel da es0ola cada vez cresCJe mai,; de valor e delicaueza rmra a 
IormaçâJo do caracter cios p·ovos e lo1l a a vez que uma nação assombra o 
mundo pelos seLLS í'eitos corno h a pou c.o aconteceu com o Joapfüo, é na escola 
que vamos encontrar a origem du phenumeno. 

Por que é um povo feliz o da. Sui ssa? •P•or que a fnglatcrra se faz 
rcs11 eilada do Universo inteiro ·? P.or que a Allcma.nha couqui sta os rner-
c.actos nJLmdia.es ? Por crue os Estados Unidos, com o mesmo tempo de e;'):is -
l:enci'a qu·e nós, alcançaram tanta preponderancia.? 

Nos . seus methodos de' educação iremos descobrir resposta ás inter-
rogaçõc·s acima. 

Bem sabe.mos quão difficil é 11ara nós a questão que se estuda, mas, 
por isso mesmo, mais {leve attrahir a nossa atttenção. bs co turncs e tra-
d-ições, o mol[lent.o historieo, a situação moral e irnlitica a que chegamos, 
o exemplo C1o.s ·demais paizes, são ou lros lanlos coefl'icientes du gramlLJ valia 
a inl'luirem na pesquiza de urna boa ·solução. 

Já não estamos .nos tcmp·os •cm que se pensava ser bastanle abri r es-
colas para. fecha.r prisões. Não ba:sta. mai s dar á e· oola o papel de instruir, 
ella tem que formar homens - na accepção mode·rna mais completa ela 
palavra e para o 0stad.o ela nos·sa soci·ecladc muito h :i.. que raz·rr cm tal 
so11 ti d0. 

A esco1a moderna (sob ·a designação a.e escola q11 oromos abranger t.odo 
o conjm1cto ·elo ensino) deve ter como principal io tnito implantar no fundo 
da. vontade, no mais intimo da consc1encia de ca.cla individuo o principio 
subj ectivü de obedicncia a,o de ver. 

Com ·Os dac1os superiores da razão e ela conscicncia, com o auxilio que 
a historia e ·as scie·n.cias no.s fo rnecem e com oln ervação da socinda-cle actu-al 
a ·escola t.em o clelicaeJ.o, grandioso mas difficil pa1)el de estahelc·cer quaes 
devem ser os nossos deveres, de .accôrdo com o l)füÜ·O de civilização e 
condições pa J'ticulares cm que no. achamos ... 

. . . Não é. porlanlo, tarefa de somenos vali.a, o es tudo ele tão com-
plexa questão. 

P.or i so, nenhum auxilio, nenhum material, por mais insignificante que 
pareça, ·deve ser desprezarlo pe-los investigadores mu nidos de boa vontade, 
impulsio0nados pelo patrioti smo." 

1.'io anno 'findo, fez-se 11111 movimento sympathico, proj cd'03 foram apre-
sentados, espiritos brilhantes sic manifestaram, oomo foswm os nobres 
colll'gas e mens 11rezados amigos Srs. Deputa rlos :.\Iangab' im, Joosé Bonifac'0 
Felix ·Pac!1()CO, l\Iiguel ·Calmon , A ngu·sto rlc Lima, etc .. qne tão valioso con-
curso tro uxeraJU para a questão, e cujos discursos e pareoeres poderão ser 
lidos com prazer 1 or tod·os quantos se occupcm rlo assumpto. Chegámos, 
~ntretanto, ao fjrn do an no, ,(' naela mais se fez ; continnámos no mesmo pé. 

Eis porque me apresento a reviver a questão, tomanclo-a. no pont·o em 
que stá, não vos cnnçanC1o oorn argumentação já molhormcn!'c clesen-
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vol vi·da por llh us distinclos colleg~as , e que consta rlos .-t 1111acs dcsl::t Ca::;:i. 
A1rnnas algumas g1e.neral idacles apresenta r i, para entrar na leitura do mru 
1raba'1h u . 

. \ rcvolui,:fro trium1ili an lc ele -t;::, dr Nornmbro de 188ü, não enc1mtrou 
de certo cliffieuldades para achar caib , ças que orgaqiza·s:;em as novas leis, 
compalivcis com o Tegime11 clcmocratico ele que se pretendi·a dotar o lJOi10 
lJrnsileiro ; lambem niw foi clifficil e•nconlrar unu pleiadc ele espil'itos ·!:i-
clarccielos, que na Con tilu intc Republica.na, presidi ram á elaboração lo 
nosso estatulo fundamPntaJ, a Conslit11ição de 2-l: de Fevereiro ele ! SOL, 
l'Prclacleiro rnonumenl O ele doutrinas clemocl'aticas ; mas, com pczar O ,.,go, 
ainda não se cogil·ou ·de formar o JlOVO brnúleiro para o cumprimento de.ssa 
Constituição, não se tratou de .rep·ublica:nizar a Naçãü. A democracia ex iste 
nas nossas leis escri.pta.s . As maiol'es conquis~as democra licas estão exara.-
das em nos•Süs codigos ; mas onde está esse p·ovo clemocratico para C\'.e-
cutal-as ? Onde ·Os que têm de zelar pela sua applicação, afim de qne o 
,Jespotismo si não emJrncc nas dobras das novas institu ições liberaes ? 

Não . erão rle cer to esses J 8 ou 20 milhões de ;i,nalphabetos, cm que 
podemos avaliar uma parl e da população brasileira, que irão cumpl'ir e 
fazer cumprir todos os direitos •e· devere · clrcorren tcs elo suffragio uni-
versal. Isto, sup1)o ndo que a nossa pop ulação analphabct.a não passe 1le 
80 ºJº. Os clcma.is cinco milhões, que sabem ler e escreve r, r0smagados por 
aqucllc numero, p·ouco j)'Ü(licm fazer . Arraslados pcJ.o meio, a todo ·O instante 
sentirão seus passos lolhiclos, e em vão ·se debaterão para tirar proveito 
dos principias in,:criptos na Lei jfagna . P.or mai0s que se esforce essa mino-
ria ha de encon trar . emp1ie embaraç.o cm uma Nação cm que ha 801 º[º rlc 
intliffcrcntcs, ignora ntes. 

A essa grande massa ha d.e ser necessariamente indifferenle a sorte 
de sua Patria, püis que suas cogitações não poderão ultrapa.ssar muito os 
inslinclos individuaes mais imperiosos. Para intrressal -a. força é arran al-a 
ela.; treva:; e incutir :i Nação inteira ideacs ·poderosos, que lhe dêem vigor 
e energia. 

Toda nac:onalidade, par.a progrc-clir, prcci. a t•cr aspiracõcs geandiosas, 
para onde convir.iam Indas as suas acções soc iacs. Ellas devem e;:tar vil'idas 
e ardenti•s na alma cl.::1s multidões e no fund·o do coração el e ;:cus filhos. 
Todos os actos ele seu: govemos, como os ·da menor pareirlla colle til'a ela 
"ocieclarlc. como os ele cacla individuo tomado isoladamenlr, elevem 1ender 
para esse fim. 

N.otemos o qu.e rn passa ·OU se lJ.~s.,:ou, hoje ou hon~em, aqui, alli. Um 
pequeno golpe de vista. mesmo ligeiro. nos mostra a· linhas mai·s salirntes 
llo que ,:e dá nas µ:ran rhs n:ições do g-lobo. Todas têm tid·o seu ideal agindo 
accidcntal .ou p1ermanen lcmcnte. bem alara e pate111te, oomo o modul o da 
su.a exi slencia, e.orno symholo sol icitando a todos os momentos as energias 
d.: tocla s as 5Uas partr s componentes, desde as mais insignif'icanl rs ;i,ló os 
gramlrn corpos elirigcn tcs. 
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_-\ França, arm ada e rejuvenescida com acl miravd ardor, é l11JJC um 
do· mai · Iodes esteios da paz européa, sem dei.'l'.a r lle lado -0 sonho d ,t 
r1•vanche vingadora da débacle àe 10, com a qual a sua r; 1•al pensou 1.cl-a 
an niquilado para sempre, ou pe1'o m~nu-s para muitos seculos . 

. -\ Jn g1atena, essa colossal naçâ!o, .~alma e prevideu te, de lc11lura ·do 
maior e mais p o clero~o imperio elo mundo civilizado, cio;a cio seu papel de 
arbit110 elos dc ;tinos da terra, tudo Jaz para rnanler o ;;.e u imperi o e o lngar 
que co11c1uistou. ln co llte. tavelrnente dorninn a tena , pelo commerci-o r. pela 
sabedoria da sua politica . 

. -\ .-\llemanha. de pois elo jugo ele .'\ apoleão, renasce em um surto adm i-
ravel, e pela .s ua mocidade vibra.ntc ele patr iol ismo crca nma nova palri:1 
unida ·C rorte, moslrancl.o ao mundo em 1810, qu e tambem rle::cjava. üomiuar. 

'V enced ora, dilalam-se os seus des·ejos : clahi esse admira vcl espi·rilo com-
mcrciaI e industrial com que seus Jilhos Yão pouco a pouco conquista11uo 
os mai s reconditos mercados muncliae·s, na aspiração de ·supplanlar qualquer 
c-oncune11c1 a. 

Os E Lados Un idos engrandecem-se 11 0 seu sadio patriotbmo, almejan(iO 
oh ler - lh e best vlace - no mundo. Ao principio, suas a' piracõcs i11tcrna-
cionaes uao iam além ele uma protrcçfw isoladora do N-o v·o Continc11tc 
contra .. u 1rnperi afümo ·ela s velhas nacões cnropéas ; hoje ·essas asl)iraçõe.s já 
vão mai s longe, nfta têm limites, pois que tudo é possível dcntrn elo id~nl 
que imp cll e cada Americano a Jazer ele sua pat ria o maior, o mais l>cll o, o 
mais poclcroso paiz cio muncl<o ! 

Um pe.queno paiz da .-\ sia, habitado irnr um povo mcrguHrnclo cm 
secular anarchia f.c udaL graça ú qual é humilhado, es]J<e>inh&do pelas po-
tencias avas alladora• , r ewrge ele sua mise ria moral e comprchenclc, cm 
uma visão grandiosa, o seu futuro papel na politi cn elos tempos. Com espanto 
elo Tcst-0 do univeno, cm um movimen to sem igual na hi :;toria, imprevista 
e rcpcnli1n mentc apparecc l'orte e puj ante, con quislando a hegemonia a. ia-
lica, mostrando que no Oriente o Sol ::\ a;;cen te não ~crne 1ic.nhuma potencia 
da lena . Em 50 annos aJ)Pnas o Japã o se incorpora e manlcm um dos 
primeiros J.ogares entre as na cões pócl r ru ~ a $ . 

Ao contrari o, nos alhorcs do Rec nlo p1Ssaclo, existi a uma nacão cl1ej:J. 
de bravura cavnlheirrsca, m1;; corroirln por di:;;;ençõcs intestinas. 1-' crcliclas 
o; ide::tcs que a l'izes, cm olhar para ·O:i pcrig·os ele l'óra el as l'ronLcirns. YCJU 
cm pouco o clesmernbramcnlo, vein a partilhJ matar sua inclcpenclencia e 
chego u o finis lJolomae ! 

?iào h::i. muito a!ncla vivia inrlcp·endente 11111 povo trabalhador {' sim-
ples no sul da .-\fri ca ; p.o.· to que viril e agucn id o por muil·as lula'1 , não 
n.limenrava. outro ideal que 11ive1· cru paz, corno ~1 uma nação pudesse ter 
por .as]J irnção unica .o isolamento e o rlcixaPrm-na viver ! Todos sabem ro mo 
acabou o valente povo d·o Tran svaal. 

Agora mesmo nn.o a.ssistlmos ao rclallw nll' n to elo 1 m peri o ·Crc,cr me, 
q11r. enJ'raquecid-o por cli scorrli as parl itlarias, se clcsprroccnpou ele s,e u 
JJa1}el no concert.o 1mrnd ia'1 ? 
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.i'iáo cai ceemos de mais exemplo~ . Deantc de lanlo campcõe;, prom-
ptos a Jazer a partilha cLas naçõ t fracas, deswlidas e mergulhauas na 
igi·tranci:t, os povos q1;e se sc·ntem com energias e desejam manter a sua 
indcpendencia, criam ideaes de forç a, armam-se, educam- e e conquistam 
um logar entre os pot.l.crosos. Tal é o pl!Puomeno a qL~e vamos assis tin d1J 
ne ·;e r(}surgimento da ItaHa, ela Grecia., dos BaJkans, da China ; nr.s$e 
avan~ar paulatino da Argentina, do rCl!ile, e nessa rcco11slit ui ção acccle-
ra.da da H.us ia, cuja derrota tanLa.s lições nos póde dar. 

A verdade, poi~. está patente aos olhos de quem quizer vet'. 
Qual é o id·eal !10 povo brasilcir-o, como nação int.l.ependenle, qual o 

fim ta,ngivel a de pertar QS ,sentimentos pa trioticos ou ervi r de e1o es -
treito, de cohesão entre a entidade 1Patria e seus filhos ? 

.JSão basta amar a •Patria : é preciso saber como se deve amal-a . Si 
tomassernos dent11c alguns milhares de brasileiros 'l}S que - não sáo anal-
phabetos, !)oucos responderiam, depois de algum tempo de reflexão e 
nenhum immediatamente - qurues os fins a solicitarem as nossas energias 
de povo independente. Tal ·sentimento, entretanto, devia estar na consciencia 
ele cada um, d·esde .o mais elevaiLo repres·entante da Patria ao mais humilde 
sertanej·o, do homem affcilo a todos os ramos de acti vidadc, á crianç:a 
que a1)()nas oomeça a repetir •os primeiros pbrascados cla:s idé11s incutirla.s 
pelos paes. Ao cnvez disto, a situação da .alma brasileira é ele incertezas e 
indecisões. !la muito que a sociedade .sente um mal~estar incompl'Chensivel 
para t.oa.o , .nem por isto menos real ; parece -que a Nação tactea nas 
trevas, sem orientação segura ; falta-lhe um no rte, uma ·direcção bem 
nítida. 

Em consciencia, ninguem poderá 'ílcgar a ex istencia desse mal -estar, 
que, pa1'linelo da s·ocieclacle, invade EsLados, ci dades, villas, familias e indi-
viduo ... Excusa demonstração ;aquillo que cada um póde sentiJ.' nos seus 
mom ed1tos de exa me e reflexão inLima. ·Cacla pae el e familia ha ele ter 
muita vez, no meio ela oonl.emplação el a prole, sonhado sobre a sorte dll 
seu filho s, inquirindo : "·Qual seu clc.stino ? Por que os instruo e como 
elevo eclucal-os? A juventude, nos ban cos escolares, e tu•clando a hi storia 
dos outr.os JJOVos e a pro pria dos tempos klos, ha de ter m editado, p11Lp ando 
a 1>onsciencia, vasia de iel éas alovantaela.s, sobl' o fim el os seu. esforços, 
não podendo crer que se dirijam só para um utilitarismo es treito e cgoist.a. 
l\' ó~. pofüicos, que pensamos dirigi.r, somos üS primeir.os a sentir em nós 
1tic.smos a impotenci.a cla.s nossas forças, a inanidad•e elas nos as constrncções, 
JJOis qu e de canç.am cm terreno vasio do idéa ' . 

Os governos, os que têm merecido este nome, certamente senliram a 
Ir:i!,(iielarle do perlrstc1l em que dcs(}jaram as entar sua obra administrativa. 
Creio hem que momentos houve .em que senliJ~am faltar a energia. reflexo 
vindo ela rn as a dos governados, ficando assim .estabelecida um::i. fraca ou 
má relação, vet'l1adeir·o d·esequLlibrio entre olle - G.overno - como centl'o 
inLrlligf'nle, e os goverrntdos. Outro tanto se nã.o ela ria si o Gov. rno, como 
orgiin central coord.enador, estivesse a nimado dos mesm-0s sentimentos elo-
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vado8 die cada cellula do organismo social. '.\'em ,;e diga que os gove rnos 
.b tm intencionadcos, iJJlclligcntcs. tudo lJDdem fazer , a clespeilu cJ.o alrazo ela 
.i\'ação. A séde da intelligencia, ela cun:;cjrncia e da \'o ntade no individuo, 
es tando localizada ua substancia ()inzenta do ll relno, não quer di~cr que 
só esta suJJstaJJcia presida ús leis dJ vida, mas 1;~lll a orgão e cada ccllula 
do oorpu tem ·Sua parte ar.ti v:i, pelas localizaçõ, s que alli a~ reprc entam, e 
rlu pe1·J'eiLo J'uncci·onamcnto geral de todas é que l'l"sulta ess.: pocleroso equi-
JiJJrio que faz a vida gluriosa do indi vicluo forte, são e util. Não póde, poi~ , 
haver governo f.ol'le e 11a~ão fraca, nem paiz fraco l L·r govemo forte. 

8i tudo qua.ulo eli:>se está 1rn cousciencia geral, e' verd adeiro ; povo novo 
tJLt.e sumos, tendo já tt·adi~ões clr bravura e indcpemlcncia, de valor e força 
l)i:Ll' l õutra época, pouliamo-nos á ali ura da política de lwj .' . 

Procuremo~, poi., os Temedios para cstabc'1ccer 1110 curp·O nacioual 
aquclla harmo1lia de J'uncciona me·ntn a que me referi h a puuco, lrnrmonia 
que anime tanto o Governo como t;ada urn de -cus instituidorc:L 

Sem temores, caminbemos p3ra e0ssa harmonia l'Llnccional, que póclo cs-
tauelecer na. viela d ~t Nação o ·desejo ponelcrado, per r: vcran le, tenaz e firme 
ele grand.cza e progresso para a conqui sta elo primeiro logar entre as ci vili-
zações moderna.s. Cremos um ideal co mo es ·e, deva do, e elle arra-tará 
todas as forças vivas elo paiz, imprcgnanc1o cada ser c.om a sua potencia, 
qualquer que ·seja a esphera ele sua activiciade publica ou particular. A 
consciencia ele um povo precisa ser esti mulada para Cl'Cr na sua superio-
ridade ; ·e ta crença, por si só, é um poderosíssimo Iac tor ele triumph o. 
Dosper1emos, pois, a 1wssa co11scie11cLa do 1·alol' vara a conqui sta elo lagar 
que nos ·Oompete. Não esqueçamos qu e es ta palavra - conquista - traduz 
uma ieléa que cada vez mais paira solJrc a vida elas nações. E' preci.so que 
lambem 116s não a desconheça mos, mas tomemol-a na sua expressão mais 
humanitaria . 

Não devemos quErcr para o no so })OVO a ambição elas conqui tas pela 
vi,1lcnci11 ou pela as tucia. mas pod emos animal-a como desejo ar-
dente ele successos legítimos nas obras de expans~w .pacifica, nas arl r , nas 
sciencias, no cornmercio, na producção, 1crnfim, cm todos os emp~'ehendl 

rnentos que tenham por fim o progresso moral e material elo paiz. Excluida, 
pois, a violcn()ia, de outrus mil modos se póel.e adquirir o poderio de uma. 
nação ; mas para i so 1é preciso que ca·rla um elo ·eus filhos não deixe uni 
só momento de ter dentro de si, moYenclo Lod::is fl::i stHs acçõe~, essa a;;pira-
ção patl'iotica - a grandeza de sua palria. Imaginemos qi.,.e a:;sim fos5e 
o 110sso e lado de alma. ob tal domi nio l'aul asirn10 · llrn Brasil sahi Jmente 
governado por uma 0·cração forte , audaz, equilibrad a, sabendo querer, e 
patriotica. Porven l~ura, serã·O os nossos limites naturaes aquelles que os 
tratados cli1)lomaticos nús deram ? Não, c1.c certo. 

P•t lo OccidcJJ IL\ e velo 'ul só os A11dc~ e o Hio ela Praia poclerlam 
marcar a zona da nossa. influrncia . Tucl o cru anto rsli vor aqucm, ::cndo mais 
frar,o, gravilará para .nós si formos o mais fort.c. Da mesma Iórrna qu·c ~.o 
não podem transgredir as ki" natur-acs ; ela mc~rn ::r fórrna que a l'•Jl lia 
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despl'en!lida ela arvore é por algum tempo jogu-cte ·elo Ycnto cruc a afastfl dfl 
tena, mas pela s leis ela gravidade é fatal ;a sua cruécla, as kis ela politi ca. 
acabam submetl.c nclo ao clomi1üo elos mais fortes os povos frac os . 

Doi x:cmos a .fanta~i a 'º pensemos na verclacle ·cl css:i lei ; e.soolhamo - o 
papel. ·.Nosso passado brada para as gerações ele hoj e e nos mostra o ca-
minh11 a tomar; s.cjai11 03 Jortes ! Asscnbemos com firmeza e pel'sevcran çfl 
essa força inclcstructivcl que, semelhante ·á ela gravidarle do c·entrn ela terra , 
tem de chamar irnra nossa influencia grande 1rnrte elos ])'Ovos crne nos 
cercam. 

Para a paz ·do Continen te. o B raoil precisa as:;ignalar ele morlo patente 
e r eal a sua fortaleza na Amarica elo .Sul. Oollocaclo.s geographicamcntc na 
irnrte mais saliente ela porção meridiolllü do Nov.o ·Continente, -0 nossó clcs -
lino social ficou hem pabentearlo : s·omos a vanguarda ela lilJercladc sul-
americana. O nosso papel ha ele ser ü d.e arbitro da irnlitica nesta parte 
<ln mundo. üomo sentinella avançada d.os altos interesses elos povos la.tino-
americanos, cum1Jrc-no ser desses povos o escudo poclerosü contra o imp•c-
riali smo europeu, e contrabalançar a expansão anglo-sax.onia. 

Oomo novos rebentos crue .sümos de uma raça, trazemos grande força 
vital para perpetuar as tradições dessa raça latina, essa que tão hellas 
paginas tem escripto na hist9ri:1 ela humanidade, com s,eu espirita cava-
lheiresco, altruistico e cheio ele ideae . Apoiados pela força ela nossa pri-
mavera, preci.sarnos an tepôr ao utilitarismo ·cl:os tempos prc. 1entes um pouco 
elos iclcacs altruistiDos que herdámos, clefenclenclo a viela das nações vi,;i-
nhas, pl'otcgenclo suas liherclacles, estabeleoendo o necessario equilib1io para 
a paz e grandeza ela America. 

Si ta-1 é ·O nosso papel, si ·queremos d fi cazm enl"e aifirmar a nossa 
existencia de J)aiz moderno •e pütencia que o -destino ,nos deixa antever, urge 
crue no; ponhamos com todo o ardor em acção. Accorclemos elo torpoi· c·om 
que a politicag,em csteriL 1acanha c •sem horizonte tem aclmmecido as C!l'.)r-
gias ·do paiz. Cremos •a .grandiosa politica cl,CJs grandes 1cl:caes ! 

Chegámos a um ponto do caminho cm cru e, ou avanç.a.remos resoluta-
mente, •ou seremos atropelados sem pieda·de . Para ava,nçarmos, só nos 
basta querer começar uma vida nova, esqueoenclo, como sonho máo, os 
dias pcrcliclos. E' pela educação qu e elevemos prin ipiar. Ella, como fada 
hem 1';1r.cJa, tran:;f.orrnaní cm realidade to clos os nos:>os sonl1os. Principiemos 
JJOI' fawr a luz por toda a parte, eduqu1cmos a i'i ação para o se u dc:;tino 
11odero;o e nohrr . 

De certo não me será preciso muit'O para pintar o cslaclo em que nos 
nos encontramos e a falta qu e nos faz a inslrucção, a educação d·c povo, 
para 1.omarmos o rum o qu e o destino nos a1rnnta. Nã:o precisa rei deter-me 
nesLe assumplo, "fallando para o Parlamento Beasilciro. 

Alguns p,ontos, tocados a ·esmo, como os píncaros ele uma cordilheira, 
vistos muito ao longe, fazem an tever a natureza elo terreno que se não 
vê, ,nos c1i pensarão ele longa •enumeração . Que explicação poderá ter essa 
sombria epOJJéa, l raçada JJC}os desgraçados hcrúes clcs'e monstruoso pesa-
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del1o, crue cluranl e algum lempo, annos atrás, tanto incruietou a Naçã o, ele 
olhos voltados parn Canudos ? 

Po1· crue, de tempos cm tem1rns, com frecruencia incruietadora, surgem, 
talando rs ser tõe s, clcsper lando tr.i ste celebridade, ess·es l>Cl1li-.de u!l·.s serta-
ne,iuô, elevados pela pobreza i·ntellrctual ambiente •á cat·cgol'ia de seres J'an-
tasticos, arrastan.clo milhares e milhares de homens ·e mulheres, velhos, 
moços e creanças, ora se chamando Antonio Silvino, ora Jos1é '.\faria, ora 
Anroni·o Dó. e com tantos outl'Os nomes, ·crue: á beira das coivaws a tradição 
tem per}J'ctnaclo irnr todos os sertões brasileiros ? 

Pois não medra com tanto viço ü despotismo elas ·Oligarchia: ele cima 
para baixo, ou. de 1lJ aixo ·para <:ima, con10 crueiram coasidcrnr, -onde q:uor 
crue se vislumbre um aggregaclo político, nas cida·des, ou nas villas e po-
voados ? 

E 1não anelamos nós, políticos, legisladores, publicistas e pensadores., 
comi SysiJJhos cl r, nova cspecie, a inventar leis, lmscanclo a verdade elci-
lo·ral, para logo depois con re ssar a rmpote11cia. dos nossos esforços, recomc-
ça.ncfo a ta11efa ? 

De onrle procede a pratica cleturp a:cla entre nó , cl.e sa concruista human::i 
da igualclacle ·do to clos perante a lei, transformada esta cm llan·os ele face 
alegre e protcc~or,a para ·os poc1erosos, e ele carranca impiedosa para os 
pobres clesprotegkJ.os ? 

.Qual ·ele nós já não tem sentido ·angusti as ao pensar na segurança ela 
Patria e não clama pela moclmna organização elas nossas forçais armallas, 
sem crue v.eja todas a·s suas cogitaçõ·cs esbarr::irem rleante de urna muralha 
impeo.etravel, intransponivel ? 

Por acaso não vemos a inefficacia elos pod•eres publioos, eleante ela 
rotina .e cLa. indolencia com cruc se vae arrastando a nossa industria agrlcola 
e pastoril, servic'Lo por braços frouxos ie ·dirigi ela por vontad.es atrazauas ? 

De onde se gera a pobreza elo paiz, dia a ·dia açambarcacl·o por crises 
c::icla v·ez mais aprofonclaclas e esgotadora.s .ela ricrueza nacional ? 

Que é isso tudo, crue são tantos ·Outws máas phe11:01nenos crue depau-
peram a n-ossa Patria? 

Não são mais Cflte expressões, estigma.s ou symptomas ele um só mal, 
ele uma causa bem palpavel : a ignoran cia, o (IJnalplúab et'ismo. 

Não nos detenhamos, poi·s, cleante elo CJlW e-tá na scicn cia de cada 
um elos crue me ouv.rm; não é a clescripção do mal, já conhcci·do, cru e me 
mov1e. M1eu intuHo é vir trazer meu fraoo .auxilio para a acceitação cLo 
remedi·o, de ha muito apregoado por outros crue me precederam. Poucos 
são o~ homens ele rcsponsabilielaele moral '°'º paiz a terem duvi.das sobre o 
noss<0 magno e principal problmna naeionaJ, mas hesitam cJ.can l1e da formnla 
pela CJUal deve s·er o reme·cli-o administrado. Por verdadeiras nuga.s uns, _ 
por principios sem cabimento outr.os, continuamos de braços cruza d.os. 

N.e.n.huma razão ele peso poclem invocar acrueUC' CJLW negam o clevcr 
ela adrnini str.a ~iio nacional se immiscuir nas questões elo ensino dementar. 
Ao con trario, tudo cruanto acabei ele expor nos mostra que acrnelle crue sup.er-
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inliende clircclamente a sob erania naci·ona1 compete eada vez mai zelar pela 
eultur:i. geral elas ma5sas populares. Nos dias cl boje o dever elementar ela 
administração publica lhe impõe cs. a tarefa valiosa, em Vt z ele abandonal-a 
sómente ao d'Olninio privado ou ao:; ctlidaclo:; regiona•es. Pelo menos iuna 
direcção geral eleve .c.star sob sua acr,iio para e::timular aquj, suppl'ir alli, e, 
fi nalm,ntc, poder com efficacia ol>ler a unidade d·e a pirac:ão que ·deve en-
caminhar a Patria para a sua política mundial. 

:\lesmo as nações mais resp.eiladora~ do individualismo e que levJm a 
nm alto gráo o acatamento á liberdade individual, hoje vollam a t m3r 
interesse dirccl o e se imrniscuem na instrucçi'io c1o povo. Bem comprehrn-
clcm Pllas qur sua gTarnJ.rza não poderia exi:oli1· ;;cm uma forte e -real cultura 
elas massas populares qu•2 as formam . 

Não é uma élite ele sabias que faz a fo r taleza das nações, mas a grrntlo 
mas ·a ano nym;:, a massa que lavra n , campos, qwe trab :iJha na:; ·officinas, 
que propaga a riqueza pelo commercio e navegação, que .educa as novas 
ge1'<ações estabdccencl:o um nexo entre ·O pa.:;sado e o futuro, etc. 

Si outr'ora, •cm uma idade já .e,quccida irnla vertigem dos dias ele 
hüj(', a Yida podia prescindir, sem grande alteração, do uma boa instrucção 
p3ra a generalidade elo povo, pois que a tradição exercia pa1rnl notaYel nas 
indus lria ·, nos officios, no commercio, etc. ; hoje, com o accel.erado pro-
grosso em qno cada tli:t 1n0Yos apericiçoarncnlos se introduzem nas rnachi-
nas, nos tran portes, nas communicaçõe,, e.m que novas descobertas vêm 
auxiliar a pro d ucção do trabalho h umano, ,ó preciso que .os agricultores, 
crü.tdor· . .. operarios, :J.Ttistas, emfim, tocl-Os quantos constituem essa grfl'ndo 
massa chamada. "p'Ovo", e tejam educados para se utilil1a1,em elos meios 
que o progP, sso lhes põe ao alcance e, a;;;;im, augmentarem o pa.trirnonio 
moral e material do paiz. E' cJ.aro que a e to n5.o· mai. é licito se closin-
ter.essar da cultura de seu povo. Attin.gc as raias de nm crime monstruoso 
o desinteresse elo assumpto, por uma questão de doutrina, ou pm uma 
rcstricta interiirelação da lei, lei que seria ca:eluca por estar fóra do seu 
tempo . 

. Então, C]lH' lr i seria .esta, fr ia, inerte, sem ela·sticidade capaz do acom-
panhar o progresso e desenvolvimento do 11aiz? Essa lei de comprc~são 
elo JJ110gresso não é lei ; a ação p1ssa por cima della; o a despeito dclla, 
porque um povo não pócle deter sua marcha de engran rlecimenfo por algu-
mas formulas archaicas, que não traduzem o scnl ir df~s energias nacionaes. 

Porventura, o, partidos com poder ,iá se dctivernm rlc311lo ele so11hi::1-
mas com que alaqi;aram as malhas rla lri para rlrix:n pa ssar os iI1tc11 s:;os 
propri·os ? Por que não ha de a. ~ação interpretar lihcralrnentc a. lei para 
a sua segurança. vida e progresso ? Os governos, tão po leros'Os entre nó'i, 
não deviam hesitar doante elos intcrc~·~C5 ·nacionars, porque seu proprio 
caminho ficará aplainado. De facto, dar 1á genrrJli<dac1r da :\'a\ão, isto é, 
íl cada incl ;vidtw, uma educação oivica o uma instrucçã:o geral que lhe in-
cutam a irléa do rlcver e a nccessaria rnsponsabilida.cle de seu papel social, 
é, faciliLar a tarefa elos governo:; . . \ razão ó simples: o ideal ele um povo 
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bem governé!Jdo lé aquelle em que -0s governos tenham o menos possível 
que governar. 

Si o regímen politi-co que adoptámos tem o desej.o sincie'l.'o de encami-
nhar 8= p,atria para a grandeza, não deve adiar ma.is esta questão. Sem eS'pa-
lhar a luz por toda a parte, teremos semprn susp1cnso i)Qr sobre nós o ·be-
mor de que uma audacia individualizada suTja repentinamente e deante do 
atonismo de todos grite: "Eu mostra·rei o caminho ·da felicidade 1 Segue-
Il1'e !" e com elle oorra a Nação para ·O desconhecido, suppond.o-se no bom 
caminho. E todos sabem que não é esta uma hypothese impossível. 

iO mais rudimentar in tincto de c.onserva\ão •está, p·ois, a mostrar-nos, 
a 1nós, 'l'epuJ)licanos de convicção, qual é o dever 1da. RcpuJfüca. Nada nos 
obriga a man~er ~s .tradiçõe<o ·da Monarchia na. materia. Esta tlra '.1ogica no 
seu ponto d1e vista ; nós e tamos em contradição com 'O r egímen e c.om o 
espírito da época. Este deslocou a funcção do Estado na questão do ensino ; 
-0utr'ora, quand·o as nações eram sómente governadas pela ari "bocra.cia, o 
ensino se dirigia de preferencia á aristocracia intellectual, f.ormava~sie a 
élite ·p[}lü ,cmsino sup eTiiOl', de que o Estado se apoderava. O individuo cTa 
tomado já mn um alto gráo de selecção. 

O poder, pürém, iSe transmud-0u para as grandes massas, a democracia 
instituiu -0 povo to.do, sem distincção de d&sses, para migem .dos poderes 
nac101n.aes . 'Ü suffragio universal Cl'e.ou o dever inilludivel paM o Estado, 
de ·dar ao IJOViO a cultura necessaria ao desem])erlho de 1,;eu elevado papel. 

A .Constituição de 24 de Fevereiro, ainda que tacteando 1entre a tradição 
e .as responsabHidades ·do futuro, deixou exarado o principio vago, geral do 
art. 35, § 2º, dentro .do qual pódi 1a União '<l!gir com 0effiioaci1a e •em limites. 

1Por vago nn smo é qll'e •o dispositivo tem a elasticidade conveniente para 
que ·a Nação, pela sua mais elevada administração, possa ·wncorrer com 
as locaes, ou animal-as, forncc.endo-Ihes mode1os ou aoonselhando-as e, por 
fim, estabelecendo uma unidade de acçõ·es no sentido de crem· as grandes 
aspirações nacionaes. 

E' calcado neste molde e visando os fins al•evantados a que alludi an-
tcrinrmente, -o tSeguinte proj•e cto que •organizei : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.º Para os fins da primeira parte do n. 2 do art. 35 da Constituição 

Federal, lé cr.eaida .a - Rcp·artição Geral d·e Ensino Puiblioo e Educação 
Nacional - com ·séde no Districto F·eder.al e Delegacias em cada uma das 
capitaes dos !Estados. 

Art. 2.º 'Esta repartição terá por fim estudar e levar a .effeito o d!es-
~mvol vimento da .educação nacional. para o que occupar-se-ha princip:il-
·-·ente d·e : 

a ) .colligir esba;l;isticas e d·ocumentos mostrando as condições e o IJTO-
grc>so da educação no Districto Federal e nos E tados da Republica.; 

b) •divulgar iinformações rela:tivas á o~·ganizaçã:o e funccionamento 
das .escolas ·e systemas esc.olares, bem e.orno os mcthpdos de ·ensino, quer 
da Repuiblica, quer de p:ajzes cstrangeims, d•e modo a pcrmittir ao povo 
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bra ileiro 'º e tabelecimento de ~r lema efficienles na u:.i educação na-
cional ; 

e) informar annualmonte o Oongres·o, por m eio de minucioso rela-
lorio, do re ultado das ua inve tigações e trabalhos, liem como uas medi-
das que julgue necc ar'ias para servir a cau. a da educação e aos fins para 
que foi creada, a repartição ; 

d ) publicar boletins m eu aes ou qui11zenaes, relalorios especiaes, me-
morias, ct<:., que fornecerá gratuita e ·obrigatfüiamenle a todos o. profe so-
res publico da Republica e ás pe oa· que os olicitarem, bem como for-
necer por escripto as in f.ormações qu·~ lhe forem ]JCdidas pelos es~abcleei

mentos de ensino do paiz i 
e) manter uma bibliotheca publica ,de educação e ensino na éde da 

repartição, e outra instructiva na séde de caua uma ele suas ibelegacias, a 
cargü do r.espectivo delegado, que será o bibliothccario ; 

/') manter um ,estabelecimento, externato de •ensino primario, modelo, 
para cada sex-o, nas capitae;; dos E tado que 'º solicitarem, devendo o 
enstno desses estabelecimentos abranger uma instrucção geral intli pen a-
vel a todas as profissões da vida e ao ,exercici.o e cumprimento dos deveres 
impostos aos cidadãos da nossa patria, a começar pelo fa1,dim da Infancia. 
e oom 'O numero •doe profcs ores nece sarios e compatíveis com a dotação 
orçamentaria ; 

g) ,quando houver fundo , ufficiente, ou quando os E·stados quizerem 
occorrer ás respectivas despeza , crear estabelecimento semelhantes ao. da 
lenta f na cidades mais populo a do interior do Eslaclos, afim tle ervi-
rem de modelo aos institutos • tadoaes, municipae ou particulares, de-
vendo aproveitar no magi teri·o de tas escolas, como nns da lettra f, nor-
maHstas cl:o resp,ectivos Estados ou de outros, onde a. instrucção se haja. 
mai notoriamente desenvolvid·o. 

li ) cr.car e cu tear escolas normaes no fü;Lados que as não poss uam 
ou não possam mantel-as nas condiçõe·s julgada- efficazes pela Repartição 
Gnal ,elo Ensino; 

i) manter annexas aos e tabelecimen tos <la lettra g pequena biblio-
1hecas de e colhido livros mais utei e algrnr deleitante , a, quae seTão 
franqueadas fóra elas horas escolare , a quantos desejarem, ficando cada 
uma des~as sob a dil'ecção de um elos professores, de ignado pela rlele-
gacia respectiva; 

j) incumbir-se de contratar, por conta dos E lados, 2\Iunicipalidn,de , 
as ociúções instructivas ou e tabelecimento particularc.s ele ensino, que o. 
solicitarem, professores ou ·e~pecialistas para -0s respectivos .magiste1·ios, 
qi;er no extrangeiro, quer dentro do paiz, em onus algum para a Unmo. 

Art. 3. º A repartição erá admini trada por um Director Geral, um 
Vicc-Director e tantos funcciünari•os auxiliares quanlo.s forem necessario· 
na regulamentação da presente lei ou crea:do posteriornrnnte pelo Con-
gresso. 
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§ l . º O Dircclor Geral será de livre nomeação do Prc ·idente da R.:!-
publica, dentre as 11 essoas de noloria capacidade no ass umpto, e servirá 
ernquanto bem desempenhar as suas funcções; 

§ 2 . º ü Vicc-Director erá nomeado nas 1nesmas condiçõe>s elo Dirc-
cto r Geral, mas só poderá ser demitLlclo a pedido .o u depüis de proccs o 
admiui st.ratlvü cm que fique provado ser prejudicial ao erviço publico. 

§ 3. º .Os demais funccionarios, depois do primeiro provimento, por 
occasião lla installação cle.stc serviço, ·serão nomeados em primeira instau-
cia, iior C:oncurs·o, e nas vagas superifücs por accc·s·so de antiguidade. 

Art. 4. º As delegacias estadoac , cm numero de vinte e duas, sendo 
duas para o Acre e Juruá, com séde cm Scnna uiaclurcira e Cmzeiro do 
"u:. serão regidas por um ·delegado cm -cada. uma ·cl!e nomeação elo Pr.:-
siden te lia Republica, mediante propo ta j u tificada d·o Di rector Geral, 
de-n lrt~ -0s cidadão de notoria capacidade no assumpto, residentes nas ca-
pitac,; ·dos Estados para os qu ac forem nomeados. 

Art. IJ. º :Os professores ·serão nomeados pela Dircctoria GeraJ, que 
poduá ouvir os del:egaclos estadoacs, e em seus impedimentos ser ão sub-
stiluJdos por professores -interinos, nomeados pc}os delegad<os. 

Arl. 6. º Parn occorrer ás dcspezas com 'º presente .s·erviço, fica o P0-
dcr Executivo autorizaa.o a crcar no Thesouro Federal um .cofre e pecial, 
no qual recolherá as rendas prqvenientes ·de: 

I. Doações, lcga·dos, quer ej am cm ·dinheiro quer •em bcn ele ra iz ; 
II. Dotações orçamentarias; 
JH. Procl'Ucto idos impostos espccia.cs ·de que tratam os artigo 7º e 8º ; 
IV. Outns rendas crue forem crea:cla por lei. 
Arl. 7. º E' creaclo o imposto especi al de conmrno de ·100 l'éis por J ~

tro de alcool, e, prop·orcionalrncnle a.o gráo alcoornetrico, por litro de 
aguardente, ·de JJTO rlucção na-cional, continuando i•sent.o de imposto o al-
eool qu.e fôr -dcsnaturaclo, por se t·ornar irnpropri-o a bebidas, ele accôrcl-J . 
coin as instrucçõcs c.stabelecidas pelo :.\iinisteri•o ela Fazenda. 

•Paragmpho unico . Será restitui ela aos procluctor-es a clifferença. do 
cnsto do alcool desnaturado, desde que atisfaça as exlgencias r.egula-
mcntares. 

Art. 8. 0 Dez por cento dos imposbo3 de consumo obre fumo, bebi-das, 
Cintas de jogar, vinho ·extrangeirn e loteria pertencerã·o ao cofre e pecial 
crcaclo por esta lei. 

A rt. g. º A regulamentação da presente lei será submettida á appro-
vação do 1Congres30 e -considerar-s·e-ha approvacla se, no praz,o ·de 60: dias, 
d-epoi,; ele ·~ornar tlella conhecimento, o Poder Leg1slativo ·não der parecer 
conlrnTio a;o todo ou a qualquer ele suas partes. 

Al't. '10 . Revogam-se as disposic;ões em contrario. (' ) 
O Sr. Presi·clente me adv·erte que es tá finda a hora do expediente. 

Não me deterei no cornmentario do projecto. São intuitivas as vantagens 

( •) Nã<J consta• o an-Oacncnto 'd•o projcctlo. 
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oriundas de ama repartição como a que deliniei, e que ' tão surprehenden-
tcs resultados tem dado nos Estados Unidos. 

Pedirei, apenas, aos meus collegas e a tod(}s quantos se inter~ssam pelo 
futi.;ro da nossa nacionalidade que me·ditcm um poucio, não sobre as mi-
nhas palavras, que não têm colorido algum, mas sobre a intenção que as 
dictou, sobre as ldéa.s que tentei esboçar . Se taes palavras têm o merito 
ela verdade e do Dat riotismo, estou ceTto, farãü com que nenhum de vóo 
de1x0 d.e collaborar nessa obra meritoria . 

E' a nossa obrigação elementar . Meditem todüs e verão que é urgente 
um·i acção ·d·ecisiva. 

Precisamos Yencer todo o empecilhos, saltar por todos os obstaculos, 
de qualquer fórma que e nos CJ.eparcm, para legar á ]_}atria uma nüva ge-
ração, ard·ente do patri otismo, capaz ele manter as gloriosas tradições da 
nossa nacionalidade; uma geração cheia de bravura e capaz de dedica-
ções illimitadas. 

Este é o nosso d·ever. Srs. Deputados brasileiros, cumpramos o nosso 
d1~vcr para com a PatTia! (Muito bern; muito bem . O o?'ador é cw111p1·i-
men tado . ) 

SESSÃ:O DE 13 DE DEZfü\I1BRO (1!H5) 

O Sr. José Bonifacio : - r . •Pl'estdientc, v·C'Ilho submeitte.T á oons1de-
raç~u da ·Camara dos Deputado um requeriment·o, cuja approvação eu 
esp·ero pela confiança que tenho no elevado espírito dos meus honra-
dos r.ollegas. 

Vi so com e~se r equerimento secundar a acção altamente civica de 
devotados Brasileiros que se emp enJ1am 1numa cruzada ·de granc1e alcance 
para ·o nosso povo, para os ·destinos do nosso paiz, para a boa e acertada 
execução elo regimen representativo, para a estabilidad-c e grandeza das 
instituições republicanas . 

iEn. Abril do anno que está a terminar, na data em que se comme-
mor;.;, a incompetencia e s·e pre tam homenagens a Tiradentes, um gr upo 
de republicano.s, sob a dirncção do i.\fajor Raymundo Seidl, combin·ara um 
movimento vigoroso e tenaz contra a ignorancia, fundando, sob os m.ais 
&ll!madores auspicias e mercci·dos applausos, a Liga Brasileira Contra o 
:\ nalphabetismo . 

ou fim .não é sómente patriotico e civico . Eu o considero tambem 
albmente bemclito e humanitario . A sua realização trará para a no.&sa 
ópoc ~i as mais brilhantes conquistas, porque, ·espancando as treva que en-
volvem o nosso povo, dar-lhe-ha força de vontade, •energia civica, caractC!' 
firme ·e capaz de affrontar -e vencer fodas as vicissitude·s da vida. 

Aqui tenho em mãos :os -estatutos da Liga Brasileira Contr.a o Anal-
pha~rnti&mo, de cujo artigo segundo consta o s•eguinte : "ü f1rn da asso-
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ciaçãn ré combater o analphabetismo no Brasil e se esforçar para que, 110 
cornmemorar o primeiro centenario da ua independencia politica, possa a 
Nação Bra.sileira proclamar livres do analphabetismo as suas cidades e 
vi.llas. 

iEsse movim ento, Sr. Presi dente, inicia·do com tão justo entlrnsiasmo no 
Clu~ i\filitar desta ciclo.de, teve larga repercussão .em diversos p·onto do 
paiz. 

Dentre 0ut't·os, l'~cordo-me ele que na cidade de minha residencia, Bar-
bacena, por imciativa. rlo illustre Gommandante d!o iC0Hegi<0 Militar, o Co-
ronel Espirldião Rosas, effectuou-se logo brilhante reunião em que ficou 
deliberada :i. fundação da Liga Barbacenense, com :estatutos modelados pe-
los ·d,1 Uga Brasilei ra. 

Uma e outra tiveram ::i. sua installação solemne a 7 de Setembro, fi-
cando as~im ligaC.o, como dizem os e tatutos, á memoravel data da no SJ 
iuclependcncia política o fac~o do apparecimento cl•e urna as ociação, cujo 
objectivo é jnstamcnte completar o movimento civilizador iniciado a 7 de 
'PterrJn"o ·de '1822. 

Accentuarei desta tribuna, Sr. PrcsiMnte, que o Congresso Nacioml 
1cm ·o clcver ele secund::i.r o movimento ·dessas a süciaçõ·es, animandü-as 
na sua pro1Jagant.la, e votando rnecliclais que dir·ecta e inclirectamente faci-
litem a con e.cuçã.o dos seus eleva-elos desiderata. 

Quanto eu lamento a inefiicacia dos meu e .forços nesse sentidü ! \\li-
nha. insisbcncia lJela s·olução desse pr.oblema tem si·clo constante e apezar 
elas voze~ autorizada· de outros collegas, o PGder Legi lativ·o, mesmo na 
vot[,ção ue providencias infürectas, tem sido de grande indifferença. 

Mas é precizo nunca esmorecer . E agma que surge tãG sympathioo 
mcvimrnto, clou-lhe c-Om sincero jubilo repercussão no seio do Congre so, 
1 rovocando a sua acção, que certamente se fará sentir cm proveito da 
e;rande causa, a que estilo ligados outros tantos problemas sociae·s . 

Sr. Presiclenle, minha opinião é por dem ais conhecida neS'~e a um-
pto. Por eJla tenho 4nsistido ·e no parecer de 7 de Julho de 1912, puJllicado 
nu volume 2• dos Pareceres € Projectos elos Documentos Parlamentares, 
estudei longamente a questão sob o aspecto de sua constitucionaliclacle, 
lla com11~tencia da União para cuidar do ensino primario, da instrucção 
elementar. 

Ahi eu escrevi: "-o ensino primario reclama os cuidado da União, pré-
ci za ·do·s carinhos legislativos, impondo-se ás nos as cogitações como um 
prc:blema cuja solução é cl·e extraordinario alcance para tO'das as classes 
e parn o desenvolvimento elo Brasil nos muHi1Jlos ramos ela sua activi-
cl::tde", 

Semf)re consid erei que ·d•e uma perfeita organização ela instrucção pri-
maia, largamente clissernJnacla em todas as zona.s, clepencle a crn cente e 
rapi·cla prosperidad e ela industria, elo commeTCio, da agricu1tura, d•e to-
da;; as r1'hções sociaes, emfim, como ainda a hoa e salutar execução d0J 

regimen democratico. " 
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E adianl o accroscentava : "O Brasil pa sa por ser uma d·emocracia, 
t~nclo adoptado, pda Constituição de 214 ele 'Fevereiro de 180 1, a fórma re-
pL:bl'.cana federativa. 

Tnstituinclo o sy tema repres·enlativo, e sa Constitui çã:o exige eom-0 re-
quisito eh capacidade eleitoral o sabe1' ler e esci~ever, não permittindo que 
o analph::ibeto t enha o ·diTeHo politico e concorra para a formação ·do Go-
verno . 

Parece, pois, que o clever primordial ·em l'Cgimen clc.st.a natureza r, 
proporcionar ao cidaclã·o o meio ·ele obter o alludiclo rnquisito, facilitando 
a sua instrucção, ·O conhecimento dessas noçõe communs, elementare;, 
qu,' o habifüem ao gozo elo ·direito de voto. 

Parecer em apoi-o de doutrinas iguaes, relatado com a autoridade que 
o seu 1alcnto lhe clá, os "A nn aes" registram o elo illustre Deputad-0 ba-
hia no, o Sr. i\Iangabcira , quando na prcsitfoncia cl·e uma commissão es-
pecial incumbida. de colher dado2 relativo· ao ensino prlrnari-o. 

i'íesse tra'balho vaUoso, o ·digno Deplll'ado sustenla a co.mpetencia da 
União para intervir ·no ass umpto e terminou apres·entando um pro.j•ecto 
preliminar que deveria resolver quaesqu er duvidas con titucionaes, se 
acaso su~·gi ssem. 

E' certo, porém, que to dos ·ess-es traihalhos baquearam diante ela in-
difkrenc:t elo Poder Legislativo, nenhum an el amenbo tiveram e ahula hoje, 
cmbor« rn proclame todos ·os dias que é de 80- ºIº .a porcentag>em dos anal-
phaJ.1e.tos, os poderes publicas se desinteressam da quesl ão, ·deixan elo-a 
exclusivamente á competencia e ao.s .e forço · do8 l~staiclo s . 

Nestes ha sem duvida a cleva:cla cogita.ç,ã:o de at.tenclcr á instruc(:ão 
po1mlar . Em alguns, e.o rno . Paulo, Rio Grande do ·Sul, .i\Iinas Ger.aes, 
os progress·os colhidos têm sido notav·eis. Augmenta a matricula e me-
lhora a fN quencia. 

Em ~ . P.aulo o total elas matriculas nas e. oolas publicas que cm 190± 
foi de 47.5'13, em '1906 de 54 .379, em '190 ele 70. 453, em ·mm ele 99.469, 
foi em HH4 ele 15ü.'l91. A fr equencia attingio a 78 ºIº. Na Capital a matri-
cula foi ·de 25. '179 e a fr cquencia 'Cle W .9'59 . 

Esse~ algarismos deixam fóm de toda duvida o nobre e devotado zelo 
do-; esladis1as de S. Paulo cm prol de sa -elevada cau a. O illustre Pre-
. iclenle <le , . Paul·o, Con elhciro Rodrigues Alves, e .o seu digno ex-;Sccl'e-
1ario elo Inlel'i:or, Dr. Altino Arantes, iafJirmam sempre que muito ha aln-
da a fazer, estando tudo quanto S·e tem feito muito aquem elas ncces.;i-
d;;des da popula(:ão elo Estado. 

A acção elo Dr . Altino Arantes foi alli de grande descortino e provei-
1 osos re.sulta·do . Encarando o problema polo seu lad-0 civico e patriotico, 
' . Ex., fazend:o organizar utilissimos quad11os lüstori cos, ·em que ficam 

11atcntcados .'.!OS olhos da,; crj.anças .os acontecimentos mais notaveis e bl'i-
lhantes th no sa viela nflJcional, como a Indepencle•neia., a ·d e .scohe1~ta .do Bra-
i>il, a prClclamação cla Republica e outro.s factos, proporciona ás classé's 
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escolares melo Iaccis e . cguros de adquirir a educação civica, velo C·) -
11hccJmentc de memora veis acontecimentos politico e sociacs . 

O Estado -ele Minas C're·raes, a cuj.a. fr ente, como seu eminente adm.:.-
nis lrador, está .o Dr. Delphim Moreita, vai disseminando quanto lhe p'Cl'-
mill em os recm"os financeiro o ensino -do primeiro gráo po r toda a cx-
lcnsã o cl e seu vas to tcrritorio. 

10 illustre P1,esicle11te de i\íinas, apaixonado sempre por este proble-
m..i . clcu-lhc relevo no programma de seu Go17 crno. Quando Secretario do 
Inle1'ior, alluclio á nccessid a·dc da subvenção fe cJ.cr.al e affirmou, com a 
alta responsabilidade do seu nome e. ·do eu cargo, que "se o maJ viceja 
cm lou a parte, como combatel-o ·e extinguil-o em •de terminado- departa-
mcntüs de noções ó mente? A luta, a bem da Patria e d·os interessies da 
fü·publica, eleve generalisar-se quanto antes e nella deve ·entrar, com o seu 
poder oso estimulo, o Governo nacional ". 

·Na escolas ·do Estado, no anuo c1e '1914, a matricula foi de 147. 720 
alumnos e a frequencia de 86 . 982 . 

O Rio Grande el o Sul empcn11a-se igualmente em cli ssemi n~r as suas 
escolas . 

Conf0rme clad1os ela mensagem de HH4, a 1escola complementar tem 
u m:< matricula g·cral de 1.1 ·1!5 alumnos e a fl'c-cruencia média de 985. 

O collegios elementares (2'1 ) com uma matricula de 4.3121 alumnos e 
fJ'c qll!rncia de 3 .092 . 

Ira '1.157 ·escolas isoladas, , endo as urbanas com 40.:2ô3 alumnos e a 
frcquencia cl-e 28 . 903 . º' municiplo mantêm 307 escolas com 8. 75'3 matriculas e fre cruencia 
à rJ 7 .22íJ. 

lfa escolas particulares com a matricula ele 2'5.241 e frecrucnci.a. d ·~ 
20.603 . 

A população escolar é, pois, de 7.9 .723 alumnos com frcquencia mé-
d:a el e 60 .899. 

Nã o JH'Ctenelo fazer uma r esenha elo que se tem dado em oada. um 
dos Estacl.os, mas accent.uarei que nesses mesmos, cuj os dacloos apresent ci 
dcnotanclo r c.Jativo progresso, o analphabetismo está tri umphante; nã1 
sendo menor de 80 º[º a sua porcentagem. 

Allu !lirei co m prazer ao programma que nesta Capital está executan-
d:i com ·gnncle elevação d·e vistas o illustre Dr. Avevedo Sodré. 

Corn1Jrehendendo bem as altas r esponsabilidades do seu nome e do 
seu cargo. o illustre professür se faz diss•eminar - o ensino c1e primeil'as 
leltra\ attendendo á instru·ccã·O, \Se esf.orça l)ela f.ormação {lo caracter e 
d,J ·coração, inCLltindo na alma da· crianças o amor á .Pa.tri-a, o amor <is 
vir~tHle ·, at tendcndo por esta fórma 1e de· modo oonv·eniente ao lado edu-
cativo . 

As festas ci vicas, os cant os patri otico , as solemnidadcs nas grandes 
data nacionaes são um meiü .suave e profícuo de .educação e constituem 
o processo talvez o mais &eguro de attrah:ir a juvent ude ás escolas. 
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Lembro, a e -e proposito, que foram muito justos os applau os elo 
nosso brilhante jornali ta Gil Vidal no Correi-O ela Manhã de ha dous dLts 
no seu hcllo artigo sobre a festas escolare . 

.Jfas, r. Presidente, o combabe ao analphabetismo ne ta ou naqueJh 
zona não poderá produzir ·os resultados completo· que devemos ter em 
vist.i. Estes serão co11'seguid<0s sómente p-or uma acção conjunta, da União, 
de todos os Estados, nas sua medida di!'ectas e na animação ·aos parti-
culares, ás ass-ociações, a todos os institutos que vi sarem o nobre deside-
1·atmn. 

E nessa campanha devemos entrar re olutamente porque ella no da-
rá •elementos par,a outras alevantadas victoria , a elo servi<;o militar. a. a,·t 
educação civica, a da firmeza e independencia do caracter nacional . 

Tive opportunidade de apresentar no C_ongres ·o de Hi toria, aqui rea-
lizado ~ob os auspícios do Instituto Hislorico, uma moção de appeUo ao5 
Estados em que alludüt a taes questõe . Ei os termos em que a redigi: 

P ROPOSTA 1>IOÇ1\o JOSÉ BOl\lFACJO 

iC Primeiro •Congre -o de Historia Nacional, inslallaclo a 7 de etem-
bro de 1014, 92 annos uepois da Jn c1'cpendencia do Brasil, animado pelos 
mais alevanta·clos sentimentos de amor á Patria, faz voto para que cada 
vez ma.is se e treitem os laços ele união indLpen avel que prendem uns 
aos outres os Estados brasHeiros, de modo a estarem sempre assegura-
dos a unidade, a ioclepenclencia e a integridade elo Brasil, como o qui-
zeram, n:is seus patrioticos intuitos e acção efficaz, os inolvida.vieis funda-
dores da nac1onalidade brasileira . 

A esse voto, que será transmittiuo a todos os Gov•crn acl·ores elos Es-
tados e Presidentes da.s Assembléa·s Legislativas, o Congro so ele llisloria 
adCLiciona um appello a todas as administ11ações puJ)licas •no sentido 1le 
se devotarem o mais possível ao grande problema da educação civica, para 
ao ladc: da instrucção elementar, ser ampla e largamente diffunclida a 
culturt1 cívica e hist·orica, no culto aos nossos grandes homens, na exph-
llêlÇã.o •de seus feitos gloriosos, na imitação da suas exce.lsas virtudes . 

e tal appello fôr corresp011clido, e se .nos clispuzermos a secundar 
vigorosa e inceramente a acção ele soci c·dades como a Liga Brasüeira 
Contra o Analphabcti mo, ficará organizada a Def esa conúra a !gno1·ancia, 
e d·evtro em breve annos poderá o Brasil as evcrar c·om legitimo orgulho 
o que nos tempos de lmj e faz a incomparavel ui ssa, que no seu terri-
torio ·não .existe um cidadão a.nalphabeto. 

:\ieu· requerimento é o seguinte : 
uerimento Roqueiro que S<rja nomeada uma cornmissão e pecial de O membros 

parLi o fim de pr.opôr ao Congresso, em projeclo de lei, a medidas m·ti~ 
promptas e efficazes para o comJ)ate ao analphabeti mo, attendidas, de t,1 
fórm a, LiS ju tas a. pirações d>O povo bra ileil'o, <e o eJ.evaclo movimenlo 
ela Liga Brasileira Contra o Analphabetismo . 
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A nomeação de ses nove membros far-se-ha dentre o dcpulaclos quu 
constituem :i,s Commissões de Instrucção Publica, de Finanças, ele Col18Li-
tniçã~ e Justiça, no intuito de serem e tudadas a medidas no seLL aspecto 
p:e1dag.ogioo. f.i'rmnceirn, •e con tHuci1onal. 

E tou convie111cido que a Gamar.a, approv.ando~o, p1oclc.rá u11a sessão 'Pm'-
la:menbair 1dio ai1I10 pToxl:1rno rnsiolver def.iinirbivamcnte obl'e tão imp'Ortan1.'e 
as1sump1io e á 1CornmL ão Esp1edal que fôr nornC1:11cl.a faç.o p·réviarnenb o 
meu a.pp1ellio para .qu1e &e 1esf.o r e cm bem c1a Patria 1ap11esenitancl.o a me-
dida .quo lh!e pa1,ecerem 1a(jcrbaidas. (Muitio bem; mtúlo bem; o 01"iadot é 
miâl o ciimqJ1·ime1~t1aiclo.) 

O Sr. Presi-dente põ1e em di1scU1s·são o ·reqfrer1:mrmto ª'º Sr. Jü é Boll1i-
f_acio peclincln a nomeação de uma Commissão Especial de nove membros 
para o estur!o elo problema do analphahrtismo. 

o Sn. PASSOS lj\ [ lJlANDA pecle a palavra. 
Fi-ca adhda a rl irnussão, de accôrdo com o Regimento. 

SES 'ÃO DE H:i DE DEZEi:\I·BRO 

O Sr. Presidente: - Vou ubmetter -a votos o s:eg ui1nbe requerimento 
offcrecido na sernão de 13 elo corrent·e, pelo r. José Bonifacio: 

" Re11ueiro que seja nomeada uma commissão especial ele nove mem-
bros para o fim ele prn·pôr ao Congresso, em projecto ck .J.ei, as medidas 
mai~ JJI'omptas e efficazes parn o con1bate a;o analphaJ)etismo, attendiclas 
des ta. fórma as justas aspirações elo povo brasileiro e o elevado movimento 
eh 'Liga Brn. ileira Contra -0 Analphal)'eti ·mo. 

A nomração ilesses nove membros far-se-ha ·dentre os Deputado que 
constituem as Commissões de Instrucção Publica, Finanças e Constitui-
çfü1 e Justiça, no intuito de se rem ·estudadas as medidas no &eu a pecto 
.fleclar:ogieo, financeiro r, constitucional. » 

A J)JJI'OVad:o. 

O Sr. Costa Rego (pela onlem) : - r. P.re 1dicu1te, approvado o re-
querimento do nobre Deputado por 'Minas Geraes, into-me no dever de 
d,t:· á Camara algumas explicações relativas ao assurnpto. 

No começo clestr anno, na ·Commissão ele Instrucção Publica, cl:i, cru::tl 
tenho a. honra de fazer parte, foi distribui do ao Sr. Deputaclo Gillierto 
Amad-0 um proj1ecto ·do Sr. ,:i.1011tciro de , ouza, acerca d.a instrucção pri-
maria, firando aquclle nosso clistincbo collega encarregado ele redigir um 
11r0Jceto sobro a materia . en.do notaria o impeclimento do r. Gilberto 
Amadü ue comparecer ás :;essões da Camar.a, o illu tre Presidente da Com-
rnissão cl~ Instrucção Puhlic.a, Sr. Deputado pela Bahja, cujo nome peço 
licenç:i pRra declinar, DT. Rodrigue Lima, pn soú-me o proj ccto do Sr. 
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l\lontl·il'O de ~ouza, ficando deliberado, naquclla occa~ião, que fosso cu o 
Relator do projeclo sobre inslruc ão prirnaTia. 

Po-1 riormentc, o illu tre Deputado _pelo Di trielo Federal, .r. Ocla-
cili-, de Gamará, enviou á l\I.e a uma Jndicação sobre a me ma mJ. leria, 
iudlcação que, lran itando pela Commlssão C1e Iostrucção Publica, me foi 
t:millem confiada. 

Ne l::ts condi<::ões, e lava eu na Commi ão de Tnstrucção com o en-
cargo que reconheço evidentemente muito pesado para as mi nhas Jorç:is 
(nãl/ avoiaclos ) , ele r·edigir o parecer relativo á imtrncçã:o prim::tria. E~:-t 
mesmo t'"Se o unico motivo que me fazia pcrma·neccr aincla nacrueJlJ. 
Com mi são. 

Uma vez, porém, que a ·Gamara deliberou a creação de uma Commi -
são E"JJl?cial de nove m embros para redigir o _projecto de lei, de que e -
·tarn eu incumbido, sinLo-me na desnecessidade de continuar a pcrtencêr 
á Commi são de ln trucção Publica. 

Não tinha ainda a1Jl'esentado' meu par.ecor sobnc o a sumpto á esperJ. 
de que a Camar:i deliberasse sübrc a reforma do ensino secundaria e su-
perior, onde havia uma emenda qu,e dizia respeito á materia de instru-
cção primaria. Não queria eu começar um trabalho acerca do qual não 
conhece se ainda a opinião da Gamara, e ne te particular, eu t ria op_por-
lu11idade de conheccl-a na votação da referida emenda. 

Entendo, entretanto, que a Camara andou acertacla.mcnte, ap_provau-
do o i·eq11>CI'imcnlo do h onraclo Deputa clo por Minas, para a constituição 
de um::t Commissão Especial de nove membro , afim C1e redigir o projccLo 
. nbrn in tl'Ucção primaria, porque, sendo es a 1Comm is ão composta, com:.1 
ped.· . Ex., de tre membro tirarlos da 1Commis ã·o de Jn:trncção Pu-
blica, tre da de Finan<.:a e 1re- da de Con lituição e Ju tiça, poderá o 
as,nmplo ·er delidamen!c cxamlnado sob o eu aspecto constitucion al, 
que é o mais interessante que elle offercce. 

N.esta circums'lancias, r. Presidente, não me ve}o mais forçado a 
pertencer á Commis ão de Jn trucção 1Publica, e solicitaria a V. Ex. suJ)-
mef"t.e. s · á Casa o meu pedido de renuncia. (Miiito bem; nvuito bem.) 

O Sr. Pedro Moacyr (pe/Ja Ol'clem) : - r. P·re id-0nte, com -0 in M1c111c 
uscilado pelo .nobre Dr.pulado por lagôa, não tive occa·ião de cum-

pril'. o que faço agora, o meu primeiro dever Tegimental, que é, em vendo 
a Camara. funccionar en pcW comil•é, ~·equi Har de V. Ex . a providencia 
qu ~ o llegimento indica, qual seja a vcri!'icaçilo de votação do requeri-
mento quC' V. Ex. cleu por approvado. (Mnilo bem; mubto bem.) 

Procedendo-se á verificação a.e votação do r equerimento do r. Jo;ó 
Bo1!ifacio, reconhece-_ e teTCm votado a favor 43 rs. Deputados e con-
tra ô; tof:tl, 49. 

O Sr. Presidente : - Não ha. numero. Y.ai-s·e proceder á cha.mac1.a. 
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SES 'ÃO DE 18 DE DEZK\1BRO 

O Sr. Presidente : - V.o u submetbcr a votos -0 .seguinte nequerimento 
<>fferecido na sessão de rn do corrente, pelo Sr. José Bonifacio : 

" Ti eL1ueiro f[U·C eja nC1meada uma Commissão Especial de nove mem-
bro· irn.ra o fim de propõr ao Congresso, cm projccto de lei, as medid,is 
mais prompLas e eIJicazes para o combate ao analphabetismo, aUendid -i~ 

cle:. l.a fórm a as justas aspil'ações do povo brasileiro e o •elevado movi-
mento da Liga Brnsileira contra ·o analphabeti mo. 

A nomeação desse;; nove meinbros far-se-ha entre os Deputados que 
ccnstitue;n as Commissõ·es de Ins trucção Publica, Finanças e Con titui-
<;il (.1 e J usliça, no intu ito de serem estuda.dais as medidas no se u aspecto 
pe liagogico, fin1n ceiro e üOnslitucional." 

O Sr. Pedro Moacyr ( ~ ) (peba ordem ) : - Sr. Pr.csidente, pedi a pa-
lavra. pda orcl:em para qne V. Ex., ou quem de direito, a Casa, se é a 
competenre, decid a se póde ser dividido cm duas partes este requeriment.) 
na •otaçJo. A primrira par te será a que clispõ·e sobr.e · a nomeação de um.t 
Comrni ·são Especial incumbida ele organizar e"tudos e proj cctos relativJs 
á insh·1w.1ão prim:nia no Dra il , examinando principalmente o aspecto con-
snt ucional da qucslão; a outra parte será a que orc1cna qu·e esta Com-
missão Especial srja composta ele tres membros ele cada uma da Co m-
missõcs de Justiça, de Finanças e de Jnstrucção Publica. 

Sr. Prcsi-denl:c, ou esta. Commi são é 1especial ou não é . Se é ullla 
c,nnmi ··sào es:pecial, que deve ser destinada ao estud·o exclusi vo ele um 
ass umpto determinado, não me par.coe curial que sti estabeleça no reque-
rimento fl obrigação para a i\Iesa ele a compõr com certos membros de 
Commissões permanentes ela Camara. Estas têm outras funcções a exer-
'CCr . outros trabalho. a l'ealizar; exactamente porque ha um trabalho es-
pecial, complexo, delicado, difficil, que exige estudos ele uma Commissão 
especial é que o autor do requerimento pedia a. nomeação de tal Com-
missão, qne d·ev·e ser composta, pen o eu, salvo melhor j uizo, de outros 
membros da Camara . 

Não ~olhe a. obj cc1:ão que se me pod eria apresentar de que, envolven-
dc a questão aspectos financeiros, technico on de instrucção, e constitu-
eion:il, a. sua compMição com n eputados tirados dessas outra commissões 
pel'm anentcs, contl'ibuiria para rnsolver melhor questões que porventura 
fo"ser.•.1 suscitadas no decurso dos trabalhos cresta Commissão E pecial, 
poequ::wto to da e qualquer commissão, especial ou ordinaria, tem por •ele-
mentar dever examin ar justamente es es aspectos do assumpto . Demais, 
organ i~a do o trab a1ho por essa Gommi"são Especial, nada impede que seja 
elle mais tarde uhmctticlo a.o exame de uma das ·Commi&sões permanen-
te3, e asei seja is·so rerru crido no plenario. 

( *) Não foi r evisto pelo orador. 

• 
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·Isso, aliás, é muito comrnum entr.e nós. Ha muitos projectos que vêm, 
por •exemplo, da ·Comrnissão de Justiça, qu.a.ndo cheg'am ao plenario com 
púre·cer desta Commis·são algum De'.J) utado se lembra de que ha um as-
pecto fin:rnceiro, clirecta ou indircctarnente ·envolvi do na questão e reque;· 
que, o p1oj ecto e o parecer daquella Commissão vão á de Finança , e isso 
é de regra deferido. A Commissão de Finanças s.e manifesta sobre o as-
sumpto corno se poderia manifestar sobre outro-- a.ssumptos a Commissão 
de Instrucç5.n Publica ou a de Vi.ação e Obras Publicas e assim por dia:nte . 

Assim, esta r azão não colhe no entid-o d•e que d.eva: &er a Commissão 
Especial, não uma. Commissão especial, mas uma especie de crême, uma 
espl'cie de comité nada especial, mas l'esultante de uma s•elecção feita nas 
outras tres •Commissõcs permanentes. (Riso. ) 

O Sn . •CoSTA REGO: - Uma especie de salada de fructas. (Riso. ) 
iO Sn. P.rmr.o Mo.t.CYll: - De cada Commissão perma:nente V. Ex . .ele-

ge, Sr . Pre :::idcnte, tres Deputados para uma ·Commissão especial que não 
é especial, e que vem a ser uma esp•rnie de agglomerado de tres pequenas 
sub-commissões, das commssões permanentes . Para que então commissão 
cspeciDl? Ne.st·e caso seja a questão ·e·studacla precisamente :Pela Commissão 
de Instrucçã:o Publica e ·depois, qÚe seja tudo revisto, r etocado, aperfei-
çoado pela Commi ssão de Justiça e pela ele Finanças, que dirão sobre <> 
aspecto constitucional 'e financeiro do caso. Torna-se perfeitamente ociosa, 
redundante a nomeação dessa commissão espellial nos termos €m que foi 
feito o requerimento . . Eu comprehe·nclo uma commissão especial para es-
tudL•s cspeciaes, organizada com üutros Deputados qu,e, pertencendo a essJ. 
comrnissâo, possam se dedicar exclusiva e technicamente, ·digamos as·sim, 
ao estud ::i que faz objecto ela nomeação ela commissão; não comprehencl·o, 
porén.•, que commi.ssõcs rperrna.nentes possam ser sobrecarregadas ou 
i1Ll menos e sas sub-comrni ssões, tiradas ·de seu s•ei:o, com esse outro as-
sumptu uuie o Jll'Oprio autor elo requerimento julga tão difficil, delicatlo 
e complexo que cxi,ia a nomeação ele uma commissão especial. Nest:is 
concliçõe~ ... 

O Sn. 13l'ENO DE AN'DílADA: - 1-Ia ai nela um argumento a favor de 
V. Ex. : excluem-se ela com missão pesoSoas muito capaze , inclusive o 
autor ele requerimrnto. 

10 Sn. PEDRO •llíOACYR: - E' verdade, não ha ninguem mais compe-
teuto elo que o autor do requerimento, que pal'ece abé o haver formula.elo 
com a J)reoccupação ele furtar-se a esf>e trabalho tão arcluo que S . Ex . 
incnmbe á commissão especial. Precisamos collocal-o dentro da commis-
são especial. S . Ex. não está nas c·om:rrUs.sões permanentes, e como não 
está quer que s.eja nome·ada uma commissão especial,_ composta de sub-
cemmi.ssões das permanentes, ás qua e.s não pertence, talvez para que as-
sim se possa furtar a:o duro trabalho que r0prcs0nta realmen~e o estudo 
da inslrucção primaria no Brasil. 

•P.or estas e outras razões crue o encaminhamento ela votação não me 
J1ermitte clC·$eOV01Ver, pe<;O a divisão clü r·equeTimento em cluas partes, de-
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vendo a Camara approrar a primeira ·que v.ai da palavra inicial - r.i-
quciro - aM a palavra - analphabetismo - e rejeitar a segunda parte 
que começa pela palavra - nomeação - e termina pela palavra - con-
st!tuciona.l. 

S~ a Camara quer se occupar cfficaz e r0almente deste a umpto, exa-
minando-o ;;ob todos os aspectos polil'ico, economico, financeiro , conshtu-
-0ional e 1 echnico, dev.e nomear uma com mi são de competentes, aprovei-
tando as capacidrudcs e talentos, que ha numemso e brilhantes na Ga-
mara, par::i que em prazo breve e razoavel aprésente a Commissão o seu 
i Pabalho e possamos resolver este problema qu.a creio muito mais séfi.o 
d::i qun esse outro agitad·o praticamente pelo ~r. mavo Bilac a re ·peito 
do serviço militar obrigatorio, já previsto em lei não cumprida até fin-
dar o tempo em que era Presidente ·da Republica um militar. (Muito 
b em.) . 

O Sll. PnESmExTE: - Vai se votar por partes o requerimento. 
Vou submettpr a votos a primeira parte ·que, conforme o requerimentü 

do S'l'. Deputado Pedro Moacyr, vai até a palavra a.naúphabelismJo . 
Em seguida suhmettc11ri a votos a se.g·unda parte que oomeça co m a 

palavra - "!:!omcaçiio" e termina com a. pa.lavm - "constitucional" . 

O Sr. José Bonifacio (* ) : - Sr. Presidente, .venho cumprir o de.ver 
drl tomai; cm consideração as observações que acabam de ser f·eitas pelo 
nobre Deputado pelo E tado do Rio de Janeiro . Eu folgo de V'Cl' a attcn-
ção que os nobre-s Deputa.!los vão di spen it.nelo ao r·equerimento que tivrJ 
a opportuniàade de .apresentar cm uma das S'Cssõcs passadas, consideran-
do este facto como muito auspicioso para a soluçãà do problema que es~e 
roqucrimento .s uscita. 

Declaro a V. Ex. e á Gamara que não considero procedentes as r a-
zõc · üffere·cida.s pelo nobre Deputado, quanclo, pcilinc1o a divisão do re-
querimento em duas partes, impugna a. segunda, isto é, aquella que d:z 
que a nome::ição dos membros dessa Commissão Especial ·deve ser feita 
tirando-se trrs delles de cwd·a uma das Commissõ·es permanentes da Ca-
nrnra , ele InstTucção Publioa, Finança e Gon tituição e Justiça.. 

Quando formulei o rcquerirnento, Sr. P.rcsidente, no intui to de ser 
·('Sl urlado esse assumpto relevantissimo, ·que ié o ensino popular no Brasil, 
minha intençrLO foi fazer com que .essa Commissão Especial nomeada por 
'V. Ex., depois do voto da Camara, pudesse trazCT os resultados dos seus 
estudos, attcndendo á triplice face do problema: a. financeira, a pedagogi -
•Ca ,e a con'" tituciona.l. 

Eu entendia, como entelllw, Sr. Pre idente, que por essa fórma abrc-
-viariamos o exame ela qL~cstão, a solução do assumpto, pmque cada um 
-Oos representantes dessas Commis ões pe·rmanentes conh ece bastante a 
orientação íl.a Commi'Ssão de que faz parte. 

·( *) Não foi revisto pelo orador. 
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E' chro que elevo tomar em consielcrai;:ão o eli. cu rso do nobre Depu-
faJo Sr. Costa Rego, approvanelo o voto ela üamara, annunciaelo por 
V. Ex ., favoravel ao requerim.'nlo, cm uma elas sessões passa.das, quando 
S. Ex. eli se que s·eria brigado a deixar ele fazer parte da Commissi10 Jfr 
Jnstrnci;:.ãr1, julgando e. se mesmo voto da rCamara uma exautoração á. 
Commissão . 

O Sn. CoSTA REGO : - Não cli:se is lo. Se V. Ex . les·se o meu di scurso 
WTi:1 Cfll'..1 não ell S'-e tal. Foi uma fantasi1a dos jornaes . Não doolarei que 
considerava o valo da Camara. uma elesautoração. 

O Sn. JosÉ Bo:\'JFAGIO: - ?llas cli ss•e que cleixiaria o se u lugar n-a 
Commissão. 

ú H. COSTA REGO : - Porque me presumi elesncccssario alli. Expli-
quei qne o unico motivo que me fazia continuar na Commissão era o facto 
de estR:r com os l)apeis relativos a um projccbo sobre instrucção primaria.; 
ma3 clesclc que a Gamara ·entregava a solução do problema á ·ovtra Corn-
rni ·sãc, nad'.L mais tinha a dizer. 

O Sn. JOSÉ Bo:\'JFACiü: - Não tive o intui.to ele deprimir a S. Ex . ou 
a qualquer outro membro da Commis ão •ele Instrucção Publica. Longe 
d:i mim esse intuito, 1es e pens•amento. Sou o primeil'o a reconhecer a 
granel e capacidacle, a grande compelencia de cada um elos collegas que 
fcirm am a Cornrnissão ele Instrucção Publica da Ga mara. ?Ileu obijectiv'.I 
el'R apressar o estudo ·do problema, e urna vez qu€ a Commissão Perma-
nente ·de Jnstrucção Pu.hlica está attende·ndo a outros :.tssumptos, este, .pelo 
menos, pr.deria ficar a cargo de uma Cornmissão Especial. Demais, a con -
st l·ui ção de Cornnüssão Especial nunca foi con ideracla uma exautoração-
de Commi. sões J)'ermanenles; senão chegariamos a este resultado: nunca 
poderiamo constituir aquellas Comnüssões porque, em regra, o as umpto 
affect.r. á Commissão Especial ostá aff ecto ás Oommis õ·e·s Permanentes. 

Quan~o o Sr. De1mtado Octavio l\1angabeir·a requereu tambem a no-
mea~ão lle uma Cornmissão Especial para tratar jusfamente da instrucção · 
primaria, nenhum dos memJJros da Commissão de fostrucção Publica de· 
então s.r considerou cxautorndo, apresentou sua renunci·a. 

Preslfl nil.o esta homenagem sincera á illustr·ada Cornmissão de In stru-. 
cç::ío Pnblica, entendo que a Camara poderá, sem ex·auboral-a, approvar 0 
requcrirn21nto que tiYe ·opportuni dade de apresentar, e por isso é que peço. 
cm nome elos altos inl·eres. es elo Brasil , pela relevancia elo assumpto qu '! 
o requerimento suscita, a sua acquiescencia plcma e completa, em rela-
ção ao requerim~nto, nas suas duas partes . 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem ; muito bem . ) 

O Sr. Costa Rego (* ) (pC'lxi ordJe11i) : - r. 1Pre idente, devo uma ex:.. 
plica.ção pessoal ao nO'b1~r. Depulad-o por Minas, em relação ao ver dadeiro-
"~p.\rilo e á vercla,cleira. intenção elas palavras que tive opportm1idacle el e:-

( •) '.Éste · di!Scu.rso não foi revis tÓ pelo orador . 
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· L t ·b · d v· 1 p~·mmnciar ncs a n una, envrnn o ·a . Ex. minha renuncia de membro 
da Commissão de Instrucção Publica, uma vez approvado o requerimento 
tlt: V. Ex. i 

Não ha, no rnen di scurso, nenhuma phrase, nenhuma passagem, ne-
nh uma. palavra ele onde se possa. concluir qu e ·eu tenha considera.elo a a.p-
provaç.ào elo reqnerirnento do nobre Deputado uma. exautoração da Com-
miHão de In strucção Publica. Ao coiitrario. V. Ex. ·deve lembrar-se .ele 

-que dei o meu ap1üauso sincero ao requerime.nto elo nobre Deputa;do, a.lle-
gand:i apena!'°, como fundamento ·da nünha renuncia, que permanecendo 
eu llaquella Commissão apenas porqu:e tinha em meu poder papeis rela-
tivos a um projecto sobre instrucção _primaria, desde que esse pToblema 
era confiado ao estudo ele uma Commissão Es1rncial, .nã,o me consicl•erava 
mais na nece:sidacle de per tencer ·á Commissão Permanente para a qual 
tinh<· tido a hoora de ser eleito. 

V. Ex. se recorcl•ar{t ta:mbem da exp•osiçã.o que fiz acerca ·do ass umpto 
nesse momento. 

O _prnj·ecto Teferente ú instrucção prima.ri.a estava confiado ao Sr. 
Deputado 1Gilberto Amado. Sendo notaria o impedimento desse nosso il-
lustre collega de com_pare.cer ás s·essões da Camara, tal inCLlmbencia veio 
cnhir sobre meus frag.eis hombros. 

Posteri.ormcnte, o Sr . Deputado Octacilio cl·e Camaní. apresentou á Ca-
mar.a. uma i•n•clicação no mesmo senti elo, e os respectivos _pa._p cis, tra:nsilan-
d 1 irnla Commissão, me foram entregues. 

E' verdade que eu já podia ter apresentado o meu parecer sobre a ma-
teria. Entendi, J)Orém, que o não devia faz·er, estando em debate e em vo-
tação a. l'eforma elo ensino se·cunclqrio e u_perior, e havendo ahi uma emen-
da relati va. ao assumpto a~erca da qual a •CamaTa não se havia ainda pro-
nunciado. 

·Minha intenção foi não _precipitar '° trabaJho .sem wnbecer a respeito 
o pensamento ela Cama.ra, para que elle não fosse inutn e não viess·e 111pe-
nas amon!;.Jar litteratura, no caso confesso, muito pofü'0 autorizada a res-
peifo dessa materia. (Não apoiados . ) 

Nestas condições, Sr. Prnsiclente, o meu pensamento não foi consicl:e-
ra t• a nomeação :ela Commissão Es_pe.cial, ·re·quericla pe}o nobre De.puta.do 
por \Minas- Geraes, uma .exautoração da Commis ão ele .Jnstrucção ·Publica, 
ele .que faço ]JaTte, e tanto não .foi que 11ei o meu applauso a esse reque-
rimento, e tanto não foi que só formulei o meu pedido ele renuncia a 
V. Ex. quando a Mesa declarou approvado o requerimento elo nobrn 
Deputado. 

-Eram estas as ex1Jlicações que eu tinha ele clar a S. Ex. em vista 
elo discurso que acaba ·de ])TOnu-nciar. (lifuito bem; rmiiJto ben.i.) 

~pprovarla a i' parte do requerimento do r. José Bonifacio, ·eles.ele a 
pr•lavrn Requeiro a~é analphabetismo. 

o Sr. Presidente : - Vou submctber a v.atos, .a. segunda _parbe do re-
querimento. 
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O Sr. Pedro Moacyr ( • ) (pela oi·deni) : - S.r. Presi.d1entc, duas lig1ei-
ra3 considerações, apenas, para respond.er ao nobre Deputrudo por Minas, 
autor do requerimento. 

' . Ex . ·di sse que a organização 1cla Commissãio Especial com sull-com-
missões ele tres membros cada uma, tirada.s de commissões permanenfos, 
facilitará o estudo do assumpto, e fará com ·que consigamos, relativamente 
dep;·essa, .qualquer cousa de pratico e ·de efficiiente na questão . 

. Lembrei, entreta.nto, ao nobre Deputad10 que a organização ne&ses ter-
mos de nma commissão especial, não impedirá jámais que o prnjecto ela-
borado por essa commissão especial vá a cada uma das commis ·ões per-
rnanen lcs, a requerimento de qualquer Deputado. 

O Sn. J ·OAQTJIM: SALLES: - A i\Ie.sa póde, ·ex-officio, rernetter o projecto 
que fôr organizado pela commis ão especial ás commissões pe.rman en:tes. 

Ci Sn. -PEDRO lVIoACYR: - A observação d:e S. Ex. não colhe, maximé, 
como adverte b nobre Deputado por Minas, a Mesa, ex-of{icio, remetter o 
trabalho que fôr organizado pela commissâ o esp·ecial a essas commissões 
permanente . , que tenham dircHo de dizer sobre o caso . 

·O fa;::to da commissão especial ser organizavel com sub-commi.ssões 
elas permanentes não impede que as p·erm anentes, a requerimento ou não, 
de qualquer Deputado no plenario, revejam esse trabalho. 

Logo, nacla adianta para a facilitação dos estudos ·e para attingir o 
lad:1 11ratico dessa questão a commis·são a sim composta. 

1Por que sacrific.ar tantos e tantos colleg.as da Camara, que desejam, 
por nobres estimulas civicos, trabalhar em um assumpto de tanta magni-
tude, restringindo a composição ela Commi&são Especial ás commrssões per-
manentes, quando a razão ·determinativa cle-ssa attitucle é falha, não resis-
te t. critica? 

As Cílmmissõe5 permanentes não ficam ·alheiaclas ela questão; a col-
1aboração dellas é e sencial ; podem e devem er ouvidas a respeito ele tra-
balho da Commissão Especial. Está se vendo .que a Commissão Especial · 
clcYe .ser, como a propria palavra diz, uma commissão esvecial, distincta, 
separada, organiza·da ele outra fórma, com outros elementos. 

A não ser assim, não é Commi·ssão Especia l ; é urna espccie de corn-
missão mixta, ou antes, é 11rna escola C1e commissões, uma depuração de 
cornmis·são pcrmanenle, uma especi-e ele bouquet ·ele crême ·de commissão. 

O Sn. PALMA: - E' a quintesse•ncia da Cornmis ão. 'º Sn. PEDRO MoACYTI: - Assim peço licença ao nobre Deputado por 
:Minas Geraes para •dizer que, s.cm cl esconhe~cr o aspecto pmtico C1as suas 
C'ÜUSi·deraçõcs no tocante á facilitação do trabalho pelo oxame pTóvio de 
urna Commissão Especial, dessa fórma organizada para .o estudo de tri-
plice asprcto ela questão, sem desconhecer e sas razões, tenho, entretanto, 
-0utras muito mai·s ponclerosas que me levam a acreditar que a Camara 
não düverá approvar a 2• parbe elo requerimento, nos termo>S cm que está 
J'Cdigido . 

( •) Este discu•rso não fo i r evisto !Pelo orador. 
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E assim me man ifesto, exactamente para poder estar de accôrd·o com 
o nobre Deputado, .autor do r equ,erimento, isto ó, para ·que h aja verdad·ei-
ramente uma Commissão Especial, presumiil·amente technica, que res•ol va 
efficar.mente o grande problema da instruccão . (Muito bem. ) 

O Sr. José Bonifacio ( •) : - r. 1P1rn Mente, confess-o a V. Ex. qwe o 
meu ·desejo é tão sincero e leal, neste assurnplo, em r·elação á -solução <lesta 
questão, que não devo fazer grande questão ela segunda parbe, conftando, 
sobre tu.d.o no cr.iterio com que V. Ex. costuma f.azer ess·as nomeações . 

Estou certo de que V. Ex . fará r ecabi r a nomeação dos membros dessa 
Commi~são Esper,ial ·em Deputados reconh ecidamente compe~cntes no as-
sumpt•o, não só na parte pedagogica, como nas outras que devem -ser at-
lendi das. 

l~ assim, de.sd:c que, irnlo voto da Camara ·acaba de ser approvac1a a 
primeirn par te, sobre a constituição .da .C-ommissão Especial, seri a uma 
tei mosia injnstificavcl insistir-se pela approvação da .segunda parte . 

As3ill1, V. Ex . deliberará de accôrdo com o voto d·a ·Camara perantu 
a qual aão faço a me11or qLrnstão, quan to á approvação inte"'ral d:o meu 
requerimento,- mesmo como uma h omenagem especial ao no·bre Deoputado 
1rnlo Estado do ruo, c1r,io ·devotamento i causa do ·enstno primari•o deve-
mos proclamar e r econhecer. 

Eis o que tenho a dizer, abrindo mão ·da ·egunda parte do i1equori-
mento. (Muito bem.) 

Hejeita1fa a ·segunda pa1te do Tequ·erimento ·do r. José Bonifaciü. 
O SB. ·P1rnsmENTE: - Para constituir a •Commissão {JUe a Camara aca-

ba el e crMr pela approvação elo r equerimento elo ST. Deputé!Jdo José Bo-
nifacio, nomeio os Srs. 1Deputaclos José Augusto, Costa Rego, Cardas Fi-
lho, An.tonio Carlos, Cincinato Brag·a, Octavio Mangabeira, 1Pn1dente cl·~ 

;\íoracs, l\Iell o Franco e Henri.que Valg.a. 

SESSAO DE 2 DE DEZEi\íBHO 

O Sr. José Augusto diz 1que julga opp·01,tm1é!Js ·algumas con ide-
raçõc.s a rnspeito da r emodelação do ensirno secundarfo e sup erior d·a Re-
rrnblica, por fi gUTar em ordem elo clia o pTojecto regulador des·sa materia. 

Suggerc ao orador taes apreciações um artigo firmado pelo Dr. Cal'-
nei ro Leão, in erto no Paiz, em que esse illu tre publicista lança um ap-
pello ao Congresso, afim de que volte '3ua al:tenção para o .proMema fun-
1lamental , a que todos os brasileiros têm o dever de dar o seu desvelo, 
qual 6 o da· educação popular . · 

( •) Nll. •hora d 10 exoped ioen t e . 
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1Pedinclo ao Sr. Pr-csidente consinta na publi.cação ·desse trabalho, de-
pois de r011sultar á Camara, o or.ado1· entra •a responder ao .Sr. Augusto 
d~ Freitas, .divenclo-se honrado na EiOmp·anhia .dos seus collegas iAlvar·o Ba-
pti~ta, Joaquim Osorio e Ildefonso Pinto, classif1ca;dos pelo R·e1ator ·do pro-
jecto ele remodelação do @ ino de ''.theorico.s e ieteaU.stas". 

O the.orico, o idealista é s·empre .optimista; e o optimismo .é uma ma-
nifestação de sau de do espírito. 

Nem por ser idealista, .entretanto, não ·cleb.:•ará ele apreciar, clara e 
in8e•phismavelmente, a s·itaaçã:o dio Brasil, na realidad·e a mais ·difficil, pre-
midli ·o paiz por males de toda a .sorte na ol.'dem politica, na o·rdem mo-
r al, na 01clem economica e, s.obretudo, na ordem social. 

Não crê que a mudança de l'egimen trag'a remecli-o a taes enfermieva-
des. Essas transformações de ordem politi:ca nunca puderam •trazer mo-
dificações profundas na v1da social, e é até hoje mais ou menos vence-
dora. a doutrina da indiHerença .em materia ·de governo, achando uns que 
os regimens não têm virtudes taes que possam determinar tào p11ofunda 
alteração na vida social, de modo a fazer com qu•e os p.ovo·s tenham uma 
direcção cli·versa ·daquella, que tinham .até pouco t·empo arrt.es. Não se ar-
regimenta nessa phalange, .achando que no seculo .actual só se ·deve ser 
re1rnblioano. Tão pouco julga que ·a solução elos problemas nacio.naes está 
na revisão ·constitucional, de geito a que torne o paiz ao regímen parla-
mentar sobre cuja vigencia esteve até ·15 de Novembro ele '1889. 

Tratando da educação militar, o orador declara que, justificando-·a e 
ach ando-a necessq,ria emboTa, não vê em que poderia ella vir rem0diar o 
abandono dos Eiampos, fazendo com que o 1Br.asileiro se volta&se para a vida 
mral . Assim, peJ1Sa que o remedio ac·m1selhaclo pelo Sr. ·Co·elho Netto é, 
ness ':l pou to de vista, wnt-ra-inclicaclo, pois que a ,p.reconiza.da e·clucação mi-
litar virh a.penas a.ugmenta.r os attractivos da cidade. 

N-em um desses remedios .conjur.a o mal do Brasil, g.rave p.or d·emais. 
A cri·se por que pasrn o paiz na variedad·e elos seu _a,spectos, parece indi-
car que tem a <Sua origem na carencia ele um solido apparelho educativo, 
que alcance a so.cie-da:de não só nas suas cimalhas, mas na sua has·e an-
tes de tudo: a educação popular . 

O oraclo.r lembra o Uruguay e a Argentina, povos ·ela m esma raça e 
po~snindo os mesmos vícios e ·clefeibos do .Brn1sileiro, para mostrar o que 
f.i zeram relativamente ao assumpto ·e para concllJ'ir que elles bem compre-
hcnderam que o texto constitucional nã.o .constituía nenhum .obstaculo á 
grande obra de regeneração organica do paiz . 

Lê um documento official quanto ao Uruguay, pelo qual prova haver 
este paiz, em -1875, ·por esforco ·do estadista ·José ·Pedro Varella, ventilacl o 
a ques1ão, com largueza de vi·stas, favendo melhm·ar oonsiderav·elmente a 
imtrucrão. o Brasil vem, depois do Chile, ·do E-qua:dor, do Peru, oom 86 ºIº 
ele anaÍphrubetos. Para nós, cio mo para os paizes da Aimer ica e da \Europa, 
a unir.a solução d que chama.mos crise na,cional será a educação. 
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Ha, entre nós, ·objecções sobre se eleve ou não a União tomaT cont::t 
elo ·ensino primario. Ve1;sa a primeim sobre a questão financeira. Esta 
sn aventa desde a i\'Ionarchia, s-ogundo mostra com um tra.balho elo Sr. 
"ciuclor Ruy Barbo&a, publicruclo em 1884 . A 0seguncla objecção ~ ele o r-
elem wnstibucioirnJ. O oracl·or, em discursos .anteriore·s, se referira á ques-
tão conslitucional . CO'Iltimía a sustentar que, ainclia que o texto constitucio-
nal resi.rirnja a acção elos Estados, seria o caso elo appellarmos, não parn a. 
lottra ela Con tituição, mas para alguma c·ousa que paira acima cleissa. 
mesma lettra r.onstitucional, e é o espirito elo regimen republicano. 

Ora. não se póclc comprehencler uma democracia, uma R0puJllica. cm 
lJaiz ele analphahetos. 

E não é licito á União cl cixar a situação como actualmente e man-
1én1. Ou a. RepuJllica enfrenta ·o proMem.a ·elo ensino pTimario, instruíncl() 
a massa pop ular, clrn1clo-lhe consciencioa elos seus clirei~os e clcve1'es, ou 
arl1e~ deixa ele ser, como pretende, a Repwblica Bnsileira. 

Sabe a ·Camar.a que emprc que se trat·a ele ensino no Brnsil, o exem-
pl.J cita.lo, o com j u tiça, é S . Paulo. S·e, no emta.nto, folhearmo.s as es-
trtl.islicas Llo ensino em S. Paulo, chegare.mos a conclusões cleso1acloms. 
S. Paulo, ga.stando com o ensino prima.rio somma vultuosa, não conta S•C-
cola~ senão pEtra 25 ºIº ela sua popul·ação, em icla:cle escolar. E' irnlo me-
nos .a qne nffirma o Estado de S. Pa1ilo, -cm a·rtigo a ·sig.n.aclo pelo Sr. 
Mario Pinto Serva. 

A educação Pcundaria e a superior, em to elos o paizc., são reseT-
va.cla.; no~ individuas favoreci elos pela fortuna . 

Voltando ao assumpto prinei1rnl do discurso, que é levar ruos "Annaes» 
da Gamara o trabalho ·cl o Sr. Carneiro Leão, appella para o Congresso Na-
cional, afim ·do que s.e preoccupe justamente ncs~a hora, em que •nós que-
remo;; remodelar o ensino, com a educação po-pular. 

Depois de e referir e comme'lltar o trabalho do Sr. ·Carneiro Leão, 
põe formo ás suas consicleraçõ·es, pedindo á Oamara que, ao votar, hoje, 
o projecto ele reforma ele ensino, nã:o se esqucc:a de que devemos voltar 
nossas Yista.s immecliatamente para a ·educaçã'.J popular. ó assim teremos 
cumprido ·o nosso clev.er . Porque, legisladores de um paiz repubHciano, não 
devemos l egislar simplesmente para a élite. E só quando formos uma so-
ciedade composta não apenas de intelligencias ricas de sentimento e no-
bro;r,n, rn::.is ainda clofaclo de vontade firm e, instruida e educada, podere-
mos ·dizer que o Brasil é nm paiz rico, prospero, feliz. (Muito bem; muüo 
bem . O orrr.do1· é vivamente cumprimentado. ) 





ANNEXOS 





PEiLA EDUCAÇÃO POIPULAR ('* ) - A>O COrN'G'HE'8Sü N•A.rCiüNAL 

.'>..gora que se trata de r efo rma da instrucção secundar.ia e surperi<>r d'O ,palz, 
não -.,,,iria if6ra .a.e IP l"O'.POSi to a lembra:nça ele .uma medid:a que t raria ·vantagens evi-
dentes •á •educação \nacional. 

íN.in~u em 1C11esconhece :que ·a ,gra1n1d•eza ode u1n :paiz 1repouse. so1bre a ca.pacida.d ·~ 

d-0 seu povo ·e •que •esta é a •I'esu+talrlte lmmediata •da sua ,.,iducação. T a.nto mw-0r 
seuá um 1Jovo quanto mais .generalizafü< ·e :perJieita fõr a sua educação. São oo exem-
ploo da Arrner ka do Norte, .AJ\.emanha, Inglater.ra, Su·i.ssa, Scandinavia e de tan-
tas ou tras nações .que se in•jecta.ram s a-ng•u e n-0vo, r evives<:eTam, u ltraipassamrdo as 
e-"'J)e ranças mais lisonóe-iras rda <:ivHizaçã.o ma ve rtigem rct·e um progr-esso m'<l-raV'i -
lhoso. ]) como? sem rmilagres do esforço continuo rdo 'POV-O sobre s i .mesm-0 q ue se 
[az a.pto ·para o triumrpho. 

Nestais •nações ~m uma •preoccu'Pação ·qu e in icia:da rpelas <:lasses dirigent es e 
p.elo Gv·em o, se ·diHund-iu 1Jelo ,povo e não o largou mats nunca, de ed ucaçã-0, de 
capacidade, ·d·e ·pcnif ectibilidaà•e nadonal. Não vem ao caso !fazer hist-0rkos. Os fa-
ctos estão a:hi, á luz do 'Sol, tad·a .gente os vê. 

Ha tambem o r everso da m edalha , é verda:d·e . Nações que s·e eostra;ctl:flcaoram 
na s ua civiHzação de alguns s ecul-0s atraz . iHa a 'China, ha o Egy;p•to, ha a Persia. 
Resta apenas saber .o 'Braz il com quem quer •fricmr; se •desperta ·e s egue o exem:plo 
das n açõ·es •que iprogriidem, se res ta .estacion1ario e vae ard1herir 1â China. 

Lnfelizmente, porém, com o carructer que a ·civilização rmode1'nla tem tom.ado de 
eJ..cpansão economica ·e commer.cial, n·em mesmo ·esta si•tuaçã.o d e in ercia commoda 
lhe se:·r. '])Crmitti<do . O desenv-0lV1i.men t-0 vrodigioso dos •POOzes .fortes, o seu com-
m ercio, a sua QJlethora cconomica, terá d e se •ex;panodir .forçosamente. Virá o .cwpital 
es tra'ngeiro, 1que itomat'iá conta das e mprezas, vias- fer.reas, co.mmer-cio, imprimindo 
pelo triumpho eco.,001·ico o cu:nJho da sua força <! do seu 'espirita. !Junte-se agora 
ao .pres1Ji.gio d ~st.a .gente, s uperior 1Pelo dinlheiro , 'Pela <:wpacMade, u:>ela vontade <! 

pela energia - productoo 1cgitimos .ae uma ed1ucação acurada - a inc u.ria, a i ne-
pcia, a frnqu,eza e a miseria co-m;equcntc .are -u.m 1povo 'de a'Ilal:Phabetos, e teremos, 
claro como o dia, um esta-do de suz·eran•ia •economica e mora;! e política, e ... . tere-
n10~ o Egyipto. 

Não pega a declarn.çã-0, .que ha ·quatrocentos annos •·eipeti.mos todos os dias , 
de que somos u1n paiz !novo, 1por.que a iAmerica do fNo.rte, s ernido ·maJis velha apenas 
dous an<nos, ha muito •tempo já que desl umbra as nações mais rc u ltas. 

E s i rperdemos •muito tempo em um.a colonizaçã.o imrpc1'feHa e si tivemos ou-
tl'os fadares 1Prejudiciaes ao nosso desen volv·irnento, '!lão fazem .poucos a nnos que 
pode~iamos ter iniciado um '[Jro.gre.sso •d.efünitiv.o . >Somos um .paiz ·ri<:o e é es·ta a 
nossa descul•Pa e o '110SSO COltlsol•o, qualrudo .d·cV·eria ser a '110sea gramde tristeza vara 
a .situação actual. Vivemos a ·blasonar .gran d ~zas e no lfim rde quatr-0 seculos as 
nossas -exclarmações, deante da nossa flóra, de.ante •das fontes n aturaes da n·ossa 
terra, são tã.o •r.etumbantes e '\~a,s ias -e Lnrocuas, como se tiv·era o IBraztl aaJenas o-it-0 
dias . S-0mos aiJn.da os IFer.nã.o 'Dias .Paes rLeme, ao. seculo XX, .quasi tão famr!ntos e 
sed·entos <:orno o velho bandeirante em füeio .des ta;s farturas naturaes, mas tanto 

( *) Docu men to inserido nos IA1wiaes (Novembro 1915) a requeriment-0 do Sr, 
José Augu sto, deputado pelo ll.io Gi-anc1.e elo Norte . 
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quanto elle cerebros ch·~i os de oo me".·alda.s e ouro . E tanto pcior para nós si o 'Bra-
zil é rico e não lhe a-proveitamo a ·rlque;za, rporque s e:'á o ·estrangei.ro <:1uem nos 
vil'á ensi'Tlar a ruproveitar. 1::\íão se pense que a s ituação actual do ruurndo ann ullou 
esta -possibilidade. Não, a .guer ra veiu talvez a-pe01as r-etardn-r um pouquinho este 
facto, '!Ilas nunca tonnal· o inexequível. 

Si .para os oito mil:hões e muitoo kilometr.os quadradoo ide territorio .não possuí-
mos •mais de dn1co milhões d e •homens a -ptos -para a lucta -da V•ida, e destes mesmo, 
nem m etade o seria 'Tio soo tido amer icano ido termo, qu-e e<;llJJerar do IBrazil as."1i m 
a barndQ'Tlado e deserto? IOs vinte ruU:hões -res tantes, que são a maioria absol.uta, in-
teirn:mente aina l'J)habeta, vegetaom, por ahi alélm, sem o minimo ,p roveito para i, 
nem !Pa<ra a civilização, .nem -para o pruiz . 

· INo sertão de quasi todo o IBraziJ, n essas terras -de uma ri>queza pl'CJ•j ig iosa. 
a -população ann1phabeta e ·bronca, sem consciencia dos di-reitos, mem deveres, sem o 
sentLmento da •pa,tria, ella quê tem de ser o sustentacu lo da •nO -a nacionalrdade, 
i:a ssa lamentav.elm ente alheia ao anogresso, á civilização e á vida. 

•Cultivando -p essimamente o solo, sem nenh um conhecime.-ito dos proces os mo-
dernos, s em •ame>r ao otraobal1ho, 1ruem interesse •por urna industria, não 1percebendo 
da <>U!t acção ma is d o •que o .proveito imm ediato e :pref-er.indo, sempre que isto não 
lhe seja infieiramenite impoosi'lel, o descan.so á lucta 1'.)rofi cua, esta goote marcha 
sem plano, sem 13S!PiJ~açõcs e sem infh1-encia alguma decisiva para a prosperidade 
da 1patria . 

De outro lado, na imm :rns idão do littoral br!l!zileiro, sobretudo pelo norte, natl 
praias, uma multiJd ão de -creaturas incultas, v ive .aa 'Pesca e .pelo sY tema Jil1ais pri-
mlitivo, brabalhando um só ·dia ma sem runa -para comer e dormir os restantes . Falta-
llles o h abito do trabalho, a virtude da ,persevera.nça no e~fo:·ço que perpetúa a co-n-
quista. Jsto só a edw: ação trará . . A escola, ensl111ando na in faorncia o esforço con-
tinuado ~la attenção, o CU1I1Jprimento do ever, acordando o espirita, discip1iriando 
no individuo as forças propria<S , seriã ca p aoz de o)Ycod-igios . . A educação popular é 
tão 'll~cessaria a uma nacionalidade -como r e,,-,:i ira•r e com-er . Si o povo não se 
educa, que é o .m e<omo .que dizer não se orienta, não se organ-ilm, ipà.ra aittestar 
na civi lização o seu direito •de exost n c-ia e d e t rLumopho, se distlolve e se anniquila. 

Os ;poderes •clkigentes rem tanta necessi'Clade de velar pela .educação d o -povo, 
pela sua caq)acida•de rpa ra <viv·er , oomo pelos meios d e ,gubsi.steirncia e el e seguran ça 
nacional. fUm ,povo sem c ivili:rnção e &em cultura, em uma ·é·poca de civ.ilização e 
cultura, como esta , é um povo ina'Pto ·para a v ida . Todo o descaso pela sua cd.u-
caçã im,po11ta no d escaso pelo seu futuro. 

Que se t em !feito de s ér·io 1110 IBrazil .para a educação popular? .-\. excepção de 
ra rl ssimos eS'.fo•rços \])arciaes, a cu\ja frente .caminh a S. Paulo, galhardamente, nada 
mais. Mas, ·s. 'P·aulo trabalha por iS . Paul.o. E o grande .r<sto do IBrazil , qu e se 
fa;" de!le? Que culpa tem o bra zil ol•ro de haver nascido nos centros d o norte para 
que o condelll!n.em ao ana1phaibetismo, á jgjnorancia, á inaptidão \])a r a viver? Que 
culpa tem elle que .os ·Politi<:os do seu Esta'Clo não uvessem o m usm o discortinio 
e o mesmo civismo dos estadistas de S. !Paulo? :-<o entanto n ão ha rem edia para 
-:.> mail. a instrucçã-0 -primaria é dia a:lçada dos municipios dos Estados e nin1guem 
<'S 1poiler·á obrigiar a m •elhor.aLa. 

iPorém, a gora, n em 1mesmo .se ter'á a '!"azão que s e teve para não obrigar o 
ens im10 'da Ungina patria 1nas escolas 11n~im•arias . 

Outro dia não quizeram os mossas leg islei.lares legisla·r , exigi'llclo para os c i-
da:dãos 1bra!zileiros, fil hos de estra ngei•ros, o ensino da lingu.a patria nas escola , 
.porque a ins t rucção ipl'imaria está füra da s ua alçada . .:vias 01ão será ~ta mais 
uma qu~tão 'Cle segurança e harmoriia nacional? 

'Na iA.•merica elo IN011te a granide colcmL.:ação allemã nucl. acla em alguns pon-
tos, creou escolas a1lemã.is, nã.o ~Jara .en i'llar 0 inglez ,' que ena a lingua offi~ioal 
d·o ·paiz, mas para educar os subd-ltos do kaliue r em escolas suas . E, só porqu e sta 
nillc·leação ·em torno de uma escola allemã, dirigLda _-pe~ o sentime:ito gcrmanico, 
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amante, com certeza, das trad·içõ-s da !Allemanha, :não ·pudesse esfriar '!10 luturo 
cidadão americano, descendente de pais allemães, o sentirmento da nrucion<11lidade 
americana, foi oreado, (m todas as escolas rnacionaes :dessas zona , o -ensino com-
pleto do allemão . Nl6s, entretanto, .que lfJzemos para. sustar esta cousa? 

'Não só não demos ;:msino de 1aHemão nas escolas brazileira.a daoquellas iregiões, 
mas :não melhorfun.100 ·o ensino no ,pornto de v1 ta. civôco e educativo e, o que é 
peior, não fomen•tJámos, 01pezar dos pedidos !de habitamtes dalli, o ensino da nossa 
l1ingua. 

1Por que iriam d·elxa·r os allemães de aprender bem as suas 1-inguas '!'las esco-
las ·pa•ra fallar o ,portuguez su<5pei<to .que lfalla a 111os a população inculto dos cen-
tros? 

No exemplo da .-\merica do NCJ1rte vemos .que 11ão é diffiol! resolver a ques-
tão. 

Carecemos, antes de tudo, desenvolver o ensino prima.rio, diflfU11dil-o pelo paiz 
inteiro, fundar, por toda a ·Pa•rtc, escolas · e <fazer d ellas nudeos de brazlleiros ca-
pruzes para a v1da. 

Quantas ·e -quantas regiões c..xis tem, por ah i al<'m, sem uma escola ou qualquer 
cousa com esta d·esignação, mas tão dmperfeita e vasia, -que é antes uma desmora-
dzação -que um exemplo. 

E' preciso um movimento encrgico em 1Prôl da ·escola da ins·trucção, da e-duca-
ção do povo. 

Que faz r, si o erns.ino primaria é da cOJnpetencia privativa de Estados e muni-
cíp ios? CDeixar .que cont1rnue desprezado, em continuo tPeri·go para a nossa naciona-
lidade? Intromettermo-0100 01 ell_ em mani festo desrespei·to 'á nossa .Constituição? 
Se1'á ipreciso uma i:efo.rma constituciQll1al, pa.ra qnie o Governo possa ~rrfl.uir na 
resolução da mais grave questão do paiz? :será logico que, emq uanto o Governo 
cuida e protege o ensino secunda·rio e superior, velfü1do ~Jelos direitos <de uma mi-
noria lnsignif.ican•te, ode um grupo de pcivilegia•clos, que são aquelles que podem 
cursar gymnasios ·e academias, a•bandone a .população pobre, que {; a gra'l'lde 
massa .ao 1paiz, entregue á mais completa igno•rancia, ao anaJ,phabetismo, á trnca-
pacida.ae parlo'l. a vida, po•r que não póde fomentair a instrucção priimaria? Não será 
este wm ab urdo centra todas a leis racio01aes? 

!Não seria .querer ·aformoseair a ;:upula de um ed'i!ficio, •cu jos alic~rces, cuja 
base não tirv.essê .ne.m con6istencia! nem segura1nçaJ nem cousa alguma? Não S·ePá 
aug.men·tar cada v ez mais o perigoso contraste entre uma minoria .cultíssima e re-
finada e uma ma•ioria bronca e .i•ncapazo? Não s erá, além de tudo, 'Ulll1a med•ida 
odiosa? E que fazer e11tão? Sem refo1,mas constitucionaes e s em a v io lação dos 
direitos de munici;pio e Estados poder-se..U1a influir ·benefica e defi<nibivame.nte no 
progresso d•a educação ipo,pular. ~ara isso é preciso 1c•hamar a ·attenção dos Es-
tados e mun<icipios e .pro6e<>Borcs e ~Jov-0 para a. g1;andeza do .problema. 

Um cc.Co01seUlo ele educação», cr·ea>do aqui no iRio 1l composto d·as ma is nota-
vei.9 competencias em •cousas pedagogicas, poderia iniciar este •movimento de rege-
neração, ·estudar a situação elos Estados, de municLpio a 1mrun.icLpio, a situação es-
colm·, as possibilidaides .ae reforma e de desenvolvimento •educativo. A autorMade 
dos seus nomes imporia certo a•catamento aos governos .e ao povo. que se dilixaria 
gu1ar f a oilmento nesta em.pr.eza. 

Fosse .composto este «:Conselho» de sete .membroo, por exemplo, todos clles len-
tes vitlallcios dos esta·belecimentos pub1icos, de uma caJpacid ade 11110toria em questões 
da educação, p.ercebendo ·po1r este serviÇQ .uma grattficação ca'Paz de interessal-os 
continuamente, e a cada um ãellcs fossem entregues •tres Estados do 'Braz.U para 
estudar, acompanhar o movi.m enta de instrucção e propôr melhomm entos e fomen -
tar o progresso do e-nsino. 

T eriamas a sHuação escolar elos vcinte e um Estacdo.s <do .Braz!l na mão do «1Con -
•elholl, •que conhecendo Estadoo e municipios, a condlção a.a ensino ,prlmario e as 
possibi!idaide.s do ·paiz, emprehen deria constantemente, 1Pelo conheciimento dos pro-
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digiosos 'Progressos da ed ucação nos ic·entros vktorioso-s, reformas salutares . Qual 
o !Governo de Estado suffücienteme.nte im.pabriotl), para guerrear a acção benefica 
de uma ·inst ituição assim? ·E como o trabrulho continuo deste c<IConsehho», a sua 
acção permanente, o s eu interesse l[)Or este p roblema, dir.igindo-se sempre a gov.er_ 
nos e muni-cipios e mest;:·es, chamaria a a.ttc.nção de '1;ddos pana a i nst<rucção ,pr ima-
ria, fazendo-a, a.final, 'Uma preoccu 'Pação nac iÜ'IlJa l de todos os •instantes! No 
Brazil, quasi Governo algum .d espende com este .problema nnais -Oo que o c uida.do 
,,.m ev.idenciar q u e ex,iste esta cousa na v id a do JTuitado . E' uma questão d e ex-
pediente e nada mais . 

S ó a acção do lcclCO'ns elh o» dirigindo-se â.s directo rias de â.nstr.ucção pnblica nos 
E stados, 1pefüondo informações, levando-as a interessarem-se .nos s eus problemas, 
advertindo, !IJC-On e' h ando e guiando, obrigan•á a uma attenção minuciosa no ensin o 
publico. A n ecessidade não € sómente Id e instrucção ].>rirmruria, que J'á oé muita. 
mas ele educação, que é tudo . !E uma .esc?la, 1pa·ra que s eja m a:is que um centr-0 el e 
i•nstrucção, 'Para que s e faça educadora,, carece a1pen1as de ~1111 ,pouquinho 1nAis ele 
cuidados. E' 'Uma questão d.e anethod·o. iP.ara oriental -a n es te ·terreno € que nada 
ig ualará a uma assoc iação ~:J.e educadores comp etem. tes e occupados na resolu ção deste 
problema . O Conselho Super ior de E nsino, como existe, não o pocl·erá fazer, não 
só ·porque elle se :preocc u1pa da in.strucção s·ecu nclar ia ·e su.pe11ior e isto já lhe dará 
trabalho, como princi'Palm ente, .pela sua falta de caracter permanente. Não .tendo 
de 1f.ix-0 ~inão o seu i!)residente (por.qu e os dema is membros, sendo directo res e len-
tes de es tabelecim ento.s de insbrucção secu•nclairia e su:perior de tod·o o IBrazn, não 
se reu nean si•não .por vouco t em po ·e em occasiões determin adas, despreoccupando-
se, m a is ou m enos, do que trataram ao volta;rem a os •Seus cargos) '1ão pod·erá 
ter uma acção decisiva e crnntrnuada qu e 1é do que '])reci sa a ·ed ucação popular. 

Só 'U m cc\Consclho lcle educaçã-0» reunild-0 ,permanentemen1te, acompanh.aa1c10 
passo e passo o d esenvolvim ento escolar dos nossos Estados, estudando os bons 
metho cl os, procurando ada,ptae o que '110S fique de 1m el hor, mais facil e mais .:•ro-
prlo, poderá ifaz r cousa es tavel. Resolver-se-lha o pro·blema sem qu e se iraru~ 

cua a U1!1ião em cousas 'Privativas dos JTui tados , !Porque este. cciConselho» não se1"á 
nem poderá ser uma reipartição de :funccionario.s ·publicoo, mas wm g :·emio de ho-
men;; i!lustres, que percebam as suas remunerações de uma subvenção que dê o 
Governo para a edu cação nacio•nal. 'Pela 1!10SSa !Constituição, não 'Pód·e o 
G overno \Feclcral subvencionar o Estacdo sinão .em caso ·de -c.alamiclaide .publica: 
possa elle ou .não ensinar aos seus f ilhos, que são ciicladãos bra,,,il eir.os, .itso não 
campete á U nião inve.stigair. \Nos E stados !Unida:, ond·e o ensi no popula r € u ma 
preoccu pa ção nacional, ond e existe o 1cclBureau of EducatiO'n» e varias outras ag-
g r emiações mais o u m enos i.mdependentes da adm•nistração publica, com o·ecut">S OS 
form}d•ave i , j'á p elas da;clivas fantas-ticas de mtllfonarios :pa.triotrus, já p elo ipatrimo-
nio proprio, constituido no usufructo el e te rras devolutas, t errCl!'l OS ele marinlrns, 
cedidos pela União, o !Governo d•á subvenções especiaes tpaira ipromover a -edu cação 
do 'POVO. Na Argentina t od-o o Estado que, .gastand·o m ais de uma deci•ma ,par te 
do seu orçamcn to com a ins trucção, n ão a tiv·er completa, tem (!i r ei to a um au-
xilio da U nião . !Na S uissa, onde -0 govenno não pôde, como o no-sso, intervrr na 
organiização. ad1ministração e fiscaliização do ensino pri·ma rio, fican1, no ·entanto , 
p elo art. 27 c1a s ua ca•rta co.n titucional, con cedid as suibvenções sufficientes aos 
cantões, para ajuda1-os a cumprir os seus d ever es no dominio da imtrucç_ão prim a-
ria. íNo 03<ra,,il, 'J)Orém, -0 Estado não tem .direito a oousa a:lguma 'ªª 1Un1ião em 
beneficio da educação ·po,pular. Não seremos nó quem queira <:or·ri.gir es t e la-
mentavel desc•Jido da cossa Canstituição . , 

Hem senmos in consbitucionnes, podemos, entretanto, .ped ir a funidaçã.o elo ccCon-
selho de educação n rucionah1, ~om q ue a 'União se l\ntrom etta ·no E stado nem o 
su bvencion e illegalm ente . Pelo art. '35 , pag. 2•, 1cuanpre á U.n1ião animar o desen-
volvijmento no paiz das letras, airtes, sc iencias .e industrias . !Não careciamos de 
mais. !Por ahi ve mos que ella :pôde subvenciona,r a educação 1P01iular. E nem se 



-141-

trata ide fo rnecer dinheiro aos ·Estados, m as de votar uma subvenção para man -
ter o <«Co n'lelho" e ser por filie disll,ibuiodo em -estricto benelficio <la educação ao 
povo. !:!ll[ui tos rEs ta.dos, e elles são ta1vez maioria, não ca·recem de subvençõoo, P·re -
cizam é de uma Jnelho r organização e >distr.ibuição -escolar. \Para isto será o «Con-
selho" um imagnifko orienta dor. 1A subvenção "leria daida para a e du cação n a-
cianal e entregu e aqui ao <<lConsel•hO>J, que a dist1,rbuirla conveniC'Jltzmente. 

iN<:> momento actual hão Ide r esponder que o 'I'hesouro 111ão icom·porta 0 au-
gmen to da mini•ma despeza. 'Ma·s .si .é pa ra g•rande ·benef.Lcio .nacional? 

Si o >d is,pendio annual el e algUTu~ contos ode I'éis vier aug;mcntar a competen-
cia , tornar apto o povo .para o trabal ho e ·para a vida, o accrescimo propo rcional 
de d·ndu~b• i as, •de fontes de riquc~as, n ão comp?nsa1'á .grandemente este sac r ificio? 
E não será um dever p ri mordio oo Estado vela r pela ca11ac.idade do seu .povo e 
pela segurança de sua ·nacionalidaid·e? ~ não será deixar que se dis solva uma 
nação ·e se a.funde tun paiz não procurar tornai - o apto !JJara .a vida e capaz par a 
a civilização? Que 'POd·el'á faze r um !povo, em uma •época como esta, com oitenta 
por cento de a nalphabcfos ? 

Si o Theso uro não rpód e suhvcncionar a instrucção primaria, agora, ao menos 
vo te a verba capaz d·e crcar o •<«C on selh o,, , que só a existencia desta aggremiação 
o ri en tadora ·erá ca!paz de •inJciar um periodo d e u·egcneração . Agora cr·eal - o-ha 
o Governo ·CO•wi dand o para organizai-o as .mais .nota rias competcncias em materia 
de ed uca ção . 

Ellc el eve . . porém, s?r autonon10 e as vag.as, idepoi.s, preenchidas pelos votos 
ela nHlioria de seus m embros, não tendo o G-ove1~no então n1aior in ge1~encia que a 
ele ex•igir que seja prolJicuo, pocl?ndo su s,pendcr a s ubvenção em ()USO ·de julg.a l-o 
inutil. 1Só isto modificará profundamente a situação ido ensuno .primaria, da edu -
cação popular. Bóde parecer que, uma vez que elle não t enha. poder d e intervir á 
força noiS Estados, ,porque estes continuam a ter a sua au toridade nesta questão, 
não ,posso fazer g r a n d e cousa . P uro enga1no. ~ão l1a vc l'lá ni.rlgucm que se negue a 
ouv ir a ,pai•avra autor.izada, a segu·ur a di recção iind·icad•a ·pela experiencia. E' um 
aco rdM· d e interesse .por um a questão nacional e a m a'is grave de todas . 

. A in trucção popular ot•di·nariamente é, nos Estados, o fac to que preoccupa 
em ultimo Jogar ·OIS poderes di•: ige.ites . E' uma reipa rt.ição publica , com funcciona-
rios publicas e nacla una;is. IT-Ia u m correligionar.io a colloc.a•r, -existe .uma vaga <'!.e 
mestre, es tá tuclo 1feito, a vaga preench ida, o 'Cor relig iona rio aqu inho icd.o. Só .resta 
~aber ci a. instrucção ganhou com isto . 

Um ·«Conselho" o:·ientar·á e concl uz i1'á lucida m ente a inst•rucção ,primaria, 
creamdo a 1H·eoccupação pela educação popular. E Si elle conseg.u ir subvooções e 
a uxHios, que 11oderá arran jar do governo e •!IJté de ;particulares, ·então a sua au -
tor idade orescerá 11rodigiosaimi>nte. P.o:··ém , m esmo (IJn tes •cli to , elle creará a a tten-
ção pelas cousas de educação po,pular e est a <i a unaior neces.s.idade nossa do mo-
men to. A ed ucação do povo deve ser >do interesse do povo, a . sua preoccupação, um 
mov11n en to nacicne.I. E' .precdso associar o il)aiz i nteiro~ todas as vihstas, ,para a 
resolução do unaximo ·problema social bra.zileiro. Antoo Jd.isto,, antes qu : o povo 
com1prehenda •que se :põcle e s e. deve ·edulC ar, t enha f é n a ·efficacia da eduw ção para 
o seu prog resso e para gra•n cl eza effectiva ela 'Patria, nada teremos .ae notavel e 
perfeito. - .A . Garnei11·0 L ecio. 





RffiFüRMA DO ENSINü PUBLLCO NO DISTR!ItC:DO FEDE1RA<L ('*) 

Sr. Prefehto - no estudo a.ttento e meti.culoso q ue venho ·faze'Ildo sobre o 
nosso e nsi·no m.unidilpal resuolta-me a oeonvLcção de qu.e elle se ·resente de numerosas 
·fa•füas , muiitas das 1qua s carecem sanadas qu.a.nto 3'Iltes.. Com as providMclas já 
por mim tomadas e com as qu.e aucto1rizast.cs a executar no começo do !IJr<l'Ximo 
amno, teremos certamente removido alguns de.feitos; /destacando-se entre ~ites o 
que se -refere á !t'~lta de docentes e ás s-uas constan.tes transferencias. 

IRe.sita-me IP·ropor-vos correct11vo ·para outras grandes fa,Jhas e omi56ões, que 
pode•rão ser :pe1•feitamente dooreitas, sem que p·au·a i.sto haj-a mistiér alterar-se desde 
já a lei ,do ensino. 

PREIDIOS ESCOLARES - :Prevalece ·pela imiportancia indiscutiivel e pelas· ecmse-
quenicias graves que del.Ja d erivam, a quootã.o •d·os ![l'1WiiJs esool·ares . Nã.o preciso 
carregar as cõres do quadro •para ;patentea r ao vosso esp i.rito luci!do o que de var-
gonhoso e <'le.plorav'e'l se Olbserva .entre nós com respeito a este ass.um·pto, INa sua 
quasi totalidad e, as no56as esco'las publ'icas se a,cham :hns tatlla·das em .predios de 
al1.JJguel, construidos '[)ara .r oohde:nelias pa.rticu·lares, e on.de as classes fun.ccionam 
em saletas, qua.rtos, cópas, cosimhas e porões, em f.lagr a.nlte d>vorcio com os 1mais 
nudime.ntares preceitos da hy.gi·ene e da ;pedagogia. Grande oulpa cabe aos no•sos 
gove1ma,ntes que, obcecado;;; pel·a pre0'0Cupaçi1o oivilisa<'lo1'a de prog.resso e melho-
·ramentos, fa·zirum ouvMos m oucos aos reclamos da opinião esclareci da, ·J>ara idls -
pend.erem enonnes. i><Omunas em obras oomi1)tuosas, a lgumas <'!e utili.dade contestave·l, 
outras de na tu reza adiavel. Assim 'Procedendo, não se ·lembra,ram de certo que a 
escala puh11ca. mesquill'hamente tnstallad·a, lé um attestfüdo vi.vo ao mosso atrazo, 
é u.m d e1ioimento humilhante contra oo mossos crod•ito.s de paiz ci'Vilizad-0. !No 
entretanto, não ê de ·hoje ,que e ela.ma contra esta vergonha nacional. Eusebio 
de Quetro.z não foi ou·vl1do, como não o 1foram igualmente depu.taoos, sena<'lores , 
publi>castas que, no Im.perio e .na !Repu'blica, se bateram 'Pela mesma causa, d es ta-
cando-se entre elle.s o Cooselh eiro (Ruy :Bat"bosa que, no seu lumLnoso parecer ae 
1882 sobre i'ootrucção .pub!Lca, emitrtlio os segui·ntes conceitos: «A casa onde !l'unc-
oionar a escola ba .d-e ser foi.ta eXlj) ressamente 'PaTa o serviço escolar; eis a presori-
pção u1niversa·l da sciencia e ida ex;pe rtiencia em todos os ,p•aizes. A.ss·im o querem 
as le:is m>a:is imperiosas >da pedagog1a e Ida hygiene. Esses aleijões em m ate.ria de con_ 
sbrucção cscO'lar, que alugamos IJ)Or tão im1merndido preço e onde ab!Lfamos a 
tnfancia, aoeaba·ndo lj)Or itom1al-a suTda, 1myope, vesga e ccmtrafelta, IC!uamdo a não 

( * ) IPuilYlicado nos A.?1maes em virtude da seguin te -inldicação: 
Indico que a .cornmisão de Instrucção Publ.ica , tomando em consideração o 

rela,torl-0 aipresenta-Oo •Pelo Dr. Azevedo Sodré, Directo.r de Lnstrucção IPublica, ao 
[prefeito !Mu.ni.cipa.1 a este DlSlf:ricto, i"1tenponha o seu !]Jarecer o;obre as me<lld·as de 
comlj)etenda d.o Governo F edera·], s ug.g.eri'das e rulvitradas n·esse documento, que vae 
inserto nas co.Jumnas do D ia1'io do Ctm.gresso. 

-Sala das sessões, 19 de Agosto de 1915. - Ocbacilio Oania-rá. 
ICollJSultada, a -Gamara concede a lj)Ublic.ação pe:dlda. 
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oocrophuli am e em;phtisicam, ão uma vergonha part a pretendiôa civilisação 
do !PaJiZ . » 

Não insisto mais no ass·umpto porque sei ICJUe a construcção de 'i>redioo esco -
lares constitue 'Um .dos ,Pontos cardinaes do !\'Osso 1programma administrativo. Sei 
iguaJmento que sois avesso aos grandes palacios, no que ootou de inteiro accôrdo, 
preferindo nós ambos construcÇÔes modesta.s, mas elegantes, que obeclel;.am tis 

· ex.igencias da hygiene e da 1pedagogia. Não .era 1c:l.c ser cc>n1 os ·recursos 01rdinarios 
do orçamento ~iue cons·eguil\Cmos rcal'izar este de<>idera.tum. Ainda mesmo rudm!it-
tindo-se urna acção continua, ininterrupta e pertinaz, consumiriadllos dezenas de 
al'bl10s para ·ulbimar uma obra, que não ;pe1mitte a:diamentos, para libe11tar-nos oe 
uma vergonha, que nos 'l>urnilha e atraza. Urge pôr mãos á. obra desde já e 
nella J>roseguir, sem iperda de tempo, com o ·proposi>to fil'lllle ele concluil-a dentro 
élo menor prazo 1possivel. in1:o-me esperançado, porque sei que 'é este o vosso 
modo de pensar, e con.fio muito na yossa acção, pautada 111.as seguintes 1palM•ras, 
conbidas na Mensagem que dirigistes ao .Conselho ~1unicipa·l: « ... talvez '!Ião seja 
imposs>vel, e tenho elementos para assim pen.<ar, que a iPrefeitura IPOssa cooseguir 
um emprestimo sufficiente paTa a construcção de pre.dios escolares, emil)restimo 
que seria amortizado .e cu teado ~lentro da propria vei,ba que é actualmente desti-
nada ao JUigamento de alugueis <le casas.» 

COLONIAS DE FÉRIAS - Um ·ponto, subordi<naclo ao predio e&coJar, e que con -
sidero de summa impo.rtan·cia, é o relativo á saude e rO!bustez phy. ica 1da5 crian-
cas, Que frequentam as e<>colas, e que vão consUtui.r a nação bra-zileira d.e amanhã. 

Na vossa cita.da 1Mensagem insististes judiciosamen.te so.bre o assumpto, soli-
citando o resta·belecimento da ·V'erba para a dnmiccção medica escolar e lembrando 
a creação do colonias <le <férias. !Considero ina<l>aveis estas m edlOas. Devemos come-
çar estabelecendo duas colonias, uma :na Tijuca e outra ein Fri1burgo. Cru:la uma 
dellas poderâ. receber por anno ele 2.50 a 300 crea.nças. Emqua.nto não nos .fôr per-
rnittido orear outras, poderemos uUlisar o chamado typ0 fa1nilial' Wi. colonia de 
férias, isto é, co!locar grupos de •2 a 4 creanças em casas de familias .residentes 
nas localidades escolhidas (Friburgo, TherezopolL~, Petropotlis, (f'o1'<tclla, IPaty do 
A•lfcres, te.). 

O clima do Rio de :Janeiro, com os seu estios prolongados e ausCJ1oia de i'l1!Ver-
nos, prejudcca. de alguma sor.te o desenvolvimento completo das crianças. A <n.atu-
reza exige que ellas saltem, corram, ,pulen1, a1gitetn-se, e, neni. sempre, a ;tcmpcra-
tw·a .ambiente convida a estes exercdcios tão neccssarios a um bom e normal cres-
cimento. AqueNas q ue 'Pudermo.~ collocar ·duran te dous me,,es, todos os annos, cm 
uma elas visi<nhas cidades serranas, onde, além do clima reconfortante, de •uma 
boa alimentação, recebrurn ensino moral e hygicnico, hão de voltar certamente ma.is 
robustas, .mais vigorosas e melhor educadas. 

1De féTias a nossa colonia t erâ. apenas o nome, ,po11que, ao conhrario do que 
se passa em outros i>ai'Zes, 'Íunccionará ·Permanentemen·te, todo o anno, succeden-
do-se ncUa as rt:urmas de colonos. 

A obra 'huma.nitaria e ·bemfazeja das colonias de férias, funda da pelo pastor 
Wallter Bion, de Zurich, e teve durante n1uitas annos entregue ~'\'.Cl·u- iJvrumentc á 
iniciativa ·partlcU'lar. •Eram a~ caixas -escoilaTes, o rpatronatos de menor(!S, as obras 
de ·protecção á i.ntancia que se incumbiam de crcar e manter colonias de férias 
nos diversos paizes. 'Mas, os resuJ.tados colhiaos foram tão lbeneficos, .tão 11uimv;._ 
lhosos, na sig:nificativa e:xopressão do profcs or !Robin, que os 'Poderes publicos 
nã,o hesitairam <im associ'ar-se á obra privada, com o fim de imprimir-,Jhe mi [Ol' 
extensão e aJ.cance. Em >França existem actualllllen~e 797 colonias do férias, das 



- 145 -

quaes 127 mantidas pel·as munioipalid.Mloo e 670 pela. iniciativa IJ)rtva.<la, recebendo 
todas annualmente 81. 388 cr.eamças. 

!Po,r motivos obv ios, 'Ilão ·Podemos, .neste momento, contar com a iniciativa. 
particular. Certo, EJUa .yir.á em ,tempo, cumprindo-nos desde já promovei-a, facioli-
ta.ru:Jo-a com a ~reação das caixas e colares. 

* 
1CA1XAs ESCOLAruJs - Eis ahi uma instituição de primeira ordem, des,tina<la 

a ,pre.5,tar ·serviços r.elevan tissirnos. Ningu.em hoje em dia 0admitte nem comprehende 
a i·Mtrucção pu!Jlica pr·ima·ria sem caixas escolares. ';vivendo e crescen<lo sob o 
influxo de 1phiàantropia particular, ellas não <li&pensam, tooav'a, o auxilio 
dos 'Po<leres IPU.!:>licos, aos quaca oumpre proonover su-a creação e subvemcio-
na,l-as, na m edida das uas 11ece,;<;l(lades. ·Em ,F.ra.nça a lei de 28 <le Ma.rço d e 1882 
tCYrnou obri,gatoria a crcaç.ão de caixas cs.colares etn todas as communas .. E' •um 
exem1)!0 que já foi seguido no Brazil, pelo E ta.do de 11\/[inas, cujo Governo, em 
Jun•ho d·e 1911, regu lamentou este serv.iço, dando ás• caixas o caraoter de o'briga. 
toriedade, em torno dos g>rupos escola res, .e pcrmittinclo fossem fruculltaUvas nas 
e.<>colas sh1gularcs. O 'Estado <le Uinas co.nta aetualmente 104 caixas• escolar.es , 
fm-1ccio.nando Tegularmente e dando excellentes resultados. 

Aqui na Ca1Jital F ederal ;possu.imos a.penas quatro, fundadas por iniciatL'Va 
elos inspectore,s escolares Fabio Luz, Esther de ·Mello, Cesario Mvim e .Ba·ptlsta 
Pereka. !Precisamos prornov;er a creação de mais 17, para que cruda füs.tricto escollm· 
tenha !1 sua, e •subvenciona•l-as todas, <lando - l'hes organização mais ou ·menos -un1i-
forme. A caixa escolar, com a 'Preoccupação dominaintc <le m elhoraT a Lnstrucção 
;i tornal -a accessivel a. todos, 'facilita a. frequencia, fornecendo vesturnrio, oa.lça<io 
e premias; cuida ela sau'de e •ro.bustez physica elas crianças pobres, dando-Lh es 
merenda, 'P"·oporciona:ncl·o~J111es a collCYcação ·em colonias ele 1flérias, p:romovenclo pas-
seios instructiyos nos parques e jar<lins, 'Visitas aos m·useus, ,fabricas e s.i.tio.s pitto-
resieos ela ctdade; fi,na!mente, .procura àe0 cnvolver ·nas cria.nças, que disponham 
de rul.guns •recur.sos, o espirita· ·de poU'pança e de economia. Convém afastar de 
vez a idéa, 1ha mui.to arraigada no esplri<to de nossa •po1ml'ação, segundo a qu.a'l 
a escola :rmblica é destina<la tão a6mente ãs orianças tPCYbres. Não teremos norma-
lizado o no~so e'11Sin o 'P'rimario emquanto não for.em as nossas esco.Jas freque.ntadas 
in<listin·ctamernte ]lor tocln-s as crianças do rRio ele Janeiro. 

EXPLORAOÃO DF. MENORES - GUARDAS ESCOr,ARES __: 1Mas , a caixa cscola.r não 
poderá pro<luzi1· resultados b eneficos e eMica.zcs, com •respeito á frequencia, sli não 
f5r auxiliada ;pela acção dos guardas esco'lares e por uma lei que veàe a ex.plo•ração 
do trabrulho de crianças m enores <J.e 13 a,nnos. !Na A,~le.manh1a, E.0 ,tados 'Unido-s, 
B€ilgica, ·Su,i~sa, etc., on<le. esta prohibição é 'ri.go·rosa, o limite -Oe cdacle alca·nça 
14 a •1•6 annos. Não se trata de ()brigatorieda<le escoltr, princi'pio hoje ~'encedor em 
toda a parte, de resu.J1tados indiscut;veis, mas cu•ja legibim.icladc po<l()ria encontrar 
obstaicul·o 1rnas nossa.s !iJber:cladcs comstitudonaes. Trata-.se aPe·nas de 'J)rotccção á 
infa.ncia; ao pai ou tu·to.r füca o <l ireito de mand a r ou não o fiH10 ou tutelado para 
a esco·la; ·não deve, porém, ex,plorar-lhe o trabailho antes que elle attinja a ida-'ie 
ele poder tra.balha.r s•em ;prejuizo de su a sau.d e. 

Os .guardas escolares (•/;ro1w1nt-officer dos a.mericM1os) são os cncarr.egados 
de descobri·r as criança.s que não ,trnqucntam a esco·1a e averiguar os ·mo.Nvos que 
as in'hibem d~ receber a necessaria in"trucção. Os serviços ·prestados por este 
modestos .funccionnrios são verdadeiramente rlne.s.Umavcis1. ·Ellles visitam casa por 
casa do respectivo disüicto, vão á.5 fabricas, offi'cinas e :estabelecimentos commcr-
ciaes, tI>rocurarn 05 pais, itu tare.s e patrões, aconselham -n'os, aavertem1-n'os, pen-
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do-os em con lacto com a cadxa escolar ou dando-lhes conhecimento das ·prescr1pções 
lega.es. repres enta•m, ·nO <Iiver do;; americanos, o olho da •lei escola·r. 

* 
ENSINO !PRIMARIO IJ)E LETTRAS - O nosso ensino .primaria 'de lettra.s, compa-

r ado .com o que s e mintstra nos Estados Unidos, A•llemanhia, 'Suis•sa, etc. , dá.-111os 
a impr~são de UJU corpo sem ·P'é5 ·ne.m .ca'beça. Falta-'lhe a base •re:Pr-OSenta.da p elos 
ja11dlns da infanda, case dei bamibini ou classes. m aternaes; igualmente .1he falta 
a cupola que é a classe :primaria stJtPerior <0·c11111.nw1· g1·a.cle dos americanos). A 
missão hodierna da .escola •prima.ria, •leiga e .gra·tuita, é ·iru>truir e educar; ella 
deve receber ·a criança na .mais tenra idade ('d.e 3. para 4 a1vnos), con servai -a du -
r ante 8 ou 9 annos prura entregai- a aos lyceus, escolas vrofhss·ionaes ou comm er-
c iaes, j á com a educação ;physica, moral e intellec tu aJ bem adian tada, an ordem 
a pod.er r etirar do novo ensino todo o ;proveirto. 

Certa.mente, não n·utrimos a ofa tua preten.;ão d e querer, neste llllom.ento, r emo-
delar o nosso entii.no á a m ericana., á franceza ou á swis a; para tanto fa.llece.in -
n os os ind·isperumveis recursos orçamen tarias. ALg>uma. .coui.~·a, ,porém , 1)0d€mos e 
devemos <fazer n este sen tido. A ·m eu ~·er , ilnpõe-se desd e 1á a creação d e mais 5 ou 
6 jardtns da i..!1°fa.ncla, "endo um deli s annexo á Escola :Normal, ,para a ·pratica 
escolar das normalist as, e outro na Casa de 1S. lfosé, que, tran sformada em um a 
esco·la primaria. müota, sob o regime.n <lo i0nternato, d eve ser transferida .para a 
DiTect-0ria !Geral de Instrucção IPubJiica. Em. um desse.~ ·ja rdins ;podere.mos, a, ititulo 
'de experiencia, institrui.r o me thodo awtO-·edoicativo Montessori, que tão excel'lentcs 
resultados está dando na Lta:!ia, -cm 'Par is .e nos Es t ados u .nidos. 

lJoilgo igu a.1.menrt:e d e toda a .:onveniencia dann os id esde j.á alguns ·passos no 
sentido de i.ntcgrar o nosso ensino ·pri,mario, r>ela. creação de uma c lasse su-periar , 
ma·is ou m enos analoga ao gra11111uaw grcui)e ·dos am;ericanos. o actuaJ momento, 
n ão ,poder1amos contar com a •freq uencia ele m eni nos· n es .ta classe, e anesmo, quan to 
ás menimas, sõ as candlJatas á 'Eseo'la N ormal terlam grande internsse em seguLl-a. 
Sendo assim, basta ique a classe ·Prima ria su perior fun ccione apenas em ,seis gran-
des escolas (Rod.rig>ues Al'Ves, T iradentes, 1Be.njMI1in Cons tant, Esta.cio <l·e S·á, Gon-
çalves Dias e 'Ri:a.ch uelo ) ; que seja intermed iari a entre o ensino 'lllinls trado '.10 

;p.rim ei•ro anno da E•cola Normal e o da .classe complementar d as nossas escoias 
;prima rias. As al umna.s, apprcwadas .na c;las.;.e 11>ri.mari a su,perior, em diguaLdade 
de condiçõee GOm outras ·no.s exam e" de ad.m issão á Escola Normal, seriam pre-
fe11da.~. 

* 
•ESCOLA NoRMAJ, - J á que me i-efi ro a este u ltimo estabelecimento ile e.nsino, 

dovo uize·r-·vos que el•le ca.rece de ·uma -remodelação <CO!mpleta. T en h o 1para lll!lm 
devier ser elle vasado nos moldes das 1D10dernas escolas pr orissio.naes , com um. cm;•o 
de ad-a.p.tttção ~u aper feiçoam ento, abra.ngend o dous ann os, e um cu rso techn ico 
·Prcmriamente c\Ú:o, •Prolongando-se poT dous a nnos, no qual a alumna UP·rencla a 
ensinar, se 'IHJkii·lite 1para. o exerci.c io da profissão eleita. iPreci.samos r eduzir o 
unmero de alÍ.iqm o.s a 5•00 .no max,hno : actualmen~e a JD.sco-la é of requentada •po r 
1 .•500 alu;n~nlOs, o que sob:rem.a.neira difficulta •a suia. missão de insbruir e educar 
a s futuras 'J)rofes.soras. 

Não pod ia t er ido m a.ois feliz a escolha q·ue fiz,ootcs d o novo director. Joven 
ainda, a.ctivo e operoso, do.ta.do de \qualidades raras, servida.s por um t alento ·bri-
.fna.nte e uma primorosa cultu•ra, el'le se .vae <lesobriigando .com amor e entlm -
s illJ" mo da diMdcil tarefa ,qu e -e.m. ;bõa. ~ora ·lhe co.nfiastes. '.Dentro em ])'reive €S\J)ero 
'J)Oider a.presenta r-vos um plano de r eO t'ganlzação da E scola Norma-! ;por el'le ela-
borado. 
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•Ce m a rcc Enl -· in;tallação ela eseo'.a de ,1pplicação, <}e;olinada á pratica esco·la-r 
das .n ornn fülista s, pcd e- mo.5 corr :gir t:·ma g ra n de fa lta, que de ha mu.i,to t5e fazia. 
SC"nti r. Nos..:a obra, por~n1 . ·ficou incon1pleta, porque o rcgulamL•nto restringe a 
um nu,n1ero intiif nificante as mahiculc.1s n essa .escola. Ora, 111ingucm1 j u1 gará PO:S -
i'h-cl <lar- tie J>ratica escolar :Proveitosa a oeintenas de alwmnas- mc::tras em u1na 
N;cola frequentada· apenas por 80 cr ianças. ICaRo o onsclho ~Iunicipal annuu :a1 
proj cctada transfc1 cncia ela Escola Normal pa·ra o edificio onde fun cciCJla o 
Asy·lo de !Mendigos, teremos ahi espaço de sobra para Lnstallar uma g1'a:nle •cola 
d a applicação, com jard'm <la infancia e c:a'<5e pri-maria superior, a.dmittindo 
uma f requencia de 500 cr'anças. Só e.~ ta eircumstancia seria 'bastante para j ustlCi~:tr 

a re forma do I..eg·ulan1cnto. 

EDUCAÇÃO uos ANORsIAEs - U m outro ponto q·ue tem siJo com.pie.tamente a~s
curado entre nós é o re!ativo ·á ojucaçlo ç1as criançai"' an-0r,maEiS, não comprehcn-
d1c1as neste numr.1·0 ars icl' otas e imbceiis, que são, quasi por n:;s1·1u dizerl j,n .du ca-
vei~ . O nume1 o de .c rianças ·l'eta t·dadas e a.norma · não é peque.no ; e.'1tu<los feitos 
<'0.1 Bordeaux por uma commissão mcd·ica especia l <lemon ·traran1 que 5 o/o, daB c•ria17l -
ça'l cxH.minadas aprcsentavain f:lgnaes de atrazo 1mais ou m ·no."' accusados. Do 
q•us tenho observado, co n cluo ,que cerca de 1 '1o d as crianças, que .fre.q ucntn.m 
nossas escolas, são reta rdada..:: . A íLci do ·ensino manda crea·r sub - .c1 ass c.-..;; e . ..-pcciaes 
1Jfl ra crianças hygidas e retardadas, di 'lpondo sejam ellas r egidae J)Clos adjunctos 
de l 1l cla.r-~se •CJue m a is se houvere1m d istinig-u.Llo. l~vid e n.trment(' houvr cquh"oco 
na re"dacção da leiJ po! que a palavra hyg icLo si.gn i fica normal, são; cm TIH· c1icin ~t 

costumamos dizer a ct.i\·idadc h1yg-"da JlO sentido de activi·da dc .dos organ11; l'm 
<)' taclo de perfeit1 sau.l'e (Littré). Ora, 1J1ão se pôde con.c-eber a reu nirLo na me;.ma 
sub-c;as 'e de cr·anças -normae• e 1 etardadas. 

O ensino deatas crianças, feito cm classes ou sub-clas5e'"" , annexa;~ á escoh1 
pr'.mar·a, está hoje ·mais ou menos con<lemna.clo. Na Allema.n ha. onde dle f1>i pela 
primeira ·vez i ntitui cl o cm 18163 , era a p.r i,n cipio m•in istrado •eJll cla~se.; B •'.lfslclas,q en 
e clc;pois em escola" espec·ac;; Bilf.ssclw~en; . Com o co r re r elo t mpo, por~ m, as 
classe-s .fora m suppt i mi cla>, sendo <' u;bstituiclas por c•cola.s e;;peciucs. N>t Su.i,;sa 
as claR~ es Yão igl'a'mente d eAapparecen 3o e as e'"iColas espC'ciac-· aug menta nr1 o d e 
nwmeTo. Em França a lei de 15 de A·br"l de 19 09 creou C'las<cs de a1wde içoamc11to 
e ('Scala~ autonomR~ para a.:: crianças ano rmaes; lâ. mesmo, pol.'lé·nL. j se vae reco-
nhecendo a .su periorida.r1e desta$ sobre aqueillns. ':'\os .!)a i zc,\ co mo o Uruguay, 
<Jtt e arloptaran1 npenas o reg!inen elas classes, o cxito foi megativo. Sen·ho.ra cl e·, ta 
~·xpe-ricncifl , a Rep,ub1ica A rgent ina r eSolveu eR.tC' anno {:lal' com·eço a educação 
elos retarda c10·\ cre::?. .n ~,o para isso grandC's estabrlrci'11entos ~peci ac--:; e conflan -
do-os á sábia direcção do e.-rlinente -pro.fe.ssor Domingo Ca bred. 

Ccm1prehe nd <>sc bem essa pre-ferencia: o e.n 'ino <1c anorm" er; .é d<iffic'1. ob<'-
cl ecc a rnethocl(ls e. pro ce::;sos mui d i vers0t~ <los usados nas escol a -. pr in1ariar:; . P 
<'X~ge, por pa rtP do p?·ofc~or, muita .paciencia e conhecimento s ,..,~ ~pC'cia€s que 
o•: no::;~os Rdjun ctos n;.o ndquiriram. •Numa ,escola <l r anorrnars. para qu.p o.;:; alu -
m nos aproveitem, é m'stér que o prorcs ·o.r e o m<'<l ico e«pcoiali,ta o;·0j a1m collabo . 
rncl orr~ assi duos. 

Axalio em mai" cl P quatrocentos o total de cri a nça s r0tn1-.faJ>1 · JJOb"ºS qu0 
frequentam C'U deYcm frequentar no sas escola s. Julgo prefe rive1 di··t--;buil. '1< por 
<1ua tro ou cinco rst?. be'ecinrnntcs <'»pec 'aes. qu e só d everão ser i'l<h11!a cl os quon<lo 
cli ·-.puzemos C!o pessoa> docente com a n cce"canio l' nhi·l' tal;àO. _ tê lá. "ctiá <'e to-la 
c0nvenienci a. ::.-ubv("n,iona·r escolas particulares, diri.g idas !10 1' 111rdico·H, e <1ue SC' 
(}rg-an i zrim . sob r i gorâ~a obcd;encia ao:-; p rcc-eitos dn 111,odrrna prdagog·'l dC' a.nm·-
1na s. Lembro . vos outro1dm n conven.icncia de crea1·."c u.mn secção parn relnrcla~o" 
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educavcis em e>colas profissionacs, onde poJ eriam .tambem ser r e.ct- idos e edu-
cados , .n1cdia.n.tc remuneração razoavel, filhos anormaes de pais abastados que. 
certamente, muito e.sti.mariam encam•inhar r>or ·e.s.ta fórma o futuro deJ.Jc.s. 

l NFERIORJDADE DA FREQUENCIA MASCULINA - Um facto QU e vem .a esperta11~lo 

a a ttenção de todos quantos se iP,teressam pelo nosso ensino municd.pa.J é n in.fe-
rioridadc da frequencia masculina nas ·escolas primarias. Si estudarmos. e.m seus 
detalhes os boleUns de cstatistica escolar, veremos q ue esta fre1qucncia, s 1ns 'ivel -
mcnte in·f.cnior á .femini na nas 1C'laBScs elc1111'e·ntares, soffre no curso n1édio ·umb. 
grande dcprc ·são. que mais se accentúa ainda na cla,sse co·mplemen.tar. No mez. 
de Jun ho de 1914, por exemplo, a frequencia m•édia tot!l!l em nossas ·e:>colas, foi 
a seguLntc : - Classes elementa·res: meninos 15 .48'9 ou sejam 47 o/o ; me.ninas 
17 .236 ou sejam 5·3 o/o. Cu·rso médi!o : - menLnos 994 ou 29 o/o ; m eninas 2.410 
ou sejam 71 o/e . 'Curso complementar: - meninos 243 ou s eja.m -1 o/o ; an eninas 
895 ou 79 ';"o. Como DXplicar taes differenças? Em r>rimc'rn •Jogar, cumpre ·nã<Y 
e.::quecer que, como regra g.era1l, em todos os paizes a rfre<1uencia de meninas nas 
elas es lamentares é maior do que a de menino,, em consequenc'a da su.pe'l'iori-
dadc numerica da população feminina. A differença, porém, não coo.turna ser tão-
sens ivel como a que demonstram as nossas estatistica.«, de onde concluirmos que, 
entre as crininças que não frequ entam a esco'1a no Rio de Janeiro, avulta m os 
m eninos. l:Mas, cs' a diHercnça que, na cla 8"e elementar ê de 8 o/o apenas , attinge-
na c!aFse coan·plcmcntar a cifra ele 58 o/o; dá-se, poTtanto, um verdadeiro exodo 
de ·meninos, q·u , ent re 10 e 12 annos, antes d e haverem alcançado os cursos médio 
e comp·;cmen.tar, aibanclonam a escola. Tem-.se JJ·rocuraclo attriobuir es.se fac.to ao 
nu mero rei]a.tiV'amente pc<1ueno ele c..c:colas especiaes para o sexo tnasculii-no; tal 
razão, .porém, não procede, porque na m aioria destas escolas os cursos médio e 
complementar não funccionam ou são mal frequentados. Um exemplo, tirado dentre 
muito<", prova que a inferioridade da frequencia mascu lina não é d Clvida á fa.J.ta 
de escolas privativas deste sexo : na rua Senador Da1.tas, :vrox•ima uma á outra,. 
funccionam duas e<cola·s, uma masculina e outra mixta; durante o mez passado 
foi a prêrn~ira. frequentadru por 11 meninos e a 2• :por 92 meninos e 
102 m eni•nas . l[sto prova que os pais preferem matricular os filhos na escola 
mixta. A causa precisa do exoclo é outra mui diversa; aJ.guns mcn'nos deixam a 
escola, porque os pais, di·:::,pondo de recursos, os cncaaninhaim para os collegios e 
gy1nnaiSios : os ouitros, porqu e os .pais, ne.c.e:::sitando o a·uxHio do magro salario 
que c·l1lC's podem .ganhar, cm1pregam-'n'os na indu stria ou no co.m.n1 c.rc·o. 

Não ::: erti, porta nto, aug-n1e.ntando o nu1nero de escolas 111 a=:culinns .pala cb·n-
vc t·são rlns femininas e rn,jxtas . que daremos remcdio áquellc mal. Os incon•vc-
nicntes de uma tal medida resultam desde Jogo, e ~ssum il'iam mesmo as propor-
ções de c l'ro Jastimnvcl ~ i taes escolas convertidas fossem providas ·por J)rOfessorcs 
homens. º" quaes , >fatalmente e dentro de pouco tempo, viriam engrossar as frieiras 
do no,so já tão numeroso .prssoal ada;,do. 

Em tom,po, vos fiz ver Q·ue os a•Iumnos, qu·e frequen.tam nos.-<as escolas profi• -
sionaes, .n1a1 sn brm lêr. escreve-r e contar, ha v•e.ndo abandonado a escola p.rimaria 
antes de passa.rem pelo .curso médio e co•mplem entar. Nessa occa·ião, me autori-
zastes a mod ifica1r o cur0 0 de adaptação dcsfas escolas, em ordem a que os alumnos 
pudessem nc11a com pi e.ta r sua instrucção primaria. sem prejuízo lla pro.fissional. 
Ei. ·afü.l o meio que se m e afigu·ra nrn is proficuo e efficaz para corrigirmos os ma·lcs 
r esultn.ntes da infe.rior"füi-dc da Crequcncia mascu!Ína em no ~sas escolas .prima .ria~. 

Posuimos actna'Lmente .tres typos .de escolas prima rias ele le ttra s : a .feminina, 
a n1ascul i.na. e n n1ixta: as duas primeiras são, a imeu ver, tra1nsitorias e <leven1 
dc~a·pparecer ou se transformar em escolas profissio·nacs, desde que se normalize 
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,. instru~çao primnr·la em n<>=a cWade. Ainda mesmo que não possamos, lão cedo 
acolt.er no::; jardins -Oa intanc1a e crn ·i::;l\S nul.ternae , toda-s a::; criança.:;; 1mcnores 
de 7 a11nos, a ·partir des.ta idade até 1•2 ou 16 a.nnoo, o ,I>razo de tempo é ma.is 
do que su.fficien·te .para que, dentro ª"'"'e, enas conc:tuam o curso ,p.rim.a·rio; e, 
como a escola mixta recebe ""nnças de ambos os sexos até 112 annos, ella bastara 
no futuro, offerecenclo-·uu.s as indiscuhvcis vantagens .a.a coeducação. As criança~ 

<l e am.lJos OS sexvc cj1lC, aos 13 armos, JlãO tenham porventura ul.tlmadO a sua 
In struc~ão pnwa.1~1a t irão con.clui'l-a nas esco.Jas p.ro:fi~ionae...:.;. E' 1n tas escolas 
que devcin1u<>, .no furturo, installar a elas e prima.ria superior. 

O nun1cro de escalas 1nlascu:J.inas, regidas 1por homens, nos Estado· Unido$, 
climinue ele an.no !)ara a.nno. Em 190•0, eLle co·r.res·pondia a 30 o/o do total das 
escolas pr·marias; em 1912 , baixou a menos ~e 20, o/o. !Refe.i·indo-se a este a.ssum,pto 
C'creV'l!u F. Dresslar: Thfs eliminaN.o-n of mi<Jn fl'om the pi•blic schools has b-em1 
goin,g on steaclily wncl 1·01Piclily since 1880.» Por toda a parte, em• ·todos os pa izcs 
cultoo, a tcncle.ncia é a ·mes·ma : - confia r a ed ucação das cr'anças exclu 1vamente 
á mutller. 

* 
illNSINO PROFISSIONAL - P·recisamos dar o maior desenvolvimen.to possive1 ao 

ensino pronssiona.J, garantindo-lhe o caracte.r elementar ou pr.ima·rio. Já por diver-
sas vezes t emos trocado idéas so·bre ste a sumpto, e, em longa en·trevista publi. 
cada por wn d'.ario desta Ca,pital, eu tive occa.sião de externa.r o meu •modo de 
pensar sobre este ensino no Rio de Janeir~, sobre os seus vícios de organização, 
as causas do seu .insuccesso e 0$ mieios de removeLaB. 

~is em resrmo as m edidas que então s uggeri: - 1° res.ta<belccer os tnter-
n a.tos nos I·nstitu tos João A.Jfredo e D. Q.rsina, creando no ·primeiro mai.s 1rLgu.mas 
of.fic inas e um ensino pratico d e jardinagem e horticu.\tura, e desenvolvendo no 
segundo o ensino :das a-rtes •d·omesticas; 2° retkar destes dous ,institutos o cU'nho 
de a.~ylos pri.vilegiados, ,para irnprimir-~hes o de verdadeiras escolas :vrMissionae<, 
dest inadas a preparar operarios a<I>tos para ganharem a vida, exercendo a profissão 
escolhida : 3n comp:etar, melhorando, as escolas profie:s:onaes exi'Stcntes. {. anU.o-
lheE melhor installação e .pe1,mittindo que o ensino ne1las ministrado e\' itc o <'YS-
tema .de especialização para .pr para.r operarios apel'feiçoados, caipazes de reali-
zar2m o labo1w-saving; 4° crear cursos technicos nocturnos, tendo em v.ista me-
1hornr e completar a i·ns.trucção dos no& os opera rios, que, em tempo,, não frequen-
taram uma escola profiss'ional; 5° crear diversas escolas ·teohnicas, sem o.fficinas, 
obedecendo mais ou menos ao mod elo da. escO•la a.llemã de aperfeiçoamento indus-
trial, ond os meninos rn1aiores de 13 an1n•os e m enores de 18, empregadO<S n.as fabri-
cas, eyf:ftc inas ,particu la res, ou na lavouTa, ,possam se in struir, s m p reju izo das 
sala rios que ·vencen1 ; 6° icrea·r, nt zonai r ural, uma escola, on{le, ao lado do 
en.s ino das artes e otlücios ruraes se m·inist•re o enBino pratico e elcmenba.r de 
agricultura não com o intuito ide preparar agronccnos ou coisa que os yalha, n1as 
para educar e instruir s'mp.les operarios do campo, trabalhadores rumes, lav"a-
dore.•, tor11Jando -os aptos para com vantagem e C'Conomia amanha•·em a terr:-i e 
dclla tirarem o maximo proveito. 

As nossas esco las. dotadas de of-ficinas, lutam com difficu!dades sem conta 
creadrn• pelos proce~sos buTocraticos. Ellas •Precisam adquirLr no mercado o mate-
rial que d•everá SN' transfo1.-nado em obras nas suas officinas. O ·Pedido para '" 
acquisi~ão leva, não raro, um mez ou mais tempo ainda, percorrend·o os tramites 
ad1m.1ni.S·tra.tivos; as of:ficinas pâram constantemente por fa·Jta de 111a tcrial e o 
alun1nos são clest'artc •le.c::a{los na sua aprend izagem. :N"o entreta.nto, o orç.amento 
consig·na as nec~sarias verbas 1nas rubricas '<cmatcria prirn•a para as of·flci.nas e 
a.cquisição de ma teria!, uternHios, ferramcn tas, etc .» . Penso c1ue sNi.a. muitLssLmo 
mais .con·venicn.te su<bsUtuirmos estas verbas annuaes ·por uma dotação un 'ca, 
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um pequpno capita.] de giro (20 conto.;; para ca<la escola masc;uli.na e 10 ,para as 
femin.inas) entregue <le um a só vez. A escol'ª a:clquiriria cm tempo o m ater ial de 
que careceese e reconstituiria o seu capita l com o pro<luc t0 da venda w trabalhos 
realizados . 

O systema actua l de cl ar -se ao a1 u•mno- ,60 o/o el o pro'd ucto do trahalho feito, 
reservan do-se 10 % pai'>l. o mestre e 30 o/o para a lPre fe itura, me parece in con-
ven iente . O produ cto do trabalho .acve pertencer á Esco!a e conccKTe r para o 
aug-rnento do eu patr!"1Jonio. Deste ,producto dev.er -se-ha retirar um a parte 
( 20 % .m:li.;; ou menos) para constituir urna caixa em beneficio d os a!umnos e 
de ti nada a fo rn ece r-lh es vesturu:·io, ca lçado, m er.encla e pre111ios . 

Pam qu ; a escola ele apenfeiçoamento, sem offici na.s, po. -a da·1· resultados é 
mister .que o Co1·s.~lh o 'Mun ic ipal vote uma lei ob rigando º' patrões a ce>nce:Jerem 
ª°" seus e-mp rcgados de m enos de 18 annos, quP seguem os cursos de uma destas 
e;;;colas, o t em.po nec sario para ·frequ n tal -a, sN11 p:·ejuizo do ea'ario . 

Instituiclas esta.s ·escolas tcchnicas ele a perfeiçoamento in.justr ia l. grande parte 
do.-s •merünos, que hoj e abandona m a escola prtmaria para s~ em:pregar<:'.m em fa -
brica<; ou officinas parti : ulares, se:·ão obrigados a frequental-2s, melhorando o 
aprendizado profi siona! e com pletando a instr ucção primaria. Resta, porém, uma 
boa .parte .repres :ntada 1Pelos n1 enü1-0s .qu e se emprcga1m no Com·mer cio, ao .:;: quacs 
devem~,; ajuntar o pequeno.s immigiraintes portug uez·es, hcsr<11nhóes, e italianos 
a n alphabe tos ou mal sabendo ler .e escrever, que igualm ente e collocam cm casas 
commerciaes. Para es te g rande g rupo d a n ossa popul•ação é mistér crca r escolas 
commerciacs elemcnta.res modela<las no '1l1·?1'rno typ:i <las ec<colas de a,perfciç0amento 
indust ria l. 1Nellas se7ia completada a in;; tru cção primaria e 1ninistrado ~1m &1si!no 
especial de con tabi'i<lade m :rca:nrt:il, correspondcncia commcrcia l, dactylograp \· ia 
e urna H11gua viYa. 

* 
ESCOLA NORMAf; DE AR'rES El OFF'ICIOG - icomo ti ve occas ião .ae d·1zer, na Em -

trevi~t(_l a que al~ud i , en1 materia de ensino techn ico, 5.?lja industria l, seja con1mer-
cial ou agr irola, devemos começar pela base. fi rmar bem cs a ' ice:Tes para que o 
e<l ifi cio se rnantmha erecto e r esistcn te . E' stn. cond ição essencial para q ue 
a quelle ens ino se d•cse1111volva e fructifique. Ainda ma is el eve mo" preparar o ter.-
rena, institui ndo em todas as nossa.s esco'a43 .prin1nrias un1 ensino conven iente e 
be<n ª"lentado .a o de>mho e (los trabalhos manuacs a1H·opr 'ados ao sexo e á idade . 

Por outrn lado, como já tive occasiã'.l d e dizer, o exito das escolas cl 0 aper -
f eiçoa.menta depende sobretudo .de uma ·boa escol·ha dos professores de .desen ho 
pro f issional .e el e techno·:ogia . ""ão me pare :·c fac il encon t ra r no Rio d e Jan~iro 

pe'>'Soas habilitadas para es t es ens i·nos cspeciaes. exig i.ndo ap rmd izagem que nu'Ilca 
fo i feita entre nós . Def;dp qu , temo· em vLsta fun :lai:· diversas escolas s ria sum -
mamente dis,pendioso contractar para todos e11a« profe&'<o re' e'pecialistas na Eu-
ropa ou na America . Accresce qu , é bem provavel qu e o no~so excmplo, desenvol -
vendo o rn si no profissional, c~dja imitado por muitos Eõ tacl t'S d o 'Bra«il e d'ahi 
maior procw:·a ele prnfe"5ores . 

Ac r.eJito que resolYcrcmos sathsfactoriamente est , P'"Oblema, cre:rnlo no Rio 
d·e J anei ro uma Escola ~or.mal de art e offici-0s , dc,ti nada a preparar professo-
.res .para as es: olas profi<;sionMs . ls.e1'á de toda convcn ie11c ia qu e a ella se anncx~ 
um curso especial pa ra o ersüno do clc..,.roho e elos trabalh0<; ma n uaes <las escolas 
primaria'3 . !Para a Escola 1)\fo rn1 al de artes e officios polerem0s contractar pro-
fessor ?s aptos que faça m aqui bons discipulos. Interessan '.lo, porém . e. ta Escola 
t odo o 1B<cazil, visto como os profcsso1'es ,por clla diploma:dos se espall,arão pe'os 
E stad os, d iftfun d indo o ensi,no teclrnico, é justo .que o Governo 'Fede ral se as,ocie 
á Prcf o>itura, concorrendo pora a fundação e manutenção clella . Só ass im con-
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virá á Prefeitura imanter este instituto, que, bem organizado e dirigido, prestaria 
ao nosso paiz s0:·viçc.s ele inestima<vel valia. 

* 

IFuNoo E>SCOLAR - ~::i. actuai orgaolisação ido nosso ensino municipal orr~•a& 
muitas falhas e omissõ .s, além elas que vim de apontar, poderiam .;;er assignala-
das; 'P<Ua obviai-as, havel'ia -mister reformar a Lei do Ens•ino, e eu não sei si o 
Conseiho Municipal estaria di~posto a .madif.icar uma lei que não tem ainda um 
nnno de v1genúia . •Mas, os pontos 1por Jnim explan~dos, n :.sta rapida e summairio 
exposiçãa, consti rne!ll por s i i;-ós e •no seu conjuncta u-m vasto pr-0g,ramma admi· 
oistrativo, cuja realizaçã-0 reprcsentariB. inquestionave>mente um idos mais 1rel~
vantes serviçc · prL"rn·dos a esta Capital e ao IBrazil intei ro, sol>~e o qual r ~flecte 

tudo quanto ,1e bom ou de rn'áo aqu i fizermos. 
_~\s nledidas suggerijas foram j â. consagradas .pela experiencia ·E-m outros rpai-

zes; não se tl'ata, JJob;, de rnov idadcs n ensaiar, mas de ia.darptações int :-lligentes 
a faz.é r . Sua opportunh:lade é focliscuti'vel, e, a m eu ver, só a imingun de '1recur. 
sos finaocciros JJoJer ia oppõr embaraços á immejiata execução dei las. De facto, 
para 1realizal-Hs toda-::; , preci a·remos õii.spcnder somma.s que as ·verbas ordi·na1·ia~ 

elo orçamento ·não 'Poderão comportar. A IPrefei t'Ura consagra annualmenw cec-ca 
de 10 mil .contos ao ensino n'um -0rçamecto ele quarenta e dous mll, dos quaes 
mais ele 11 mil contos .são destinado.;; a juros e amortizações de dividas·. Elia nã-0 
se acha evidenL.mente habilitada a fornecer-nos, em cu•rto ,p raz-0, as sommas de 
que necessitamos para a realização cl'aquelle prograJnnm . . P-0r outro Ia elo, as me. 
d_idas a que me refe:·i e que corustitu :-m este programrna, são ide natu.rez.a u rgente 
e · in acliavel ; não pod.cm nem devem ficar á mercê de umn ~xecução morosa .e lenta, 
suborclin•tda a pequenas consignações orçamentarias annuae.;;, obtidas Deus sabe 
com qu e sacrificio.s . '1.>emos, .POi••, que appellar 1rnra recursos extraorclinarios, sem 
JS quaes o ll()i;SO ·ensino .continuará a ser 'ª vergonha que é. comparado, não direi 
com o ·dos Estados Unidos, •A llemainha, S ui.~a , etc., ,mas com o de Montevtcléa, 
Buenos .. ~ires e S•mtiag.o elo ·Chile. 

I'ara a c-0•nsucucção ele ·predios escolares suggeri ·tes a ideia excellente de um 
001pr ·timo, garantido com os praprios predios e clJlfo serviço de juros e a morti-
zação seria feito dcnt:·o da verba d·: tinada a alugueis. Para os outro;; granidcs 
mclhoraimentos a intro·d'Uzir no nosso ensino primnrio ele lettras e sobretwclo no 
ensino . profL.9sJona·l bem como 'Para ulteri01· desenvolvimento ele ambos, eu 'VOS 
lembro a creação de um fundo escolar, con tituiclo por um certo .n umero de contri-
buições, algumas ele ca r.acter i:»rmancn te e outras tra nsitorias. Estas ultimas, 
cleslin.a>das a r Clfo rçar o f undo .cte garanUa do em1H"estimo, pe:·mittiriam fo.,se estf 
maior e cessariam quando estivesse el e todo amortizado e extincto. 

A creação de fund <>-; escolares, ou mais precisameTLtc o lançamento rlc imposto~ 
espec'aes destinados á fundação e custeio {l ~ escolas publicas, foi o recur>n de 
que lançaram n1ão oc; Estados UnidoR, .a lnglatrn·a, a Fra·nça, a Sudssa, a A1le-
manha, a Republica Argentina e outros pnizes. onde a instrucção publica attingio 
um grão a :'mirnve·l ele desen·volvirneJ1to. DL'cutindo e.;ta questão na Camara dos 
Deputados, em 1 82, disse o Conselhei.ro Ruy Barbosa, com a au.torldade qu1' 
n:nguem entre nós ilhe clie,puta : '" - ão s pcrctibe motivo ,plausível •Para qu•e não 
imitemos o exemplo da esclarecida maioria dos Estados modernos, instituindo o 
·f·unclo e'-cOhll', e crca.n clo o impof'.to direoto ·loca·l, consagrado privati-vnmente á 
sustentação elas escoi'a>.» «.-\ jdêa do estabel ·cimento de con tr.ibu;çõ es escolares 
é urna clesRa;; que não se pod m levantar uma vez num parlamento illu<:<trado sem 
ter certo o .triumpho.» 

O exemplo dos Estadof' Unidos é ne• te particular edificante e ass01n1.>rose>. 
Em 1795 o Parlamento da Un ião, acceitando uma id"Í!a ele J e(ferson, cs.tllbeleceu 
que a 316• parte das terr.as •P ublicas seria propriedade elas escolas. Segundo os 
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ca:lcu los 
1
pu•bllcados pelo Pres;dcnte da Gener!Ll Lancl O!fice a somma da dotação 

tenitoriai das e;colas primari'115 attiJlgiu a 124. 323 1milhas quadradas, superfície 
€ ta maior que a das Ilhas IBritannica;;. A' m edida que se forru.-n construindo, os 
diversos &tados da Un'ão crearam imposto especiaes para o fundo escola r. A Con-
s titu ição da Carolina do Su·l (South Carolina), mais ou meno; a na ioga neõte ponto 
a de .quasi .todos os outro;; IDstado5, ilispõe em seu Capitulo X, secção ô": «A legis-
latura lançará um impo to annuo 001 beneficio da dotação escolar, o qual sei á 
collectado aa meSl!no temJJO que o imposto ordina.·io do E<ltado sobre a •propriedade 
sujeita a contribuição. Outrosim, para e.~se ef<feito, ·lançará um tributo d.e um doilar 
por indiv'duo.» 

Todo; os estrangeiros que vi.Sitam º" E -tados Unidos f {!am verdadeiram~nte 
maraYilhados deante do prodigioso desenvolvimento attlngido pela instrucção pu-
bl.ica n stes ult:moc> annos, e não fa bem o qu mais admirar, si a •mulfp ,icidade 
e riquez·a das insta.llações materiaeil, si os methodos de ensino adoptad<><-, ·i u 
orientação geral que preside a e te grande serviço. E' fóra de du.vida ·que o; 
proªre ~os realizado- ,pelo povo americano, sob qua-lquer do ponto '1e vis ta cita-
d0.5, são e..'<traordinarios. Devemos convir, entretanto, que tudo ioso res::1ltou 
da semente 'lançada 1por J cfferaon em 1 7<4. Si ella não ·houvesse encontrado bom 
terreno e optimos culti.vadores, não l\'1>riarnos hoje esta arvore colossal (o fundo 
e colar) a cu ja :<'Ombra se abriga a organização do ensino americano, que tanto 
ad•mira.mo" 

o valor total da.s '])ropriedades das .escolas publi cas, comprehenden~lo predios, 
museus, bibiiotheca«, mobB!a1io. la,boratorios, etc. era em 1910 revre•entado pela 
somma d 967. 775 . 587 doHars, que correspondem, ao cambio aetua! . á fantastica 
somma de 3. 871.102 :348$000. 

O r endim ento tota1, provcni•ent 
da instrucção publ'ca em 1910, 'foi 
nossa moeda, a 1 . 614. 589 :156$000. 

de toda1< as verfuas e destinado ao custeio 
de 403. 647. 2 9 dollars, que equivalem, em 

Este rendimento ,promana das tres seguint s fontes: 
llMPOSTOS LOCAJ~s (local taxation), 288 .·642. 500 dollar;;, ou em nossa rn o~da 

1.154. 570 :-000$000. 
:CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS (Statcs taxes) 613. 2H. 359 dol!ars, que orrres-

l)Ondem em i-éis a 252 . 989 :4:36$ 000. 
FUNDO PERMANENTE (Pei,nw"ient fun<ls ª"'ª re?~ts) 13. 746. 82 6 dollars, ou 

54. 897 :31014$000. 
Commentando estes algari,mo'<, que são de uma eloquencia convincente. e 

referindo-se a.o augmento de renda no ultimo decenn io, e. c1-eve .Fletcher Dres.>lar, 
chefe de uma das sccçõ s do Bureau of Education: «Com .relação ãs r r nilas das 
escolas, o facto mais anhnador é o grande augmento, rnab de 90 %. do. fundos 
e;;colares derL,·ados de impostos loca·es. I sto significa que a eJ.ucação está cm 
grande parte e direetamentc nas mãos do povo, e que este vae 1 almente ao en -
contro das necessidades della. 0.> Estados. que aindu receiam confe1-.ir no povo o 
ilireito de se taxar (pagar impostD;J) para sustentar suas esco las, e'.tão fóra da 
fé d e.moera tica. • 

D e volta dos Estados Unidos, onde se demorou algun• annos em eomm is.«ão 
do seu Governo, nrmiento encetou na Thepu·blica Argen tina a grande cn.mpnnha 
pelu in<'<trueção publi ca. •Em 18.58, o Parlamento mandou ap,pl'car na con;;trucção 
de predios cscolarPR o p.roducto da venda de terrenos , pertencentes no Estado e 
de propdedad es ·urbanas, inclusive Palermo. Em 11871 , o Estado ced'a ao fundo 
escolar a 8• part ªª'' t erras naciona·es que se alienassem. Em 1875 n ·Lev de 
Educacion commum fixacva as seguinte ' •fon tes de renda para o cu teio das ~colas 
,publieaR: 1°, iJnposto -d e 2 por mil an•riu aJ sobre o valor f.1a propriedade territorial; 
2° . o producto das mu.:tas que inão thr ssem destino espec'al; 3°. os ben ' .que, por 
falta de herdeiros, r evertam para o f iS{!O; 4°, cinco por cento sobre toda a suc-
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cessão -:intre parente~ co11atcracs, con1 exc·epção <los i rmãos ; 5°, dez po.r cento de 
·toda a herança ou legado en tre extranhos; 6°, cincoenta tPOr cen to de toda a 
i nst ituição em favor da alma ou de eHtabeleciruentos relig"osos. Esta lei obriga 
as munici:Pa.l ida·des a d is•penderem, 11.9 11ii,?~imo, 15 por cento elo produc to ele todas 
.aa suas renda.~, co m a ins trucção pulbl ica . 

A questão elo funclo e.;calar não passou despercebida aos nossos c,,tad !stas 
do •Imperi o; infelizm en te, outros assum•ptos de mais palpitante actualidade, cerno 
a abolição el a esc ravidão, empo.Jg ara.m a attcnção dos no.ssos le-g.~~ ·I adores, não ,pL'l'-
mitt'ndo tivessem segu.imento os projectos sob re instrucção pubi11ca. E m 18714 o :.\0-
nistro J oão Alfredo a1~re'E nto u um .projc.cto instituindo um fun :lo e.;cola r municipal, 
cle,tinado a crcar e ·man•tcr e'CO!·as 1profi.' siona,es . Esse fundo e ra cons tituiclo, entre 

-0utras, pela· seguintes contribu ições : lº , de 1$00•0 a 5$000 a que •ficariam s ujeitas 
a nnuat!mein.te e conforme as sua...--5 po .:s.cs , todas as pes oas q ue v ivessem de seu 
trabalho ou ·dic sua s r.enclas; 2°, uma porccnta.g e1rn ~obre o 1pro .i ucto dos iirnrpos.tos 
gcraes, 1que seria f ixada annua·lmente na lei elo orçamento, não excedendo es ta 
p orccn·ta.gcm a 30 contos por municipio. 

O proj ec to do ~J.inistro Rodol.l:>ho Dantar', modificado ·Pela 1Crnmm:ssão ele 
Inatrucção I ubJi,ca da Camara elo; Deputa dos, ela qual foi Rolator o Co01selheiro 
iRuy Barbosa, es·ta beloc ia um fundo esco lar, con tituiclo -por cliver.,•as con tribuiçõe.s, 
-en tre as quae• se de - tacavam as seguintes : 1°, a clecima .parte do .pro-dueto ela 
venda dau terras d·evolutas nacionae;;; 2°, a clcci ma tParte elo ofõro cobradG tiC>brc 
-0a terrenos na ciona·es que se acha ssem sob em phyteuse; 3°, a terça parte do pro-
clucto das he.ranças vag·as; 4°, dez ·po r cen to sobre toda a successão ·te.s tan1entar~a 

entre extran hos, que paEsai0 se ele c i01 co contos el e rêis; 5°, a decima 1parte elas 
terras na cionaes que se meeliascm, por acto do Governo, deliberado espontanea-
·mente, ou a requerimento dos municípios ou das Provincias; 6°, cinco por cento 
.sobre a ·r enda dos ~ens elas corporações de m ão morta, que se não empregar' sem 
cm esta.bcle.c'm·entos ele ·instrucção ou ·bcn-efi'cencia ; 7°, .uma capitação d·e 2$000 
por contr.ibu inte, annua lmente, na Côrte e capitaes claa Prnv>incias. e 1$000• nas 
-0u tras c idades e po,•oações. 

E' rea.lmcnte rle lamentar que este ·1Hojecto não houYessc ·ido aclo•ptaclci,_; ba--
tava a dotação de origem t erritorial, po.r elle con..-;agrncla ·em f ~rvor das esc0i:as, 
e que hoj·e não pocleren1os ma i.s reproduzir, para aRsegurar á nosba jsüru cção 
publica , desde h a mui.to, um grão d e cl esenvo.lv irn ento e prosperidade. que tão 
-cedo •não l'he será dado a ttingir. 

E m •5 ele Maio ele 1 897 foi ~anccionaela uma ·lei votada ,pelo Conselho Municipal 
'<les ta cidade, crea·nclo o {unclo escolar e dando applicação á sua receita. Esta era 
consUtuida •pelas Bcgu intes verbas: 1°, tax as <l e 1na tri cu las na E5cOla ·Norn1a1 e 
i10 Institu to Com mercia.J; 2°, im posto ele 10$0 00 por menor analphabeto, em.Pre-
gado em estabelecim entos industriaes, fa.bris e comm erciaeê' ; 3°. imposto an.nual 
-ele 2 :000$000 pagos pelas f a•b ricas , 'e.m c.u:Jo con t rac.to figurasse a obrigação ele 
m an t er•em escolares prim a rias; 4•, cinco vor cento do proclucto li•quido da. vor-
centag m da.s a po .tas, nos .fro·n tões , velodrom os. bolichei:, .pan theons e sPll conge_ 
i1eres ; 5°, imposto de CX'J)O r tação -cob rado p-or caixa ele kerozene. velas -de e.stcarina 
e pa.rafina; ·6°, im posto de exportação sobre parallelipi.pedos, fel'ro outros mctaes. 

rCre.io q·ue e.'< ta le i .não foi executada ; pelo mrnos rlella a in strucção publi et1 
n ão r eti rnu ai nda o rmenor .proveito. 

O fundo O<SCO·'ar, cu ja creação eu vo,, l·em·bro. erá con~t i.tuido por 21 contri -
buições, dns quaes '7 trans i,tor;as e 1,4 perma nentes. As IH"imeiras f.icarão exclusi-
va men te rcs·erva-das ;parn o se.rv iço de juros e Amortização do emorestim o, que a 
Lei autoriza o Prefeito a contrahir, não send o mais cobrados o~ im postos -desti-
nados a es e effc.ito, uma vez amo.r t izado e -ex.tinc to o empre,t'mo. Entre as con -
tribuições de caracter tra.nsitorio, destacarei duas, que, á primeirn v ista, poder iam 
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causal' extra nheza; são ·«6"» - cinco qJor cento deduzidos dos vencimentos do 
,pe.'soal inacUvo da 1Prefeitu.ra (addido.s e apo.sen.tados) » e «9"» - o proclucto da 
capitação e.<l-nbe~ccida no § 2°» . 

. como ·não ignora;s, o nosso ])<)'soai ·inact!vo é avultado; com ene despende-
ª Prefeitura 2. ·000 contos .por anno. 

O.s addidos percebem vencimc.nto.s inte.graes e a.Jguns mesmo, ele quando cm 
.q uando, . reclamam gPu.ti.ficações a dcticiona e.s, a que =Se julga1u com direitos; não. 
produzem trabalho de e<pccie alguuirn; não estão s u1j ~i tos ao ponto e ao desconto 
das faltao;. Ao passo que o funccioll'al"io effcctivo, que trabalha diariamente, soffre 
perda de vencimentos, 1qua ndo >1clocce ou 'é forçado por outro motivo a faltar ao 
sorYiÇo, o ad<lido, privilegiado, recebe sem•pre vencimento integraes. 

Ora, isso é uma tnjustiça clamorosa; e desde que tcmM de lança" !l.llãO de-
recurso· extraordinario~, para vir cvi1 auxHio da. instruoção publica, justo é .que-
concorrmn, com wma in-RignifiC'a.nitc parcella dos ~ur.; venc·mentos, aquelles ·func-. 
ciona rios que j1â não tra balhan1 e .c::e acham livres dos .rigores do .ponto. 

O im po,;to de capJtação sei·:!. de 2$·000 por contribu!nte e recaniri!. em .todos 
os indlviduos varões, rcsiel.cntes no Districto Federal, naciona•es ou es trangeiros, 
'Lllaiore-s de 21 annos, que exercerem profi são ou emprego, ou vivcretn de sua;;; 
rendas. 

Este i1J11·posto. adaptado por muitos .paizes cultos em proveito da ins.trucção, 
figurava nos 1projec-to.s João Alfredo e Ruy Ba1·bosa . 

Na Suecia, tocl..as os ha,b.-ttaoit.es de 18 a 60• anno.~ são adstrictos ao imposto 
de 40 ares cada hcmem e 20 are· cada mulher, arrecadados .pelos agentes do 
Governo e entregues i!. autorid·adc parochial em •beneficio do ensin.o popular. 

:::\'o Estado · Unidos o :imposto directo constitue uma das principacs fonte~ 

de renda do fun do escolar. Os americanos adoptam os dous Iemmas seguintes, 
qu 0 fazrm inscrever nas pa t'ede.' das i;uas •escola : - «The school tax ·.s 1>7ve beRt 
t ax (o imposto Pf;Co!a r é o m•elhor ·dos impostos). c 1aE<iucation iB the 8trenglt 
of t710 ReJYlbblio (a cfocação •é n f.orça da R•epublica) . 

«A grande Confederação da Amcrica do Norte, escreve .Ruy Barbo.~a, deve, em 
grandis'"n1a 1pante1 a energia da nua CiV'iliz.ação, a cc1cbridad·e dos seus ,Progre'"' osr 
n estab;lidacle da , suas instituições i!. seriedade c rescente. co m que procura exe-
cutar o gi:a.ncle J>l"incipio da contri1buição directa da ma ssa. popu·lar para as de•-
pe.zae da instru cção •Publica. 

Kos Estados Unidos a capitação é fcitn fiob a fórma de imposto eleitoral 
<voll-tax) ; nenhum eleitor (e lá são eleitores todos os varões m.aio res de 21 annos) 
])ocleri!. votar sem Pxhibir recibo do ,pagamento annual de 1 a 2 d.ollars em bene-
ficio das cscÓ.la• . .Si ·duas el.eiçõ<>s occorr.e m no me•mo anno, o· re cibo ele uma serve 
pam a outra. No BrazH, e.sta fó1·ma de capitação seria a melhor para •er adoptaca 
pelo• E;itados, e terin a yantagem, al ém dos bencfioios g-0zaclos JJe>la in<-trucção 
pub:ica. de rnorn !izar um pouquinho as nossa~ .ji!. farn.osac e.IeiçÕe". Para o DistrictO' 
·Fed era.J. !!·a .não convém, por que o numero de eleltorcs é ridi cul o cm attençãO' 
á ·população alistav('J. e o dos riur YO.tnm alnda m•ais insig nificante. 

"Rstabe!eeida a. capitação prlo modo por qu€> in dico , o rc&pccth'o impD5to dc-
2$000 •poj]crá ser cob rado elos run ccionarios ·pu•b!icos fcderars e munic'pae~ na1' 
fol·l,·as dr po!'amrntn. por me;o de um de'<Cohto mensal de duzentos réis. Systenrn 
rnai - ou .menos identico ·'JOdrri!. sei· adopta-clo n as fabricas, cstabelt>cimentos co•m-
n1erci aC'!'=, hotei:;:;, f\tc . 

As 14 co.nsignações permanentes a que me referi constituirão um fundo """Pº-
cia1, c1estinndo no d·esr-nv.olvimento f' mPlho1·n1111ento do ensino !)1·in1nrio dr aettra~ 

E' -elo profi~sional. i!. acqu i•ição de mobHiario e do material ~seolar, de livros e 
o·b.irctos de expediente- ·pa1·a as e;;colaA. i!. di1•tribuição de premio-s e subvcnc;ão i!.s 
-caixas e.~colnrr~. Entre nqurlln.-. consi._gnaçõ('s figurnn1 a~ seguin.tes: 
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11." - O 1tddiciona; de dez por cento computado sobre as licenças pagas 
pelos 1ivrcil'o.s e proprietarics de jorna ~, revistas ou pe1<odicos». Ninguecn mais 
Jucrará com a extincção do analpha•betis1no do que o livreiro ou o proprietario 
de Jornal; é justo que c'1°les tragan1 u .':iCU •Pctqucno concurso a esta cruzada etn 
que ncs achamos todos cmpenhacos. 

15." - O imposto annual de quinhcntn;; mil réis, com QUe serão taxada-
ª fabr'cas, officinas e c.; tabelecimcntOti co rumercia es que tiverEm mai de 300 
C'mPrt..'gado . ...: . D.csde que ~e tem c1111 visita desenvolver o ensino profissional e co11nmer-
c ial, co m o que certamente U"n u ito lucrarão a nossa industria e commercio, ê juL~to 

que as grandes casas commcrciaes e fabricas a11xilicm o fundo escolar. 

14.• - A quota de trinta mil ré'.s em que será .taxado annualmente todo o 
analphabcto menor de 18 annos, cujos serviços sejam utilizados em fHbricas, offi-
cinru• . cstabclecimcn tos commerciaes ou casas particulares. Devendo este tri·buto 
s r pae,o pe:o 1Patrão ou alugador, o meu intuito , crean.jo- 01 não foi obter Tenda 
para o fundo escolar e si.m csta1belecer uma verdadeira boyco.ttage em tot·no dos 
mcnon:~s analphabetos de maneira a coagil-os a prcicurar a esco~a. 

«12." - O addicional de um .por cento calculado sobre os im pos tos predial 
e tenilorhLI, cobrado dos respect ivos \)I opr.ietar:o . . » 

_~\ 1 primeira .yi::;ta rparecc ique esta taxa vem aggravar a ~c; ituação dos propr:e-
tarios el e predios e tcnen.o.; elo Di:tricto 1Flede ral ; attcnda-sc, porém, â circwm-
stano:a que o que c1 ellt?$ se ex ige <é uma contribuição ~Jequenissima, a·pcnas mais 
um •por cento daqui'llo ·qu e 1pagan1 actualmcnte. Em todos os paizes, em que exiatc 
um fundo escolar, e são j u·starnente aque:ies em que a in,;trucção p ublica adquiriu 
maior dcsC11\'0lvimento, concorre como principal fon.tc de.•te fundo o imposto sobre 
a ,propriedade. «Lei reg~a es q1ie lei 11ropri,eeia.a sostengci lei eciticaoion.», ·e>crevia 
::>tinnicnto, o grande reforma:ior do ens ino da !Rcpu·blica Argentina. «Taxe- se a 
qJroJJriQ~ia,cle, contribitinclo ca~:Ya. m·ovrie:ario vcira ci (){liiocição elo vovon, d•izia .no 
parlarnento i.nglcz 1aich. Co·bden, ioacler do partido liberal, e accrescentava ; estou, 
firnoC?n<mte <,O?tVC>k.iclo <le qne o cvin.heiro ncio 1JÕ.cle t er mr;lhor emprego.» OCrnmone-
tando uns conceito· de iH. Grcl'ley, escreveu o Come.heiro Ruy Barbosa : «:\'ão ha 
impostoH contr;-t os quacs iu enL.s a sbta á 1propr ieda 1J. c o direito de queixar -se, do 
que os consagraõo.s á escola . EH\\j não constitue.i.u uma finta á propriedade, mas 
u.ma economiu 1 que se capitali.za a juros co1npo ·tos, un1 empresti mo que lhe será 
restituido no cc•ntup!o.ll 

ê\o projecto, que me incmubi tcs de rE·digir, e que tfnho a honra de ,;ubmetter 
hoje á ·vossa -esolar-ecida apreciaçàu, vê1n con.sLgnado.-5 o u·tros a ~ ·wrnptos aoes quaes 
não t!TIC refiro nesta cx.pos:ç;:ão , para não alon.gaLa n1a.is. Ent1-e ellcs figuram: a 
creação ele um conselho st.:i;ierio r d<.' instrucção, com funcções mui divcr.;a,; claquellas 
que eram attribuidas ao /q ue em •t<•rnpo xistiu e foi ext',ncto; a crcação de con-
selh-0..; elistrict>1cs; a instituição de prt>mic15 e bc.1.sas (!e estudos; a crear,ão de u-m 
1 ·ug·a~· de inspcctor para as csco:a~ -,:irofissionaes, etc. 

Estou fi1mcmPnte convcnc!do que as idéas, consagradas neste projecto. e com 
as qua<'I" •mais de wma vez vos n1anifesta;tea de inteiro accôrdo, vão enerccer do 
Con•elho l\111'.nic'pal urna bcncvol,a a colh ida . •Co m a bôa v-0ntade e interesse, que 

é:W mpre m:inHe tr1v<1m peln:-:; cous3 lo enslno, co m o co n,hec irnento .q u e dcHa. tê1n 
e a pratica de legisla r , os m·C·ITI'bro;; do Con~clho devem acolher com ~ympathia. 
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as nossa,, indicações, estuclal - as, mod ificai-a s para melh or dando-·lhes a ff\rma de 
pro jec to definitivo µara ser convertido em •lei. · ' 

E es ta, um a vez sancciona cla , 1ha ele as..signalar uma no va éra aus.piciosa e 
fel iz .parn a no~sa instrucção pu!Ylica municip.a I. 

Sa·udaçõ es. 

A. A. DE AZEVEDO SODRE' 

Director Geral de Jns tru cção IPubFca. 

PROJ ElCTO OREAJN'DO O FUNDO ESCOILAtR E DAi'°'DO OUT RAS PROVI_ 

DENCIAS SOBR.E O E:\T'SI NO 

A.rt. 1.º Fica estabeleci-do o Fundo E scola r para ser ap pl icado ao desenvolvi-
mento ela in.'tl'ucção publica mo Distrie to a!'eeler.al. 

§ 1. 0 Este fundo será cons tit uicl.o pelos seguinte.;; r ecu rsos: 
1. • A quota de mil ccrnto-s ele r éis (1.000 :000$00.0) co.ns i.gn a '.la 1no orçam ento 

ela clespeza da 1P refeitu ra pa r a al ug uel d e pn~d ios escolares; 
2.0 As sobra$ qu:=, em cada exercicio, 1deb.:arem as d.iif.ferentes v erbas elo or-

çamCfltO ·ela dcs•peza da .P.relfeitura ; 
3.0 O 1p::·oducto .das mul tas que não t iverem destino es·pe ~ial; 

4.• Dez por cen to ('10 o/o ) deduzido do fô ro cobrad o sobre os te~ r cnos que se 
acharem sob emphyteu·s·e ; 

5,º Dous por cento (2 o/o ) deduzido;; dos laudc.nio.s rclath•os aos m esmos tei·-
renos; 

.6.• C inoeo por c ?nto (5 o/o ) elejuzi.dos dos vcncí:mentos elo .pessoa l inac tivo 
da Pi·efeitura (ac1'diidos e aposentados) ; 

7.• Os venc 'om entos qu.e, em virtude de liceonça o u falta.>, idelxarem de .per-
ceb : r os fun ccionari os da Di•rectoria de 'Instrucção \:Vlunicipa·I; 

8.• Cinco por cen to (5 o/o ), accresei.dos 'ás licenças pagas pel-0s estabelecimen-
tos comm er ciaes qu e ven·:1erem a retalho b ?bidas alc-0olieas, cigar.ros , charutos 
e fumo ; 

n." Cinco ,por cento (5 o/o ) sob:·e to·cla a s·ueces.sã-0 t estamentaria <le pessoa 
fallecida ou .moradora flO 'Districto F eel cr a·l, 1dcsele qu e ·exceda <le cinco contos 
cie r éi s (5 :00 0$0 010) e ,,e faça entre extranhos -0u entre pa rentes collateraes, não 
send-0 irmãos do su ccodido; 

10., 0 O pro·d·ueto .aa ca,p ita~ão es tab eleci-ela no § 2° . 
11.º O valor dos ,dona ti vos e l.egados feitos 1á :Prefeitura para n ins trucção 

publica,; 
12. 0 O icddicion.a'1 <le dez ·Por cento (10 o/o ) eomputa:do sobre as íiccnças 'Pa-

gas pel0i.:, 1n1ercadores ,({·e livros novos e u.~ado.s , p elas agencias ide assigna turas 
de jo1~n aes nacion aes e estrangeiros e p elos e.m,prezarios o u 1n·o.pricta..e ios d : jor-
naes, r evistas ;:iu perio.d k os, com ou sem offüc"na ele obras; 

13.0 1() rucM icional d e um por cento •(1 o/o) eal'Culado sobre os impostos pre-
d ial e territo·:·ia·J, cobra.elo elos respectivos .prop rieta r.ios ; 

14. 0 As quotas od·e duzentos e c in coenta eo.n tos ide r éis (250 :0 00$0 001) e de 
cento e cin coenta contos de ré is (1•5 0 :000$00 01) , consignadas mo or<,;aon en to <1a 
elespez a ela 1P refoitura, para expediente dac~ escolas, matel'ia l escolar •e livros, ae-
cr csc idas dos su.pprimentos votados pelo ConselJ10 '.i\1-unicipal no corrente cx~rcicio; 

15.0 ·A quota de trinta mil r éis (·3·0$0 00) em que será taxado an•nualmente 
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todo analpha·beto .menor ele dezoito annos, cu jos serviç:os 1;cjan1 utilizado3 e..;11 
fabricas, oflficioas, estabelccim ?-ntos cornmerciaes ou casos particulares; 

16.0 O imposto a nn ual ·de qu;nhentos Jn il réi1S (500$0·00) com qu e s erão ta-
x31das as fabdcas, oLficin as ·e estabelecimentos commerciaes que ti vcr : m mais ele 
trezentos (300) em.p regados ; 

17.0 O imposto ele d•uzcntos (2·00) réiis po r lata .ele k~rozene ou gazolin~, quando 
e:xiportaclas elo Distr icto FeJe:·al por vla mariti ma ou terrestre ; 

18.º -~·S taxas cl·e m a tr icu la, de exames ·e 1cle diploma pagas pelos alumnos da 
Escola \Norm al ; 

19.0 As con tribu içõ ?s .paga.;; J)elos alum nos ela classe especial a que se refere 
oar t .7°; 

20.º O proj·ucto el es traba lhos realizados pelos alumoos dos I nstitutos e Es-
colas Pro fi&S.ic·nae.:; ; 

21. 0 O !H'lclucto das mul tas crea·das na pres.en te lei. 
§ 2. 0 /F:ica cstrubeicci.Ca. u.ma ·capi tação annual, c~clusiva·mente a.pplicavel ao 

fim a qu = se 1clest1n a o l!11n clo Escolar .e>reado neste artigo . 
l i ) Este lmpo"to s·erá ele dous mil 1-.f>is ( 2$000) por cont:'ibuinte e r•?cahirá 

em todos os ind ivi.duos varões, r esidentes no Districto ,F .ederal, naciona~s ou es -
trangeiros, ma.i-or ?s ·de 2·1 .aninos, que exerceren1 profi8!.'3ão ou es:i11preg·o, ou vive-
Tem ·de suas 1:·enCas ; 

b ) O !Prefeito, em !'egulam ento, estabelecerá o modo mais facil e s·ummario 
para a arreca,dação eles~ : 1mposto, .que dos · f unccio nariO>S m unicipa es pode rá ser 
cobrado, nas folhas .a·e pagamento, meclirunte o desco<1to mensa'l de duzentos (2 00) 
réis; 

e) Igual ,proc.esso ele ar•rccrudação pocle rá ser ap.pliico.clo nas fabrjcas, quarteis 
ou outros éstabe~ccimentos collectivos, desde que haja u m r.esponsavel .pe'.a 1fiel 
execução ela cobrança . 

§ ·3.0 •F ica crea·do o imposto annual ele trinta mil réis (.30$0 00) por analpha-
beto menor <le dezoito a1nnos ele idade.' 

a) Este im posto ser·á pago pelos propri ?- ta,cios ou dir.ectores e fabr icas, es -
tabelec:u11eotos ·commerc;ia.es ou ag.ricolas, e .pelos particulares que s 2 uti ~izarcn1 

elos serviços dos refer idos m enores; 
b) D eixará de ser ~obra·do logo que o menor ,prove J'requ.entar uma escola· 

pr imar ia, <l iu rna -cu n octu1,na . 10 patrão do nneno r deverá exig ir que elle lhe apre-
sente, no f im .de cada semana, u m attesta'Clo .cJ ~ frequenda da escola diurna ou 
noctu rna; · 

o) Os g uaNlas escola res se:·ão obriga:dos a e{lviar n1ernsaJtmente á Directoria 
ele Ions t ru cção Publica uma relação dos menores mas condições deate paragrapho, 
üxistentes nas s10as circum s~ri·pções. 

§ 4.0 /Fica creaclo o imposto an n urul a.e quinhentos mil réis ( 500$000). que 
reealürá sobre as fab ricas, off!ic1nas, emprezas ou estabelecimentos comm ?rciaes 
que tiverem a seu serviço mais d·e t:·ezentocs (300) em.pregados. 

lL) Este imposto poderá s·er cobrado em d uas ,prestações seJnestra·=s; 
b) As fa·b l'icas ·em cu jo contrructo fig ura a obrigação ele manterem ~colas 

primarias ,f.icaJ:·ão 1sentas deste cnus, pagando o imposto a qu , s e refere este· pa-
ragrar>ho. 

§ 5.º fF'ica m .institu·i·clas as taxas .ae trinta mil •r éhs (•30$000) para a matri . 
cula, de t r inta m il l'éis (30$000.) para exam =s, e d·e cincoenta mil ·réis (5 0 ~0 0 0) 

para diplomas el os alumnos ·ela . Escola ~·Orma:l . ios candidatos a exame de ad-
miS>São .paga·:·ão a taxa de trinta mil réis (.30$00•0) . 

. Art. 2. 0 .As consignações constantes dos s : t e (7) primei-Tos numeras do art . 1° 
são ·desUnaclas un ica e exclusiva•men te á •constru cção, remodelação e al uguel ele 
prcd ios cscolarC's . 
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§ 1. 0 IFka o Prefeito autorizado a contrahir, dentro ou fóra ao paiz, um 
ernp·:·estimo especial, disthia-do tão sómente á con-strucçã0 de preJios apropriados 
para e.<colas .p rimarias e profissionaes. 

§ 2. 0 Para .garantia desse cni.prestimo e respectivo serviço de juros e amor-
tiwção, ficarão exclusivamente ·reservadas .as consignaç:ões constantes (los sete 
(7) primei·:·os nurueros odo art. 1° . 

§ 3.• Uma vez · amortizado o emprestimo, não serão mais cobrados o.;; ü11-
postos que, l)Cla presoote lei, ~ão destinados a esse elffeito . 

Art. -3. 0 As consignaçõ.es constaoites .aos uJtim os quatorze (H) numeros 
t1o art. 1" constituirão um fundo especi.a.l, destinado ao desenvolvimento e me-
lboramento do ensino prim;nio d·e Lettras e p.rofissiona.l , ·á acquis·ição de mobi-
liario e material -escolar, de ·livros e objectos de ex-pedioo tc para as esc·olas, á 
dbtribuição d e prnrnios e subvenção ás caixas escolares . 

§ l." A r ~ceita JHoduzicl.a pelas co·nsignações a qu e se r efe:-.e e.ste arti'go será 
recolh ida aos cofres da P refeitura, onde ficará á disposição a a DiTectoria Geral 
ela Instrucção !Publica . 

~ 2.º O fundo espec ial ele que trnta o presente artigo se:·á administrado por 
um 'Conselho ·d = doze membros, osco'.hidos livremente pelo Prefeito, €ntre as 
.pessoas gradas .ao Distlicto, sob a pt·es id.encia elo IDirector Geral ele Instrucção 
Publica. 

a) ,A escolha do um dos membros do .Conselho deve rccahir em um fmnccio-
nario da Directoria d~ Fa·zenda Municipal; 

b) A funcção elo \Conselho S uperior de I.n.;;trucção Publica Municipal ê gra-
tuita e os seus membros não perceberão vencimento a!lgum . 

§ ·3. 0 .).Tenhuma despeza poderá s =r feita sem a autorização do Consellco, que 
rcsolvC':·á sempre por maioria d·e votos aos presente.;. 

§ 4. 0 O .Director !Geral ·de Ilflstru1:ção P u blica po:forá !'2-COrrer de qualquer 
de'. iboração elo Conselho para o Prefeito, que resolvC':·á em ultima rnstancia. 

§ 5.0 Será designa,clo um fun cc ionario ela l})irectoria :G ~1,a l de Instrucção 
P llblica para servir de .secretario do Cons€lho . 

§ 6.° Far-se- ha na Dir.ector ia Geral d ~ rnstru :ção Publica uma escriptura-
ção especial e d.iJ.-<cr:u1in•aela d.a receita e 1clespeza concern ~ntes ao fundo escolar 
Un qu ,:. trata este art igo . 

Art. 4.0 ·F1cam i r. stituidas vinte e uma (21) caixas -escolares, sendo uma 
para 1cacla districto, destina.ela"' a prnmovercm e 1Eacilita rem a freq·uencia das es -
colas. * 1.° Comp :te á Cabrn Escolar: 

a) .Procurar conhecer quaes as crianças elo districto que não r"equentam a 
cs c o~a e r&mover o,s •motivos que as privam da necessa ria instrucção; 

b) Distribu ir vestuario, -calçado e me1, _n :Ia ás cdanças ind igentes do d is-
tricto; 

e) Dc.,rlflvolv-er nas cr iançM o espirito de ecrmomia, r ecolhendo .aos pou1c os 
as pequenas quantias que ella:s possuam para lhes l"~stituir com os juros accrcs-
cidos; 

tl) .Pt·o.movec a collocação dM crianças debeis e enfraquecid as , em casas 
de familias resi:I,.ntcs nas localiclad-:-s escolhi:las ·para colonias d·e i'érias e se-
gundo o ty-po familiar destas colon tas a que se r efere 0 art. '6º; 

e) Promover .iiara º" alumnos elas .c lasses média e complementar ;pa·ss-=ios 
instructivos .n os p? rques, jarclins, museus, etc . , fo,:"<J.ecendo a conducção; 

f) Prnmo'ver a creação c educação C.i legião elos ba nd.; irantes escolares 
(bOYS-SCOUtS) ; 

g) Fornecer J>l'emio~ para serem d istribuieles ás c rianças das escolas p>~ima
tias que mai so distinguirem n·o comportamento e nos ·estudos . 

§ 2. 0 A receita ela Ca ixa Escolar •erá constitui.du: 
a) rcht -subvenção '3-nlflUal que lh e 1'ôr .c oncedida pelo [Fundo Escolar; 
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b) Pelos <ionntivos e J. egaj o,,; 
e) Pela cont:·ibuição doo sacias; 
d) Pelos luc ros provenientes de festas realizad as om beneficio ett Caixa . * 3.º A Ca ixa E colar scr â. di rigida por um Con1;elho Di ·trictal composto 

de d-2z (10) .membros, dos quaes c inco ('5 ) nomeado,, livremente pe:o ·Prefeito 
e os outros cinco (5) eleitos annualmmte pelos sacias d a Ca ixa. 

a) E&>e Conselho será presidido pelo Inspe~to r Escola•:-, que dcsign.uâ. um 
professor ou .prof essora para serv ir de Secretario e faze r a cs, ri•pturnção; 

b) O C-0nselho designa•:·â. um d-e seu<> m embros parn servir de T l10sourel ro 
e outro para Vice-•P re<ildentc; 

e) Em ca da escola, o Cons>ll: o te1·â. um Delegado ou Deleguda, que tl e1•erá 
se r de -prcf~rencia o .proressor ou professam, caso raça parte da Caixa, com0 
sacio contr ibuinte ; 

ll) O Delegado presta,cá infoi•maçõe.;; ao 1C0<1selho sobre as n -<!!l<'sidt1des fü1R 
cr ianças que frequen te.m a escola; rcceberâ. as pequena. quantias .0 ntregues pe-
1os alumnos, dando-lh es uma caderneta nu qual .-.:e as.signalem os deposi tas ,2 as 
ret iradas , e f a rá executar na es•: o!a as determinações do •C-0 nselh-0 , desd, que 
a cllas oão se opponham as leis ,·\gentes e o \Dir : ctor de In <t rn cção IP,ublioa ; 

e ) Yo fLm -de cada a·nno lectivo, os Conselhos \Dist·:·ictn.cs ·prestarão contas 
na DircctoriãGeral de Instrucção Publica. da gestão da.. nsp ectivas Ca b:as . 

A rt . 5.0 O anno lectivo, nas e colas primarias diurnas, começará a 1 5 ele 
FcYe reiro e te rmina rã.' a 15 -de Dezembro. 

§ 1. 0 ·P .a·:·a as ·escolas no: t urnas e profissicinaes, o an r.o lecth·o começará 
a 15 ue Janeiro e tcrmi•nfl.l'á a 15 de Dez.embro. 

§ 2. 0 Em um dia ele ;;e.mana, p r.év ia mente des ig nado pelo D irector Gemi 
de Instrucção, as aulas não funccionarão .nos edifi c ios escolares. l!Jsse dia serâ. 
destinado 'â. lavagem e a.sseio completo do predio e s ua..;; deP''n •J ncias. aos püs-
se ios dos alumnos, acompa•nhados ,pelos respectivos mestr e, no ja•:·din ' , par-
q ues . museus, etc ., ao.;; exercíc ios dOIS banj-c irantes escolares ( bOY8-scouts) . 

.. -\rt. 6. 0 Fi·'ª o IP•refeito autoriz a,do a crear e manter •dentro ou J\óra do 
Distr ic to !Federal, cm locaes a 1y:·opr iados, uma ou m a i · co lonias de fér ias, dcs-
t in;1das a acolher e educa r, durante o .pra.zo de um a dous mezes. cr iança,g de -
b .- is, wrraquecidias, ccmvalescen tes ou predispostas, e.sco'.hida.s en tre as que fre-
quentem as escolas ,primarias. 

§ 1. 0 Sendo a colonia -de férias uma obra de lY:·e ervação social e não um 
:;anataria, tendo por ·f im augmentar a robustez e o vigor physico do~ seus hos-
pedes não pocl erâ. r eceber crianças -do ?ntes, e muito menos s oUrendo de doe:iça 
contagiosa. 

~ 2.0 A e;;, olha dos colo1!10S serâ. feita pelo meJ ico escolar, e, •na falta de,;te, 
po r medicas designado,,; pel-0 !Prefeito . 

§ 3.0 Afim de que possam ser bem a precia•d°" os re«ultad os colhidos, o::.ga-
1frrar-se-ha, pa ra cada criança no m omento -el a partida. umn. fi cha medica , coo -
tendo, além do peso .e medidas da c;; tatura, circum ferencia thoracica e abdo-
m ina l, outros dados conce rn entes ao seu ']Jhysico . 

§ 4. 0 Emqu a,nto n ão ex is tir em colonias de ·fér ias e<n num ero ;;ufficien te, po-
dcrâ. ser u t ilizado o ty,po fa ?11Jiliar, collocando-se as criançae;, po r grupo~ de tres 
a quatro, no m ax irno , cm caoos de familias r esiderntes no" lug·n res préviamen te 
esco lhidos, comta nto que essas casas tenham ja rdi ns e seu.; habitan tes offPrt' -
çatn as neces'i-inria s garantias e clispc(lha m a·as qualidades prec:sns ,para o ex ito 
da tarefa. 

§ 5. 0 De accõrdo com o fim a que ,;e dest in am, e tendo Pm vista as condi -
çõ s c lima te ricas do nosso ,paiz, as colonia.;; el e fé<:·ia • . in . titui.las por estn. lei, 
fu n : cio narã-0 todo o anno, reveza ndO-S·e n ellas as tu rma" ele colono;; . 

.t-·\rt. 7. ° Fica o Prefeito au to l' iza:lo a cr en r u'na O\l m!lis e-sco\u.s primaria~ 

para cn,, ino exclus ivo das c r ianças retardadas e a·no: maes, cm con d.içõe.;; d , po -
derem a in ca retirar p roveito deste .ensino. 
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§ 1. 0 E tas esco·as só serão iinstalladas quando a Dir cctoria ele Instrucção 
clispuze t· el e pessoal docente .,ufficicntemente 1nepai:·ac10 para tal >m ister . 

§ 2. 0 Emquanto não se i ns tall a r ~m taes .escolas, po:'l el'á o Prefeito subven-
c ionar escolas particulares, montad1as e d irig idas ae a0c õrdo com as cxigencias 
da mod erna ,pedagogia de atmzaclos e anormaes, que pre=ncham to:'la;; as ccl!ldi-
çõ techn icãs. que >:atisfaçam os preceit o-> de hyg ie.ne çscolait ·e que se propo-
nham a receber e ed ucar g ratuitanrnte cria.nças pobres. 

<i) . .-\. sub v o·nção a esta.g escolas d-evcrá variar co1Yformc o nmnero de ic rian-
ças pobres por ellai.s recebida s, .sendo de quinze contos <l e r éis ( 1 5 :00·0$000) até 
vinte (120) c rianças e el e quatrncen tos nül r éis ('400$0,00) ,para "ªªª cr iança 
que exceder a.,, vi·nte (·20). 

b ) .)l"en1'L1ma dessas escolas particu ~ares podel'á r eceber a subvenção sem 
que o medico e- colar ind' rmc [aYocavcl mente e .;em que ·O Director 'Ge·ral de Ins-
trw: ção, por si ou por pessoa ele s ua •co·n fiança, vel'i1f.i<q ue o r egular e proveitoso 
ft:l!lcciona•rnento do ersino nellas nünis trado; 

o) O ped ido para a acl mLs«ão de um a criança pobre nas escolas d ,, r etarda-
d o,~ clev .. á ser fe ito ·pelo 'Consel ho E,;colar Distt'ictal, e só .poderá ser encami-
n hado ·após o exam e m edico . 

•--~ rt. 8. ° Fica e r eadia cm cinco (15) gra'11 d.es escolas, dcsig.nadas pe ~ o Director 
- ,1e Instru. ção Publica, urna classe prime,ria super ior, inter.m edia ria entre a classe 

complementar e o ensiino que ,,e minis tra . no 1° anno da Ij]scola ·C\fo,:·mal. O .en-
sLn() desta classe s ' rá f eito por ad ju ntos, e o respectivo progrnmma organizado 
prévia me" te pe·o Dir.ector Geral de Instru cção P ublica . 

Art . 9. 0 A IDirectoda Gera l de Instrucção d istribuil1á annualmente premios 
a alurnn os que hajam frequ : nt,tdo os In.;;titutos e E.scolas Profissionaes . 

§ l.' E~te.g prcmios consistirão em uma caderneta da C.a ixa Economica, na 
qual se:a con,; igicad o, cm nom e do alum no, o depos ito da qual!l tia ele cincoenta 
mil réis ( 50$000). 

§ 2.0 ·Será ccl!lcedido um premio ao alum no m a is di;; tincto d ,, cada officin.a, 
e se rão reservados para cacla estabe'.ecimen to, dous premios cl es tlnados aos dous 
alumnos que, d u"ante o anno, hajam r ev : la clo ma-Lor assiduidade e m elhor com-
portameGto . 

. Tt. 10. Os Inst itutos Profi&sionaes J oão .;,,lfreclo e D . Orsina ela Fonseca 
voltarão a funcc ionar sob o regin1 en de interno.tos, d1estin ados a dar educação e 
instrucção profissional ás crianças clesvaliáas d ,, .amb-0s os sex os . 

§ L º E m ~ada um des~es I ns titutos se rá creada uma secção paira r etardado.~ 
e a.normac)'>, que não possan1 tirar proveito ao ensino ministrado nos externatos ) 
mas que sc jfLm .a.;.,cla susc eptiYeis de edu cação profis;;ional. 

ci) ·Nesta secção poderão se1· aclmittid-0s a !umnos contribuintes, m ediante 
pagamento el e uma pensão se mc;; tra l de quinhentos mil !'éis (500$00,0), cobrada 
a nteci.pada111 ente: 

b) 05 conu:·ibuintes ter ão dormitorio e r e•feitorio separados, mas nos re, 
creios, aulas e trabalhos, ficarão ao lado dos gratuitos, vestindo o m e&mo 1mi-
fo rrn c e sujeitos á m·es ma cl isc \plin a. 

§ 2.• O Inst ituto J oão Alfredo não admittirá m~ni•nos pobres meno-re.c,; el e 
onz e annos, nem m ai ores •de .qu'l!l'z e . Nonhurn menino pod erá p ermanecer no 
In stitu to rn a is ele seis (6) annos é, igualment-!', d·epois de haver comv!·etaclo de-
zoito annos de idade . Os men.inos, m a iores ·d·e clezese t ? ann oo, •q u e tenham com-
pletado a l'<Ua i nsb:·ucção na profo<são escolhida, s erão desligados do Instituto, 
q ue 1118'8 clará u m cei•t ificado de aptidão .e comportamento . 

§ 3.• O I nst ituto D. Orsina admit t irá meninas pobre.g entre nove (9) e 
quatorze ( 14) arno . ::\'enhurn a m en ina poderá 1p ?rmanecer nes te In stituto m ais 
rl c nove ( 9) annos e igualmente depois a.e haver completaido dezo ito annos de 
Jdacle . As m(:nina.s qu = ha..i a m attingido dezoito (18) annos de idade serão eles-
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ligada;; do ln s tLtuto, que lhes dará um attestado de ccoducta e aproveitamento 
na p:·ofissão e. colhida. 

§ 4. 0 Destinados á assistencia, eJuc,.,ção e instrucção de ct·iança,; desvali -
das, os dous Institutos, excepção feita da secção dos retard>rclos, só 1J0Jel'ão r _ 
cet>er crianças desamparadas, ele prefe rcncia as que lhes forem enviadas pela 
Casa d{) S. Jo é e em seguida as orphãs de pai e mãi, as de pai e aq u ?!!as cu;:io,; 
pais •~eja m invalidos ou interdictos; 

.a) Sendo o pri.ncipal escopo destes estabe:ecimeotos ·r>"eparar operarios são~ . 
bem ed ucados e instruidos, sua organização e rcgim cn interno elevem obeclecpr 
precisamente a esse fim, l>ara qu·e os al umnos não s , sintam mais ta·:·cle clcsloca-
clos no meio social on{le teem ele viver e trabalhar; 

b) Em ambos os Instituto,•, 1Joclerá ser p ?rmittida a matricula ·-le •alu mnos ex-
ter no , "' uma ou mais offici<nas, qua:nclo clahi não resulta r .perturbação da or-
dem ou clisci.pl ina. 

A rt. 11. Fica tran ferida para a Dircctoria G0:·a1 de In;;t rucção ·Publica 
a Casa cl•e S . José, que será transformada em escola primada mixta, ( Olll jar-
dim da infancia, sob o regim . n de in ternato. 

§ 1. 0 Nesta escola serão adnüttidos meninos de quab:·o a oito annos de idade 
e meninas de quatro a <iete annos; 

a.) .As meninas, desde que completem nove annos, serão desligadas e transfe-
ridas para o Instituto D . .Orsi'!1<1; 

b) Para o Instituto João .~l fl' e.clo serão tra·nsferidos os mcnlnos que •t <=nham 
completado onze annos de idade; 

o) O Dircctor Geral de [nsb:·ucção, por proposta do [)it"ctor ela Casa ele 
S . José, podePá proroga.r .por mais t:on anno a. .pern:anenci.a na escola de meni-
na e .n1 onilnos~ que não tenha·n1 g rande clescnvolvim.e.nto p l-. ysico e cujo con1por-
tamcnto hada. sido .sempre exemplar; 

d) ~o regimen escolar, hav0:·á s paração com pleta dos sexos nos dormito -
rios e rei( reios. 

§ 12. 0 Destina:Ia a 1Jt-.estar assh;;ten c i.a e d•a r educação e in.' b" ucção á crian-
ças desvalidas elo Districto Federal. a Pscola só receberá crianças que p•:·ecn-
~ham r igorosamente os fin;; a que ·ella :;e destina . 

~ 3. 0 2\ão será admittida na Casa ele S . José criança a!guma cuja mãi re-
11icla fóra do Districto !Federal, tão pouco criança alguma que niio tenha, :pelo 
menos, um anno de res icl encia lX·ovada no Distl'icto . 

. ~ rt. 12. iFilca creuclo o lugar ele J<nspector elo Ensüi 0 Tcchnico !Profissionnl, 
cuja •ncmcação, feita pelo Preféito, deverá recah ir em p02soa que tc'1ha reve-
lado conhechmen·tos especiaes e gosto •por este en !>ino. 

§ 1.º O Inspectór elo Ens ino Technico ,Profissional tet•á vencimentos igua·:<; 
aos elos . In->pecto"es Escolares, ficando sob sua alçada todos os estabelecimc.,to.; 
de ensino profissional, que deve rão por elle ser f requ entemente ' ' isitados e fis-
calizados . * 2.• O IDlrector Geral ae lnstrncção P ubl tca organi;:ará as in st rucçõcs qu e 
devem regular o .ierv iço de fiscalização feito pe!o Insp=cta:· do Ensino Technico 
Profissico al. 

A rt . 13 . . Fica1n creaclos .quinze lugares ele guarcl•a -escolar~, que s·erão 
designados <-m commissão pelo Director Geral de Instrucçã.o ru!Jlica, percebendo 
cada um a g>:·atificação mensal de d uzentos e ~i·n cocnta mil r éi (250~0GO). 

§ 1. 0 Os guarda-escolares se1Tirão nas ok'cumscr'.1pções que lhes forem desi-
gnadas pelo Director !Geral ele Instrucção Publica. 

Cumprn-lhcs : 
a) Visitar tocla.s as hab itações , alim de se informarem sob:·e o numero de 

c•ianças em C.C<lcUçõeR ele frPquentar <•lll a escola; 
b) Organizar mensalmente d uas rc!ações com refer.enci·a ás ruas que forem 

por elles vic;itaclaiô no decurso do mez. Uma elas •relações, comprehcndcnclo, <om 
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as respecti vas residenriHs, os no 0mc-s de todas a:-; criançfü.:: pob rrs que não frc-
qurntnm a escola, será enviaja ao Conselho Di,trictal, por interm ' dio do ·Ins-
:'.>c:tor Escolar. A outra, ab ra.ngendo todo' as c ri:1'~ças qu.e aprendem 0111 casa 
ou (1· quen t?.rn cursos pa1·U.culares, se1·á t"mett ida á Secção de Estatistica, da 
Directoria 1Geml de Instrmcção; 

e) Solicita r doo cathc :k'aticos e directorcs de escolas os nomes e re;id ·nelas 
das c rianças que •falba.m systematicaunente ; v isitar os respec ti vos pais, "conse-
lhaLos_, indagando a0 m ·smo ten1po os motivoo que justificam a ausencia ·aos 
1111enorc.s na escola; 

cl) Organizar unia relação dos 1ncnore.s a.e aezoito annos, ama'iphabetos. cujos 
s :-rv iços sejan1 al}:·oyf'itad0ts n1 fubri.cas, officinas, cstabclec ilnentos co1u:11tr -
ciacs ou agrícola e casas particular.·cs; 

e) Levar ao conhecim ento .da 1Di rcctor ia de Instrucção os n()Jn. _ · das J)es -
so.as que infring m o dispo to HOS oarts . 14 e 115 ela presente lei, a.fim de lhes 
«er imposta. ·O r espectivo multa. * 2.• o directo r.es ou gerentes de fabricas, os donos ou pat:·ões de ofCicinas, 
os ch>!'fes das ca.;;as .commerciaes, -0s encarregados das habHações coll ectivas e os 
inquilinos •de cam·s particulares. são obriga:dos a <fornecer ao guarda ·escolar 
as informações qu-c este solic itai:· sobr.c o nu.mero d-Os menores que tnabalham 
ou residem no local por ene Yisitado, sobre si frequentam ou não uma escola. 
e qual o g1'áo de instrucção aos m esmos . Oo; que s " recusarem a 1Hcstar &< in-
fo rmações pedidas ou derem. jnformações erron eas e Calsas são pass'iv·eis da multa 
a,. cincoenta mil réis (5 C$000) a cem mil l'éis (100$000) e do dob':·o cm -c aso 
de reincidencia . 

. Art . 14. ::-Jenhunrn criança menor de dol'e anno poderá ser empregada em 
fabrica, officina, eso:·iptorio" •Hrm.az . 111, cnsa commercial e -0rnprego de qua~·qu r 
natureza, sob perna de .m ulta de cem mil T'éis (10 0$0 00), que r ecahirá sobre o 
patrão e do dobro cm caso de reinciden .~ ia. 

~ 1. 0 A mesma rr:>rohlbição se .estenJe ás crianças m enores de doze annos em-
pregücla·S cm se r v·iços comesticos ; o pntrão ou pat:·oa que dclla" se utilizar pa-
gará a mu!ta de cincoenta mil réis (õ0$00•0) e o dobro em ca.so de reinciden-
cia . 

".\rt. 15. Os c!Lri'ctores ou gerentes de fabricas, os dornos ou patrões d·c of-
ficina>S particulares e de estabel•ccimentos comme:·ciae são -0brigados a .consen-
tir que os seus aprendizes. O'Pcra rios ou caixe iros, m e-norcs de c1rzo ito nnnos, 
frequentem, sem reducção do respectivo salar io, a escola profi€fiional ou corn-
mercial, deosd , que funccione a uma d istancha menor de seiscentos (600) me-
t:·os da fabrica, offi ina ou casa co mm ercial. 

§ l.• : Directoria de Instrucção Publica ::Municiipal u1arcal'â. o t empo de 
frequencia, que ·não excejerá de uma hora <'ILa riam cm te, ou d " duas horas tres 
vezes por semana . 

§ 2.0 Os guardas escolares d·istribuirã.o por toc1as '<li;; oCficinas ipar-ticularcs, 
casas ele comm ·reio e fabricas, ex istentes na visinhança de uma escola tcchnica, 
um boletim contendo noticia cl<ll'a do cl ispoc-to neste ar ligo. 

§ 3.• iOs patrõt-s, di:-ec tore~ ou gerente.; que mantivcre.n cm seus stab<'leci-
n1entos operarias, caixei .. os ou apr ~n d izes •tll C'nores d-e dezoito an nos, que não 
tenham frequentado nem 1Hequcn•tem U•na scola profis<ional, pngarão uma multa 
de duzentos mil t"'éio; ( 200$000) . que o; ~rá cobrada sumnm riam{'ntc. * 4.• Ficarão isentos desta multa quando a escola mais proxima fiinccfonar 
a um a. distancia maior de seiscentos (60 0) met:·os c1fl. off icina ou fabrica . 

Art. 16. Fica o Prefeito au tor i7.ado a in><t i tuil' nas escolas proCissionaes já 
cxistcnt ou em n<>vas escolas es.pec ialmente cread.as 1iara o fim que visa este 
a1:·tigo, um ensin o techn.i .:- o elemrntar, ·cle.c::.tinado ás pci~soas d.e aa11bos os sexos, 
menores de dezoito annos e 0n1aiores de tr ,·z·c, que sigam a carrekrt elo co1n .. 
mcrcio . 
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§ 1. 0 O J)lano de estudos nei.>tes cursos ou mestas escolas dev.e abran.ger as 
seguitl'tes disci<plinas: portuguez, i nstrucção c1v-ica, <r•alligraiplüa e cones1ponden-
cia commer cial , da;ctylog~aph;ia e s t enograiph ia, escr ipturação mercantil e u ma 
Iingua v iva, á escolha do alumno . 

§ 2. 0 1.A.os a lumnos que 1I1ão t enham em tempo completrudo a instrucçã.o J>rima-
ria , será mi:nistra·do o en si010 das 1rna terias constantes do 'Plano de estudos das 
escolas pr im arfas nrus classes m édia e com:plementar . 

§ 3. 0 A Prefettm'a i nstitu.it'á t r inta bolsas de estudos, no valor de um conto 
e duzentos mil 1rêis ·(1 :200i$0 00) cada u·ma, para serem distribuidas pelos alu-
m>llCJ<S destes cu·rsos ou escolas que mais s e d•is tinguir-em 'Pela russiduidade e rupt·o-
veita mento . 

·§ 4. 0 Os alumnos •premia·dos com as bolsas a que se r efer e 0 paragra1Pho 
pr-eceden to d·everão 'J.)roseguiT os seus estudos nas escolas supe riores d•e commer-
c io desta Capital, du.rante o prazo d·e tres annos . 

·§ 5. 0 O pagamento ·ela quota -relativa a cada bolsa será feito em do.»e pres-
t ações iguaes d·e cem m11 l'éis (100$000) .crucla uma, entregues uo alu mno no co-
meço de cada .trimes·t r e . 

§ 6.0 1A. ,partir da s-egunda iprestação, nenhum pagamento será feito sem que 
o alum no prove, com um certifica.ao <:>XP 2dido pela Aca·demia ou escola superior 
de commc.~ci:o, que est:á mat.riculado •e que tem frequ.entado a mesma escola cC>m 
russiduidade e ap1roveitamnto. 

Art. 1•7. \Fiica o P refeito a utorizado a ent rar em accôrdo com o Governo 
F e(],eml, para a creação e manutenção de wma Tucola Normal d e .Artes e Offi_ 
c ios, d estinada a preprura,t· vro!essor.es, mestres e cC>ntra-mc.stres :para as c.scolas 
ip r o<fissionas do ·Di stric to IFed•eral •e dos EstaJdos da União. 

§ 1. 0 !Haverá 1I1esta Escola um cu rso especia l consag1'frdo ao ensino de tra -
balhos mamu aes e d e d esenho lllPPlicrudo ás es·co}as '!) rimarirus . 

. § 2_ 0 O 'Prefeito pocle1<á co121tracta r , por p-razo não excedente d e s eis annos, 
;pro•fessores estran!\'eiros habilita·dos a ens Lnarem as materias constantes do pia.ia 
d·e estudos desta Escoln. 

§ ·3. 0 186 ser·á •levruda a e-f.feito a creação da Escola Normal d e Artes e Ofül-
cios sl o IGov•ern.o F ·ederal s·e diJSpuzer a concorrer com, pelo mcnoG1 m et !l!de da 
d-espeza. 

§ 4. 0 O J)lruno d·e estudos, ·progr!l!mmas e regulamento da Escola Norma-! ele 
·Artes e Oftficios serão organizados 1rnlo Director Geral de Ins trucçã,o P ·Ublica e 
s u·bmetUdos á approvação do Pi-efei to c do Governo IFede·"al. 

•.'\,rt. 18. FJca o !Prefeito a utoriz!l!do a dar 121ovo r.egulam ento ás escolas pro-
fissiona·es, mo·dif.ic.ando o plano ele estudos estabelecido na lei elo ensino, em or-
dem a ma.nter o seu caracter prirn:a vio e ·eJ.ementar, po'd-end·o creac nOVM escolas 
de .aperfeiç.oamcn•to indu;;tri-al, dest inadas a al·Umn-os me01ores de dezoito an nos 
e maiores de treze, que tra ba•i'hem em fabricas ou of.fidnas 'Particulares . 

Art. 19. !Fica o P.r<:lfeito autoriza:d-o u crear c inco jardins da infan.cia, si-
tuando-os em bairros diversos daquelles onde f u n ccionam os dois já existen-
t es . 

§ l. • Um ·desses jardins sa7á installado d e accôrdo com os planos das 
Gc1Se cLei b1C11wb;mA, ·provi·do do material adequadlO, J)ra•ticando-sc nellc o anet·hodo 
auto- ed u•cativo Montcssori. 

§ 2. 0 Para d iri.gir os jard ins d·a infancia, pod·el!á o Pref.eito contractar no 
-estran ge iro pessoas oompetentes . 

.Art. 20. IF'ica o Prefe ito autorizado a dar noYo R egulamento á Escola Nor-
mal, ci'l1gi01do-se ás norm as di-ctadas pelo 1-ei (l o ensino primario, nOl'mal e :pro-
fissional, ·ap1nova·da pelo Decreto n. 9·81, de 2 de Setembro d>e 1914, e obser-
vando rigorosa-mente as dis posições da m esma lei ·relativas ao ensin.o normal. 





INTHODUCÇÃO .\ O VO.L. DE EST.\ TfS'DI C.\ .'OHHE O ENSL'lO 
NO DH.-\S fL ( ' ) 

Jc ne . uis pas de ces Mprits chagrins qui pren _ 
nent le u~ tpmps et leur pays en mauvai<'<c ,part ... 
i.Je nc su1< et nc vou.:lra is jama.i- êt re un détra-
ctcur de mon fieinp~, un d1étracteur a~ inon pa~rs; il 
ne fa.ut pas affaiblir ~on pays clans le monde, en 
'1c faisant piore ·QU'il n'est, ou moino; grnnd qu'il ne 
l'est; il ne raut . 1pat:; rabaisser son t1'mps, car c'est 
tlêcournger ki> esprits, c:t il nc faut ja mai" <lécou-
•rngcr ni leis e prits ni lcs an1cs; ma i~ il 11 e faut 
itr-0rn1per ni on pnys ni son tci11ps; il faut dirc la 
'V€rité . 

THums D ·i,,co1irs ~ia1·lamcntil•i.res, vol. VIII, 
pagn. 597 e 606. 

I - Sitiia,çã-0 d-O Brm<11ti, qiia•tto á in .~tnocgão . Nca<bs;f/.(~'fe a.oblócil da ;;nte1'{e-
o·enc11a dos porfor es publicas nUCÍ011(W,;• no p·rov imento cio e1~sÍ·1LO ~lom c1iJ1<1r. 

Inscreve-se iCl dubitaYclmcnte a nação braY.ic!ira ntrc aCJuelles ma•is p,rivilc-
i:iadas pelas cx ceHencias ele ~eu hcibiitat e pelos dotes na turaes ue seus 'fi!'hos . 

1;.J"ão ha_. neste assc·rto, ptOJJOt"ita l cxaggero, com que uma prcoccuJ)ação d~s

anrawada, •embora patriotica, i ntcn~, substituir á rcalitladc ~speni.nças que o 
passa.ido não autorize, votos a qu·e o fl1turo t:;eja incapa-z ele co-rresipot'ldcr . E' csl.:::a, 
ao cnntrario, a simples expressão ela verdade, sem'!H'e rPconhccMa, e amiudc pro-
clamada, por todos quan tos, >;em pessimismo preconcebido, bscrvam e analysam 
o nosso ·meio e a nossa gente . 

ConsLcleraclo do ponto de vista das possibilil•clacle>; e das n cc .. -sidaclcs cs,cn -
ciaes talvez outro paiz não ha!ia, qu , menos do que o Brazil p:·ccise rcc.,bcr e 
mais tenha a offcrecer na in cessante 1JC.rmuta cm que repousa a existencia dos 
povos . Apenas iniciada a exploração do seu terrHol'io, para logo clle se cJ'C';;cnüa-

( *) Publicado nos An•iaes de 191·6 por orcl i'm do. ]l;fosa elo Seriado. 
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nhou em riqueza ,·ariadissima . Além de tadas ª" substancias rnineraoo acura-
damentc p esquizadas em outras partes do globo, algumas aqui abundam, que 
não é facil €11!CC1ntrar alhures (1). 'Nesta eno1•me extensão de oito e m eio mi-
lhõoo de kilometros qmrdrados, não mu»to j-nfcrior â. da Europa inteira, podem 
mad·rar todas as cultura , •ha cllmas par·a todas as raças. Quatro seculos de ob-
servação e de exiperiencia, desde a descoberta e as primeirais tentativas de col_o-
nização, longe de invalida1,em, cada vez mais a utorizam e corroboram as palavras 
de Plero Va.z de Caminha, na carta em que communicava ao Rei [!). Manoel, o 
faustoso achado dos portuguez es : « ... a ter·:·a em i é de muito bons ares ... 
aguas são m •u.itas infindas. . . e em tal maneira é graciosa que, querendo-a apro-
veitar. dar-se-ha ne la tudo . . . » ( 2) . 

,Mas nem .,ó tadas a raças, em que se desc1obra a nossa es·pecie, logram sub-
si.stir -ne.sta graciosa ·terra, senão ai111da porção alguma '(}ella é , em ive1'dad·e, into-

•leravel aos que a proourem, por ma iores que sejam as exigcncias da organi'lação 
c1ellcs, no tocante â.s condições .climaticas. [!)ifferenças de altiiude ·neutralizam, 
em muitos porntos, os eff<>itos da canicula tropical, e os vastos planaltos for-
mados tpelas escar.pas Ido solo proporcionam alojamentos na•turaes aos filhos de 
outl'as zonas, a que é dado contionuar entre nós, quasi sem 'lllOdificações, o seu 
aniigo ' 'i:V10r 1(13) . 

11 este domin.io immenso, cujas mil leguas de costa <Se recortam em portos e 
enseada<S innumeraveis, no interior do qual um vastissi•mo systerna hydrogra-
phico fuciHta as communicações e assegura a mirifi.Nt feracidade da gleba, póde 
bellamente fixar-·se uma po1mlação vinte vezes maior do que a actual; de sorte 
que, se paiz eriste, para ~md'e os "retira•ntes de regiões exl>austas e su1)er -a:>ovoa-
das devam voltar as v.k,-tas, em busca de traball10, de conwrto e de felicidaide, 
é, de certo, este, ainda escassamente habitado, prodigiosamente fe rtil, de uma 
bclleza simplesmente incomparavel, que a todos quantos teem ensejo de visitai-o, 
attrac, pr.en·de, enronta, fa>icina e des1umbra. 

A gente, q ue as fatalidruc11cs ·historicas jnves·tiram na posse deste magnifico 
legado, .não de.smerece da inestima v.el dadiva, com que a sorte a b e.neficiou . Longe 
ainda, é ,-e1,dade., de seu ty·po definitivo, pela incompleta fusão dos elementos 
ethnicos, que o constitu•em, most1a j·â., todavia o brazileiro, nas .caracterjsticas 
de suti inclivi·dualtdrude, q ue se fixa, o ·feliz ·consorcio das quaHdades pro.prias á · 
tres mça.s, que concorrem pal'a form•al-o. E' elle, em regra, intelligente, de oo-
pirito aberto âs jdéas novas, â.S iniciativas larga,, .e ifecu.ndas; o que realça, nesta 
ex"Pansão americana do elemernto portuguez, a graJ'llde herança espiritual do pe-
queno POYO, que encheu o mundo com a !fama d1e suas aventuras. Ama o traba-
lho, abreve-se bravamente ce>m os •obsta:culos qu·e lhe opipõe a natureza; ll'isto 
sob1,esruhe o ~·alar da contribuição ,;ndigcna, •tão '!llalosina•do pelo exame superfi-
cial dns cousas, mas jâ. agora praticamente demonstrado, de maneira irrefutavel, 
graças á obra b.enemerita do mais illu tre dos nossos sertanistas. Exercita a 
.hospital.idade por maneira que surp1'ehend e aos forasteiros, comm·ovc-se •com to-
dos os infortunios, esfo1'Ça-se ·PO·r minorar as desgraçais alheias; é simples, é 
bom, emfim - é 11Umano, em tanta maneira e a tal po1nto, qu e até nus lutas a ·r-
ma;das, onde mai.s violentas sóem .aescncadlear -se as pai.xões, já o sentimentalis-
mo nacional entre nós lflrmou, :pela !força lia rbrrudição,. 0 principio de que «a v1.cto-
ria de,-e ser o termo >final desta sorte dJe co;nterudas» (4) . 

(1) ,>\iN7rONio OLYNTHO - A lil'fineração - R ~q"ezas minerae&,. pag. 16(! -
a;p ud Lwrn do (J entlm(J!l'io, v o l . ]J.l . 

(2) 'CAPISTRANo DE A.BREU - O àescob1·imia1"to do Bn1zi.i - O vovoame1ito 
do solo - Evoliiçéio s<>cial, pag. 7-3 - apud L1.vro do Oetnitenrwio, vol. I. 

(3) ÜRVILLE DERBY, cit . por G. P..ouvIER - Le Brésil en 1911, pag-. 40-41. 
(-4) JOÃO FRANCISCO IL1sBôA - Di.sc1wso sobre a amunistia - apud O'Oras, 

YOl. ]V, pag . 657, 
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E sa doçura immanente, eesa mansuetude de costumes qu ca.rncterizam su-
perio rm n te o brazieliro, só a ingrat:üdão '.Poderia sonegai.as ao influxo IJa l'aça 
negra , c u,i'a b'efl'emer enda, aliás, encontrou a melhor de todas as consagraçõe::i 
nas a potheosee com que um povo inteiro <ielebrou o acabamento de seu secula•r 
mar tyrio, sem curar das perturbaçõ·cs que desse acto ele su.prema justiça social 
havia m de riesultar para toda a vida economica elo 'J)ai!z. 

•Em m ultl1ilos cl•ominios da act!viclacle 1hUJmana, tem esse 'povo re\'elado a sua 
capaciclad<e de ~ssimilação e de -creação. (Homens de sciencia, que as corporn.çõe.5 
sábias do est1·angeiro se desvan cem de acolher .em seu gremio; artistas feste. 
jados mu ito além de nossas f ronteiras; techrnicos comperentes e arrojad•os, a 
qu em d.eveunos as gran.das obras da engenharia nacional; industriaes perspkuos 
e cora j osos; negociantes <empreh<endedores e de vista largas; operarios sobrio , 
activos e r esiclent·es - aqui e fó ra claq.ui mostram, a todo o instante, que, ·na 
maclestia das asip irações <1ue alimenta, n ão tem o brazHeiro moUv s para t emer 
conlfron tos d~ressivos de seu intri1ns.eco mereclmento. 

Si tal é o meio e tal ê o hom em, .parece que fô ra natural correr aqui a 
todos a vi el a 1em u ma s uavi<lacl•c quas i edenica. O labo•:", premiado no centuplo li.leio 
só lo generoso, clcvêra <desconhecer a '.PCnuria e a miseria. ,<\.s facilidades da ada-
ptação do habitante, os ·recursos que tão largamente se lhe oHerecem, eram para 
proporcionar a q.uantos aqui nascem, e aos que v.ei;m viver sob 0 nosso céo, to-
das as satisfações de O·t"d·em moral, intellect u•al e mater~al, a <:uja mlngua o goso 
da cxistencia se Inverte .em IJ)rovação e amargura. E m uma 'J)alavra, deveria ser 
o Brazil pa1·a os seus filhos e, ainida para quantos o acloptassem. a man ão 
ideal, -0n cle o se·ntimento se a purasse, a intelligencia se expandisse e o traba-
lho, melhorando a natu reza e digni ficando o homem, cada vez mais o prendesse 
á terra liberal e claclivo.~a . 

1Bem longe disso, entretanto, está <l realicla•cle . Neste palz colog, al, que pôde 
alimentar q u atrocenoos '111 ilhõe d·e babitantes, e apenas conta vinte e pouco mi-
lhões '.Parte dessa esc-assa 'JJ'OJrnlação, victima ido JlageNo perioclico ela.; ,~eccas de-
finha e perece ele mdseria e fome . . . E que parte ! J"u tamente aquella. com que 
o B ra zil intei ro .:ontrahiu - ·um debito immenso e ela qual ainda elle espera um 
benefi·clo, que só essa lhe p&l:e ;proporcionar: os bravos e resignado<> filhos elo 
.nordêste, q ue conquistaram para a communicla;cle n acional as riquezas da m.iri-
.fica ·região a que o gen io de HU1Ma30LDT pro1Jhetizã-ra o destino ele emporio da 
c iv ilização h um ana; a quelles <1u e «lança.dos, antes de qua'CSquer outros, ao as-
salto da d'loresta virgem, cJ.e tod1os os la:clos a occwpa:ram e ~· ecortaram ele vere-
das, empr ehcndcnclo, na medi.da de suas forças, ante uma natureza ele poder 
desmesura<lo, o afeiç.oamento do i;;ólo ã. viela do homem; a,quellcs, cmf.im, que 
são, 'talvez, os unicos ·ca:pazes ele transformar em verfü11deira colo·nização esse 
estabelec1men to provisorio» (5). 

N ta nação que t em JJroduz.ido sacbios admirados nos centros europeus ele 
maior c ultura, professores q ue honrariam as catheclras mais exigentes elo mundo, 
belletristas que n ão cleslustrari<am a Jittera tu ras mais ri;cas, musicos, esculpto-
res e ·pin tores que a pr-0:pria 1'tali'1- n ão refusaria, a incultu ra geral é, entretanto, 
tamanha que em 1 0 habitantes maiores de cinco annos nem quatro se contam 
capa 7A)S •ele se commun\carem .com os seus semelhante. ~or meio da leitura e da 
esc1•ip ta ! 

Dir-se- ha, porém, talvez, que com a má situação elo BrazU em geral 
contrasta , nes te ~onto, em consoladora exeellen-cia, o ·estado do seu nucleo de po-
pulaç.ão mais denso, ma:is luziclo, mais o-pu len to. 'ES1penança vã!... No nosso 
centro m ais arlean tado, na propria Capital lFecl•eral, segundo o uJ.timo recensea-
mento 'ª qu e aqui se procedeu ha '!la<la menos de •l·S ianalphabctos em 100 l1a-
bita,1tes de t Oclas as idades, 40 t"ntre as pessoas ;maio res de seis annos e 13,7 en -

( 5) PJERRE DENIS - Lê Brésil cm XX siecie, pag . 306 . 
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trc a.ciucllas que já com1>letaram tres lu•stros da existencia (6). :\ía i~ da terça 
p:Hle, portanto, dos indi vid uos que, J?ela ida1de, já d•ev ia m ter sahido Jas esco-
las pri marias, a in da se acham . nesln brilhan te mcLropol ~, em pleno scculo XX, á 
1ningq.a. ê!e ins,trucção, no que tem essa d~.:- 1ma~ s rudim entar! . . . 

1'.'"osso:; j1ragre.5Sos que cn1 ou.tr as couiEas teem sido tão nota\TEús e rnpiLlo!::, 
n c~..;~a 1ma tcrin , que é urn1a das Jnais importa:ntes para -0 .futuro :nac ion n.: 1 ~mos

tra.111-se, ao contrario, d e uma Ienti'dão ver.a.mente desanimadora. De facto, em 
1872, o recenseamento elo :Mun i-ci.pio Neutro accumva a cxistcn cia el e 163,82 o/o 

d e analphabetoti na ipopulação tola!; e, s i o de 1890, feito 18 a nnos depois, re-
ghstrava, l)ai·a .m ed id a do n1 esmo ;IJhen:omeno demographi'eo, a cHra, b e1n mais 
favoravel, ele 48,28 o/o (7) ; o d·c 190·6, l.'ealizaJdo mais d e tres lustros após aque1J.e, 
!IChuvn a taxa, approxi..madamcnte igua l, d·e 48,11 % . 

Quer isto dizer, po·:,tanto, que, no longo· in tervallo de 1> ~rto de meia geração, 
decorrido entro as d uais ultimas opemções censi·tari•as aqu•i levadas a oabo, quasi 
c~ta~io,rnr:o !i'e manteve, no •c <-ntro llllai..s culto elo paiz, o .aesvanta•joso coeiffi cicn te 
.do auaiphabetis1no ! 

!Certo é que, no período cons idera do, c resceu .n,e.;;ta Capital, a proporção de 
c reanças (S) ; o que natura lmente contr ibuiu para a ugm entar tambem n qua.n-
Lidade r Plath·a de .analph abe tos; mas , a inda deduzida quanto aos rna·iore.; ele 
sPis ;innos, a porcen·ta.gem de illetra,d.os, entre os rJiabHantes do ':Vlu.nicipio 3.i'eclcral, 
apenas tct·á de cido de 41,16 (9) a •40,15 (10), i sto é, decahido de urna unidade 
sómente no espaço rd e 116 anno1õ, que vae ele 1890 a 190•6 . Ora, no perioclo a n-
tcriol', f•jra, SC'Jn duvida, rnais animadora a progressão. 

lJc facto, calcu lado relativam ente ao numern ·de habitantes Nvre,,;, de mais d e 
c'.ncn annos c1 , i clade, o coefficien•te do a n alph abetis mo, nesta Capital, e:·" de 
49,81 '/o c1111 1872 (11), e, 'compara 1~do á !POPulação das mesm as j.dades, recen -
seada eun 1S90 e ·em 19016, oo 1·<.spectivos tota.es de illetrn.dos, obtern-~· e, para 
esses dous nnnos, ª'' correspond·cnt·es taxas de 42,,46 o/o (12) e 41,5°8 o/o (lG). 
Por outra : en·tre 1 8712 e 189 0, houve na razão -0 .a.preciave! desfalque de 7,38 o/o; 
de 1S90 a 1906 , iporém, apenas a differença mi•nim.a. de 0,88 o/o . 

Tieleva, eutrosim, observar que, no primeir-0 claqu.elles intervall os, deve ler 
s ido ainda mais scnsivel a d;minuição da percentagem attenta a rinfl u cncia q ue 
no coefficientc .proprio do a'l'lno de 1890 exer ceu, !POI' cer to, a incl usã.o, n os ele-

(6) Rec~n~eame>•to do Rid <~e J cMie>ro ( D istri.cto F ecneral), real.hCl<lo e1n 2 O 
cie Sctem.b1·0 a.e 1906, ·p a.g1s. 109, 110 e 114. 

(7 ) 11 ., pag. 1 08. 
( 8) J cl ., pag . 11 O . 

252. 3211- 63. 200 
( 9) 

522 . 6•51 - 63. 200 
ern 31 ele D ezeinlJ.ro de 1890, 

390 .1371 - 1 07. 88~ 
(10) 

811. 443 - 107 . 888 
ele 1906 , pags. 73 e 1 09) . 

0,.Jl.16 (•Cf. 

p ags . 124 

= 0,4015 

R eomi.sea n~B"nt o elo Districto P ccleral 

e 393)' 

(Cf. R ecenseanien1t o ãle 20 cVe Set embro 

(11) D1ireoto1·ia Gerei! cbe Estatist.ioa - R ela.tono e t11Cube>lhos 'Oll~>'B.>'entccclJos 
cin 31 de Dezcn~bro c1°e 1876 - R eJcensaanne>•to', o>rug. 20. 

252. 321 - 52 . 86 7 
(12) 0,4 2416 ( Cf . Racensewmiento elo Dis ll'icfo F'o<:Lcral 

522 . 651-52.8·67 
ein 31 ele Dezei11<b110 cl'e 1890, pags . 124 e 393 ). 

390 . 371-90.731 
(13) 

811.443 -90 . 731 
ele 1906, pags . 73 e 109). 

0,4158 (IOf. R eoensemnento de 20 cite Sét cmbro 
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ment s elo calculo, el e toclo~ aque!Je..;; habitantes c ud a ccncli~ão .social mu c'ora Pm 
13 ele .Ma io de l 888, naturalmente os men-0s fa vo rec idos el a !fortuna, sob o es -
peci>1I nspecto Cl<Jc rstamos co·nsi crando. 

Quanto ao conjunc to elo l)aiz, ao re,-ez do qu ~ ,e deu n es ta cidade, o pro-
gl'Csso, ab olutamente nullo, sinãÔ até negativo, ele 1872 a 189 0, toma(se j á 
apprchens·i\" <:!1 n o 1periodo su lJsequen•lc. ="To .primeiro daqu" Jloo ann os, com effcito , 
11avia ·84,25 % ( 14) el e analphabctos ina \POPUiação total, ou 81,4.3 o/o entre os 
habitantes oJ.ivrcs (15) ; •e, seguntdo o receniseaan en.to de 1890, a .percentagem geral 
ele illetraclos, em vez ele baixar, ascc ncl e.ra a 85,21 o/o! (16) 

.A partr:· desse instante, por ém , pronuncia-'Be em senticlo inve rso a marcha 
f)o amal1Jhabetismo . ·A melhora, com tudo, cum.pre cornfessaLo rot á longe ele cor-
r esponder á extensão do ~Jc riodo deconi cl o . E ftfectivamen t!'. encontrou o censo 
ele 19 00, .no~ v inte Estados elo IBrnzU, a proporção ele 7 5, 78 o/o de illetraclos (17), 
ou seja a ele 74,59 o/o (18) om todo o 1pa.iz, inclus·ive o Districto .Federal, um a 
vez qu e se a<Jrnitta para e.>ta c ircumscripçã.o, n aqu ella época, a m esma taxa ve-
rificada em 20 de 1Sc-tembro de 1906. 

O movi mento retrog rado elo .illt:ttrismo trad uz-se, •logo, p·ela cHminuiçã.o ele 
mrnos el e o nze analphabetos em ·cem hab itantes de todas as •fcl a de , no esipaço 
ele d ez .an nos, i>Sto •é, JJela ·baixa nnnu al (!e pouco rna•is de um ill cttrad-0 cm cem 
habitantCl'<. Si, 1iorém, cl ecluzinn O!ô da popu.\ação totál os indiv iduos menores el e 
ci nco ain nos, os quaes nincla não se acham em coocloições de 1receber o airbneiro 
ein•.,i no, a pl'oporção g ·r a·I, que er a de 82,.63 o/o cm 1890 (19) , descerá em 19 00, a 
70.64 '1o (120) no conjuncto dos Estados, ou a ·69,29 o/o no IBrazil inteiro, attri-
buidas que sejam ao -Distr icto !Federa l, naquel!e nnno , as me;;mas relaçõt:s a cl10-
daa .pelo Tecenscnmcnto munic ipal ele 190•6 (~ 1). 

8 . 365 . 997 
(H) = 0,8 ·125 (Cf . Direotoria Ge1·a.1 de E.•tcili-•tica - R l ct-

9 . 930 . -178 
toi·io <le 1 876 - Reconsean~eiuto - Quadro geral, f m srgui cl•a á pag. 38) . 

(15) Tcl .. lbid . , 1iag. 19. 
12 .2 13 . 356 

( 116) = 0,85~1 (IC f. Sexo, rctçci .e es-uuio civil . 1iacio11,al/0Clacle, fi-
14 . 333.915 

Zia çcio, c1iUo e cmalvfoab l!li•snio ela v11ipnla9ão 1·ec.ensead.ci c1n 31 ele Dl:lzemb·ro cbc 
1890, pag. 373) . 

12.599.382 
(17) ----- = 0,7578 (!Cf . D;.rec l ori(I. Gora.! c~e Estati8f•icci 

16 .6 26 .991 
R elato-

rio a1n·esrrnta~ld pdo Dn. BULHÕB CARVALHO, em Maio <Te 1908, pags. 32 - 33). 
12.599. 382 + (0,48•11 X 746'.7 49) 

(1 ) = 0,7459 (Quanto á população do 
116 .6 26 .991 + 746.749 

D i: trfc to IFed•r•ral, c f. Syn10,pse do 1· ccensoc1tn>el~to ãJe 31 cl1e D ezembro cie 1900", 
[lag . XiV). 

13. 2·13. 356 - 2 .122 . 768 
( 19) 

14 . 333. 915 - 2 .12 2. 7·68 
scac/.a e m 31 <le D e . .,, 111.b1·0 dJe 1890, 1Jags. 2-3). 

1 2 . 599. 382 - 2. 910 . 79 2 
(20) = ().,7 06 4 C.Gr. Direotoria G<mil ele Ettt<:.tis/i ca 

'16 . '626 . 991 - 2. 910. 792 
Rclato1·io avre8e-nflc~clo v elo DR . IBur,HõEs Dr) CARV'ALH~, em 11'Iwi·o cie 1908, 

pagd . 34-35). 
(12.599.3. 2-2·. 910. 79 2+í (7l6 . 749 X0 ,4 11)--' .(7,416 . 7'49 X 0.,114)] 

(21) 
(16 .1626.991-2 .910.7 92 ) + [ 74-6.749 - (7•4J6.749 X 0,114)] 

0,16929 . 
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Visto -0 completo mall-0gro do balanço clemogTaphJco, a que, em obecliencia 
ao preceito constitucional, se clevêra ter procedido, em todo o territo1io ela Re-
publica, .no .anno de 1 910, fa'Lta -n.os, infeUzm·en.te, a unica •base ele alguma segu-
rança, em que ;poderíamos as entar o proseguimonto desta in'Ve.stigação. Mais 
um motivo ré esse, 1iortanto, .par.a se desajar que, assim o compor tem as nossais 
dífficuldades <financeiras, faça o \Gov·erno um censo fü,gno desse nome, conve-
nientemente !}reparado p elo.s estudos ·indispensaveis e por longa, -inte!ligente e 
assidua propagand·a, qu·e aiCi:na.1 conquista .para essa im']lo-rtante operação esta-
tística o concurso de todas as classes da sociedade brazUeira e, sobretudo, as sym -
pa.th'ias popuLares sem .as quaes resu ltarão em nada Ois mais bem combinados 
plan os da administração 1mblica, 

Os dados JlUrueri.cos achna exipostos não perrnittem sO"bredourrur de Hlu1'o-
rio optimlisrno a gravJda.de de nossa situação. Ellcs mostram, á evidencia rne-
údiana, qt1ll0nto estamos ainda longe de .formar ao lado daquelle;; rPa: izes, on e, 
como na Dinamarca, na !Noruega, ma Hollanda e na Stlissa, o qucsi•to relativo 
ao con.hccimento da leitura e da. esc«ipta j'á de h.a muito d·esappareceu, por i·nutil, 
dos instr umentos cen itarios ( 22). 

Este aspecto do 1iovo brazüeiro é, porventura, o que mais fortemente impres-
siona a quem, de animo d~sprevenido, lj)r ocure conhecer o 'V'éJ.·o .·e ta:clo de mossa 
['abria. !Mal se cou1prehende, OO'l11 effeito, que uma nação que t em gasto quantias 
avultrudissimas em dbras de owortuniclacle, ás vezes mui cliscutivel, sinão até 
de todo .dispensav·ei!", 'POr m<erarnente sumpt.uarias, e que não regateia .su bsidios 
de certo vulto ás exigencias, menos im1ieriosas, do -0bannado ensino superior, 
menospreze a. ·tal 1P011to a ·cultura •pi'ime:ria ele seus fil'hos, a unica dev'éra.s <pO-
pula1', base Jmpretenivel de qualquer melho1-a segura <la situação geral; pois, 
além dos legitimas gozos de esp irit-0, que .proporciona á massa da sociedade, é um 
elemento indispensavel â p•roficua assimilação dos modern os processos ele tra-
balho . 

:Não é, d.e faicto, cousa q ue ainda esteja por firma.r o valor ·economico da. 
inst~ucção. ialObserva MAcAULAY ·que, si, ~o seculo XIV'Im, o escosse-z, ou tr'ora 
pobre e ignorante, se a vantajruve. ao inglez em todas a,;; carreiras, d·evia essa su -
perio:rLdade á cir.cumstruncia de ha'\'er -0 Pa•rlam ento de Ed.i:mburgo <;lo t rudo a Es-
C06Sia de um ensino nacional, que faltava á Inglaterra. !Nos .Estados Uni:clos, si 
os fa,brlcantes podem supportar a concurr.encia eu ropéa., pagando embora salarios 
d uplos aos ·que ·vjgoram além do .A.tlan<tico, é, na •pre>pria orPin ião delles, por-
que os <&eus operarios, .mais tnstruidos, •produzem ma·is e melhor e sabem tirar 
cl·as rnacbinas maior proveito.)) (213) . 

Ora. essas vantagens, longe de serem apenas pessoaes, necessruriamente .,.e 
.ref.lectem, de ma11eira profu nda, n1a situação do .Est ado. '<CO m eio de t er dJ•nheiro 
- d-izia '.RuY !BARBOSA, ha mais de trin ta annois - ·é .habHita-r o ,povo a produ-
z.il -o, educando-o; e povo .educado, não o t erels ·nunca, si não começardes despen-
dendo liberalmente com as reformas do ensino» (24 ) . «.Argume'llta rão - pr-evia 
o lllus tre escri!Ptor - arg.u.mentarão com o estaido p rece.rio do 'l'hesouro, com a 
penuria de mossa renda, c om a morosidade da ascensão ae n ossa receilta ." E, d.es-
truin do a contraidicta, observav,a: ·«<Eates .ra.cioci'nios evocam a trJste :ima.gem de. 
avane:<a, qu e immobil1za ou enterra -0 dinheiro, em vez de o .f.ecun.dar ,por uma 
circulação intelligente, para se lrumentar, depois, da a;;teriUdacte no ca:pital con-
demnado á Jnercia pelo zelo imprevid ente do dono . Certo não ·estamos no ca.so 

( 22)/ R.QllOLFO BENINI ~PriJnaiJpi,i cvi Stcbtislf;ica nietoclo'bog tca., pags. 2 83-
2 9. 

(23) E'. IDE LAVELEYE - L "illlS•t1'llCtion (VJi v euq1 i e, pa.gs. 5 - 6 . 
(24) lRUY :BoA.RBOSA - Re\floPn~ri elo cnsi1110 seaw1~cl'a4·i-0 e swper!o1· - Pa.recer· 

e projecto, pag. 137, col. 2•. 
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dos que accumul'!tm dinheiro, porque não temos essa especie de fortuna que amon-
toiw . Mas a energia e o capital intellectua.J do povo jazem abafados, estagna-
d-0s, soterrados; ·e desta situação '1astimavel são responsaveis, no maôt> alto gráo, 
os que, ipor amor ele uma fortuna imagi'naria, impossível sem a maiis profunda 
reconstituição .do ensino 1JUblico, recusam a essa necessidade os .meios d satisfa-
ção, de que realmente de;pend e a nossa JH'Wper1dade». (·2•5) . 

JJ;sses conceHos, de tado em todo applicaveis á nossa época, assigna_ 
la.m hoje, CCl'mo ·ha tr>nta e oti:·es annos assignalavam, um lamentavel desaccõrclo 
entre nós ·e a quasi totalidade de nações dvilizadns. IncontestaveLmente, b~m 

m.a-1 seguimos nisto o exemplo ela grande Republi!ca norte-.amer.icana, onde a 
geral convicção da ina<l0missibilidade ·d·e econom>ia1S, que tolham os ·recui:'Sos á 
cul0tura commum, r.esalta eloqucntem,;nte da ci·rcumstancia de, ainda no calami-
toS-O qu>nquennio da guerra c.iv.il :não ter havido depressão na c urva indicativa 
dos gastos com ü custeio elo ensi'no prnpuolar . «Pelo contrario - lem•bra RuY !BAR-
BOSA - long,e dil"so, longe a.e qu·e as 1)e1•das colossaes, as to.rrentes de sa.ngue e 
d1nheiro, as chag•a a trazes e o CS'Pantoso luto dessa caml))anha ele titães debili-
tassem á instrucç.ão do povo os meiu;; de substancia, longe disso, o !fervor pra-
tico p ela causa do en&ino, rnultiplicaJild·o-se com os sacrific ioo, cobrou elo pro-
prio infortuaio novas forças, nOV<l f ecundioclacl·e, nova ~on1'ia11ça. «oAtravés da ·guer_ 
ora - dizia o Gwernador 1_W1DREW ·e.m 1 8•6~, na su.a mernsagem '{ts Camaras do 
Estado - através da guerra, o Massach ussets não arrefeceu esfccços ·para e -
tender a be<nção da instrucção a toa.a a sua juventude». (-2,6). 

E' que, naquelle granclie ipa:iz, como <talvez em parte alguma, segundo lem-
brava :S:IPPEAU, em í>eu relatol'io ao Ministro IBoURBEAU, a organização escola·r 
se cnracter1za «:Pela n·ecessidade, francam ente reconhecida e ~Jroclamada, desde 
pr.incipio, d·e afiançar a un1 po•vo, que .deve r eger os seus 1p1·01n·.ios diestinos, a 
mais ampla e liberal instrucção. . . O<i proprios habitantes é c1ue se aJpressam a 
ministrar as quantias :para a construcçã-0 de eBcolas, co1111Pra de a1fa:ias, hono-
rarios d os mestres. N enhu.m impos~o ac'11ou mais unanime "1.ssen timen to. IVae 
cr.escenclo de anno 'Para anno com as necessic18'des; os augmentos successivos 
que se tornron precisos, nunca acham oppos.ição, ncru protestam cont:·a elles os 
contribuintes. Regulando estes a somma e v igiando o empNigo elas taxas, que 
~e impõem voluintal'laJ!lente, ccmsi:d·eram que os .sa:crificios , de que por ne-.nhum 
pretexto S·e qu erem libertar, dão um lucro d·e cento ,par cento. Duran°te os cinco 
desastrosos annos da uiltima guerra, o imiposto ela ·instrucção foi tr.ipllcaclo» ( 27) . 

Si este ·é, sem du'Vicla, o ma is vivo, o mais frisante, o mais eloqu ente te -
tJemunho de interesse pelo cu.ltôvo intellectual das massas, longe está, todavia, 
de ser um caso iso·lado, asslm na .~merJca como, J)rincipahmente, na Europa, en-
tre as nações cujos 'governo.s ·nã.o c~ltlvam, muito de industria, o o'bscurantismo. 
E, s e tanto resalta a a<nomalia d·e que, neste assumpto, é excemplo flagranti'5-
simo o BrazH, <:u•jas .posses, tão amiucle, se teem despend.i,do, com largueza, em 
cousas menos uteis, ou de urgen cia men-0s mamufesta, é justamente ~arque taes 
e tamaahos foram, em quasi toda a parte, Cl'S J)rogr.essüs ao ensino commum, no 
d·ecurso do seculo x:rx, que dos varias titulas alvitraidos para este um dos m:lis 
preferidos foi precisamente o cl•e seciilo cT\a insti"lwçcío v ;ounil.c1,,. - não que elle 
tivesse .inventado as escolas prima.rias, mas por ·have:r sido aquelle que syste-
matizou -e generalizou o ens·ino .intcial, sem depencl encia força.ela do cuJ.to, enca-

( 2•5) IR•UY BA.RBOl5A - Re,fonna do enwim,o saciincLario e si•perio,· - P<treoer 
e p;rojeoto, pag. 37, col. 1" . 

( 2·6) RuY BARBOSA - R eforma •cLo ensino prim,cwio a vá1·ias ·ilnstõt1oiçêf3s com-1 
11le11HJJutaras ela ·iin s-t rucçãc publoica. - P1a1 iecer e vrojectio, pago. 3·7, col. 2•. 

(27) H1PPEAU - A ·in<stmicção p1ubHca nO's E.sta•cl'os ih~iclos, (ecl. brazilei1·a), 
:pags . 9-'10 . 
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rando como verdndcira ri uestão de Estado o prob l1·111a de cli[fundir en tre o !POVO 
ns primeiras lettras . (•28) . 

!~·essa m·dem de i51éas, •forçn •é rcconhccel-o, o ospirito mod·erno não qJarou, 
oolvez, naqui.llo que fôra razoavel. 1Coniorme s mPre acontece r·á em todas as 
propagandas cm que se cinpcnhem anin1os audaz-e:::. e ardoro:so , nesta não iraltou 
quen1, C'lO enthusiaS0110 aa carreira, transpuzt\.9Se a n11 ~ ta . v :c:-stigio .a.essa tcn-
dencia a exaggcrnr a inCluição bemfazeja do cn ·ino, ficou-nos o celebre conceito, 
em que a escola é preconizada como infallivd meio de su1>pr imir as .prisões . 

II-Ioj e, é certo , já ning·uem sust0nta. co m a ,mes1na segurança, srunelhantc 
cquivalcncia. Deve- se, entretanto, con1'c&5ar qu e se não ·ocrOl'rhi.rn a;p ::-JH\S, u11uilo 
intencionalmente, ele uma ,11ype:·bole arro.iacla ruq u.eHes •que tão grnndes esperan-
ças proclamavnrn, quanto ã efficacia da lcttrns 1)ara entrn va r a marclia el a 
criminalidade. Algumas obse rvações alppaJ'ecera.m, de facto, j'lls tifica r essas espera n-
ças de que a 111ultlplicação das cam de ensino Yiesse n .-;e-r a. tJ.nan cira n1 elhor, 
a mais firn1 e, a mais proficua, c1c se conseguir a .elin1inação el o crim e . 

A.ssirn, na Ingla terra, no 1paiz de Ganes e 11:1 Escos:-;in. no notavcl progr!'SSO 
escolar, vet•i>ficaclo <l 1841 a 188 7, correspond.eu au splci.osa deprtl:'são na delin-
quencia : ·en1quamto o nu1111 ero de criançfü-,, que ·[ requente.van1 icscolas, subia ide 
22!>. 000 a •4. 019. 000 , a c ifra a nnual das ·cond emnações cd1,ninacs mingu ava 

ele 24 . 300 a 12 .15 0 . Co1m1pura.dos ~;;es (ligarismos aos totaes <la -população, 
torna -se a inda ma;s palpavpJ a •contrariedad e nu marcha elos dous phenomcnos ; 
pois, t endo sido ele 1 . l 00 al umnos e 12 2 crimi nosos por 1 0,0 . 000 habitant .- , no 
clecen1Yio ele 1841 a 1850, n-s duas •p roporções se ha,•iam mudado cm 12. 500 e 
38, respec tivamente, no anno cJ,e 1887 (29). O::·a, ele 1805 a 184 1, afflrrna li;SC01'T, 
m ec1rnnclo o :po,·oamento 79 o/o a cilfra elos crimes se a rn plk1c em escala r.nais· 
de seis veze maior, isto é, <0m 48·2 o/o ('30). 

Xa Suecia, opezar do accrcscirno da populaç-ão, que pa ·ára ele 3 . 316. 5.3G a 
4 .114 . 141 hab.Hantc , ganhando , assim, qua~i o·itocrnta~ lni\ altn as, o nurnero 
el o penas de prisão impostas se redu zira ele lii . '483 a 11. 988, ci o amno el e 1845 
para o de 1864. IX•este, as co nc1 emnaçõcs •PO'< actos attentatorios das leis <l:t 1110-
·ral não hn·via1n id-0 :~ll'ém rele 938 , ao paaso que, naqueHe, tinha·1n a scendi lo a 
1. 7212; por cl.e lictos contra os pai;ticula res cn\.111 pres os 12 .1661 :inc1iviauos, irn nwis 
remota elas duas datas, e apenas 3 . 87 4 na mais rec·ente; a quantidade ele homi-
c id•ios tombárn de 79 a 19 e a de attentados á 1H01H·ieuade c1€clinára de 4. 9 L3 
a 3 .'31'6; o que .tudo, pa:ra o illus tre esc ri pto1· bC'lga, a qucm tc•narn os e··tas jn-

fo rmações, cons titu ia «uma admirav-el ]Jl'n\·a da influencia bcnetfi·c11 da cscoln •po-
pular sobre o senU;nento do dever , a obel iencJa. á lei e á moralidade,, ( 31). 

1Corrobornnc1o esse conceito e a~i•ás reprocluxi11>{!0 palav ros do m esmo au lor, 
consigna 1H1PPEAU o facto ele, cmquanto, n o pC':·iodo iJndicac1o, a população cres-
cera a11ais {!e 2·1 o/o , haver, ao contrario. baixailo perto ac 32 '/o, com se es·treita r 
de 31. 711 a 21.599, o numero total el e conc1cmnações por cr im es e contraven-
ções el e toda a cspecie ( 32) . 

Em !França, ao passo que o arrolamento escolar augmenla,·a de um milhão 
el e criança , ele 1848 a 186,3, a crim inalic1ac1 ;; •decoh'ia quas·i m·etac1e, de 1847 a 
1 8·60, cletcrminanrlo isto o fecha menta de uma casa central . A quantidade an-
nual de assassinntm;, nes~e 'lJa iz, qu e, consoa'Tite a affinnação de COMPAYna~. 

(28) E:. LEVASSEUR - L'ensci.gnenie>ut pr-hnaire clwns le8 vciy.s c i v i./is éll, 
pa g . 491. 

( 29) YlrcH G. MUJ,HALL - 1'1Je Dfotid.llcu·y of ~lalist·ics, art . E'cLiicati.on, 
]lag. 233 . 

(30) RuY BIARBOSA - R ef'onnci cio ens ino vrünari.o, ,)ag. 55, .col. 2•. 
(31) E. DE LAVffi,EJYEJ - L'inNtniction cln )lrnp li1>_, pags . 299-300 . 
(32) e. !ElIPPEAU - L'i·nstrnclion 1i11 bliq1ie cLcms les fMa.ts <~H NO?'à, 

pag» . 77 -78. 



-173 -

variál'a de 200 a 267, entre 1826 e 1855, desse u llLmo anno em deantc d ~sceu a 
192 .e 158. ha,·endo rrclucção ainda maL; sens ivcl na ~stat·i<Stica dos homicidios, 
elos ·furto;; e elos delictos em ge 1·a1 (33) . l::iegundo um ·relatorio de DURUY. o nu-
me:-o -de accusados rmrnores d 21 anno~. c1uc diminuira apenai,:; e:in 2,3.5 unidades. 

de 1828-1836 a 18•38-18"7, deste periodo para o de 185•3-1862 decresceu em 4 .1 52 , 
h:;to é, cerca de dezoito v ezes n1ais . E1n 1862, apenas -1 14 indh"i.cluos menores de 
16 annoo ~ompareccram pernnte ns co1111·s •Cl'as.siscs, ao passo que os p:·ocessados 
dessa idade .haviam sido quasi tres vez ·s mais 'flUmerosos, isto é, nada menos 
de 11•5, em 184 7 (134). 

Não só isso, i)Qrérn. De 1827 a 1829, quando cni 100 accusados havia 39 
uão anal·phabctos, ele 100 Tecrulns se tiravam '14,.8 habiHtados com o primeiro 
ensino . Ora, s egundo a méJkt d·e 18716 a 1 85, os incJ.ividuos que .;abiam ler ti-
nham ·passaJdo á prOJ)Orção de 84;4. o/o .en.tre os eonscriptos e á ele •69 o/o entre 

os lJl'OCe ·ados . Por oul ra : il1n. mais distante da.s dua -· épocas hav·ia 55,2 r(){)ru-
tas analplrnbetos 'P•na 161 accusados nas mesmas condições intellectua. · - ele 
onde a differença de 5,S a mais elos ulti.mos em i·elação aos primeiros; e, no 
periodo ma.is proximo, co rrespondiam 15,6 consc-riptos iiletrados a 31 prnc ~'sados 

cm idcntica s ituação, ou seja um excesso de 15,4 cl·estes sol>re aquenes (35). 
'No g1·ão ducado de IBaden, no octennio ele 1854 a 1&61, reduzindo-se a o:ne-

nos ele metade o nuni>ro de J)resos, isto é cabind-0 'de 1. 426 a 691, resultlLra 
disto a possibilidade de supprimirem-se algumas prjsões (36). 

::.\'.lai~ . 0-IoPKlNS, em 187'3, bas eado cn1 documento~~ of'ficiaes, computava em 
7 %, quando muito, ela população uia'ior de '10 annos d.a C<o\·a .Ing·laterrn, o res-
pectivo irnm ero di; noal~Jhabeto''; á conta destes corriam, entretanto, quatro q uin-
tas partes dos crirno.- per.petrndos nos .;ei · Estados Americanos que se agrupam 

ROl! 0quelht denominação (37) . 
C\ão obstante tuelo Jsso, ha evidente cx<tgcro, qu ~ a vri.oi ' i ~e per,.ebe e 

.iá ho.ie ·e tá sobcüamente comprnvado, cm estabelecer cl ~pendcncia de effeito á 
cau ·a entre o descenso da crirni11alida;dc e -0s 1)rogre•.~os da. instrucção popular. 
1flStSes dou .. termos - diz ILEVASSEUR - não te 2-n1 lia1ne necessario, obrigado, 
cxolu ivo, pois outros .ekm nlos exercem notaria inlflucncia sobre o 'flumero ele 
1Jelictos comrnettid·os. Não .,;upprime, .não .pôde su.pprimir o ensino a delin.quencia: 
«para desterrai - a fôrn m·istcr l>an·ir do coração do homem os impulso.s inf'.eriores, 
e da sociefütde os cstimulos malsãos e os incitamen to;;; d eleteriosn. (138). 

«De;Jende, a um tempo, a criminaNd.arlc - são pa·lavra.s do mesmo escriptor 
- de duas especies de cau sa : umas simple,·•.nente psychologicas e individuaes; 
outras, porém, de orde1n social. ill'iguram cn1 Jogar d-e destaque, na pr-ilneira 
calegoT1a , '<)!." máos i11stinc.tos ela ci at:u reza hun1ana, .ai,., JJêlixões bat"<as ou violen-
tas, a oci•osida des e o t~or desregrado de v iela. Ora essa qualidades podem en-
contrar-se cm todas as ca madas da sociedade. asl'im como em qualquer fannilia, 
não é impo1:<sivel ']Jl'01·i:·em de 1Jessoao; bem constitu•ida~ .individ uas monstruosos. 
E' por i to que se ve m pasé<a ,. pelos tribunacs homens ele todos os grãos da hie-
rarchia social. ·Elloo fornecem a prova da impotencia do ensino e da educação 
para a d i.scrplina de cel'tas natu.r.ezas; .mas essa anomalias e~tão longe el e consLl-
tuil' argumento válido cont:·.a n ·influencia salutar que pod·em exercer sobre a mo-
ralidade os esforço educat ivos ela me>ma sorte que a morte el e uma Cl'iança 
Cel'cada ele cuidados nad a prova contra a utilidade do h,-.giene» (39): 

(33) 1"!uY BARBOS.A - Refi~rma cio ensino vrhnGJrio, pag . 55. 
(34) CE. DE JAVEJLEYE - op. cit. pag. 10, nota . 
( 35) l~. LEJVASSEUR - La vopu!cttion frcmçcifaa, 'VOl. 'II, pag. 4 66. 
(3·6) E. DE ILAVELlffE - op . cit. pa.g. 10, nota. 
(37) (fWY BARBOSA - OI]). cit. pag . 57, col. 1• .. 
(138) ·E. iLEVAS,SEUJR - La 1J01'"lctti.on Pra.nçarise, vol. II, pag. 464. 
(39) Id .. pag. 441. 
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«Entre a s causas soclaes preponderam a miseria, os máos exêmplos na familia 
e ·fó:·a della, a falta d e educação, a.s tentações que r esultam do meneio ele rique -
zas e dos e<;•pectaculos do lu.."o" ( 4 O) . 

iFôra ·por certo, desarrazoado fiar ela si.rnples obra do ensino o completo dcs-
a·pparecimento de todos ess e., males. Ma.s ta.mbem não ha negar que p ara este 
ef.feito cons·titue a instrucção ccu m elemento vositivo na longa série dos t ermos 
•Positivos e .negativos el e uma .formula comp1icada" ( 41) . ccNão é - dizia em seu 
mirifico parecer de 1882, o nosso .i!lus t re e;;.cr iiptor naciona•l - não é que attri-
buamos á instrucção ele mentar a propriedade magica ele elimi·nar directamente 
a immora1idade de eada espir.ito de onde elimine a ig norancia. Mas , além de 
nada tende mais a 1n pirar o s entimento da ordem, o a mor do bem e a submis-
são á s amargas n .ecessidades da vida, do que. a noção cia;ra das grande leis na-
turaes que regem o universo e a sociedade, accr ·ce que o e nsino desentranha, 
em cada um dos indivíduos c uja ; ntelligencia desenvolve forças de producção, 
elem entos de riqueza, energias moraes e aptidões •praticas d e •invenção e a!J)pli-
cação, que o r·evestem de meios para a luta da existencia, o end u recem contra 
as d1d'ficuldades e lhe preparam probabi!Jdades ma1s seguras contra a má fortuna. 
O homem cheio de pr.ecisões e des tituido de r ecu rsos va-e já a meio cam'i.n•ho do 
mal; e os delictos m a·is communs são m enos vezes fructo de predisposições per-
versas do .q.ue da a usen cia dessa con.fiança robusta no trabalho, qu·e só a conscien-
ci<t do m erecim ento, adquirida p ela educação, sabe inspirar en tre as IJ) ro vações de 
cada dia» (•4 2) . 

•Póde, ·ás vezes, o cu ltivo intellectual desper tar ambições s e"m merito . Cum-
pre, comtuao, .nã.o esquecer que t a mbem lhe h a cabido, amiude, a missão d e re-
velar espiri tos q ue se alça:ra.m aos 'Pinacu los da sc ienc'ia e da hierarchia so-
ciaJ" (43). «Si CATÃO n ascêra n-tre -OS Satra.pas da Persia, m orreria ignorado 
entre a multidão d·e vis escravos. NEWTON, s i nascêra e ntre os gua;ranys, ser-ia 
ma·i.s um bipede que pesúra sobre .a superfici e da terra ; mas um guarany crea-
rlo por 1NEWTON talvez ·que occuipasse o seu luga r » ( 414) . 

!Não é ·esse, porém, o ma1v·r serviço qu e prei.-ta a in strucção, «'Consiste elle 
em proporciona.r a todas as intelligenctas u.ma cuJ.tura que as habJlite a v.ive -
J"ern em communicação de ·'Pensamento com a socied ade a que perte ncem. A obra 
capital do ensino foi, com ef.fe.ito, derriba r a barreira que circumscrevia os igno-
rantes em um circulo estr eito, murado de precon ceito<> ." ( 45) . 

•De haverem fe:lhado as esper anças postas na eff1cacia mirifica da escola, 
como meio universal de r egenerar a ~pecie ·humana e banir da t erra o crjm e e a 
oppres são, não se •ha de, entretanto, concluir a faJl encia do ens ino e , por um ab-
surdo r etrocesso, •Perpetrar a apologia d·o despre>paro, da in cultura, da ig noran-
cia. «0 que se deve "'econhecer - 'Pondera jud·ic.iosamente um dos chefes mais 
b rilhantes do partido radical em !França - é que, si o problema unico da so-
cieda de cons•is te n a educação g eral, importa não conf'undir co.m essa o simples 
accresclmo de conh•ecimentos, que a d eve preceder (46) . «Esta obra de verda-
deira .reformação - dLz o mesmo escrip.tor - tod-0s se obstiinam a esperail-a dos 
gover.nantes, que apenas 'POdem fazer ]'eis, isto ·ê, prO'POr quadros de vida; a o 
passo que a vida m esma é ern nós que es tá, prestas a ennobrecer-nos, ainda na 
d errota, pel.a alegria de •havermos t entado!» 

(40) Id., pag. 442. 
(4 1 ) I<l., pag. 464. 
(42) lRuY iBARBOSA - Ref01-nia c~o ens;,11-0 prilrnarib, pag. 58, e0>J. 1• . 
(43) E. LEVASSEUR - La POPt•lation frO!lt>Çaise, vol. H, pag . 513. 
( 44) J OSÉ BoNIR"-CIO - .A.1P·G1nta11ie1vtos POll'iL a citvi!iza,ção clo•s inuUos /n1<11V'os 

elo Inwerio dlo B o-a.ziJ! (~d. do Serviço .aoe ·Protecção aos Im:1ios e Loealiza.ção de 
Tra balhadorM INnci:on.aes), pag. 1·8. 

(45) E. LEVASSEUR - op. cii., vol. II, pag . 5•13. 
(46) G . .CLEJMENCEAU - Dams Zes chc11n11/)'8 du pcn111Joiw, pa;g, IX . 
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cdPor mwito tempo - continúa elle - ·po·r muito tempo, acreditei, e não falta 
quem ainda acred.ite, encontrar no ensino •d.idaotico o soberano r emed io dos des-
fal!eclmentos . Mas ruh ! . ..\. .exemplo do medrco, não póde o !Pedagogo s er o sal -
vador un·iversal, quando o or.ganismo, sobre o qual ac tue, s e mostl'e incrupaz de 
reagir» ( 47) . Longe, porém, de que essa melanco1'ica observação o inclua e n-
tre o detracto res do ensi·no, proclam a , ao co ntrario, o illus tre ;pa1rlamentar, jor-
nalista e hom em oe governo: t«'Temos augmentado 111otavelmente o e!>forç0 pu-
blico para propaga r a instrucção, e na da n os deV'e deter n oosas diligencias, o'l'ie n -
t aidas no s entido de a;lcançarmos uma cultura cada vez m ais ampla» ( 4S) . 

Entretanto - tão <::e rto -é que ;pela intens idade da acção se r e.,"Ula a aa re-
acção - não od1eixou de haver quem, incoTren d-0 en1 exagge:·o n~io mienor que o 
dos vrecon•i•zadores da escola como painacéa infallivel, •chegasse ao extremo de 
en comia r o obscurao1tismo, o01mo garantia da ordmn publica e •elemento indispensa-
vel ·á .disciplina ;p0<pu lar, sob o es tranho !fun damento de q u e a leitura •pôde contribuir 
a espalhar entre o 1Jroletao·ia:do noções con trárias á moral e pr,incipios subversivos da 
hierarchta socia,I . 

tA. critica, porém, cujo valor -é apenas de apparencia, cae, !POr insubsistente, 
ao choque 'Cla mais lige.iJra a nal)1.>e. «·A corrupção d'er i vada da imprensa - dio: 
LEvASSEUR - represent a um mal, q ue -é um extr emo Jamenta·v·el, 'Veja.mos esten-
der-se em certos paizes, mas que não devem os, por isso, c onsiderar insu scepüvel 
de palliath-o ou de remedio, sob o ·regimen da liberdade, :pois do contrario J:uwe-
riamo d·e des ?sperar da mesma ·liberdade,, ( 49 ). Quanto ao perigo de prov irem 
da tnstruc(;ão g·raves abalos .economicos, pelo lcwantrumento ·da ma&.>a prolctaria, 
que, anercê ela cultura adqu irida, •ent re na competen•cia pela posse de situações 
mais a lt a.s, só •é isso de receiar justamente c1uando, •«iP'l'iv.i!legio de um pequeno 
n umero, podem os conhecimentos elem entar es drur causa a vaidacles, ou servir 
de pretexto a p re tenções estultas. (Dom commum a todos, .porém, tornam-se elles 
apenas uma das condições ordin·arias da e..xiistencia ,geral» (50). N un ca, real-
mente, faltaram operarios, cultivadores e creaidos, no Wurtembcrg e na Sa..xo-
nia, embora nesses E s tados da Con>fed·eração tGermanica, ·ni<1guem deixe de re-
ceber o ensino das primeiras Jetbras ('51) . 

:Si, 1w r ta:nto, é cento que «em materia d e educação po,pu lar, como -em tantas 
ou tras, é irn!J.JOS>Si vel organizar-se um longo catalogo de antinomias (5 2 ), ·é tam-
l:>em 'ind.ubitavcl que, no bala111ço de todos o p 11õs e contras, de muito sobreLev·am 

aquelles a es t es . .O seculo X!IX, que procedeu a €€Se b alanço, decidiu- se a tfavor 
do desenvolvimento do en1Sino, e hoje «o grão el e instrucção ·Primaria dos povos 
const itue um dos m eios mais precis·os de aferir a sua civillzação,, ('5'3) . 

E ' o cultivo intellectual, sobretudo o pr imarto, um dos ·elementos essenciaes 
da educação, e esta, si alguns a inc.luem entre os deveres do Estado, deferean-
n'a crntros á competencia da IFam:ilia. 

/Não são unicam ente os adep tos de um oredo religioso, por todos os motivos 
respeitavel, os que encara111 desta ma.neira o p roblema didactieo . :B a&ta atten-
der a que, no •pen.sar de iHEIBBART, «a psychologia 11avia de ·~imp.UficaT tanto os 

(47) Id., pag . X. 
( 48.) Iid., ·pag. XI. 
( 49) E . LEVASSEUR L'e11>Sei.gnemient prim.<ii'>'e clan,q les vays ciui.lfaés, 

pa,g . 49 6. 
(50) E. LEVASSElUR - Lia 210an.6l.at ,Lo1u tfra1tq.aise, vol. II, pag . 514. 
( 51) '.E'. !LlilVASSWUR - L 'ensei.gnmnen,t vrimia>ire rla~>.s l es pays civtlisés, 

pag. 497. 
(512) Ld .. pag . 493. 
(53) Id'., pag . 493 
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proces os de educação, que poderiam as prnprias mães incumbir-se de os appli-
car aos Jilhos, rc tanclo só uma irisi.gnifican te minoTia para ac-; e>colas publi -
cas" (5J), e que iSPEINCl>H affirmava «,;er insu. tentavel o c1ird1to cl educação 
pelo Estado, como fundado em •pretençõc,, absurJas e insustentaYcl o eli1·dto ele 
cducaçã.o em pretcnções absurdas e insusccptive1 d ., elefiniçãon (55). 

A•li'ás, o :mais ac~eito elo.·· comm rntauorcs de. Carta de 24 de Fc,·crciro, que 
notariam ente se não fil iava ao sy ~tema religioso acima aipontado, no mcs 1110 s n-
tido se manifesto u essencialmente, ao analysar o art . • 34, n. 30, ele. nc:;ssa lei 
fun.cJamental. Não <é o en.,ino - <lir. elle - uma funcção proprüi do E.staelo, 
absolutamente essencial clelle. :\1as; o;i ·é preciso bilnir ·a iel•éa do Estado-profeS>Sor, 
força é tambem reconh ecer que o Estado não pódc s er indiffercnte ao desenvol -
vimento da instrucção pubJi.ca, um do girnn.tles elemc<1tos da prc»periJacle das 
nações . .Si não Mie quadra enca rrcgar-s ,. do ensi no e impor aos parti culares n. 
sua direcção, n eu1 J.he é 1icito1 prescrever ·c oncl içõcs restrictivas, que cmbarace1n 
ou onerem o exercicio da libe:·clade cspir itu lal ne«ta esphera, -cabe-lhe, entretan -
to, contribui.r ~Jara o aperfeiçoamenrto e cliffusão geral ela instrucção, indo em au-
xilio ela iniciativa privada, ou supprinido-a. onde ella não apparccer, e agindo 
co1n efficacia para que ella surja. ConC'l.llrso, aua:-ilio, co11'triib'Wiçiío, eil1 ao que se 
eleve lim.itcw a cioçã,o offioral, so11~ ·11"°010110·/io ne1n p•·bvilegwn ( 516) . 

1Como quer que seja, ha entTe nós, nesta matcria,_ duas tenclcncias a<lversas, 
nltid!rmente ear01cterizadas. ü antagonismo dellas, comtudo, só é d.e,.,éras irre-
duetivel, em <;e tratando ele p:·oblerna do ensino secunda rio e superior. Os par-
ticlariOi$ ela intch'a dcsoffici·aJiização, bern como os acl.e.ptos ma.is 1·ntransig·entes 
ela completa officie.lização reconhecem que incumbe ao poder. publico, n:t época. 
cm 1que vivemos, prover ás J1ecesidacles da instrueção elementar do povo. A uni~a 

differcnça .é que uns vee111 nisso ap ~na · um enca r,go tra·nsitorio elo E:staLlo e ou-
tro uma attribuição .permanente, e - ·cncial e incleclinavel, é que c.;tes pr e-coni -
zam a obrigatoriedade escolar, e aqucll es o regimen da plena liberclade. 

Dessas premissas oppostas resulta na tu ralmente, qu~. para os JJrimeiros, des-
empenhando o Estado, neste caso, uma f·un cção publica, Jigacla á sua pTopria 
ex ic;tcncia e segurança, tem o direito de .impôr a todos o ensino qu e ministra, ou, 
pelo meno , ele r egular e .fiscalizar, neste ponto, o exercieio da iniciativa privada, 
e, para os ultimas, ao contrario. o pa;pel do rGovcrno, n essa con.junctura, é o de 
m ~ro auxiliar das famHias, não .lhe <:ompetindo, portanto, con&trangel-as em 
nada, sinão apenas offerecer á l'ivre acceitação clellas o ·concurso de que possam 
necessitar. 

U ns e outros, logo, embora por oppostos 111.otivos, convec 1n na vantagc1n 
ele, erri um rpa iL: como é o ·Braizil e en1 uma quadra como fl que atravessamos, in -
tensi ficar os ei forço.;; officiaes .para o clescnvolvlmento elo en.;ino primaria : a·qu()l-
le.;, pela sim1Jles ra~ão de que, assim, tenderá constantem ente esse crviço irnra a 
s ituação que lhe almejam, ·COimo ideal e definitiva; estes, porque proporc ionam 
á<S mães de familia d·e aman hã o ensino que as creanças de ho je não pod~m 
receber em seus lares é um meio de as ex: mir, mais tarde, á n ecess idade de en-
viarem os prop1·ios fil>J1os a escolas publicas. 

A que tão. por conseguinte, ·não está em . ab er si, em nossos cUns, 0 E:;tado 
d e-vc ou não eleve ser docente, mas apenas cm decidir camo e até onde compete 
ao podei· publico o exercleio ele semelhante funcção. 

( 5·4) N!JGUBL CALMt> N - .l.~ v1·01mes.sa.s e os resiif.tloclos cici veclagogi,:i 11W-
cler nci, pR g . 1'4 . 

.(•55) «Th·e allegecl ri gh t to educat ion at the hands to the stat prove.-; into be 
u ntenable; first, as logigully committing its suporters to o·ther cla ims too ab-
s u r.cl fo r constderation; a.na a•gain, a being incaipable of clcf.inition». LH. SPl>NCEH 
-Sa.c·w~ i31tatios, 01· t h e oon.di.tio1~s C.Me·wticil to hu11w11i8 lw..p1J1i.nc8S· ipag. 3 9). 

(56) üoÃo J3ARBALHO - C-0nstit11-1'ção Federal Brazi'/ei•·ci '_ Com mentarios 
pe.g. 135. ' 
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E', C'tita, sen1 duvido, uma das cousas cm •que praticamente, menos proveito-
sas •te m re.sultado, em no»so paiz, a.s cog·itaçõe,; dos governante·. !Certo, não 
J\aJtam cliscursos, obras, relatorios, projec le>-->, em que ella haja 'ido erudita-
mente versada; mas cumpre con>f.essar que os fructo.-; de tantos esforços clisper;;os 
não te m corre.~pondido á importancia do ol>j =ctivo talvez por falta da necessa-
ria pcrsistencia e continuidade; talvez por inaclcqua~ão dos n1cio..;; posto. em 
pratica para att1ngi r a alm e.i<lcla meta. De outro moclo, com ef.feito, não ha 
como explicar os juizo.; relati vos ao atraso do nosso e-n ino, uniformemente ex-
postos por toclos quanfos se teC'm occupaclo com cs"e grave problema . 

Sobeja có.PÜl clP documentos, officiacs ou não, Hssim do paEsnJo regimcn co-
mo elo vig"ntc, attcsta, ele maneira invariavel , a antiguidade e r ebeldia. do mal, 
cS.i não a falta ele providencias cn1x1z.e.::; ele rcmovcl - o, Lle sor,te que exan1inRr al-
guns desse:; ·docurrnntos, tomados ao nca~o, equivale a r.evista.Los todo." deti-
damente . 

Refer indo-se ao art . 10, § 2°, da lei das ref01·mas con:.:;tiitucionaes, que con-
ferira âJ;; .\ssembléas ProYinciacs a faculdade de legislarem sobre a instrncção 
publica e os cstabel.ecimcntos destinados a ·pr011n ovcl-a, esc r ev;a, em u ma obra 
publ.icada h a .qu asi ITlleio secu·lo, o CON1SELHEIRO (J'Q!SfJ lLIBmlA~'O BARROSO: '"As 
idéas dcsccntraHzadoras, qu a d-0minava m nessa •época, deTam origem a e."ta dis-
posição, da qual até hoj e o paiz não col-hcu vantagem alguma .• -\s As embléas 
Provinci·aes .não tcem curado aos i mportantes inter e. ·es dH instrucção publica; 
o ensin-0 ofticial of>fcr <cc aincla triste espectaculo de anomalia e desordem, que 
assusta os espiritos rnai,,; intrnpiclo~. porque nelle contellllplam o descalabro e a 
~ui na morn.l do p;i•iz» ( 57) . 

.Sete annos <lcpoi , assim manif ·tava o DR. •A. DE Au~rnmA 0L1VEIRA a sua 
profunda convicção c10 no s.~o cnormissimo atraso : ·«Que o IBrazil é ignorante não 
se vê só ela esca.,.~ez elo trabalho e elos saques .por clle feitos sobt"e o futuro, po-
rém ele outros dado , ainda .mai.;; certos . E~sc s cl a d-Os são a somma el a população, 
o algarismo dos illetrados ou •anaJ1phabetos, a a espcza que se faz com a cultura 
intellectual ao povo, o num ero dos seus escolares e dos seu.-; cs t>1belecimento · edu-
cativos. OlS museus, -0s jornae$, as bibliothccas que conta, as . .,;oci<lelades pelas 
qua s ipromove a Jitteratura e a instrucção commum» (•58) . E, cm outra .parte 
de seu livro, synthctizava o au·tor, s-0b esta fõrma acerba, o m esmo pensamento: 
« . .\: ignorancia em que vivemo..; é sobremodo v .:-rgonhoso, quer ·para a na{!ã.o em 
g-er al , quer para cada Provi ncia em 'Partrcularn (59). 

1Passado oito annos, cla1nava a palavra inflatnmada de RuY 'BARBOSA: <<:.-\ 
vc1,clade é que o cn<>ino publico está á orla do JLmite •pos.•ivel a u•ma nação que 
se presum H•vre e óvi l izada, é qu e ha decaclencia, em v.ez ele progr so, ·é que 
somo u.rn .povo ele a1na!1phal>ctos e qu€ a ma.~~a delles, si •cl•ecrC1ScP, é om unna pro-· 
porção descs1pcraclom.mc11te l enta» (60) . 

inecorrido um ~-eptennio, .enContra-sc ('Ste ju izo, na. obra 1nai~ O.Plim.ista que 
nunca se escrcv~ u. a proposito da instrucção em nosso paiz: «E' incontestavel 
que, comparados os a1Jgarismos da pe>p:J.Jação com o-'l das cr.ianças matr i culadas 
nas escolas, o ensino prhnario no Braa:·ll não deixa de estar .e1n de:.1harn1ond·a con1 
o Jogar .que este paiz occui])a entre os povos cultos. D e fa cto, nE som mas appli-
cac1'as á inslrn cção (}!ementar, assim no Mun ici.pio ':'Jculro como nas 'Provincias, 
dev.er iam dar m a.i.s satisfncto1,ios resu ltados do que os por nós cxpost-0s, se va -
rias cHusas poderos·issimas não con·tr ibuiss ::-m a paralysur os esforços elos ::;over-

(57) 
(:58) 
(59) 
(160) 

L IBERATO !BARROSO 
A 1,MEI'DA ÜLTVEllRA 
Ird. 1 !Pag. 51 . 

A in.~triãcçãJo p1ib lic:a 110 B1XLzil, pag. 1. 
O ~n\<li?~o p1•blLao; pag. ~5. 

fRuy B A1RBOSA - Refo1·m1a elo ensfow pri.nicr,1·io, pag. 1, co1 . 2ª. 
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nos, que não teeru recuado ante c;llicriftcios de tod•a a ordem para generalizar o 
ensino corumum». (61). 

Essas palavras foram publicadas no ·ultimo anno em que ,,igorou no ll3razil 
o rcgimcn u1ona.rchico. Vencida a .pri meira decada repu•blicana, lavrara o Sr. Jbsfl 
VERISSIMO ,esta sentença, nada '1isongcira .para c;s cre;Jitos intellec tuacs de nossa 
IPatria: ""'.'ro n osso ens·ino publico 1rnnca houve alma, espí rito, id·êa ; não lhe fal-
tarmn, parém, .iâmais Jo•ngos, :minucjosos e p.om1;:-osos Tegulamcntos. Nelloo se 
reflootia , sobretudo, a .pouca cornpetencia em geral dos legisladores e ·Um ama•lgama 
incongi:ucn te ·d-e bons ·e mãos 1prineipios, d•c ic1êas sans e falsas, de pouca adapta-
bilidade ao 11osso meio e condições, tudo co;piado com pouca o·eflcxão e <?Spirito 
pratico dos ilivros es trang·eiros sobre o assumpto, ou imitado sem di cernimento 
do que no exterior se 1n·aticava.ll (62). 

A essa critica, que diz respeito, sCJlbretudo, á orga.názaçcio do ensino, pôde-se 
addiotar outra. feita .poucos annos c10pois e que concerne, especialmente, aos n~s1il

talclor.. Em 1904, ele ·faocto, escrevia o SR. '.DUNITT1EE DE ABRANC\HES, na conclusão 
do seu rclatorio sabre -0 exame de preparatorios: "'E ' convi cção geral que não 
é p·os ivcl permanecer por mais tempo a instrucção ornclonal no es tado m~~erando 

a q ue se acha condemnada, atravez <la .lndifferença. dos governos que se 'V'ão 
succ dcndo na suprema administração do paiz. E' preciso acom1rnn·har ele perto 
o que vae .pelos institutos, 0quer officiaes, quer pa1,ticulares. de edU'cação intellc-
ctual, para se poder apreciar quanto temos clecahido e .retrogradado. A triste 
verdade é que as crianças sahem da escola primaria abom inando as •lcttras. :Nos 
cursos secun<larios só pensam os estudan tes cm aca:bar depressa os mal ali·nhavados 
prcparatorios, que 'lhes a.bram as po1,tas para as carreiras libera-Os. Nas facul-
dades superior es, finalmente, de anno a anno, se vão tornando os diplomas acac1e-
micos os trophêos ·baratos d a in competcncia laureada, iNão pôde •ha,·cr synthcse 
mais dolorosa nem mais verdadeira.» (63). 

Sete annos mais tarde, assim oo manifestava sobre a situação do nosso ensino 
pu,blico a autoridade, n tantos re ·peitos incontestav-01, do 'DR. •PANDIA' ICALO-
GERAS: «0 inicio da salbec1oria está 001 conhecer o erro. Confessemos, lisamente, 
que não existe :a.inda a obra escolar de-stinacla a formar, sem .liames con:fe.ssio-
naos, mas tamb<lm sem sectari mo anti -1,eligioso, as camadas de joV'Cns, progrcssi-
vannento mais ,~od.enosa.s !JCln instrucção e ·pela tecl ucação, fortes <pC>r seu valo·r 
intelle<:>tual e por sou descortino moraJ, mocid,ade com que a dmnocra.cia :tem -0 

direito a.e contar para •construir ·aos .poucos, ;na cidade f utura, seu idea·l dCl justiça 
e de bondade, por que anceiacn os 1mbres .e os sO'f•fredorcs. 

«Es•boçarn-se apenas, em a.Jg uns Estados, as linhas da empre;ia leiga, a ndai-
m es de um edifício ainda por erigir. E essas m ·esmas tenta•tiva.s, sem coordenação 
de r-cgião a região, ameaçam quebrar mais um dos laços que l])rendem as <clrcucn -
scripçõcs federadas . Em al.gunnns o descaso é qua.~i a•bsoluto. Cumpre., pois, a bem 
da permanencia e do .progresso do ·instituto republicano, enifeixar -os es[~rços dLs-
pcrsos <:m um ~forço collectivo, synergLco, •fortemente inspirado ,Pelo indispcnsaV'C>l 
advento de um• am'bi.ente inteMectual e moral a um tempo, commum ao 'Brazil 
inteiro, sem embargo das particu.Ja•rizaçõc.s ·insvitaveis, 1para ,que, <?<11 cada ,zona, 
o ensino corrcs110nda ás cxigencias peculiare della. 

•(61) Prnc:J, DE _'\.LMIEIDA - L'ioisbruction pilbbliqiic a10 BnJs;,i, J>ags. J, . (j5'5 .f 
l. 056 . 

(62) JOSÉ VERJssr:Mo - A i.nstnu:ção e a imprensa, pag. 17 - apud Livro 
do Ceoi~onario, vol. I. 

(63) IDuN·SHEE DE ·ABRANCHEls - Ex(//lnes geracs de p·rePamatorios, pag. 31 -
a pud A-nnexos ao Reia-torio do Jl1im.i8teri-O' dia JnsUça e NegorH.qs Interiores, de março 
de 19-04. 
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«Esta obra pedngogica nacional é mi.stér encetar des<ic jã, com :imtu itos nacla-
naes e não loca es, élo e não ferm ento d'spersivo ~mtrc o,; brazi lc iros. >l ( 64) . 

Pouc o de-pois, um ilfüstrado jornalista, que muito tiC t em distinguido pe-la 
sei-iedade e elevação de seu s escr iptos, ex pu n l1a n este doloroso concerto a syn -
these das s·ua invest ig ações sobre o es ta do de no,;sa cultura elementa r: <' A o;ituJ -
.çã<J do J3razil, na 1qucstão ao ensi no primaria, é vergonhosa e •humilhante. !Poucos 
paizes no mundo osten tam m édia de frequcncia escolar tà{) ·baixa q ua nto a 
nossa.» (65) . 

E, ainda. n o corre.nte anno, faliando aos p1·ofessores da ca.pita·l de s ua terra, 
.por esta fó rma se mani.festa\'a. <J illustrc DR. \MIGUEL ·CAI,MON, a quem, de certo, 
n in gu cm irrogará a péch a el e pessin1ista: cc-\ penas invoco, .para benef icio rneu, 
o sincero e des vela do apreço que, desde o inicio el a minha vida. ·publica, dediquei 
lá cau:~a .aa instrucçã!o, procu rando ~ei.11prc , ·JJO.r mani.festações ii·e.iteradas, de-
monstrar o em quanto estimava a educação physica •e moral do povo, e 'CJ.Uanto 
instava rnhabilitar o J3ra>ziJ da macu.Ja m aio r, que d epois da escravidão lhe ficou, 
·de .ser o paiz do nnundo que, em pro•porção, m enos gasta com o ens ino 1mblico.,, (66). 

Dir-se-ha, ta1vez, que , na quas i totadicla .Jc el os juizo:; acima 1reproduz ii.los, 
ha mais rigor do (JU e riustiç<1, mais vehemcncia a.o •que ponderação, o.;:>inando 
.a.quelles que os formu la r.aro com n liberda de de puros ideologos, isentos d as re ·-
l]Jo-nsabi'lida des i nhe r enites ao exc1·c'cio do g.Jv r no. '::\1as, sobre não bastar a alle-
_gação a de.o truir ª" cr it' ea·s .para aqui t ra ' lacladas, é fa ciJ verificar •que, nes ta 
materi a, não se tem most rado muit o mais animadora a .palavra oHici.al,. 

Torn emos, ~om cffeito , ao acaso, trcs dJcum entos publtcos, sepa rados entre 
si por in.terva llos de •quasi um v·n tenn io. Em 1870, dizi.a. o :.VIini stro d o Jcuµerio, 
CONSElJHEIRO PAULINO IJO&É SOARES DE .SOUZA: «E' com verclacleira magua que 
n1e v ej o obri gado a confessar que 001 .pou co paiz(•s a in.strucção publica se achará 
,cm circumstanc·a tão pouc:0 lisonjeiras co1110 no Brazil .. ·:\'"ão -dissimulo a \ -1..· l'-

<ladc, por.que dPVu rnanifes tar -vol-a intc:ra e el e seu conhecimento ha de ·provir, 
espe ro CClill ina balavel confiança , o rem edia a tamanho mal ... A instr ucção 
.pr!m.aria foi garantida pe;a .Constituição a todos os !brazileiros. E' tempo àe cl e' -
e mpen harmos a palavra do leg islador constitudonal, que ~onfiou das gerações 
que se succeclesse rn a realização de suas prom e-sa s.l> ( 67). 

Pa.ssado~ dezoito .annos, no penultimo re'.atorio dos neg<Jcios do Im perio, ap re-
sentado ao rar;a m1e·nto, dec larava o !Ministro ICo 'SEUHEIRO JosllJ FERNANor:s nA 
-COSTA PEREIRA J UNIOR : wPor tal fórma es t ã<J fóra de duvida o atrazo e a in, u;·(_ 
cicncia <lo nosso cn ino primario1 a~sim cern o a necessida de de prov-er a in trucção 
J)rQlfi ss ionar e 1'Ecn ediar, não só a mâ. organiza<:ão dos -e~tudos ~ecundar lo5, mas 
.ainda os defeitos que s e introd uziram no l'egimen elos cu rsos s uper io res, riue 
-cxcu <a do é dete r-me em man ifa<tar-vos quanto urge attender a este Lrnp<Jr~a nte 

assum.pto, a CJU e se ligam os mai s v' taes in tc-rcsscs do Brazil." ('68 ) . 
D eco rrido pPriodo quasi igual ao interpos to entre aqucllas cluas manifcsta -

çõeo; do .Pode r Executiv<J do Im perio, d izia, em 19 07, cm cxpo<ição aprescn·tada 
ao P 1·csid ente da Republ'ca, o J:.VIinLstro de Estado ela Ju stiça e Negocios Inte-
i-iol'es, DR. AUGUSTO 'TAVARES DE LYRA: <~Pócl e - se dizer que .cada .a.nno• vC>:vi,10 
Teprcsc nta um pas~o dado em sentido contrario ã .evo lução natural a que deve-
1.'iainos o:bedcccr; po:s nes5as palavras de um de .meus i:lu s tl' c~ an tecessorc.":\ na 
pasta <l a Justiça e 2'cgocios In teI'tores ha, sem duvida, um gran d~ fu ndo de ver-

(64) CAT,OGER;\S - Os Je.snitos e. o ens ino. pag. 57. 
( 65) VTCTOR V TANNA - O e1i..ino normal e 1>rimari.o e a União - a pud Jornal 

<lo Oommerc io de 25 de outub1') de 1912. 
(66) MJ GUEL CA LMON - As 1n'O'lnesso.s e o.s r es1iltciclos ela v eclagogia. ml:J(lBrna, 

]J3.g5. 4-5. · 
(167 ) Rclatorio cio 1llin 1Rfe,.io elo·• Negocios cld Jinperi o - 187 0 - pag. 39 
( 68 ) R e1<1to1·io elo 1l'linistcr io elos Negocios do I mper io - 1888 - pa.;-. 16 . 
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dade. O ensino, tal como existe entre n6s, não ,,atisfaz, de modo a•lgum, ás ·nattiraes 
exigencias da hora .presente.» ( 69). 

Vê-se, portanto, que tambem nos domínios officiaes não teem d'a.J.tado mani-
fes tações positivas e Jirancas, .a.cerca da inf.c rioridade da instrucção em no o ·paiz. 
Nem outra cousa, fôra de espera r, portanto, em a& umpto tão sério e de ma.gni·tude 
tamanha, s6 ·Procurará su·btrabir-se ás imposições da evidencla. ·«qu€rn não tiver 
energia para se fortalece<r no conhec;mento da. verdade" (70). 

E' difficil determinar com rigor to·das ~s causas .que t·eern contribuído para 
esse tão la mentado a•traz·o; mas não parece inteiramente fóra. , de propo.<ito 
attrubuil-o, em b oa paTte, á maneira espedal por que se proce.%OU a evolução da 
nossa na clona.Jidade. 

•Mais de duzentos annos decorreram ap6s a descoberta, sem que o governo 
da metropoie s.e mostrasse preoccupado .cem instituir no IBra.zil as bases de uma 
profícua dis eminação do ·ensino; o que não é de surprehcnder, .pois só no seculo 
XIX de\"ia ganhm· fóros de cidade a crença de que o .cultivo intcllectu&l das 
camadas .popu!are consti tue um dos mai.s se rios enca rgos dos pode!'{!s pUJblicos . 

E' obvio, aliás, que os esforços de iPortugal ·para ·estas bandas, durante 
os seculos ,GVI e )(VII, ha viam d e mirar exch.Jsivamente a effectiva ·posse e a <)XpJo _ 
ração de sua vastíssima colonia. 

Os unis teres de ordem •espiritual fiqaram todos aos jesui tM, que se não deve 
exf:'rn nhar vissem no ensino apenas um accessorio do culto. Nem por is5o, en tre-
tanto, deixaram ª' elisc;.pwlos de SANTO IGNACIO, ainda ne te ponto benemerrtos, 
ele ser os p rimei ros m estres que abriram horizontes intellectuaes aos ·fi.lhos da 
nossa terra. E, si é verdael.e que a in st rucção commurn por elles ministrada Pe 
re · tringia aos rud'rnentos da iingua patria e á i·niciação na. dou1rina 'Cl1ristã, não 
menos cer.to é que os interesses apo~olicos bem cedo os moV'eram a. ·fundar colle-
gio:, como os do Salva.dor e de São ·Vicente, a cu ias succes ivas gerações de 
docentes se devem a revelação e o cu ltivo de imt<llli,gencias de a<coJ , que nos 
seculos :\.'VII e XVIII, com<lçaram a acreditar o nome do Br.azil (71). 

Essa grande obra da 'Companhia é •inoccuHavel. Não lh'a contestam os seus 
maiores adversairios, ·procurando cun1bora din1inuir o ·merecimento do s-erviço pela 
lembrança do re.~ ultado a que mirava. «Quanto á creação de escolas e propagação 
elas Jettras - diz um dos escriptores ma is aontra.rios á Ordem - não ha. n ·sso 
a menor virtude, porque eJ!a era o instrum ento do seu Pt'edcminio, o meio mais 
-poderoso •e t>ffi.caz de pr.oselyüsmo e de traz·er agrilhoa.do o ·povo, que ·em-
pregava todcs os «e us esforços por monopolizal-a.s.» (72). 

Seja .. pot·é·m, como .fõ r, a verdade é que, cerca de duzcn•tos a·muos, sós ou 
quasi sós, ass im mantivernm o ensino os ignacianos e seus discLpulM; pois antes 
elo seculo XVIII não apparecem, nesta materia, traços reveladores de int<lrferencia 
aprecia,·el do Governo, nem tampouco da.s munici·palidades. De facto, só no ·ccmeço 
daquehle .período ·entra a manifestar-se a acção local, dahi em dea nte sempre 
crescente, até o prLmeh"o quar to do centennio eguinte, para depois d epere•cer, 

(69) Diario dà Cong11esso Naci.onal, de 29 de jlhn ho de 1907, pag. 609, col. 1•. 
(70) CONSELHEIRO RoooUPH-0 DANTAs - 2° Rmatori.o do 1VI·int·iste,.-O <Los Ne90, 

cios elo Jm.verio em 1882, pa g . 5. 
(71) .MoRElRA DE AZE:VEoo - Jti,çtriicçcío viiblica no.~ temvos colo1"iaes ____..: 

apud Revista trimenscil elo In.stitiito H istd1·bco e Geogrc4pllico Brazoile"ro, tomo LV, 
parte 2• , pa~-. 14 3. 

(72) A. HENRJQUES 1LEAL - .AvontamC!tttos pawa ci hist;orici rlos J es1iita.s no 
· Braz il, V'Ol . I . pa.g. 10. 
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a ponto de quasi f !car extincta, á m edid a que se ia accentuando a autoridade 
do ·poder central (73). 

Arrancada aos jesuitas, decahiu conslderaV'elmente a in.-trucção, ap zar dos 
esforços feitos por outras congregações re'.igiosas para supprir a falta daquelles 
n1is~ionati cs. 

E' verdade que , no proposito de attenuar, n es te ponto, os ·effeitos do bani-
mento da •Companhia, pro<:!urou o celc'bre Minist ro de D. JOSÉ I organizar o ensino 
na mctropole e nas co1onias. Assim, antes do decreto de 13 de setembro de 1759, 
já o alva ra de 28 ele junho de.sse anno providenciára sobre o reergu'm ento das 
lettrns secun :J arias, inst ituindo o lagar de clirector dos estudos, ao qua•l ficariam 
subordi-nados todos os professores ("74). 1Posteriormentc, a carta de lei de 6 de 
novembro de 1772 tratou de atten.d·er â.s necessida.d·es do rnsino ·elementa r no 
R e'no e seu,; dom inios e a ordem régia de 12 do mesmo m ez e anno mandou 
nom ear diversos nestre; primarias para K> Rio de Janeiro e ou<tras capitanias (75). 
Ma;;, .fac il mente :;e calculará a arduidade que offerecia a tarefa ele augmentar no 
Brazil o numero delles , sabendo-se que na propria m etropole era difficil encon-
trar, fõra do clero, .pessoas com as •habrlitações :necessarias e o preciso desprendi-
mento para 'bem ex'ercerem officio •tão penoso e mal remunerado. 

Não ê, po is, de causa.· ~ur-preza que a instru<:!ção miJni strada ao Pº''º• por 
conta do governo colonial, se mostrasse 1«abaixo <le tudo .quan-to fôra passive! 
imaginar» (76). 

Su«tcntavam-sc en tãJ3 as esco las publicas, sem credito e ' pec;al, á cu.-ta de 
taxas locaes, que ora incldiarn sobre a carne, o sal, a aguardenrtc, o vinagre, ora 
gravavan1 outra substancias - ,c:ystema -esse que, assiJ.11 na metropole co n10 nas 
colonias, vigorou atê que a c31·ta r ég ia de 10 ,a.e novembro de 1772 viesse estabe-
lecer o siib s icUct l'.ttcrario, exclus iva.me1n.te destinado á mantença do ensino. Para 
a America, cons is tia o s ubsidio no imposto de um real por arratel de carne ven-
dida nos açougues e no ele d ez réis .por canada de aguardente f'.abricada no 
paiz (77). 

Sobre a anecadação do novo tribut.o provldenc;aram as instru<:!ções expedidas 
pelo l:VIarquez elo Lavradio. ·Uma vez satisfeitas a neces,;idades ·locaes, o remanes-
cente das quantias recolhidas deveria ser enviado .para Portu.gal, afim de t er 
applicação •no en ino superior (78). 

A quéda do M.á1·quez de •PK>mbal e a attitude reaccionaria assumida pelo 
Gow rno que lhe succedeu ·não con.0 cn<t iram .fructificassem muitas das refo rmas 
realizada.' pelo grande iMinistro. Não pouco perdeu com isso a ins trucção, sobre-
tudo a .pri.mana, qu o .Conde de Rezende veiu encontrar cm estado verdadeira-
mcn te 1asti mavcl. 

No intul·to de me•lhora.1 -a, a carta -de 19 de agosto de 1799 confcoriu ao Vice-
Rei a in specção privativa d e todas as esc0>la.s régias, e a carta de 9 d e setembro 
elo mesmo anno o rd enou que o vice -r ei, os governadores e ca.pitães-generaes infor-
massem que augmento poderia ter o subsidio litterario e es.ta<tuiu, outrosi-m, fica.sôe 
co'!l1metticla a vlgilancia escolar a ·essas autor i·dad.es, que, de accôrdo eom o Bis-po, 
fariam as nom eações ·dos professores, enviando as propostas á metropole, em caso 
de duvida, para f!nal decisão. 

'Como ele taes providencias quasi nenhum ·proveito r es ultasse, no mesmo .pre-
caTio nivel. ma's ou menos, se manteve o ensino, até a mudança da côrte portu-
gueza para o B rn zil. 

(73) PrREs DE ALME1DA L'instnwti.on 1nibz.iqiie aii Brés·i, pags. ll>-11. 
(74) Id., pags. 24-55. 
(75) MoRETRA DEJ Al!:ElVBDO - Op. cit., pags. 145-146. 
(76) PIRES DEJ ALMEIDA - Op. cit., .pa.g. 22. 
(77) fPJREs DE .\LMEIDA - L ' instrncti.01" p1ibliqiie ClllL B1·ésil, pagõ. 58-59. 
(78) ra .. pag. 61. 
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A >nfluencia deMe 1llemoravel acontecimento, que de n~oao tão ,profundo devia 
pesar no futuro do nosso ,pai.z, não podia .deixar de se r elilec tir tambem, de ma-
n eira sens iveJ, nos destinos da lnstrucção publica. Entre outr os actos, que directa 
ou indireotam .nt e collimavam K> m esmo objectivo, é inncga vel que as cT ações 
aa Academia de \Marinha , da Acad emia \Militar, do.s c urso m edico-cirurgicos rl a 
Bahia e ao 'Rio de :.Janeiro, de es colas commerciaes de séde nas .mesmas cidades 
e na do Recife, do curso m a thematico ·desssa. u ltima, da cadei ra ode agri cultura 
e bota.nica, a a Escola de Artes e Off'-c~os, da Bibliot heca Pu•bli ca, da Icn pre <ão 
Régia, do •Museu e do J ardim IBotanico, a pao· ela nomeação de alguns •profeS<>ores 
a vu•lsos de ·latim, francez, in glez, matheruati ca. e .ph ilosophia, são p rovas bastante.~ 

da solicitude com q-ue o man·a rcha sempre curou do desenvolvimen to inteollcc tual 
da colonia , onde a •Oôrte s e v'era afbriga.r ao ven daval napoleonico. 

r o tocante ao ensiino e lem entar, ,porém, força é reconhecer, não sómente flJ ram 
muito m enores as dilig-encias do Governo, ma.~ a i·nda desses mesmos deficientes 
esforços não se colheu resultivdio ·proporciona•!. A ins tituição d e varias au•las pr i-
marias, é 'Cer to, 1llOsbra "1ão t er sido o assumpto inteiramente de<;prezado •pela 
a·dmin istraç.ão publica; mas a verdade é que es ta se v:a .g ra ndemen<te ·es torvada 
nos seu s .i;ntui to. pela quasi absoluta •fal t a .ae m estres idoneos .para a edu caçãlo 
lntellectual da infa·ncia. 

Ex.plica isso, ta lvez, a frequ en cia com que então se r enovava o pessoal docente 
das esco•las publicas, Jacto 'que ·é attestado .por documento.•, v indos até n õ", ao 
p eriodo decorrido .ae 181)9 a 182 0 (79). · 

Realmente, além d e mal 'Co nceitua dos, tinh a.m os m est1,es, nc ·e t empo, r emt'-
n eração imfLma, q ue nem ao '"enos lhes garantia. a sub' istcncia. E é de •c rer que 
outra 1justi fjcativa não houv esse para o uso, que sú inti·od uzira, d·e confiar atos 
proprios parochos os •legares de professores n as suas r espcc t i va fregu ezias ( S O). 

Entretanto a s ituação precaria do ensin10 official n ão influia. para que o 
G overno facilitasse a abertura de au las .particU!lares. Mostram , com effei to , do-
cumen1os .a.a época •que dependia. de licença e .de prova de idnneidade o funcc 'ona-
lll'.l ento d e cursos ,privadlos, o qual, a inda sujeito a taes con :l ições, só era con cedido 
por •Pra«os restrktos. 

Não exa.g-gera va 1 po is, o consciencioso historiador brnziJciro, quando da se -
guinte iórma descrev ia o estãao do ensinio 'CO·mmum, nos tem pos qu e precederam 
á independencia : «S ó h avia escolas nas cidades e villas mais importantes. em-
qua,nto o> outros pontos do .pa iz viviam n a mais compHea ignorancia . Exceptu an do 
os seomina rios e as a ula s monasticas, só podia beber-se a.lgucna ins trucção. fre -
quentando .• <c as poucas aulas régias de latim, d e rhe torica e de ·phVlosophia, e 
o •mui lim itado numero d e esco.las .de instrucção e1eme.ntar. Os pro.fesso res, mal 
r etribuídos e pouco consid·e.rados, não t"nham uniformklade no c n>ino, nem aptidão. 
e aos a.lumnos i:nfligiam castigos corporaes excessivos e in fa m antes ... ·A inst rucção 
estava fechada em es trei to circul o e pe'sim as era m as esco·las, POIX!U·e não eram 
'bons os prof-essores. » ( 81) . 

A 26 .ae abril ele 18 211 voltava ID. J oão VI .para !Portugal. Esse acontec·mento 
não podia deixa r de infiluir depressiva m en te sobre a situação do en.S ino publi co 
mo 1Brazil. De fa,cto, mão sómente ce->sou , dalli .por doeante, o favoravel concu rso 
da si mple> presença do monarcha, m as aJ.naa as questões. que d entro cm brc"e 
se suscitara.m, entre as cõrtcs portuguezas e a rcgenc ia . de tOdo em t odo s u b t roh i-
ram á causa da instrucção os ass'duos ·desvelos qu e cMa requ eria. 

( 79) 1PJJUDS DEJ 'ALMEIDA - L 'intr iwUon Vitb!i.qiie an Bré.s i.l, .pa.gs. 1-0 7-108. 
( O) Id.. pags. 119-121. 
( 81) 1MonEJIRA nE A,zEvmoo -· Instr1lcção v u bUcci no.s temvos coloniales ~ 

apud Rev-ista trimen.sal ela Instit1Lto Hi8~0?'i co d Geogra1JJhioo Bra.zi./eiro , to.mo LV, 
part e 2•, .pags. 15 7-15 8. 
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Proclamada., que foi, a independencia, pouco m ais de um an11i0 a pós a partida 
de D. João VI, so•brekvaram natura•lme nte a tudo mais os in t.eresses da defesa 
nacional; e, a.inda depois •de reconhecida .por Portugal , em 1825, a mossa eman-
cipação .po;Jifca, persistiu pJO r algum tempo o effeito das lu tas anteriores, es ten-
d endo -·•·e a•té o período .das regencias•, s ubsequentes á abdicação d e D. !Pedro I. 

Na impossibilidade doe •Para logo organizar, d e mane' ra eNicaz, a ins t r ucção 
r,ubllca, cu!dou a Asscml:>!éa Gons tttuinte de des peiar o ensino privadlo; e, nesse 
.proposito, a lei de 20 de outubro de 1823 d·ecidiu que a aber turn de esco;as pr i-
marias, .õahi em d eamte, independeria de exa.me, licença ou autorização ( 82) . 

,Antes d e votada e sa foi, j á o Governo bJunára provid·enc 'as , nas quaes pos-
.ter.iormente insistiu, para introduzir no ·pa iz o methodo de ensino mutuo (83). 
Os resultados de semelh ante experi·encia, porém, ficaram s em pre "nuito aquem da 
espectativa official, con1i<H·me se vê dos relatarias de varias tMinistro~ do Imper io, 
especialme!) te do de BERNARN PEREIRA DE VAsCON'CELLO S, ap resenta.do em 
183 8 ( 84 ). 

1Nos f astos legislativos do tBraz',J, o anno de 1827 inscr ev·e- se distinctamente 
com u.m acto que merece ser rcgis·trado, ao m enos p elas pre-o ccupações que revela 
a .bem da cu.ltura na·cional. :De •feito, estabe.Jeceu a .Jei de 15 d.e outubro <1ue, e.m 
toda s as ci'dad,es, villas e Joga.res ma is ·populosas do Imperio, haveria as escolas de 
primeiras •l ettrns que fl:issem n -cessarias . ~m Consel ho, e com audienc ia das 
r espectivas ·Camaras , emq uanto não tivessem ex·ercicio os .con.<elhos 'Geraes, mar-
car;am os Presid entes das ·Provincias o numero das ·escola,5 e as Iocalidacdes d ellas, 
sendo-lhes pc rm Htido extin.g uir as existentes em 1J ogares ·pouco .!Jiopulosos e r~mo,,er 

os professot'es dessas ·para ou tra s ; de tudo o que da riamm conta á Assemfbléa 'Geral, 
para defini tiva resolução. Do m esmo modio arbitrariam os P r esidentes o salario 
dos pro·fess:i res, aos quacs , d·epo's d -e 12 annos de inin terrupto exercicio, .pode riam 
con•c·eder, ·como ·Premio, até a terça par te do ord enado, em a tt nção á prudencia 
e desvel o d el les e ao grande numero e aproveitamento dos d iscipu los que apre-
sen tai;:sem. 

1F citas mediante exame .p u'baco, seriam vitalic:as as inomeações, não podendo 
r eca·hir ·em pessoas qu e tivessem qualquer .nota ·desafbonadora tquanto á m oral'dacle. 
Acs J10rn ens exigir-se-ia ainda, ,pa ra o ·P·rovime nto, a condição d e e.' tarem n o 
go7o de seus direitos civis e JJI0'1iticos . 

n ev' am se r d e ensino 'll1Utuo as escolas el as capitaes da.s Prov incias e tambem 
as elas cidades, villas ·e Jogares populosos, em q ue fos<e possivel pôr em prat~ca 

esse methodo educ ativo. Os prof.ess1o·r·es que nelle não es tive<sem habi.Jitados iriam 
i nstruir-se, -em curto prazo, nas escolas das capitaes, á c usta de ~eus honora rios . 

Con -tar ia o ·ensino d·e .l'eitura e escr ipta, das quatro operações arithmeticas, 
<la .p ratica de 1que:bra1dos, decicna e,15 e pro_plC>1rções, das noções ·mais geraes d e geo-
011 ctria, da gra.mmatica da Ji.ngua naciona.l e de .principias d e moral c hristã e 
doutrina eatholica . !Para as leituras s·er' am ·p refer idas a ·Constituição do Imperio 
<' 11. His toria do Brazil. A's m·eninas en sinar-se-·hiarn .as prendas qu e ser vem á 
economia '(]01mest;ca.. Excluir-se-hiam, por0n, ela instrucção dellas a .p ratica de 
•quebrado-< , deci maes e I>roporções •e as noções de .gecm etria. 

(82) .PIRES DE " ALMEJ.DA - L ' ·instr'l,cUan piibl<qiw (lltb Brési>, .pags. 163-164. 
<SE) U.m decreto de 1° de março de 1 82•3 nn andára e< ta•be!ecer uma escola de 

pr'm eirns lettras pelo me tho elo lancastc<riano. Por portaria de 29 de abril do mesmo 
anno fôrn d et er minado ao G-Overno Pl'ovi"orio d e Minas Gera e;; enviasse á Cõrte 
nu ou dous incliv' duos, tira.dos da tropa, de Ji.nha, para os h abilita rcm no re-ferLdo 
methodo, de -modo a 11D·dercm d epois propagai - o na1quella ProvinciR . 

(84) (f'àgs. 18 - 19. IManifestaram -ee no me,.mo ~entido os tMinistros NrCOLÁO 
PEREIRA <DE CAMPOS VERGU'EIRO (Relataria ele 1833, .. pag. 13); ANTONIO 'PINTO 
CHICHJQR,RO DA GAMA (Rel at.orio ele 1 843, pag. 10), e J OAQUIM VIEIRA DA S.ILVA E 
.SOUZA (ROJ;a.tarfo ele 18135 , ·pag. 12) . 
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Dessa l'ei não colheu o paiz os fructos que s e esperavam. V erdade é que 
foram acceitos pela Assembl.éa muitos projectos dos ConscJlhos Geraes , referentes 
á -creação de escolas •P·rimarias e de cadeiras .destacadas de in.,trucçfuo• secun-
daria. Na mór parte, porém, deixaram a1quellas de s·er ·es tabelecidas, ·por absoluta 
falta de professorado id oneo ( 85 ). A garantia •da vi ta lici1'ldad•e não e ra bastante 
para a ttrahir a um officio dese.stimado, arduo, mal re tribu ido e s em ·P,erspectivas 
d e m·elh-ora em futu m proxi·mo; pelo que, em r egra, quas i s enn excepçõcs, o refu -
gavam os homens instruidos e só o pretendiam individuas incapaze.s. 

Entretanto ainda mais diffi.cil do que o •p ro vimento das esco'las de m eninos 
era o aa.q1.1 d las que se destinavam ao outro sexlO'. Das infor1111ações ·prestadas, e<ll 
1.832, •Pelo Ministro 'LrNo •CoUTINHlO, r esulta, com effe 'to, que apenas funoeciona-
vam seis esc:olas pa ra meninas na 1B aih ia, .quatro e1n P~rnam1bu co, tres ·em Alagôas. 
duas no R io Gra·nde do .Norte, uma no \Pia u.hy e uma n o Pará. A acceitar os 
lados officia e.~ , não exis tia instituto a lgum d essa ·es·pecie cm Matto >Grosso, er 
Goyaz e no 1R 1o Grn .• Hlr do ;Sul. Qua·nto ás \Provincias nã o nomea das acima, era 
absoluta a falta d e esclarecimentos (86). 

<:Mas não sómente •havia grande diffícu·ldaae em recrutar o mag's terio , sinãa 
a inda as .pouca.5 esco las provia.as tinl1am escassissLma f.req ucncia e· davam r esu lta dos 
:'!!ais q ue duvidosos. iFiscalização do ensino, a bem dizer, não existia, emborf. , 
pelo art. 70 ela carta de lei d e 1 de outubro .de 18·28, coubesse ás 1Camaras !Mun1-
cipaes insp·ecc1unar as aulas primarias (8 7). D ebald·e o decreto de 19 de novem-
bro d<> 1829 t entou tornar dfectivo ~se dever das muni cipalid ades , instituindo 
um a dD111n1i.c:os ã-o incumbija de red igir um .proj ecto d·e regulan1ento e;:;c olar . .Não 
ha, com effeito, a mi1\ima noticia de que ·esse e>ta tuto chegasse a ser organi-
zado ( 88 ). 

A di.fficL ,..1a.cle de ·prover as aulas mot' vou a inda a . expedição do d ecr eto n. 18 , 
de 5 d e agoBto de 183 3, pelo qua·l ficou resolviclJo que as pessoas •qu e se des tinassem 
ao ·ensi0no pelo rnethodo lancasteriano, nas Provinclas onde elle n ão es tiV'esse 
estabe.J.eciclo , poder iam ,•e r examinadas ·perante o iPrcsLdente, em a~nsclho •c1e 
qualquer Província onde já se achass e em pratica essa mane.i ra de leccionar, ou 
na Côrte do Im peri~. 

As providencias indicadas porém, em nacla a.picoveitaram aos in teresses do 
ens ino; .e, asc:im, o espectaculo d9. ins trucção coma.nuC11, ·na época, ·muito pouca 
differença fazia daquene q u e of.f.erecera ao ina ug ura r o Brazil a. sua cxistencia 
independente. A causa da educação ainda não ·lográra apaixonar governantes e 
governados. E ' qu s cousas ae resultado mais 1mmediato, de urg.encia ·mais pre 
m en te, a bso rviam ])'or completo o espirita publico e os cuidados officiae.1. 

Não fo i, porta.nto, nenhum dom opirno o •que o art. 10. ~ 2° <la lei de 12 de 
ngosto de 1834 veiu faz·er ás Í'r·oyincias, ·con fe rindo ás Asseoll'bléas L egis.lativ as 
d ellas a faculdade de legislarem sobre a instruoeção do povo e os estabelec'mentos 
~cs t i nado.> a promove·l-a, sa·lvo as .faculda.des de medi cina., o. cursoc jurídicos, as 

(85 ) PIRES DE Al,MEIDA - L'in8t?'tic'li.on 11'<bl '.qu.e ai< Brés il, pag, 177 . 
. (86) Relatorio elo 111[. :~ii.steri o elos N ,ego cios elo J1n,p erio - 1 832 quadro 

in fine. 
(8 7) Ca r ta el e lei de 1° de outu'bro de 18·28 - Titulo 3° - Art. 70. «T erão 

in specção sobre ns e.~colas de primeiras lettras, e ·l!ducação ·e destino dos orphii.o-< 
pobres, em cujo num.cro entram os exp;ostos; e, quando e tes e'tabelecinH>.n tos, 
e os de ca.ridadc. de que trata. o a rt. 69, se achc•m por lei ou d e facto encarregados, 
cm alguma cidade ou v'l'la, a outras au toridades indiv idua es ou col!ectivas, as 
Camaras au xiliarão .0 e.m pre quanto est iver de sua .parte para. a p1'0speridade e 
augm ento dos sobred itos es tabelecimentos.ll 

( 88) .PIRES DE ALMEIDA - Op. cit. , pag . 179. 
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academias já ex is tentes e outro.s quacsquer itl' titu to: educativos, que para o 
futuro fossem creados .p;o r lei geral. 

Parece que os termos dcs·e paragrapho esta,·am longe <le explic'tamcn te sub-
trahir á co01ipetencia do 'legiJ;;latiYO nacional a instrucção primaria e secundaria; 
.e ·neste sentido, de quando can ycz, se manifes tavam algumas dHs figuras n1ai..:; 
illu stres do Im per io, no Governo e ·no Parlamento. Em consequencia, porém, du 
modo como, pela- grawle ·maioria dos politicos, fo i sempre interpretado aquellt 
ponto da lei da~ refo rmas constitu cionaes, 1para togo deixou o Governo 'Centrnl 
d e enten<lcr nus cousas do ensino prlmario cm todo o paiz, exceptuando apenas o 
.Município " eutro; e, q ua·nto á instrucç~ secundaria, pôde-se dizer que a influen-
Cia do m esmo Go,· rno, fó ra da C'ôrte, só se f ez . entit· como um corol'lario da 
.autoridade .que lhe fôra reservada no prov!mento da cultura academica. A' direc-
<;ão &os cursos p r paratorios annexos aos in titutos jurídicos, por urn lado, 
por outro, á regulamentação dos rneio.s •proprios a apurar o .preparo oos ca,ndi -
cla,to. á matr;cula ·nas escolas . uperiores, limitou-se, com effcito, a ,partir de 
1 834, a interfcrencia do •Estado na economia do ensino m édio provi·ncial. 

nescle então os cuidados do Plocler 'Legislativo do Imperio, bem como os do 
Executh"o, .qua.0 i cxclus iyamentc se applicaram ao inter esses da jnstrucção supc. 
rior, aliás muito menos desprezados que os elas >le ttras elementares, tanto antes 
como d_epois da. i.ndcpendencia. 

E' o que deixa rá fóra de q ua lquer duvida a mais summaria invcstigaçãJ 
historica. 

D e facto, os cur.,os juridicos d·e Olinda e S. Paulo, creados por lei ,de 11 
de agosto de 1827, já cm 7 de novembro de 1831 haviam s ido definitivam nte rcgu-
lacnentados ( 89) . Antes clisso, o art. 18 da. lei de 14 el e junho do mesmo anno 
estabelecera o concur>O como m eio ele recrutar o .pe3soal docente elo~ a.llui:lid s 
i n ti tu to.~ ( 90 ) e o decreto de 29 de ag;Jsto dera. instrucções sobre o modo ele se 
proceder âiq uella forma•lidacle ( 91) . 

Autorizada, pela lei n. 60,8 , de 1'6 de ago to ele 1851 (92), a refor ma elos 
estatutos de 1 31, foi expedido o decreto n. 1.134, de 30 de março de 1 53, refe-
rendado pelo >CONSELHEIRO IFRANCISOO IGoNCAl,VES MARTINS, depois ·BARÃO DE ÃO 
L OURENÇO. E ' se decreto, po rém. não teve cumprimento. Sendo o Governo habili-
tado, .por acto legi•la tivo de 19 de setemlb ro daquelle an no ( 93 ) , a realizar o 
au gm cnto de dcspcza ncces ario para a ex'ecuçãü dos novos estatutos e a fazer 
n elles a altcraçõe que julgasse convenientes, publicou-se o decreto n. 1. 386, 
-ele 2 de abri l ele 185,1, cm vi1,tude do qu31l 03 curso.~ jurídi cos pas aram a inti-
tular-se <~Fa culdades d e D ireito». ['or decreto n. 1.-068, de 24 de feve reiro de 
1855, foi approva do o regulamento complementar de.s.•a facu!-dacles. 

Actos poNerioi-E'l'<, de 13 de a·brH de 1864 e de 14 de jane!ro e 22 de outubr.o 

(89) Os es tatutos pelos quae.o e regeram provisoriamente os curso~ jurid lco-
de Olinda e S. Pa ulo foram os organizados pelo VISCONDE DA ICACHOEllU para o 
instituto que o decreto do Poder Executivo de 9 de janeiro de 1825 mandára 
stabelecer n a Côrte e que não clhegou a Rcr insta,llado. O cu r-<:o ele S. Paulo 

-abriu -•e a 1° ,de março de 1 28 e o ele Oli0nda a 15 de maio (JoAQUJ:\l NORBERTO) 
C.rccu;cío rle 1ww UnivrrRiclacLe no I nWerio elo B /l(~'il - a1md Rev•islci /ri11WM<rl 

elo Instituto His torico e Geogr1iphico Brai,ileiro. tomo LI. parte 2", pagR. 12-19. 
(90) A di sposiGão dc•se art;go era extensiva á.; Academias .\fodico-Cirurgica.o, 

:V.Cilltar P el e Mari nha . 
(91) .A propos ito do provimesto da 1• cAdelra do 2• nnno do urso Juridi co 
( 92 ) A lei indicada autorizava tarnlbem a reforma elos e tatutos do ensi no 

m edico. 
(n) Decreto n. 714, extensivo ás Faculdad es ele .Medicina. 
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,;~ 1 71 (9 4) . alteraram ponto.< . ecundario daquel!cs estatutos , documento reve-
lador do vivo interesse que pela cau;a do ensino hUt1 :a o futu:"J VISCOND E: DE: 

BOM RETIIlO. 
Entre os dous primeiros actos cHados in te1 poz-: e o decreto n. 3 . 454 de 26 

de abri.J de 1 865, que publ 'cou 'Ulna refo rma dos estu di> j uridicos feita pelo CoN-
sc:LHEIRO LIBERATO BARROSO. Dependendo, por~m . d e approvação legi ·Ia tiva, nãe> 
chegou a er execu tado o ·noYo regulan,cnto, apezar da defe;a produzida pelo pr:o-
prio autor , cm Io•ngo -discurso, na ~es~ão da ·Camara dos D eputados de 3 de j ulho 
daJC) uellc anno (95). 

Por decreto n . 7 .247, d e 19 el e a•bril d•e 1879, outra .orga n ização e ra dada 
ás F aculdades de Direito (96), pelo CoNsELHETRQ CA1<ros L WN•: ro DP. CAI:VALHOr 
que, n trato dos negocios refc r en<tes â instrucção nadonal. muito se di tinguiu 
pela <> Ua rara competcncia e pelo largo I'•bera lbm-0 de algumas das idéas incor-
poradas âs reformas que emprehcnd·eu nesse ramo d-0s sen•1ços a ca rgo do €e1L 
'Yiiniste rio. 

\:\1odificado pelo regulamento que 'baixou com o decreto n. 9. 360, de 1 T 
j aneiro de 1885. e restabeleeido pelo decreto n. 9 . 522, de 28 de novembro do 
mesmo anno, : ubs is tiu até 18 9, cm sua$ principaes dispo ições. o es ta tu to de-
19 de abl'il de 1 79. Assim, Coi b o liberal regímen insUtuido pelo CoNsEUHEJRC> 
LEONC!O DE CARVALHO que a 'Rc.publica veiu encontra r, no Brazil, o nsin<> 
juri<lico. 

Des vi oti não menores que o: pre.~ta dos á cultura do Di reito foram, sem 
dU \'ida. os .ae q ue •bencfici0u a in strucção medica, de de o momento cm q ue para 
o No,·o .Mundo se trasladára a Cõrte portugueza até o dia em qu e desappareceu 
a tM.onarch ia brazileíra. 

O periado ,.,nterior á Indcpendcncia as0 ignala-se por actos succesi\·os, tendentes 
a es ta.belecer na Bahia e no Rio de \Jnl'le' ro, os do us cePt:·os de estudo < medico-cirur-
g.icos, qu-e foram a.· matrizes dai< faculdades actuaes. E' d 18 de feverei ro de 1 808 o 
decreto que ins tituiu . na cidade do Salvador, a prime'ra escola de cirurgia q ue 
tl'Ve o Brazil. Cem a sua primitiva organ ização, funccionou ella até o anno d e-
1815, quando a ca r ta régia d 29 de dezembro ve'u remodelai-a. augmcntand'.J as 
materia de estudo -e dividindo D c u rso cm cinco annos ou sér ies . 

• o\mpliado em 1 17. 182~ e 1 25 . prestou o Collegio Me.di ca •Cirur~ ic da 
Bahia, !l."s! m ao Go,•erno como no publ ico, serviços que de mai; cm muis foram 
ju tificando a solicitude omcial de ·que elle era. alvo . 

. o mesmo tetnpo que isto se pa"sava ao .Norte, analoga instituição se ia des-
envolvendo no Rio de Jane' ro. O decr to cl'e 5 de ·novembro d e 180·8. q ue mandava 
cs tnbelccer no Jlospltal Mi iitar uma esco la a~a·tomlca. ~.rurgica e m~dica. e vnrios 
ou tros actos, de moldoe a completar aqucl'le, como os d ecretos de 25 d e j aneiro 
" 12 de abril de 1809, o de 25 de janei ro de 1'812. os de 18 de m arço e 1 e 2õ 
ª"abril de 1813. o de 18 d•e evereiro de 181í . o d p 16 de dezembro de 1 20 e <> 
de 10 de julho de 1 22, obedeceram todos ao .propos ito de fundar aqui um centre> 
scientifico, semelhante 'âqu lle q ue 'ti\·cra a sua origem no decreto de 1 de .feve-
reiro de 1808. 

A lei de 9 de setembro de 1826 estendeu as atlribuições da< clua , >f'scolas 
ele cirurgin, e a de 3 <le outubro de 1 32 reformou eõse~ instituto . . mudando- lhes 
o nome para Facnl<lacl e.• ele 1lledicina. 

(94) o~ acÍO• ex ned iclo< em 1 71. re[ercntcs ao proccs•o de ex n.mC':". eram 
rxtensivos âs Faculdades de 1:vrcd'c ina. 

(95) LIBERATO 'BAP.HOSO - A in .•lrncção pnblicrt ?i<, B ra?: 1. piog• . 201-239. 
(96) O dec r eto indi cado re formava o {'nsi no primaria e secundaria no :Muni -

cjpio da Cõr te e a instrucção superior em todo o I mper io. 
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Dezenove annos depois, por d"sposição legislativa de 16 de agooto de 18·51 , 
era o 1Govorno a u to 1.-zado a dar outro regí men ·áquelles ·e,,.tabolecimentos. Usando 
d ssa permis.,ão, ·PU•b}i·cou o,. 1CoN"SJ;;ILlHEJRO •FRANCISCO GONÇALVES l:YLARTINS1 O' 
dec1•oto n. 1 . 169, de 7 de maio de 18·53 , que n ão entrou em vigo r . Como, porém, 
a lei n. 714, de 19 de setembro d e.<se an no, 'houvesse h a bilitado o GoYcrno a fazer 
o augment o de despeza necessario para a execução prov'soria dos •n-0vos •esta-
t utos e a sujeital-as ás modif'.cações CJue entendess-e opportuna~, foi e.·pedido 
o d E>creto n. 1 . 38 7 ' de 28 de abr il r]e 18·54, pelo •OON•SELHEIRO !LUIZ PEDREIRA DO 
COUTO FElRRAZ, depois VISCONDE DE .BoM RETIRO. Com o decTeto n. 1. 764, de 1 4 
d e maio de 1856, ba·xou o r egulflm ento ·complementH dzs fac :1 :-Jade>. Decretos 
de 14 ele janeiro ·e 22 de ou tubro de 1 87 1 (97) introduz iram a'ltcraçõcs nos esta-
tutos de 1854, •bem assim o acto legislativo n. 2 .·649, de 22 de se t eun .bro de 1875 , 
cujo cumprimento foi regulado em 17 d e maio d•e 187•6. 

Onze a·n nos antes, :o decreto ·n. '3. 464, de 29 de abril de 1865, ex.pedido pelo 
CONSELHEIRO L .IllERA.To B ARROSO, de ra outra or.ga n lzação ao ensi 11 0 medico . .Cornú, 
poré.m, não lograsse a acqu i•esccncia da lc.gislatu ra, de que depoodia. nunca chegou 

a vLgorar aquelle re.;ulamento. 
Est nd eu - se tam·b('rn aos ·cursos mcdico- cirurgicos a actividade reformadora 

do CONSELHEIRO LEON'CIO DE .CARVA!I)Hcf De facto, o citado decreto n . 7 . 247, de 
19 de abr il de 18 7 9, ela laV'ra elo joven 1Ministr o do Imperio. deu ás fac uldades 
nova co.nstituição, parc"atmente modificada, dous anrros d~poi;;, pelo dcc1·eto 
n . . .-s. 024, ele 12 de março de 1881: mas >ó a lei <n. 3 .141 , ·de 30 de outubro de 
1882, votada após largo debate parlam entar e graças ao apoio do Imperador, do 
Y.I:inistr:o do I rn perio, 00NSE1JHEIRO 'LEÃO VELLOSO, e do SENADOR A.FFONSO ICELSO, 
vel u com pleta r !t r ero rm a, cuja execuçã o ccmeçár a t res an n os antes ( 98). Actos 
p0stcrio1•es, de 13 de j aneiro, 31 de março e 2·5 de agosto ·de 1883 , attenderam 
ai nda , en1 vario po·nto8, ás -convcnienc 1 as do ensino. E, en1fim, con.t::o-U.dando as 
multiplas disposições esparsas. que se referiam á materia , o decreto n. 9 . 31 1, 
ele 25 de ou tubro de 1884, ex.ped iu novos estatutos para a• faculdad·es. 

Era n1 esses os que i5e achavan1 em viig·or, qua·ndo fo l pr.oclnm ri da a Repu -
b lica . 

. Do cstarl-0 ela cultura med ica entre nós, naquel:e momen to, bem ~e pôde avaliar 
por e.stas pa'lavrns do VISCONDE DE SABOTA: «Os esPirito.• imparciaes e os estran-
geiros, que, de pa<>sagem no :Rio de >Ja nciro, visitam a Facu ldade de M dicin-a, 
o seu museu e os seus la'boratorios , recoub e.cem que es>a fac uldade se encontra 
hOj f\ no nivel d.as melhores esroJa, ::l . Eurn-pa ·e que na An:ierica Jo Su; nenhuma 
cx'ste •q ue >e lh e pc~sa ·comparar (99). 

Não .fôra t ampouco descu rado, cm stous multi.pios aspectos, o es tudo d a enge-
nharia. 

Origem da Tuaola Poly technic:i , n .-\cade<nia Ha1 Mili t9.r, institu ida em 
18lú (100 ), l na ugur11dn ' e.rn 23 de a•br"il d·e 1811 e assente no actuat edifi-cio em 
1 de a bril do an no ~egui n t<> , f.ôra refor mada e- un ida á Acad emia do .Ma r inha, por 
decreto ele 9 de março de 1 8"32 . 
. 'No a n no i mm e<liato , por decre to de 22 de outubro, érnrn d e nov.o sepa rados 

os do u esta·bel-eci mentos e recebi.a ou•tros estatutos -a Ac:tdemia Militar. 

(9-7) Es•es acto<, refer entes a exa me.-;, e ram extensi vos ás Facu ldades de 
Di reito (V. 11 ota 9 '~). 

(98) IVIsCONDE ·DE SABOTA - Fa.cnlt é .. de Mérlecine - npud Le Brésii en 
1889, pags. 57 0- 571. 
-, (99) 'VTSC0NDE DE SABOIA _:__ Facn/.téR ele Méclecine - a.puda Le B 1·é&ll en 

18·89, •pag . 571. 
(100) Ca rta el !: le1 de 4 de d bzcrnbro. 
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O decreto oi. 140. de 9 de março de 1842, alargou o plano de e.'t ud o desse 
educandario, que, desde 14 de janeiro de 1839, pa sara a chamar- •c JJlscola ]Jfi.iitar. 
R e.fo1·mada em 1 de março de 1845 e regulamentada ,por acto de 29 d•e setembro 
de 1Si6, <teve ainda a c~cola novo regulameuto, com Q uccreto n. 2 .116 , de 1 de 
março de 1858. 

:Desde essa data. ntrou ella a intitular·-•e JJl,•ool1i Ce1~tral, transfe rido o seu 
~ntlgo nornc â. JiJscola cie Apvz;caçcio !lo \BJxerc·iW, creada por decreto n. 1 . 5>!6, 
de 23 de janeiro ele 1855 . .:VIodificado ainda pelos decreto!; n. 2 . 582, de 21 de 
abril de 1860 e n. 3.083, de 28 de abril d e 1863, foi radicalmente transformado 
o r egimcn elo imstituto, por acto ·ele 25 d•c abril ele 1874, q ue deu ao mesmo cara -
cter civil, com a denominação de Escola Polytechn·ica . 

. Xão se re.:;tringiram n esse unico C'Stabelecimento fl:5 man i [0stnçõc~ do inte-
r es>e que os poderes .publiC'ls ligavam ao ens ino tE>Chnico. 

'Realizando v·cJha a~piração, a que clebaiJe procurara attender o decreto 
legislMiYO de 3 de outubro de 1832 (101) , cxped·iu o Governo Imperial, a 6 de 
novembro ele 187·5, o d ec reto n . 6. 026, ·Pelo qual, em cumprimento elo disposto 
no art. 16 da lei n. 2. 670., <le 20· elo mez anterior, ficou instituida, em Ouro 
lPreto, a Escola ele MiQws. 

Inaugura•da a 12 de outubro ele 1876 foi ella obiecto de varias provicreneias 
do Governo, tendente.• a fa.cilitar o ensino: ass im, a.s ex·pedidas a 3 ele m11io e a 
l 2 <ls setembro el e 1877, a 17 ele setembro do anno seguinte e a 14 de fevereiro 
el e 1880. ,Para a ccn.;oli dação d·e todos os actos relativos â. eseola, novo regul·a-
m cnto lhe deu o decreto n . 8 . 727, de 4 el e novembro de 188•2 . Tres annos i:l epois, 
a 27 de junho de 1885, era, mais uma vez, reorganizada a instituição , <'t:i1 ·cuja 
economia ·ainda veiu intervir o decreto n. 9.827, d,e 31 de dez embro de 1887 . 

. -\' vi1<la elo exposto, não ha negar que no Brazil foi "empre objecto ele assídua 
solicitude, ª"sim do .Poder Legislativo nacional como do Executivo, a causa elo 
ens ino superior. A estP. respeito, não deixa a minima duvida a s irn ples r esenha 
dos acto~ offieiaes sohre essa nrnteriu, exped id os c1 uer a·ntes 'CJU r depois da inde-
penclencia. 

l:\!Ia , ê facil mostrar que, ainda fóra dos limites da in strueção propriamente 
aeaclemica, se r evelou tarnbem, de maneira sensivel, a inter.fcrencia dos poderes 
pu'blicos. 

Ao intuito d e instituir no Brazil o cn1;ino das artes plasticas obedecêra o 
decreto de 12 el e agosto d•e 1816, em que D. João VI já aonunciava o proposito 
de crear uma Escola. R ea.z cie Scien;ifos, Artes e ONY;i.os; b e.m a•sim o de 12 de 
outubro de 1820, que estabelecera a Real Acacfo1nia 1~e De.senha, Pintiira, E1scitl-
11twna a Architectiira Civi1l; el e 23 de noYrmbro do mesmo anno, que fundara a 
Acaclmnia, cTas A?·tes; e o de 17 ele novembro ·ele 1824, em que o iGovern.o provi -

cl e.nc ia so·bre a instaU.ação da Imv eric•l Acculem 'lh ele Be-llas .Artes. 
Inau ªu rado, afinal. •esse estabelecimento, '<'!TI 5 de ilOVembro de 1 826 . r efor-

mado por decretos de 30 de dezc.ubru de 1831 e 14 de maio de 185•5, soffreu ainda. 
n os seus estatutos, ª" ·alteraçõ s constantes (los decretos n. •2. 424, de 25 de maio 
ele 18·59. n . 4 . 727, de 16 ele maio cl·e 1871 , e n. 8 . 802, de 16 de d ezembro 
de 18 2. 

FinalnwntP. no> ult imos tempos elo regimen passado, cuidava o Governo d-e 
elar á Academia fritio mais compativel com os prog re•sos <la cultura csthetica (10·2 ). 

J ão fõra outro.<i m dCFPl'<'zado o en,ino da musica. J â. a preoccupaçã·) com 

(101) .Re.<olução da _-\sse1nbléa /Geral '.Legislativa tccrnaaa sobre ~mtra elo 
Con•elho 'Geral da J>rovincia c1e fMinas Gemes, qu e mandava estabelecer um Curso 
ela Es•tudM ·:Mineralogico' dividido cm quatro a·noos. 

(1012) Rela.torio da Ministe,.io 'elos Negocio .. 1lo Tnip erio - 1888 - pag. 70. 
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essa materia resalta do decreto legislativo n. 238, de 27 de novembro ele 1841, 
que concede ·favores a uma sociedade particular afim de estabelecer na Côrte um 
Conservatorio ::VIusical. Approvado o plano da in,,tituição, pelo decreto n. 496, 

ele 21 ele janeiro ele 1847, foi ella defin'.•tivamnete instailada a 18 de agosto 
de 1848. 

Refund'.da po r decreto n . 1. 542, de 213 el e j an iro ele 1855, JJOuco dePoic;, por 
acto ele 14 de maio do meomo anno (103). era anncxada á Imperial A.ca<l1Mnia ele 
Bel!as A.1·tes, da qual fi cou constituindo uma .'ecção. 

No mesmo teõr ele dependencia m a•nteve-se o cl•ecreto n. 8. 226, ele 2·0 de 
agosto de 1 81, que a reorgan:zou. Attcndcra1n, posteriormente, a varias necessi -
dades do cn ino as alterações feitas pelos decretos n. 10 .137, de 29 de dezembro 
d<! 1888, n . 10. 328, ele 31 de agosto, e n. 10 . 338, de 6 de setembro de 1889. 

Emfim, quando foi proclamada a :R publica, cstaYa prornpta a reforma do 
Conscrvator io. que ricaria ele unido da J1n11e,ri·al .A.clULeini ct ele Bellas A.1·tos. Ao 
decreto respcct'vo, já rubricado pelo Lmpernclo r e com a referenda elo !Ministro 
elo Impcrio, BAHÃO DE L oRETO, apenas ·faltava o <numero, para ser e:x;peJido e 
executado. (104). 

Ao pas,o que os poderes publicos assim lll'O\'·lam a instrucçào "uperior e a 
esthetica. não clc,curavam tam bem o ensino excepci<'nal, destinado a inclivicluos 
anon1naes. 

Do c1 ereto n. 1.428, d<e 12 ele setembro ele 1854, resultara a crcação do 
Iinverla l Institiito elo's Meninos Cegos, cu jo regimento fõra approvado por aviso 
de 1 el e dezembro do mesmo anno. O .decr·eto ele n. 2. -110', de 27 ele abril de 1859, 
fixara os honornt"o.s do pessoal acl min!strativo e cl oc-entc, e o de n. 6. 760 , ele 1 de 
dezembro d e 1877, d ispuzera sobre a admini.straçào dos patrimonios eles e esta -
belecimento e elo Jnstitiito elos S1lrclos-iVh"'1os. 

Para este fôra expedido regulamento proV'!sorio, com o decreto n. 4 . 046, de 
19 de dezembro el e 186 7, ·apôs longa <experiencia, a CJU<! vinha sendo feita 
de.•d.e 1856, custeacl.a, a :pri•ncipio, >pelo Imperador e, depois, 'Pelos cofres 
publico-, em virtude do .clis·posto •no art. 16, da .lei geral n. 939, de 
26 de setembro de 1 57, e na lei 1Jrov'ncial elo !Rio de Janeiro. de 14 de novembro 
elo moomo anno. 

Em 2·6 el e maio ~1 e 1868 fo i adoptado o r egimooto ela instituição. Cinco annos 
depo is, a 15 de ou tubro ele 1873, deu-llw o cl·ecreto n . 5. J,35 •um novo e> tatuto, 
ao qual se seguiu o regimen to interno, approvaclo em 1 de fevereiro ele 1877 
e alterado a 5 de fe\•ereiro de 1881 (105) . 

Por aihi se yê que, ainda "cm ftliudir ao;; estabelecinrmtos ea.uca ti vos cuja 
"uperin·tcnclencia não. ipoclia >deixar ele \ oabarAhe, como ·di!"ectarncnte lc<on<nexa 

com os interesses ele sua idefesa militar (10,6), e tambem aos Semin arios Epi"co-
paes, e aos in stitutos el e instrucção •profi•s'.onal, para cuia funccionamento concor-

(103) Decreto n. 1. 60.3, que deu novos estatutos á Academia de Bellas 
Arte». 

(104) I nst:·tut o Nacional rlc .l'f11sica, va.g. 9 - apud Notic-ia l!i.•fn-ri"n elo.• 
.<erv;ços, it'o·ti.~niiçõe.~ e e;ita.belec im entos c'Lopll1iclent es elo Min'Merio ele• J w,:tiçei e 
Negooi.o." I n'rriorns. 

,(105) Jn.•litiito elos S1t1'clos -M11clos, pag. 16 apucl Noticia liistorica elo.< .•e1·vi-
ços, i.nst{t?Liçõcs e e>~tabeiec;men,tos elapen<lentes elo An1~;,.gterio eia Jn&tiça e Negocio'.• 
Jnter io1·es. · 

( 10·6) .Sob retu do a Escolei 0Siive1·ior rle G?LP1~·a, ns Esco/(1 ... M.,ilare.q do !Rio ele 
Jnn eiro. de P0rto 'Alegre e da \Fortaleza, a IElscola Navct! e as Escola·s ele A.pren-
clize~ .~1a1 inheiros. 
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rla por meio de auxílios ou subv nçõc;; ( 107), mantin·ha o Estado, cm 1889 , â 
custa dos ·cofres nacionaes, um systema de ensin o, que, consum·ndo somo.nas de 
certo vulto, aprovei•ta\·a, entretanto, apenas a uma reduzidis~ima parte da nação. 

Quanto á cultura que podia tocar ao .maior ·numero, isto é, á fundamental 
ecun·daria e, especi almente, prima l'ia ou elemen tar, a bc1n d izer, não transpu -

]!.lut os limites do _Município 1 •eutro a interfcrencia do Governo central. 
/ Rela>tivamcnte ao cn,ino m édio, com effe'to, a não serem d 'sposições . obre 

/ o modo d<! se a purar a ca•pa·cidade dos ca·nd ida tos á matricula na escola sU>pe-
riorci', os ac tos não r efoer enres a esta cidade e seu municipio, que Pe eocontram 
na historia legislativa e administrativa, em toda a vida do Impreio, coll-i mam 
escopo igualmente limita do, senão ainda mais r es trioto , pois apenas concernem aos 
cursos annexos ãs .Fa·culdades de lDireito, o primeiro dos qua-es fõra ins tituído 
pela resolução da A .. •!re<nbléa Legirllativa, de 7 el e agosto de 18 32, que convertera 
o cminar io de Olinda cm Colle,gio das Art·es preparatorias do Cu rso J urí dico. 

Fóra d-i ~o, apelnas se depara , ex'!)edida antes da lei das reformas cons tituicio-
nae , uma ou outra providencia para e•tabclecer. nas Províncias, a ulas isoladas 
de línguas, de math e.matica, de rhetorica e de pl1 Ll ~sophia; assim, as resoluções 
de 7 e 25 d e junho e 11 de novemb ro de 1 31, e de 16 de junho, 7 e 25 d e agosto 
a 3 d outubro d<> 183~. 

Os e forças officiacs, nesta ma teria , ficaram, poL• , li.mi ta dos á drcumscripção 
quo era séde do Governo Geral, e q uasi é li'Cito dizer-se que elles ~lnlrn m por 
objecto um t>nieo o'stab<'lcc imcnto - cw Ool0egio •Pedro II» 

Dera origew a ei'se ins>tituto o asylo pa ra menor<!s orphãos, que se de tinassem 
á carl'eira eccle•ias•t:ca, -a u to rizado por 'J)rovisão de 8 d{! j u·nho d<:! 1739 e conhecido 
com o nome de « e-mitu11'io de S. J oaquim », desde que, em dezcm·bro de 1766, se 
trasladara para junto á igrej a dessa 'inYocação. 

Extinc to par acto r égio o de 5 de janeiro d·e 1818, foi, por decreto do "])rincipe 
regente D. P edro, de 19 de maio de 18•21, r estabelecia-o o Seminar!ú ao qual a 
porta ri a de 6 de no,'embro de 1824 conferiu o titulo d·e «lmperia llJ. 

Ti e>formado .em 18'3 1 (108), com o ca racter de ;yceu d~ artes e of.f ic ios , e, 
de novo, Hn 183 7, .por ecreto de 2 de D ezembro , que lhe deu, com o s eu a c tual 
nome, a feição de e> tabele, imento d e er-sino secundaria, teve o collegio, a 31 de 
J a nriro do an no segui n•t e, os seus estatutos, depois modificacloo JJ Or dec:·eto de 
26 de ~1arço de 1839 ;,, emflm, substit uido - pelo regula mento que baixou com o 
decreto de 1 de Fever iro de 18H. 

Tambem alterarnm >dispos ições rcgulamentare do instituto outro.;; actos do 
Govd·no, dataclos de 25 de Mo rço de 1849 e 8 de J ulho d·e 1850. ~o a nno imme-

(107) I n8ti-hctos A[f'ri.cola.~, Lycen.9 cre A·rtes e O/fi.c io s, etc . •Cumpre n ão 
es<1u ece r q ue o Governo mantivera tambem o ma llog rndo Jn.otituto Gom.nnieroiaZ, 
estaJbe-lec'mcnto publico. originado da antiga Anla elo GO?wmcrcio. R eferem-se a 
essa inRtituic;;ão os decretos n. 121, de 31 de janeiro de 1842; n• . 456 e 490, 
de 6 de julho e 30· dr dezembro de 1846; n. 769, d 9 d e agosto de 1854; n . 1 . 763, 
de 14 de ma io de 18·516 ; n. 1. 88 5, de 14 de fevereiro de 1857 ; n . 2.741. d e 9 de 
feverci rn de 1 61; n . 3 . 058 . de 11 de .março de 18Ci3; ns. -! . 469 e 4 .•684, de 7 d e 
28 de jane'ro de 1871; n. 7 .. 538, de 15 de n ovembro de 1879; e n. 7 .670, de 28 
d e fev reiro de 1880. 

(10·8) «Em 18•31 constava essa casa de ed ucação de urna ca·deira de latim, 
outra de francez, outra de logka e achava-se ahi estabelecida e. ea'<leira publica 
de primeiras .lettras da J!'reguezia de a nta Rita. Em 12 de ·'Dezembro des,5e 
anno refor.mou -se o estabelecimen to. c rearam- se uma cadeira de pr im eiras let -
tms. uma de math ematica, UJXl de · desenho ~ as officinas d e -lithograph.o, tor-
neiro. abrido: e entalhador: e dev iam os . eminarista., estudar o jogo das ermas, 
o man ejo e exerr icio da Guarda Nacion al». (:MOREIRA DE AZEVEDO - O Rio 
de J{tneiro - S'aia hi.s torici, ·mon.1t11n.en.tos, ho.nuen.s nat.ave i.s, 1t.Sos e oin tiosij[La,cles, 
vol. II, peg. 71). 
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d·iato, o a:·t. 7° {la lei n. 630 , autoriza.va a crcação de um ex•bernato; mas só-
m ente em .Fevereiro de 1858 é qu , obtida ·para o internato uma casa apropriada, 
passou ell? afunccionar á parte do externato, estabelecido no antigo " emina.-
r io de S. Joaquim» (109) . 

Em v irtude da .autorização constante da c itada lei n . •630, de 17 de Setem -
bro de 1851 (110), expe:'.liu o Conselheiro P.edr<dra, com o decreto n. 1.331 A, 
o regulamento de 17 de !Fevereiro de 1854; e, em obe"Cliiencia ao di po;;to no art. 78 
desse estatut-0, o decreto n. l .·556, doe 17 d~ Fevereiro do anno seguinte, deu ao 
c-0Jlegio ou tra organ'iz·ação . 

.Por .lei doe 2'6 de Setembr o d·e 1·8•57 f-Oi autorizada a comp:·a de um predio 
para assento do int<rna·to. 

A 2·4 doe Outubr-0 do mesmo anno, com -0 decreto n. 2. 006, teve o collegio 
novo regulamento . Decretos s u bsequentes, de 14 cl . Novembr-0 de 1860 e 1 de 
Fevereiro •ele 183·2, in t rod uzi ram modificações no estatu to vjgente, com e.;pecia-
lida'Cle o ;;egunjo, que ·restringiu -0 •Plano de ·estudos. Com o decreto n. 4. 4 68, d e 
1 de Fevereiro a.e 1870, appareceu ainda outr~ regulam :nto, ao qual vieram tra -
zer .alterações o dec reto d·e n. 5 . 370, de 6 de Agosto d " 1 8'7•3, e o de n. 5 . 521, 
de 7 de Janeiro de 18 74. Pouco d ~po'is, nova or ga•nização surgiu, com o decreto 
n. 06. 130, de 1 de ~'larço de 18761 que apenas vigorou d ou annos, opois ofoi revo-
gado pelo dec1'eto n. 6. 884, de 20 de Abril de 1878, parte integrante das gran -
does reformas d idacUcas mprehendidas pelo ICons élhcjr-0 'Leoncio de Carvalho . 

!Posteriormente, offreu - se acto a moclificaçõ ~~ que constam dos d·ec retos 
ns . 8.0õl e 8.22 7, de 2'4 de Ma:ço •e 24 de A.gosto de 18·81. ~o anno seguinte, 
! oi expedido o regulamento especial dos concu rsos, e. f.inalmente, em 18 8, o d e-
creto n. 9 .·894, de 9 de Março alterou alguns pontos elos estatutos cm vigor. 

-
Con trasta.ndo com -essa a bundancia de providencia.;; a·cerca da in trucc:ão mé- 1 J. ~ 

dia. a esca$ez das disposições r eferentes á .cultu ra primar ia .por i só i n :l ica a 
dissern ?Jhança -Oo.s cuidados ae que, neste munic ipio, era.m alvo, da parte dos po-
deres publicas, os dous grãos ao ensino fundamenta.! . 

iRe ume-se de facto, em qJOucas datas a histor ia administrath·a da eclu ca ção 
e!ementa•r na 1Côrte, de.pois do Acto Addicional. 

O decre to de 1 5 de Março de 18-36 institu io ·um director, incumbid o de fis -
calizar e inspeccionar as escol-as de primeiras ·lettras. Por lei de 18 de Setl\.11bro 
de 1845 (111), ficou o Governo autorizado a dar adjunto.:; aos mest.res prima-
rias. O decreto n. 44(), de 1 0 de Dezembro desse an n o, regulou o concurso para 
-0s Jogares de pr-0fesso r cs . Evidenciando a inutilidadoe da providencia institui ela 
pelo decreto de 15 de Março de 1836, appareceu, em 1·847, o acto do Governo, 
que nomeava uma commissão ins.pectora ele todas as escolas publicas e parti-
e ulares (11;2) . 'Não consta, port'.·n ., que d "ssa med•ida se col·hes ,e o minimo re-
sulta.do. 

Com fundamento na lei n . &30, de 17 de Setembro de 18õl, expediu 0 .con -
selhei:o Pedreira o -Oecr~to n . 1.331 A, de 17 de Feverc.iro de 1 •54 , que refor-
mava a instru cçà-0 primaria e secun daria do m unicipio da ICôrte. Só vinte e 
tre annos depois, o c1ecreto n. •6 . 479, de 18 de J an ' ko de 1 877 , mandava exe-
cutar outro r egulamento para as escola.;; pubJicas; e, si , decorridos dous annos, 
em 19 de Ab:·i! de 1879, pelo deci·=to n. 7. 247, era ae novo reorganizado 0 l'n-

(109) MOREIRÀ DE AZEVEDO - op, cit., pag. 77. 
(110) Autoriza o G:iv erno a reformar o ensino prima•·io e secunda:io do 

Município d.a. •Cõrte. 
( 111) Lei n. 3 69, a r t. 2°, 2·6 . 
(112) PIRES DE ALMEl"DA - L'i.n.stn1,c/"ion 2nll>/:,1u c att Bré.sil, pag'fl . 232. 

'2 33. 
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sino primaria,_ no vasto {llano de reformas concebido pelo Conselheiro Leonc io de 
Carvalho, nada mais de essencial appareceu sobre o assumpto, a·M s er muaado 0 
regimen politico do paiz. H a apenas a notar, nesse periodo, alé m do decreto 
n. 9. 397, de 7 de .~1arço de 1 885, que regu la a adopção d , obras concernentes 
áquelle ens ino, o. aviso de 6 d>e Novembro de 1883, que a·pprova 0 regim ento in-
terno .para as colas do 1° grão, e o de 23 de ~arço de 18 9, que es tabelece r e-
gras Jrnra a outorga de auxilio a collegios particulares. 

Si ela in st:·ucção primaria proprinmente d it ~- pru;sarmos ao preparo elo pessoal 
incumbido de mini trai - a, havemos de r eco nhece r que bem tardia m ,nte foi esta-
belecida, na Ca•pital do Imperio, essa base ,p rimordial de uma boa organ iza ção elo 
ensino popular . 

Autorizada a installação de Escolas Norma~s. pela lei n. 2. 670, de 20 de 
Outubro de 1875, creou dous institutos dessa especie -0 d.ecreto n. 6 ,,3 79 , de 30 
de Novemb:o de 1 76; m as, t endo o Governo deboado de providenciar sobre o 
funccionamento dell es, sómen te após a expedição do decr>eto n. 7. 684, de 6 de 
Ma rço de 1880, teve, de fado, e..""<istenc ia, nesta cidade, o primeiro e tabe1eci-
m ento oficial ~ara a form ação do magisterio. •Os estatutos, qu e baixa ram com 
aquclle acto, fo ram alterado.s por decreto n. 8. 025, de ·16 de Março de 1881, a 
que acompanhou n0Yo regula mento, ainda subst itu ído pelo de 13 a.e Outub:·o de 
18 8 (decreto n . 10.060) , pu blicado um anno antes dçi, proclamação da Repu-
bli ca . 

Eis, qual foi, ~sencialm c nte, em toda a exis tencia elo 'Brazi l, até 0 dia 15 
ele .~ovembro de 18 9, o conju ncto elas m edidas de ordem didactica, emanadas as -
s im do Poder Legislativo geral como do Executivo. 

Vê-se que ellas tinham cm mira, ant·e.s de tudo, o progresso aos e tudos a ca -
demicos; em segundo plano, os in·ter.esscs da instrucção arti stica e da secunda -
ria; emfim, e Ró muito subalt?rna e accessoniamente, a cau.sa do en ino elemen -
tar. 

A predilecção pelos cursos superiores não resulta e.penas das con tantes pro-
/ videnclas ace rca de cada um tleHes, consi>derado de ·per si, sinão ainda da idéa, 

que desde cedo s urgiu e frequentemente r esurg iu , de ·reunil-os, para os conso -
lida r e lhe'..; forta lecer o prst ig·io, rn cdia·nte o regi n1en univers itar.io. 

!Dizem qu e essa .creação entrava no ·programma / !'.1ª In confidencia Minei-
ra. (113). Consta, outrosim, que pela realizar se esforçar~ o commercio el a Bahia, 
á pa ssagem do Prin cipe Regente, a cuifo d.ispôr teria sido .posta a quantia de oi-
tenta conto~ de rêis, pa,·a serYir á erecção do dito instituto (114). Ha quem 
descubra ainda o germen do mesmo pensament-0 no projecto da ca ·a de ensino 
que, cm •r •gosL.io pela elevação elo Brazil a Reino, pretenderam fllndar, em 1816, 
os ncgocientes e ca.pita.listas do Rio de Jan eiro (115). A identic-o proposito m i-
rava tambem o .plano, offerec ido ã Côrtes po r tuguezas pelo Deputado FRANCISCO 
:.vr'o :o1rz T AVARES, •de uma Acad emia, que, de fa~ to, outra causa não fôra s inão uma 
Uni\·er.;-idade (116). Mais tarde, o D eputado !FERNANDES !PINHEIRO apresentou 
ft Constituinte ind.icação no sentido de ser .creado um instituto daquella natu-
i·eza, de séde na Provincia d e São Paulo. 01·gandzado pela Comm i ·ão de Instrue-

( 113) JOAQUIM XoaBERTO - C r ()(içcío ele wna UnÁvers 1~cuocLe no Iin1ierfo cl..o 
Bra-,il - apud R evista tri1nenscil elo Institnto Hi.storCco e Oeogra.p/ii.co B r1<1zi· -
l c i1·0. t<Hno LT, part 2", pag. 1. 

11 \ 4) Td .. pag. 2. 
(115) PTRES DE ALMEIDA - L' instntction 7niblf,q1ie cun Brésil, pagis. 39·2-

393. ' 
( 116) J OAQUIM i'<ORBERTO - Op. cit., pag. 4. 
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ção Publica, sendo Relato:· .\NTONIO CARLOS, que conc:uiu pela Yantagem de 
duas Universidades - um>L cm /Pernambuco e outra em São Pau'.o. entrou em 
debate o projecto no dio. 27 de Agosto de 1823 e foi definitivamente approvado a 
4 d .,, :\'ovcmbro (117). Antes, na ·essão de 15 ele Outubro, propuzera aquella 
Commissão que se manda-se im1primir o esboço por JOSÉ BoNIFAC!O offerccido 
acerca do regfimen das Universidades no 'Brazil (118). 

Si é verdade que todas essas !L'ntativais não cons<guiram o Eim que tinham 
em mira, não menos certo é tambern que cllas provocaram muitas adhesõcs á 
iel éa que as inspirâira; pois, a partir elo Acto Aeldidonal, a c reação de Univ<'rsi-
dades entra no programma de quasi todos os Governos. Yemos, de fncto, preconiza_ 
rem-n'a, •11ais o·.i menos abertamente. os Min istros SILVA E SouzA, em 1 835 (119), 
LIMPO DE :\BREU, em 1837 (120); BERNARDO /PEREIRA DE VASCONCELLOS, em 1838 
(121); ALMEIDA E A;r.BUQUERQUE, em 1 839 (12.2); ASSIS COELHO, cm 1 40 (123); 
ARAUJO VIAN'NA, em 18.(1 .e 1 S·+3 (124); .·ILMEI•DA TORRES, em l ·SH e 1845 (125); 
VISCONDE DE :.\íONTE ALEGRE, em 1850• (1 26) ; PEDREIRA, Ull 1 54 (127); PAULI" 
NO DE !SOUZA, em 18i0 (128); JOÃO -..\LFRElDO,. em 1 71, 1872 e 1 H (129) e 
DANTAS, .em 1882 (130) . 

A' idéa nas alturas officiaes, parece ter havido uma unica repulsa formal, 
a ao :.\1inistro Jos1': !GNACIO BORGES, em 1836 (131) ; po's a opposição que l he 
mo,·cu, mais ele trinta annos apõ..•, no Senado o CONSELHEIRO ZACHARrAs, não 
affectava a ·p1·opria essencia elo in.;tituto, mas unicamente a oppo:·tunielad de 
s eu estabelecimento (1·32). 

X>io raltoram projectos de lei, para dar realidade á velha aspiração. 
O ,primeiro, ele 124 ae Novembrn de 18·12, submettido ao Conselho de Esta.lo, ). 4 · 1 1 · 

obteve favoravd pa~·ccer, a 5 de Julho do anno seguinte (133) . •Xa .sessão le-
glslat.iva elo mesmo anno, o SENADOR 'CASTRO SILVA, p:·opunha o assento de uma 
Unh·ersidaele na .Cõrte, com o nome ele P eclro 11 (134) ; mas, embor a logrns,;e 
o apoio de uma commissão especial do enado, como se vê do pare, cr de 29 

11. 

11. 

(117) Ia., pag- . 5-6. 
(118) Iel., pag . 11. 
(119) R /a torio elo Mõ11istorio elos Negocio' elo lm.pcri.o - 1835 - pngs. 10-

( 120) Rcl<ttorio elo Mini81el"io\ elos Neg~ios elo llllfJCrio 
( 121) R elatorio elo 11Hnisterio elos Negoc.ios elo l >nperi 0 

1 37 
1838 

pag. 11. 
pags. 9-

(122) Rc',c1torio elo Mvnisterio elos Negocios elo l»»)JCrio - 1839 - pag. 8. 
(123) Rrlcitorio cio Jlliniste-rio elos Nogoci.os elo l»Jll1J erio - 184 0 - pag. 
02 ·1 J Rcleitorio elo Mini.sterio rios Negocios elo l1iiperi.o - 1841 - pags. 7-

8. lel. - 18~3 (]•) - pag. 11. 
( l25) R latorio elo ,lfinisl erio cios Negocios elo l>n)J erio - 1841 - pag . 6. 

Id. - 1 45 (1°) - pag. 8. 
(126) Relcitorio elo Jllimis t erio dos Negclcios elo Jm.perio - 1850 (l•) - pa. 

gina 13. 
( 127) Relatorio elo Ministerio elos Negocios elo l mverio - 1854 
(1~8) Relcitorio elo Minislcr; . . cios Negocios elo ]1, · 1cri·o 1 70 
(129) Rclettorio elo Jllinislflriv elos Negocios elo I1n1Jerio - 1871 

Id. - 1 72 - pag. 11 . Id. -- 187·1 - pag. 7 . 

pag. 67. 
pag. 31. 
pag. 10. 

(130) R clatorio elo Min>; t erio cios Negocio.~ elo l>rnp erio, de 19 de J aneiro de 
8~, pags. 21-23. Icl. ele 22 :.\laio .. pags. 15-17. 

(131) R eta toi·io elo ,l:finisterio elos Negoci.os elo lmverio - 1836 - po.g. 10. 
(132) 1PLRES DE AT,:11EfOA - L'i.nMr11otion 1n»b!bqi1e at» Brésil, pag . 413. 
(133) Icl., pag. 40•5 . 
'13 ·1) JOAQUIM C\ORBERTO - Croaçeío ele i»1nà Universida<le no Jnweri0 cio 

Braoil - apucl Revi.stC! trim1,m;sa l rlo Instil>uto Historico e Geograp11;: 0 Bra.zietiro, 
tomo LT. parte 2•, pag. 1 9. 
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ele Ju1h , é quas i certo que o proj ecto não haja chegado á Crtmara tempora-
r ia (135). 

IDcbalde retoma a que,;tão, em 1 74, o ,-~SOONDE DE GOYANNA (136). Por 
sua vez, e<11 1870 o CoNSE-LHEIRO PAULINO DE SouzA r ;.no,·a a tentativa, ainda 
sem maior proveito (13 7 ) . Emfim, em 1 81. por iniciativa l'.'lo Ministro BARÃO 
HOMEM DE :VIELLO, fo i, ma.k; umu vez, organ lzado o ;plano de uma U n.iversi-
dade (13 ) . 

A,pczar do insuccesso de todu. essas clilig.encias, não clcsktüam de s ?u in -
tento o· adeptos do systema un i ver. itario; tanto ass·im qu , elle apparece preco-
n izado na clcrraclei:·a .falia do throno, ele 3 ele :Vlalo de 1889 (1 39) , 

1Emquanto .isso, o 1 ensino prima.rio ia arrastando a v idu ao sabor da pcnu-
ria finan . eira das Provincias e da instabilidade das a dministrações qu e nes tas 
se succediam . Desinteressava-se d !>lle o Esta<Io. e a•penas o esp.irito mais largo 
de um ou out"o Ministro ou parlamentar, pleiteando .para a communhão bra-
zileira o direito de participar <los sacrifidos necessario.s para diffundir as pri -
meiras lettras em todo o territorlo patrio. nega va o caracter inhibitorio da ce:e-
bre disposição ao Acto Addicional , ou tentava esquh·ar esse e torvo, por meios 
mais ou menos praticas e engenhosos . 

_<\&<lm é que, em seu relataria de 1870, fracamente mani•fes tou o CONSE-
LHEIRO PAULINO DE SOUZA a opinião de que a Assem biéa G "ral não e. tava im -
pefüda «de c"ear, manter e d irigir nas Províncias estabelecimentos de Jnstrucção 
publica, á custa elos cofres ·ao Estado» (140 ) . E, a seu vêr, a bem aos proprio.;; 
i n t ~rcsscs provinciaes, era uma nec.essidade que se ella não aespo jasc;e de se-
melhante clir =lto. «Em algumas Províncias - dizia o MinJstro - á instrucção 
publica mostra-se em gran je abrazo; em out"ª"· em vez de progredir, teo:n re-
trogn1daclo; conservando-se aqui estacionaria, alli andando com a maior lentidão . 
Em poucas é s>nsivel o prngresso; em nenhuma satisfaz o Reu estado pelo nu -
mero e exce:lencia dos estabelecimentos -Oe ensino, •Pela f.requencia e a•pro,·eita-
IU - to aos alumnos, pela vocação para o mag.iste: io, pelo z-elo e dedicaçã o dos 
professores pelo fervor aos paes em dar aos filhos a precisa educação int elle-
ctual - em geral pelos re ultaclos qu ,, poderiam produzir to-Oos C--"5CS m ias com -
binados. 

«Em muitas Provincias tem . e r efo"ma o, reforma - e e trata . se ele refor-
mar o organização do ensino; ma.s não s = tem <:uidado quanto conviria no prin -
cipal - que é espalhai-o, f.i calizar os que delle são incumbi<Ios, para que effe-
ctlvamente e di<ltribua, ha ja ardor em prom ovei.o e a :svelo cm attrahir alum -
nos á s e colas, ensinando-se o maL.~ posstvel e ao m aio" numero passivei (14 1 ) . 

Menos radical, o CoNSELHEIBO JoÃO ALFREDO, no seu pr-0j =cto de 23 el e J u -
Jbo -Oe 1874, restr ingia a cooperação do Tutado com as P.rovincias, a bem ela 
causa do ensino, a instituir nel ' as escolus prafissionae , o conceder vantagens e 
favores aos coll ;-gios secundaria" privados e publicas, a contrJbu ir pa:·a a rnanu -
t enencia aestes ultimas e a fundar bibliolhecas popula res . 

Cinco annos clepo ·-, entretanto, no decreto n. 7. 247, de 19 ele Abril dê 
1879, incluia o CONSELHEIRO 'LEONCJO DE CARVALHO varias dis posições , ten len -
tes a e.• tabelecer o mais largo influxo do Efita ao p ara o nPLro:a mento ao ensino 

(135) PIRElS DE ALMEIDA - Op . c it .. pa~s. 405 ~ 411. 
(136) JOAQUIM XoRBERTO - Op. cit., pags. 20 - 21. 
(137) Proj •cto a.presentado na seS!'ào de 6 de Agosto . 
(13 ) Re/.(itorio do llfinisterio d-0.s NegdCios elo Im11erio, de 19 de Jan eiro 

de 1882. pag . 21. 
( 1 39 ) Fnla.~ cio T lwo1w, cies.cie o anno ele 1 823 cité o a.rw•o cie 1 889, pag. 870. 
(14 0) R elatol'io do Mimisteri.o elos Negoci.os do ImqJer i.o. - 1870 - pag. 35 . 
(Hl) Id., pag, 40 . 
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-de tod os os gráos . O a rt. 8° do alludido decreto dava, de facto, ao Governo, 
.além das attribuiçõe propootas pelo CONSELHEIRO JOÃO ALPREDO, a de subven-
cionar escola imrticular es, que ministrassem in,;trucção g:·atuita a crcanças po. 
bres, a de ten.tar a cxperiencia do ens ino ambulante e a ele crear ou auxiliar ins-
tituto- normaes e cursos pL~marios destinado" a adulto a•nal·phab: tos. 

Como continuasse ujeita aquella reforma ao exame da A· emblêa Geral, re-
tomava o problema, tres annos depois, o ·:\.finistro RoooLPHo DANTAiS, que, em 

.seu relataria de 22 de ·:\llaio de 1 82, depo is de discutir a interpretação 
do ar.t. 10, § 2° do Acto . .\.ddicional, punha em forte rdêvo a convcniencia de 
((tl.iss~ninar pelas Provincias e colas norrnaes, sustentadas, total ou parcialmen-
te, pelo erario nacional, an im ar ou realizar, do mesmo moJo, n instituição de es -
colas-m od elo de ensino primaria, estabelecer dotações de terras ·publicas em fa-
vo~ da instrucção popula·r e consignar ao de envolvimento da educação g·eral im-
Jlostos decretados no orça.m : nto '!lacional e distribui.dos ,proporciona•lmente por todo 
o paiz» (142). 

A idéa do fundo e'colar, •preconizado pe'.o ':\llinistro e •tliás já incluída no pro-
jecto JOÃO ALPREDO, pa.ra O fim especial do custeio dC irustitutos •profissionaes a 
serew es tabelecido;; nos Munici.plos, foi calorosa-mente adopta aa, com o caracter 
de instituição geral, 0 a.cJonal, pela 1Commissão de Instrucção !Publica da 1Camara 
temperaria, a qual, pela voz de 'RUY lBARIBOSA, seu emin : nte Relator, no magis-
tral parecer com que justificou o projecto de 12 de 1Setembro de 1882 (H3), 
..sub crcveu por completo os proprios termos em que o CONSELHEIRO !DANTAS, 
aMirmára a legalidade e a necessidade da intervenção directa do E tado na 
ProvJnclas, afim de promover a cultura intellectual do povo : «:'.'<ão é licito ao 
Ooverno cruzar os braços ant: o retardamento e a distL'ibuição defeituosa da in -
trucção nas Provincia ·. Não lhe embargam o passo, nesta direcção, ª" fran-
.quezas <l escentrali zadorac; do Acto Addicional. ".\. disposição do art. 10 § 20 é 
clara : não . e oppõe á cooperação do poderes ,geraes na obra multipla. e immensa 
do en,;ino, para •t qual lê e será, por muito tempo insu.frlciente o circulo dos re-
cursos provinciacs; limita .os~ a assegu"a.r á representação de cada Província o 
direito de mover.se desembaraçadamente nessa esphcra, sem embaraçar, entr -
tanto, a acção parallela do Governo do paiz e a c-0exi;;tencia de instituições na-
cionaes de ensano, em qualquer g rão, ond.e quer que ao Esta.do convenha ncudi·r 
com a sua poderosa contr ibuição para o progresso collecttvo. O texto const itu-
cional ·não autoriza outra interpretação (144). 

IBa!Jados, porém, foram todos esses a•ppellos, t odos esses votos, todos esses 
projecto , resultantes da nobre preoccupação de remov er O\; obiceo que se oppunham 
á me!horn e alargamento d<> ensino commum. :-<ada se fez de quanto, a bem 
de obra tão mcritoria, suggeriram, propuzeram, recla11naram, durante O"' qua.s.i se-
tenta annos d~ regímen imperial os lucidos espíritos que, assim no Governo como 
fóra delle. tiveram a dita de a.paixonar a cau ·a da .instru cção do povo. 

E' certo que com a inercia do E;; ta do contrasta ,·a, em qua'i todas as Provín-
cias, uma grande actividade reformi ta, cujo exame terá o seu Jogar em ·futuro 
trabalho da Directoria Geral de Estatistica, mas obviamoote não cabe nos limites 
deata introducção, onde as noticias hi~toricas não podem tomar o e;;paço que exi -
giria a '}lesqulzn de vinte dive,.;;a legi;;lações. Para o f!m que nos preoccupa é 
sufficientc que, por agora, nos reportemos ao juízos, iá transcr iptos, de autori-
dadas insuspeitas, acerca desse afan .ae alterar, subs•tituir, rc ta·belccer, quasi unica 
manifestação pela qual, em materia de ensino, se re\"Clou, a partir de 1834, a dili-
gencia dos poderes proviflciae.>. Si não ba tassem a palavra5, reproduzidas em 

(142) R,elatorio ào il'fini.sterio dos Negocios eLo lJJl>)JCrio, de 22 d e Maio âe 
1882, pag. 10. 

(1-13) Ruv BARBOSA - R efonna eLo cnr.lno 1n·i"m'trio, pag. 31·5, col. Jn. 
(14~) R.elatorio elo Jl1i 'li.~tetio elos Negocios cio Imvcrio_. de ~2 de :Maio de · 

1882, pag . 9. 
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passo anterior desta cX!posição, de ministros, de parlamentares e de publici;tas. 
fõra o caso de rel~brar ainda as seguintes, do relatorio a.pre-5entado á Assembléa 
Geral em 5 de maio de 1 89, atravez de cuja res•erva o 'Ministro 1CONSELlEiEIRo 
ANTONIO FERREIRA VIANNA deixa perceber as graves deficiencias de que se resentia 
a. nossa obra escolar, assim quanto á amplitude como n o tocante á qualidade : 
ccE tou profundamente co•n'encido de que é preciso acceitar, em toda a ex•tensão, 
o dcv r de diffundir e regenerar o en ino •primat•lo ·no Imperio, f<Jrmando profes -
sores com a necessaria instrucção cientifica e profissional.» ( 145). 

Estava, prois, bem longe de ser razoavel a. situação do ens'ino elemen tar, her-
dada á 'Republica pelo regimen im perial. Asseguram-no fidedignos testemunhos 
conternporaneos e fazem-no igualmente certo, como veremos, quando fõr oppo1•tuno, 
as provas da esta tistica. 

Ao no\"O regimen ficara, as~im, cm todo o seu peso, a tarefa. ingente de libertar 
o povo brazileiro do seu endemico analphabetismo. Além da missão de garantir a. 
ordem, cumpria, portanto, ·ás adminlstraçõ·es republi-ca nas, no desempenho de um 
dever, que nem por meramente transitorio era de relevancia menor, diffundir com 
largueza. o ensino, Instruindo, na medida do pos'ivcl, as gerações que haviam trans-
posto o tempo proprio da .frequencia escolar, sem nunca terem .penetrado em uma 
casa de educação inteUectual, mas preoccupando- se sobretudo com as c rianças ainda 
cm idade de receberem normalmcn•te o beneficio das primeiras Jettra~. 

Ernprehender essa grand e obra o mesmo era que instituir, em defesa do futuro, 
uma como prophylaxia da ignorancia. 

Não fos•em as graYC.< responsabilidades i.rlherentes á formidavel tarefa d <> 
g~rnl recon~trucção, imposta ao governo revolurionario, não fornm o p1H1co tempo 
que elle durou e as innurncras difficuldadcs que o assediaram e acommettcram, 
talvez nenhuma outra situação mais ravoravel se pudera. desejar que a inaugra la 
em 1 de novembro de 1889 . para promover o grande impulso ini.1c.1J dõ <111~ de-
pendia, fundamentalmente. a i<Ot•tc futura do ensino popular. 

E.'lsa. grande cnusa tinha, de facto, n o seio do Governo, dous defensores 
cxtrenuos, ,que, em esphera dh"Crsas de actividade, s€ilnpre lhe haviam devotado 
o pre. tigio de seu talento e o caloro o apolo de suas sy:mpathias. A pasta da Fa-
zrnda era occupada pelo relator do parecer de 12 de Setembro de 1 882, cuja 
incompar avel penna havia traçado -es tas palavras memora veis: '"Mas essa organi-
zação voem nos cu &tar durns sacrif.icios, sacrificios mu'ito penosos a um orçamento 
onde o clefi.cit se aninhou e prolifica. E ta objecção <está respondida. Elia encer-
raria o paiz em uma. eterna .petição de principio, em uru circulo vicioso ins upe-
raveI. A e'xtincção do •eleficit •não pôde resultar senão de um a.balo profundamente 
renovrudor na fontes espontaneas da producção. Ora, a producção, C'Omo já de-
monstrámos, é um eff\eito da intelligencia: está, ])Or toda a superficie do globo, 
na razão directa da educação popula·r. T odas as lel protectoras ão incfficazes 
para gerar a grandeza economica do ·paiz; tod·os os melhoram entos ma>teriae. 
~ão incapazes de determinar a riqueza, si não 'Partirem da educação popular. a 
mais crcadora. de todas as forças oeconomicas, a mais fecunda de todas as medidas 
financeiras. E' o que, ha seis annos, préigava, em Portugal, a proposito de um 
vasto ·Pla'flo de reorganização do ens ino, um dOs mais vigorosos •espiritos daquelle 
paiz: «Si, para custear estes -encargos, o paiz inteiro fi ca r empen hado em cem 
mil contos, a·inda assim eS>ta será a. mais vantajosa de todas as operações finan-
ceira« cm que se senha arriscado o credito publi-cO.>> (146). 

( 145) Relatori.o elo Jlinisterio elos Negocios elo foiperio 1889 - pag. 13. 
(14•6) RuY BARBOSA - Reforma elo ensinct v1·imari.o, pag;. 4 2 -4 3. 
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"'1ão seria, logo, es a voz eloquente que houvera de impugnar os -acrificios 
porvC<Jtura ex•gidos pela cau•a do ensino popular. 

Ora não se achava desacompanhado n-0 Governo esse ardoro;;o apostolo da 
cu.Jtura nacional. Poucos mezes deP'Ois de ~nstituida a 'Republica, passaYa da Secre-
taria dH 1Gucr ra para .a 1pasta .cspcoial da In.strucçã.o (<O 1)1inistro cujc\ posição 
no m ovimento revolucionario, de que elle fôra a alma, lhe assegurava, entre os 
seus collcga.s, uma ascendencia a que não podiam -deL'<ar de inclinar-s.c as opi-
n·iões divergentes» (147). E 1)ara e··-e homem de incom•trastavel prestigio, «alma 
dominada pela mais robusta vocação do bem, impregnada em uma devoção reli-
giosa ao melhoramen to da especie e á grandeza da Patria, a reconstituição do 
ensino nacional era uma questão de honra, de elementar dever para o GO\'Crno 
Provisorio. >> ( 14 8). 

!Poderia, pois, o !Brazil ter logrado a . ventura de encomtrar o regenerador 
de sua instc.ucção commum naQuelle de seus fi~·hos que, havendo organizado 
e dirigido um movim ento militar triumphante, derri·bado um throno e reunido 
assim, cm uas mãos uma f<>rmi.a.avel somma d e poder, déra, no emtanto, o nobre 
exemplo de pro-clamar a supremacia do sentimento e da razão sobre a força, 
oCfercccndo ao seu t mpo o ed ificante .cspectaculo de, cm uma quadra r eV'OlU -
ciomaria, appellnr para a cultura das novas geraçõe•, corno 8 melhor e a mais 
soll<la d•as garan~ias do futuro de paz e de ordem, em que se resumiam os anhelos 
de seu excelso patriotismo. 

Ta·lvez nenhu ma outra mis•ão, melhor do que essa, quadrasse a quem nunca 
dominára sinão pela moralidade c pelo aber, e no Go,rerno da Republica, que 
in st ituira, ccencar.ou sempre o cargo -de !Ministro com o desa.ssomhro e a i5enção 
de um patpiota sacrificado ao dever» ( 14 9). 

IMas contados estavam, por inf\elicidade nossa, os dias de vida de BEN.TAllUN 
CONSTANT. •Apczar disso, entretanto, os seus derrad.eiros rnezes, até qu8si o alento 
final, inteira mente s e consumiram na realização, dos projectos d!dactico que 
haviam s·ido o anho de toda a sua e.'<istencia. Assim que, reformou a Escola Poly-
technica (15'0), a Escola de !Minas (151), as Faculdades de Di.relto (152), as de 
Medicina ( 153), a Escola de CBellas Artes (1-54), o Conserva to rio de Musica (1·55). 
o Instituto dos Cegos (156) e a Escola N'Ormal (157); creou além dis -o, e regu-
lamentou o Pedagogium (158). <lestinado ·a servir de centr.o iffi1)ulsor das reror-
m as e m elhoramentos <l e que n~cessitava a il1strucção do paiz, e expediu o nO'tavel 
decreto n. 981, de 8 de novembro de 1890, que reorganizava o ensino primario e 
secundario do Dist1'icto .Federal. segurao, quatorze aras depoi5 pelo Que da,·a regu_ 
lamento a'O Gyrnnasio Nacional (16 9). 

E' facil, 1)0i>, fazer idéa dos ·beneficios que poderiamos auferir, si, ma•is 
tarde, em dias m enos tormentos·os que os .primeiros da R epublica, o talento, o 
aber, a extraord inaria capacidade de tra.balho & benemel'ito pat1•iota se appl!-

(147) RuY BARBOSA - R eUito1'io do 1l'ffaistro ela Fa.zenda <lo Gov&rno Pro-
·vcsorio - Janeiro ele 1891, ~Jag. 17. 

(148) Icl., pag. 17 . 
(149) Ld., pag. 17. 
( 150) Decreto n. 1. 0713, de 22 de no,,embro de 1890. 
(1'51) Decreto n. 1. 258, de 1!> de janeiro de 1891. 
(1'52) iDecreto n. 1. 23·2 IH, -de 2 de janeiro de 1891. 
1153) Decreto n. 1. •270, de 10 de janeiro d~ 1891. 
(154) Decreto n. 9&3, de 8 de novembro de 1890. 
(155) D eem to n. 9 3-1, de 24 de ou tubro de 189 O. 
(1'56) Dec1·eto n. 408, de 17 de maio de 1890. 
(157) Decreto n. 407, de 17 de maio de 1890. 
(158) n ecr tos n. 667, de 16 <l agosto, e n . 980, d.e 8 de novembro de 1890. 
(159) Decreto n . 1. 075, d•e 2'2 de novembro de 1890. Além dos actos indica-

dos, é <k citar-se o decreto n. 1. 232 G, de 2 de janeiro de 1891. que creou um 
c onselho Superior de Ensino na Capital Federal. 
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cassem resolutamente á magnanlma tarefa de assentar por todl). a no>sa •Federação 
as bases dessa obra, cujo coroamento, antecipando-se ao futuro, eJ.:e intentara 
de"incar . 

.:-.!ão o qujz o destino, ainda mal! lVIas, si as reformas empreh endidas por 
BEN.rAMJN ICONSTAN'r não ograra.m realizar ~s esperanças delle, retalhadas e 
&Sphacelaidas que foram, Jogo apôs a sua m'<ll-"te, sem siquer poderem passar pela 
prova de uma experienoia leal, do conjunto de seus esforços frustrado>, d·e suas 
tentatoivas infelizes, de suas do!'orosas deeepçõe~, fi'que-nos. ao menos, uma lição, 
que bem merece ser approveitada : a de que, em mate1•ia de ensino o que ha a faz.er, 
de mais essencial , de mais u rgente, é começar pelo 1irincipio, é extender á generali-
dade <los filhos de ta terra •J ben eficio das luzes que no •presente podem caber a 
todos, é ministrar-lhes a in ' trucção prima1'ia, qu<:l o futuro integrará, sem duvida, 
n as a•ttribuições maternas, mas em nossos dias, por f<>rça do es tado social, cumpre 
figure ain-0.a entre os encargo,;; mais serias dos poderes ·pub-:·icos. 

Não nos csqueç;amos d<:! que, pondo · de .parte quae. quer considerações de 
ora.em d:outrinarla, a simpl es 1lqui-dade condemnaria o d·ispendio ele -rendas '!1acio -
111aes no .preparo de doutores, quando a .massa .gorai do povo vegeta na mais completa 
ignorancia. Não S<:l trata, porem, a•penas de urna questão de justiça. P.orV<:lntu r.a 
a inda mais cl:o que a es ·a, lesam a-o interesse geral .ao paiz a preferencias d~ 
que tem sempre bencficia<lo o ensino supecrior. \Para a instrucção elementar, ao 
contrar io, é que se deve1·iam voJ.ta r, com especial idade, os cuidados officiae<'l. 
A diffusãio dessa mede muito melhor () nivel i n tc.llectuaJ <le um a nacionalida<lc elo 
que <> requinte de ·cultura a que tenha chegado um pequeno nucleo da populaç1o. 
«0 -ensino primaria é o começo de todo o sa•bcr. Os espiritos mais cultivados, -0s 
sa·bios mab eminentes tiveram de pa ·ar por Pssa poI'ta, nntes de p netrar no 
sanctuario ela scienci.a. O numero dos que vão além dos prim eiros e;ementcs da 
instrucção differe 111cnos, de um paiz a outro, ao. que a quantidade dos a-~umnos 

da %cola elementar. Nas nações atrazadas, ao passo que te> m sempre >pouca 
fraquencia os cursos primarias, ·Pôde acontecer que as escolas superiores sejaru 
muito procuradas •e nellas se façam brilhantes estud·OR. Nra ida·de média, n Univer -
sida<le de ,Paris e aJgunrns <la A!lema11ha e ela Italla fulg;ram tanto mais forte -
mente, ~J uanto em torno dellas tudo e.r" tréva::.. Al·ncla en. noss0s dias, ª' U11iver-
sida<l t'~ russas , a de Coimbra, em ,Portugal, e 'Outras, não se acham cm corrcs-
pondencia com o estado espil,itual <lo povo, nos meios onde prosperam. Para que 
ha ja real progre.0 s-0 cumpre qu.e as luzes ten•ham p'enetrado nas masRas e que , , 
numero d-as !ntelligoocias cultas vá in ce santemen te augmentando.» (160). 

Restringindo ao ensino superior elo .Distrlcto F ederal a competencia pl'ivativa 
do Cong.resso .Nacional, em materia pedagogica, a Constituição de 24 de fevercirc. 
de .1891, · não sõ não retirou aos Estados o provimento do en&ino primaria que 
ás Províncias QUtorgara o Acto Addicional, -mas- tambl>m manteve a a·utoridade 
<'lelle•, rem ·concorrcncia com a run lão, no tocante ao ensino sec'undari·o. Extendeu 
-Outro im essa au•torida·de ao mais elevado dos tres gráas em que o espil,ito clas-
sico dividira o campo da ·educação inte~lectua!. •E' o que i•ndubitavelmentc resulta 
do .conf.J·onto dos arts. 24. n. 30. 35, ns. 3 e 4, e 65. n. 2 da 11oesa J ~ i fun-damental. 

D_ess'arte ,foi á Uniãio tirada ·a superint€nc1encia do ensino primaria na cir -
cumscripção que é séde do .Gover'!lo iFederaJ, encargo este que, em vii,tude do 
disp-osto n-o nrt. -58, lettra f da lei n. 85, de 20 de setembro de 1892, passou a ser 
1lXercid.a p<e.los poderes locaes. 

Aos Estados, pois, juntamente com as municipa·Jid n.des, ficou toçl a a respon •. 
sa·bilidade do cultivo espiritual da infancia. E não tardou qu.~, em muJ.tos dellilS, 

(160) IMAURICE BLOCK - L'Ei&rope pdlitique et soaia l e, pag. 183. 
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o ex-crc ic io da prerogativa, como ::::. uccedera nas Provinc=as, 11m seguida no _ .. \ cto 
Addiciona.i, se extrem a~se em verdadeiro p ru rido reformista, pela multiplicação 
de lei , que in vocava,m para logo r es tabelecer , creav·am para em breve elim inar, 
r ec reava m .pa ra depois r eeliminar, •fazendo e d esfaze'Tido soffregail1 ~nte, subs ti-
tuindo amiud e, por simples amor á novidade, o que afuda não soffrera, como con-
vin ha, a prova do tempo e da experiencia. 

o exame, ainda que summa rio, dessas vicissitudes do en ino estadual, rlecor-
r entes da plcthora de m ed ldas legis.latiV'as e govern amentaes, de que elle ha s ido 
objecto, devem entrar , cern o co.m plemcnto necess;i rio da tnve;:;tioação acerca da 
vida provincia,1 das n oss·as ilnstitu•ições e. cola res em trabalho QU<" proi<>rta, para 
futu ro remOoto, a Director ia de Esta tistlca. 

~"ão é este o seu Jogar. Visto o dest'no da prc ente cxpo$ição, o que po r 
agora caberia aqui fôra, sem d u v·'.cla, a analyse indirccta daqucllas vici' 1S ituc1es, 
apreciaida.s nos seus 'Cffeitos . ;Mas essa docum entação j á foi e m parte 1H·oc1uzida 
neste prefacio, o -'m.ples tr.asladarnento de jui'zos insuspeHO!; so.bre o es tad·o de 
geral incultura, que infeli z.mente é o do nosso pa•iz. Além disso, dentro cm pouco, 
outros pareceres devem se r cita,d.os, todos accó rdes naquella conclusão .. E a mesma 
verdaide rcsu.: tará das p ro vas numcricas, contidas neste volume e nos subscqu·en-
tes, da obra cuia pubP cação -co m elle se inicia. 

1Mas tambem e ha de ver que m~m por por toda a parte é d esalen tador o 
espec taculo do ensino, pois, s i pontos ha em que a i·nstrucção esteja estacionaria, 
ou soffra alternativas a.e melhora e d·escenso, ta.mbem não falta onde ella se apre -
sente em progresso firme, continuo, an imll!do r. Si os numeras vã.o mo,trar q ue 
algu ns Es tados pouco ·teeim feito de veramen te dficaz pela edu cação publica., 
victima predi-'cct a cl·e suas economias em momentos de apuro financei ro, elles 
evidenciarão, igualmente, que, em cO!ntraete com e ses Estados, outros teem fei to 
bas t ante, t cem [eito muito, proporcionalm ente aos m eios de que di&põem. 

Ver- se- ha ainda como € inf.i mo em quasi toda a pa rte. o concurso elas muni-
cipalklades para a obra didact>ica, a.liás tão visceralmentc con nexa com os maiis 
profundos tnteresses dellas. N as ta.mbem s erá força r econh ece r que não ha cootar 
po•saim os E.<tado' . com os seus a-ctuaes recursos, ain·da quando effica1zmente 
auxilia dos pelos muni cip'os, onanter o apparel hamento preciso .para a distribuição 
do ensino ·inicial a todos os s·eus fil•hos c•a recidos desse bcll'efi cio. 

A es te p ro posito , com muita razão rliz'a, em parecer datado de ·20 d e ab ril 
de 1907, o oon ultor g.eral da Re publica, DR. ARARJPE J UNIOR : «Raro será o 
Estado, no Brazil, que po.osa fazer fa .ce ao custeio. d-e escolas na proporção das 
necessicla:drs elo ensino, se m a ruina total elos seus orçamen tos, porque ·esse ser-
v'ço, hostilizado pela d-ifficuldaclc de f req uencia. pelos embaraços .ele circulação, 
não encontrA., s i não em pa rcelJa qu.a.~ i ik11 pe rceptivel, o apoio a o !Que se chama 
inic\ati\na individual. )) (J 16 l) ,1 

Da pr ova nurn e1·ica .oc con'Cl ui l'á, pois, que a caba.! s olução elo problema peda-
gog'co , oot1'~ nó,, clcpcncle, preliminarmente, .de serem sa tis fei ta s as seguintes 
condições : q ue os Esta dos convenham em elevar ao maxi mo passivei >as seus dis-
pendios com c0 se. serviço. qu e os muni cipios lhe p r stcm a 'l"lle H atten{;ão que 
até ho je cm regra, lhe não deram; que se or·iente n es·te s ent'do a liberal.idade 
particular; r, e1m fi m que a União se e mpcnl1e tairnbe.m, em g ran Jc escala, n es ta 
obra de intere.~. e commum. 

N s prim f' iro~ h'e-s 111~ tros ·:1 e nos~a vida r('l·pub'i-cn'1a, absortas. co mo and aram, 
noutras cousa 0 , as attcncõ 0 s das c lasses a.trigen tes não foi es te assum pto ob jecto 
da ~oliciturl e q u e ·mercc.ia. As lutas c iv.'s. a restauracão do credi to publico com-
prorn ettido, a politica 1d·Cs e mnrehendimentos mater ia cs desviaram, srncces.< i.va -
m entr, da causa. elo e nsin,a naci01na1, os cuidados dos orgãos i.u aü altos d·a aclmi-

( 161) ARARTPE J U1''TOR - Pareceres, vol. II, pag. 484 . 
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nistração. <Não tardou, porém, que o futuro se impuzesse aos desvelos do presente. 
Ha mais de dez annos, no !Congresso .Nacional, começou a er preconizada 

a interferencia da Uniã;o na Juta co•ntra o analphabetLsmo E .pôde-se dizer que 
.a ·id·êa não tem tido o·ppositorcs, limitando-se os dissentimentos, a•tê hoje mani-
festados á simi>:es questão da fórma que deva revestir aquella interferencia, 
Enwndem uns que ao poder central é licito, não apenas su·bV'encionar e auxiliar, 
com.o ainda estabelecer e man•ter directamente· institutos d·e educação preliminar, 
ex-vi do •d•isposto no art. 3•5, n. 2, da Constituição, que dá ao 1Cong1·esso compe-
tencia para animar no paiz o desenvolvim~nto das 1'ettras, artes e sciencias. Alle-
g a[]Jdo a improcedencia dessa hermeneutica, outros preco1üzam varias fórmas de 
a uxilio ind<irecto á instrucção primaria - entre essas a avocatura das e colas 
normaes e secundarias dos Estados, so·b a clausula de app!icarem estes ao cns; no 
rufüm~ntar o: recursos orça mentarias que de.ss'arte se tornem dis11oniveis. 
A outros, emfim, parece que a melhor maneira de con tribuir a União para o le\"lln-
tame<1to da cultura inicial seria a de, m ediante accordos com os governos dos 
Esta·dos, chamar n si parte d:os dispendios com que nos orçamentos delles figuram 
os serviços dessa especie. 

A primeira interpretação. que inspirou o <projecto do SR. °MONTEIRO DE 
SouzA, apre cntado á 1Camara em 1914, e tambem a preferida pelo Sn. OCTAVIO 
;\llANGABElRA, como se vê do seu dis·curso de 8 de julho de 1912, e p·eJo SR. JOSÉ 
BONIFAClO, conforme resu lta d e va.1,ias manif·es,taçõe:s s ua s 1 norn eada.mcntc do 
parecer de 7 daqu·eJ.:e Jllez e anno. A' segunda directi,iz, suggerida pelo SR. MIGUEL 
CALMON, ci ngiu-se o pro.jecto por elle formulndo em 15 d a outubro, tnmi:}em de 
191•2. A' t erceira corrente, em.fim, obedece o projecto de 22 de junho, aind·a de 
1912, do R. AUGUSTO DE iLIMA. 

E' ·sa ultima a que mais se tem av.olumado, talvez pela maior facilidade, 
que offerece, de effectivar o concurso da União para a obra do ensino pu·blico. 
E' is to, provavelmente, o qu explica o facto de prestarem o seu apoio a medida 
de.ssa ordem pessoas que decla ra.aamente se fi·:iam a outra orientnção doutri-
naria. 

Parece que, no Parlaancm·to, a idêa dos accôrd-0s alludidos se originou do 
proj ecto apresentado á Camara d.os Deputados, na sessão de 6 de outu.bro d e 1904, 
pelo SR. PAssos DE MIRANDA FILHO; o qual au·torizava o Go,,erno Federal, <mos 
termos do nrt. 65 § 1° da .Cons tituição, a entender-se com os governos dos Esta-
do~, afim de obter dc lles .a nomeação de ,delegados seus, com plenos poderes para 
accordarem, juntamente com o <Governo da União, sobre o melhor m·e.io d e orga-
nizare~u e systen1atiznrc-m o ensino publico brazi.~ eiro, notadam ente o primaria 
e o teclmico e profiss!ona.J elementar» (162) . 

Dous anno depois, em em enda ao orçamento do Inter.ior, propunh.a o SR. BAR-
BúSA LIMA que o Governo fica~se ·habilitado a subvencionar com a quantia de 
200 :0·00$ cem escolas pr imarias, destinadas ao ensinio da li11gua nacional nas 
zo11as coloniacs dos Estados do Paraná, de San·ta Catharina e do IRio Grande 
do ui. de a ccôrdo c oan os rcs:pectivos gO\'ernos; e -0 SR. \JOSÉ B ON IFACTO., tamb :n 
em \:rn enda orç:nmentaria, suggeria., quanto ao ensino elementar, medida analoga 
á éo11ti<la no art. 1° do J>r.oj ecto apres entado pelo SR. PAssos DT!l MIRANDA (163). 

•Dando parecer sobre as duas emendas, offerec!a, por sua vez, a ieommis ão 
de Finanças uma sub-emenda, de cuja approvação resultou ser in o:uida. na lei 
n. l.Bi7, d e 30 de dezembro el e 1906 (art. 7°), a autorização ao Governo. Federal 
para, mediante accôrdo. com os governos estaduaes, conceder o auxilio annual 
de 2ií o/o das des·pezas que fizessem com vencimentos de professores incumbidos 

(162) Diario <lo Congresso Naaionai de 7 de outubro d e 190'4, pa.g. 2. 471. 
col. 2" 

(163) Cf. PARECER DO SR. Josll: BONJFACJO, ele 7 de ju lho de 1912 (Dia1,·o ªº 
Congres o Nacionai de 19 de julho de 1912, pag. 1.258, col. 2•). 
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ue ruin'strar instrucção primaria, l<iga e gratuita, áquelles Estados em cujos 
orçamentos es a verba figura~ e em, pelo menos, 10 <Jo da receita. Demais, em 
virtude <lo <l·ispo to no art. 8°, dettra e .. ela ref~rid•t Je', era tambem permittldo 
ao Presidente ela fficpubl.ica a justar cnm .os mc~mos governos os meio de serem 
instituídas escolas profissionacs e elementares, arbindo para isso o necessar}o 
credito até a importancia ele quinhentos contos <le réis . 

.No a.nno .;cguintc, cm expos1çao apresentada ao rresi<lente DR. .-\l'FONSQ 
PEJNNA e por este tran mitti<la á Camara dos !Deputados (164), o '.Ministro da 
.Justiça e :-.Jcgocios Intcriore,, DR. "' uaus~ TAVARES DE LYRA, affironnnclo a 
crença de não e·tar a 1União impedida Jc manter csco·!as primarias, sob a. clau -
u!a, quando muoito, ele se subo1•d inar aos rpgimcn,;; ;:>staduaes estabelecidos para 

cs jnsflitutos li\•rcs, diz;a ·parecer-Ih<.\ e:omtudn. ·ufficiente, no mnn1\'nlo. iur os 
poderes federa s p.rocurass<m est imular e robustecer os e«forços dos E '•ta.dos, 
t:ntranJo em accôrdo com elle·, ·i as,im o ntende'sem, consoante a doutrina. já 
consigna<Ia na :ci n. l . 1617 . 

Ao v.:r elo Governo, pois, pod ~ ria 11 União j mpulsion ar o cle,;;ell\'Olvimento 
elo en ino elementar: p.:)!· accôrelo com os E<taelo.s. mediante as hases que fossem 
combinada.•; subvencionando· temporariam'l'nte aulas mantida>< por ,particulares, 
.assóciacões ou n1unicipa·:idaid(.'S; forn~ccndo t11obil ia, livros ou oubtos HUxilios 
àc terminaóus cm le i ; instituindo e custeando mus us e b ibliothecas escolares; 
.abrindo escola· nas co1onias civis e miiitares e nos territor1os federac:o;. 

Entre as base elos accôrdos a estabclec r, para que os cofres geraes assu -
1nissem a responsabilidade do funccionnmcnto <lc institutos de educação primaria, 
cumpriria Inc luir: a id'o ncidadc t chnica e moral elo pro(c,sor; a HU>encin ·le 
escola no mesmo Jogar, ou, no caso ele have r ou tras, a condição de . er superior 
.a 1. 000 habitante. 0 nucleo a que cle,·esse serv ir o estabe'ecimento ubveniconaclo; 
ter este a frequencia :média annual de 2·5 alumno5, pe:o menns; er leigo e gra-
tuito o en. ino; estarem o.:; progra.mmas de ·harmonia con1 o .. officiaes; ficarem 
su jei tas as esco;as. e-mquanto subvencionadas, á fiscalização elo Governo FeJeraI. 

Além de, as clausu las, ·e tipular-se-hlam a de ter o Governo o direi•to de 
• u ·pcnder a. s ubvenção, tanto que cleixa•se .de ser cumprido qualquer do pontos 
.ajustados, e a <le se obrigar o ernrio estadua.l a manter a escola subvencionada 
pe!a União, uma vez ext-incto o auxilio a. que se compromettera por certo numero 
de anno (165). 

«Tomando conhecimento ela 1Mensagcm do Governo, a Commissão ele Instrucção 
"l'ublica ela Camara, apôs demorado estudo, apresentou um projecto de lei, que, 
submctti<l.o, mais tarde, â. d ';;cu são, d u cn~ejo a brilhante dcb.ate (1661. AccPito. 
com algumas emenda s, foi esse pro,jecto renncttido ao Scnaelo cm junho de 1908. 
"Re:atado, eis m ezes depoi , pela Commi são ele Instrucção Publica, nunca, entre-
tanto, chegou a ser co:nvcrtido em lei (167) . 

N as a idéas que elle consignava poelinm consielerar-se vencedoras. Reno -
vam -se, com effcito, no projerto ele reforma organizado por inicia tiva do DR. Es-
1\IERALDINO B,1 rnF.JRA. quando :líini tro do Interior, (168) e logram ser cansa-

(164) Em _rensngem clntada de 2•2 cl' junho de 1907 (Diario iCo Congres.so 
_'acional dp 2õ dP junro ilP 1917 . ·pag. ·522). 

(165) Diario rio Cl<>n[fre.sso Nacioiwl, de 29 de junho de 1907 . pag. '607, col. l4. 
(166) Re~atorio 'Clo Min1Merio ela J1istiçn e Negocio.• I nW3>'i.ores -190,8 

.-o·. 1, PAI<. XXIT. 
(167) PR1M1T1vo IMOACYR O ens·•io 1n1blica ?Vo Congre.s.so Nacional 

apuel Jo1~ial ílo Cqm 111e.rcio. de 14 de julho de 191-5. 
(16 ) Reforma rio C?IRino Projccto oi·gani'!:Oclo vel a Commissc7o ?Wt11lC0<1a 

<J ]Jre.qi<lirLa 1Jelo DR. ES1'IERAT.D!NO ÜLYMPIO DE RRES BANDEIRA, 1lf1iflli·•tro ela. 
,1,, .. uçci o Nor1oc ios fln t rri.ore .. . P const'tuiela pelos ·Dns. Lurz DA 1CU.NHA FE1J6 
JUNIOR, IJ-OÃO BAPTTSTA ÜRTIZ MONTEIRO, J os·J!J CANDlDO DE AT;BUQUIDl1QUE MELLO 
-:11ATTOS, Josl!J °BERNARDJNO PARA""HQS DA TLVA. PAULO TAVARES, !LEONCICI DE 
CARVAIJHO, CONDE DE AFFONSO CELSO e ALFREDO Go1'IES, pags. 3- 4. 
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gradas no orçamento da dc~pcza para 1911 (169), med iante repetição do di~po 
sitivo da lei n. 1.61 7, e tambem no orçamento para 1912 (170), por proposta dos 
SRS. Jos.G: BONIFACJO e AFFQNSO <COSTA (171). 

::-Ião ap rovei tou 0 Governo a faculdade que lhe fôra conferida; mas nas lides. 
parlamentares daque!le anno resurte a a.<piração que determinara a propo~itura 
da m edida mallograda. E-<tabelcce n ovamente o apoio da Un '. ão á obra do ensino 
popular o projecto ,:! o S·r. AUGUSTO DE !LIMA, que autoriza o G overno IF dera l 
a, me<l.iante appcllo dos governos dos Estados, prestar a e>tes um auxi."io ,;qui-
valente a 20 o/o dos respec ti vos di~pendoios com as escolas primaria' (17 2) . Estu -. 
dando e~sc proj cto, como R elato r da •Commii;. ão d•e In:·trucção Publica, alvitra 
o Sn. J os:i;i BoNlFAc10 que o aux ilio seja na razão da qual"ta parte dos gastos 
co m 0 profe;;so rado <:?lemcntar, feitos pelos E<tadoo que nis.'o empreguem, ao menos 
10 % ide uas rece'otas (173): e " •Commls. ão de Fina.nças declara (174) que não-
rccusarâ. o seu YO to a quac;'quer dcspezas proficua e n ecessarias para o deri·a -
mamento das pri meiras lettnt~ no pa iz inteiro. Pede, porém , q ue o projecto em 
estudo 'cja pré"1iamcntc subm<'tti ·o â. •Cornm's<ão ·Le,gislati\·a do Ens ino Popular. 

E"'qª · que fôra constHu'da ,, m virtude de Propo ta do SR. ÜCTAVJO 'MANGA-
BEJJ!A, cm S{'SSào de 8 de ju lho (175), apresentara, em 5 de agosto, •pelo orgão 
de seu pre.> id ente, o programma d e seus trabalhos ( 176), no qual era, eem rese r-
,·ns, proclamado o direito de ingcrencia da União, s ob varias fórmas, no provi -
m ento ~o ensino pr'mario. 

Obedecendo a outra cor rente, collima, todavia, o mesmo obiectivo o projec to· 
de lei de 15 de outubro. nin 'a de 1 912, 110 qual o SR. !MIGUEL ·CALMON, compen-
diando as id ~as cxpootas no sou d 'scurso de 17 d e setembro prccedoote <177), 
consigna, entr outras mcd·i.dae, a. c reação de uma Escola Normal Superior füt 
Capltal .Fcdcra.1. a de escola< nor.ma'es r egionae aqui e nos 'Estados, tc nd como 
nnncxo' todos 'os institl'tos ncc~ a rios li. pra tica _ lec.tiva; o estabelecimento . e 
museus pedagogicos e bibliothcca" popula re;;; a formação de um fund especial 
para o cus teio dos sen ':ços crea dos e, emfim, a organização de uma junta de ti-
nada a animar as lettras, a. artes e as .<;Ciencias (178). 

A prova ~fo que não fôra '<'Str ril toda essa campanha em p rol da in ter fe ren cia 
fc:lera l '!1o;; EMados, em mater ia de educação ·pop ular, <:?ncootra - ee nos seguintes 
dispoelti,·os da lei orçamen-taria n. 2. 738, d e 4 de janei.ro d e 1913: 

Art. 13. Fica o Governo autorizado: 
o) a promO\'er e animai· a. dHfusão .do ensino primario, pod endo para essc 

l'im fu.ndar escolas nos tcr ritoPios fcderaes e entender- e com 'Os governos dos 
Estados, ajustando os meios d e crear e ma11ter esco!as nos districtos e poV'Oações 
onde não existam, ou em qu e s'dam ins ufricicntes; s ubvencionar as esco las fun-

(169) Lei n. 2 . 356, de 31 de dezembro de 1910, a~t. 49 . 
(170) Lei n. 2 . 544, d e 4 de ja.nciro de 1912, art. 3'9, lettra b. 
(171) C1' . . Pnrect'r do Sa. JOSÉ BONIFAcro. de 7 de j ul ho de 1912 (Diario elo 

Congrc .. so Nacional, de 19 ie julh<J de 1912, 1pag. 1.259, col. 1•). 
(171) /Projccto aprr.,c-ntndo em sessão de 22 de junho de 1912 (D•i,ario <lo 

Cong,·e.•.<o Nacional, d e 2~ de junho d e 1912. pag. 916. col. col. 1•). 
(173) Parec'er d e 7 de julho de 1912 (Diario do Congresso Nacional, de 

19 de julho de 1912, pag. 1.260. col. 1•). 
(174) 'Parccn de 11 •l seteJnbro de 1912, sendo iRe:ator o SR. FELIX 

PACHECO (J<irnal cro Comme1·cio. do 12 dr setembro d'e 1912, pag. 3). 
(17'5) D 1'ario cl.o Crnt{J'l·r.•_.o No{lcicm,a/, d e 9 de julho de 1912, pag. 1.107, 

col. l• . 
(176) Datado de 1 de ago,to (Jornal elo Commercio, de 6 de agos to de 1912 , 

pags. 3-4) . 
(177) ::UIGUEL CALMON - O "''·•ino c<imo factor ele prog1·esso i11<lnstrial ~ 

apud Frrctos Economico.•. png-s. 29·3-314 . 
(178) Id., pag~. 427-4 31. 
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da.das ·pelas municipa.!idades, associações, e particulares, expedindo o neces sario 
r egulamen·to, fixand o as bases c-'·as cond içõ'es conveniootes e abrindo o ·necessar-io 
cred ito. 

e ). abrindo o preci - o credito a auxil iar os Estados com a subvenção a nnual 
de 20· % do que despen.derem com o ensino primario, leigo e gratuito. Essa su·b-
venção s erá elevada a 25 %, desde q ue a im}Yortaneia despe!l'dida vor cada E s ta·do 
corresponda a 10· %, pelo meoos, d e sua receita. 

'_-\ subvenção de que se trata será conccd üda aos 1Estailos que a --o llcitarem 
e que assim se -Obrigarão a prestar ao 'Govenno da União as informações •que forem 
por este julgadas n ecessarias . 

d) a a ux ilia r , até a quantia de 1 00$ rnens;i.es, as assoc iações estrangeiras ou 
nacionacs q ue se destinarem a m in is t ra r ia irns trucção elemen tar, não poden do ex-
ceder de 120 :000 $ a verba .aestina<'la a este auxilio. 

«'Pa ra receber a subvenção allmlida, é necessario provar-se a. com petencia 
real elo professor .no conhecimento d a .!ingua vernacula ·e que as lições de t-0das as 
dischplinas, incllusive O •ens ino •Obr igatorio d =- geographia ·e historia d o íBrazil e in-
stru cção civica naicio:nial 1 sejaim igualJn en te nünist1,ad.as, no n1esmo i.do,ma nacio-
n al , no cm tanto coon a faouh:J.ad.c d.e lecc iomar qufllesq u•er línguas estrangeiras». 

·- a sessão legislativa de 191 3. discuti-ndo ·O orçamento do Ministerio do I n-
terior, voltou o .Sr. 'José iBonilfacio a consLderar o problema da intervenção dos 
pod·eres publicas na:ciona es no ·p t·ovimento d·o ens ino prenimhrnr. D isse, ode fac to, o 
n~presentante do Estado de ·Minas em disc·urS-O pro·fori<l-0 na tOamara dos Dqrn -
tados em 29 de S.etell]b r•O : 

cól?ara um cidaidão dos altos m eritos do digno !Ministr·o, em cu ja ra.pacidade 
depositam-0s justas esperanças, a attitud e de indifferentismo deant? c1e taes asswm -
ptos impressiona e contrista. IB'aço um co•nfian te a.ppello a .S. Ex. : si, pelas con-
veniendas 'Políticas. ·não pôde d·errocar a nefasta reforma de 1911, fazend.o pre-
valecer as suas opiniões, a r raigadas em seu brilhante espí rito pela experiencia e 
tirocíni o ·do •lente da 'Faculda·de d e S . fPaulo. ao ~n.enos, usando de autorizações con -
cedid as pelo !Congr esso !Nacional, impulsione a dif.fusão d·o ensino elementar, m1-
ciando p rovidencias para o combate .ener.g ico ao an•al;ph abetismo, ,contra o qual 
clamam. todos os dias, QS orgãos mais aut-O rizados da o•p.inião publica . 

ccA'hi está, no a rt. 13 !lettra b ela l ~i orçamentaria vigente, o ponto i nicial 
para essa gloriosa caíupan ha , em que dev.e o nobre :vlinistro se em pen har. Não 
haverá se rviÇo m.a is util ao paiz, e nen hum outro ref.l ~ct.irá de modo tão efficaz 
sobre os nossos cost um es politkos, influindo para que ha]a vcrdadeir.a d·emocraci-a, 
lla-bHitand-0 o •povo ·com os conhecimen tos 1nec sarioo a melhor e mais consciente-
mente interv.ir na organi"Zação d'O Gaverno e na defesa elos seus direitos . 

ccillm 80 % calcula-se a perc~ntagem el os anal1phabetos e, apezar cl.o in teresse 
el e alguns Estados p elo p roblema da instrucção primaria, o IB.razil ficará a inda, 
p9r 1nuito te1npo, nessa tdste cond içã.o, ~ i os poderes nacio0 na es não se d ispuzerefl1 
a enfrentar r<>solutamente essa ques tã{) v ital ·para o r egím en» (179) . 

No an no segui nte, emf.im, o 1Sr. Monteiro ele Souza, no proiecto que offereceu 
ao exa1me ela •Camara d·QS lDeputaelos em s ~ssão de 5 de Junho. aproveitando a 
anaior parte das idéas coniSign adas no pr·ojecto 1Caln1on: suggeriu outras , que 1rni-
ra vca m pr in ci·palmente o estabelC'rimento el e uma íRepartição 'G ?r al de Ensino Pu-
blioo e Ed ucação Na;cional. e o ae externatos mo delo de ensino primario. para cada 
sexo, n·as •cap.ita·es e dda•d,es mais po,pulosms üos E. tados, c om ou •>em o concurso 
pecun.ia rio clelles (180) . 

E.s..•e .project<J foi apresentado quamclo já hem sc>mb ri·o.s se des.en hava m. a inda 
aos olha res m enos · pessim istas, os horizo·ntes do nosso futuro •financeiro; mas na 
escolha r.la occn•dão por nada en trara o despre.zo dos grand·es 'Problemas, de ur-
gencia in eoncussa. cuio es tud o era imposto p ela ·crise imminente. cc :.\1u ito de pro-

(179) Diciri.o elo •Con.lf·resso Nac·i.oncil, ele 30 d~·.Setembro <l·e 190 3, pag . 1.472. 
(18 0) MONTEIRO DE SOUZA - Ecliicação ,Nacional., pags. 25 - 27 . 
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posito - clisse o representante amazonense - muito ele proposito escolhi este mo-
mento para trazer o prajecto de ·que se trata, que, eu ac redito, de certo modo v ae 
tocar no ,fundo as causas ou o rigen s r emotas de todas essas differcntes crises» (181), 

Era um elemento mais, convergindo a engrossar a corrente que, desde alguns 
annos antes, se vinha formando. 

Já cm 1906 dissera, com effeito, o Sr , !Barbosa ILima: «Não penso ·que o le-
gislador constituinte tivesse, siquer implicitamente, consentid,o em arrancar ao po-
der central, á União, ao 'Governo INaiciari.a .. l, a <liscreta ~ suprema super-inten·dencia 
sobre o ensino. A acção ·ao orgão ce.n tral do \G-Overno 1Brazi1eiro, <l<aiquel!e Governo 
quE', nos termos da nossa Consti:tuição, pôde merecer este nome augusto - o 'Go-
verr10 IBrazileiro - bem se sente que pód ;; e deve per,feitam ente exercer-se teci-
damente, fraternalm 1'ntc, com a acção das municipalidades, emfim todas as for -
ças que porventura venhaim contribuir Pª\'ª a solução ~leste pro1blema, ·que cons-
tan tcmen te, prec;ccupa os verda·deiros estadistas,, ( 182) . 

No anno seguinte, por occasião d e ser discut ido, na Camara, o proje:· to que 
se originara da exposição <feita pelo Sr. Tavares de Lyra ao Presidente da Re.pu-
blica,. o Sr , ~anoel :Bomfim recordou idfos que cxpuzera, .e,rn Agosto de 1897, 
em um artigo cloe rev ista, .e âs quaes retornara, em 1905, no livro que resu,mia o seu 
modo de ver sobre toda>; as questões de maior i·n teresse para ·o IBrazi•l. 

?\To artigo di~sera: <<-·\.. natural reacção contra a centralização Lm.pcrial levou 
os constituintes da Republica a retirar á União toda e qualquer ing=rencia na 
organização ela instrucção •popular do 'Paiz, E' verdade que nisto .elles a.penas 
consc.rv-ara1m uma -cU~1Posição do regímen in1perial - <lesse abstruso regimen cen -
tralizaclor, que, entretanto, alienava ele si a organização da esco:a primaria, 

«Uma -;ez •CJUe essa foi considerada a melhor organização r ~publicana e a 1mais 
apropriada ás nossa•s condições, é mister preparar o paiz para que ella possa .ftmc-
ci0nar 1livrc1mcnte: sen1 o.:; riscos de um d1esin1embran1ento : \Livros, autonomos os 
Estados, cumpr~ uniformizar uns tantos serviços ele 01'el·ern 1111oral e pol.itica, E' a 
unica •m!IJJ1eira de conservar 'n tegrn, ,para o .futuro, este grande paiz, ond e os in -
teresses niateriacs variam tanto de z-0na para z·ona . 

«E' forçoso crear ,fortes correntes internas de s ?ntim entos e de id·éas, que li-
guem os •nossos d"5tinos; e a base de tudo é a escola primaria. O ITmperio não 
o fez e por isso no.s legou o IBrazil que hOj<! te.mos, atrazad.o, se:m comprehensão 
dos seus •eles ti nos, sem vonta<les e sem ent11iusiasmos, >Si não sentimos mais forte 
a necessielacle ele remed ia r tamanho mal, é porque a tu<lo mos Jca-bituamos , .. 

«Que nos resta fazer, si nos queremos conservar como uma nacionalidade uni -
ca ?, , , Crear, o mais cedo possível, um esp ir.ito publico; levar a todos o,; anim-Os 
o sentin1cnto de unia '})atria uni C" a; afl nar 1 de um a outro ext1-.em·o elo paiz. '() amor 
do Brazil comn1un1. E o que está natural1mente inidicaclo para isto, como -0 m·ais 
conform e â nossa situação s.pecial, á nossa divisãc; politica e á nossa ·crise so.._ 
cial, 'é aescnvolv ~r, ·unificando e naicj-0na;Iizand·o, a. escola primaria - ques tão 
urgentíssima para a Republlca ·e para a Patria. , . 

«Tod os os governos das nações, cu,jas conclições politicas mais se approxi-
mam da....;; no!'=.sas .interv•eN11 na orgnnização 111oral e })Olitica d;:i escola prin1aria e 
cont ribuem larga1ment ? vara a instnicção ·popular, .. O que não conheço ê pa iz 
onde 'º governo central se aespreoccu-p e, tão abs·olutamente, da instrucção prima-
ria con10 entre nós; não sabenidq si o povo aprende ne1n si ha escolas, n em o que 
nellas se ensina; não concorrendo com •u.m ceitil para a instrucção <lo povo; igno-
rando, por inte iro. tudo o que a rsto se refere . 

. ct 1Cr ~i o que não ha um braz.ileiro 1 com responsabilidades no a'Ctual regimen e 

(181) Id., pag, 3. 
(182) Cit . no par.ecer do Sr. JOSÉ 'BONIFACJO, de 7 ele JuH10 de 1912, Diario 

elo Gong1•esso Naai.oncil, d-e 19 ele Julho d,e 1912, pag. 1. 2õ7, cal. 23) . 
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consc iente elessas rc ponsabil ielaelcs, que enelosse e l-0uve um tal estaelo ele cousas. 
'l'aelos recon.hecerã-0 que é r,:i reciso traz·er um remeelio a isto e quanto antes» (183 ) . 

Na o·bra alluel iela, .A .A?Jie,.ica Lati.na, '!JUblicaela oito annos el•eJ.JOis, encontram -
lle as segu intes palav1:& · : «E' egpant-0so, é monstruoso, que em um paiz novo, onele 
toela a eelucação .intellectua l está por .fazer, ond.e a m·assa ,popular € ignorantissim a, 
o~ncle não ha inst rucção ind ustriai! nem techni-ca, onde o proprio meio e todos os 
seus r ecursos naturaes não estão estu cl aelos - ·é monst r uoso que em Üm tal paiz, 
para •Um orçamento de tresentos mil co•ntos. reservem -se setenta· e tres 
uJi!l contos ,para a .força pu l>lka ·e a·penas rcs múl . ., eluzentos con t os para 
tudo, tudo o que interessa á v id·a intellectual - ens ino, bibliothecas. museus, es -
co l.as ·e.>peciaes, observatorLos, etc . ~Despencle<.u -se 25 o/o dos r ec:irsos do Estado 
para dotar a ')fação el os m eios ·ele defendel - a .ae um problematico ataque estrangeiro, 
ou, ou para garantil-a, no in ter ior, contra clesorelens, proble.naticas tambem e que. 
na peior hy:pothese, tra ria m a morte de algwn as centen as ele incliviel uos, algumas 
perdas materiacs, o .clescrcd ito •do ~aiz e ·u:m embaraço liomita<lo á vida economica; 
e não se gasta nem um vintem para .f-Omen,tar a instrucção da massa popular, 
cuja ignorancia ê i ndis·cutivel e é, ao mesmo t empo, a causa pri1111e1ra dessas des-
ordens e de rnal 2S certos. fataes, mais graves ainda do •que esses males problem&-
ticos . ~.ada se tenta, naida se fa.z contl'a essa ignorancia, que torna inuteis milha-
r es de individues váli dos e .fort es •e que mata milha res e milhar=s, por desconhece-
rem os mais rudim ?n tares ·preceitos hygienicos ; i·g•norancia que faz ,perderem-se 
75 o/o elo trabalho effectuado - devido a uma proclucção archaica, rotineira, que 
cl esacred it·a ·per manentemente o paiz, apresentan clo --o con10 u111 dos mais at raza -
dos . ·Gastam-se setenta e tres nül con tos com uma d.efesa materi al do Estado; não 
se despen de um tostão no i·ntuuto de melhorar a sort~ destas populações, que nas-
cem infelizes, v ivem soffrndoras e mo n em rniserave i' ( 18 -1). 

De continuo avolumud·a, a co rrente impulsi.::ma ao n1 axhn10 t> m 1912
1 

a C2 L!D -

pan ha a favo r ela in tromis:;ão do Governo !Federal no sustento do ensino elementar. 
F:', natural mente. quando em .prol ela id<éa m a is s-e multiplica•u as man.ifcstações 
do Parlamcmto. 

Assi m no par - er de 7 de Jul ho , dizia -0 ·Sr. \JOSÉ IBoNIFACI01: «0 enSi·no pri-
maria rcc 1ama os cuida dos ela União, prec isa dos carinhos legi.s2ativos, impondo-se 
ás nossas cog.itaçõcs comQ um probl ema cu.ia s olução é de extraordinario alcanc e 
para todas as class•es e para o desenvolvime n to do IBrazi! nos multiplos ramos de 
sua activid ad.e ... . O Governo f al·ia obra meritoria, si usasr e da aiutorirnção legis-
lativa em beneficio ao ens i·no porpular. E' inclispens·avel e urgente J'azel -o . A situa-
ção em qu e elle se a cha é ·affl.ictiva .para a civilização brazileira. funesta ás 
ins tituições politicas e el ep rimente para um vaiJZ que pretend e os d'oros (le progres-
sista e culto . Ha, sem cludda, Estados eim que a questão p edagogica t em sido 
trata•da ·com relativo elesv·elo mas nern~s m e!õ\lllos aLnda o .ensino pri.mario é diffun -
dido sem a largue za conveniente. ·na escala con sicleravel que a s uri. importancia 
eckunal> (185) . 

:Menos ele t rinta d iAs depois, era o Sr . ÜCTAVIO MANGABEIRA •quem opinava, 
ao reunir-se. pe!a prin1eira vez, ·a Com1nissão L egislativa d1e Ensino: 1<dFa zer um pa _ 
r aEelo entre •a nossa e outras nações cloO mu-ndó dvinzado, no que toca á in s.trucção 
.popula'. se r ia transrporter para es tas laudas as cõres de um quadro antigo, qu·e, 
á medida que o t em po d·ecorr e, se vae tornando, ·para a nossa !Patria, mai s n egro 
e .mais depr.iJmente . .. E 1 !11ecessario reagir, cou1 a mais viva ·das n ossas energias, 
oontrn o prosegu irn ento do flagelJo que nos ·evoca o phenomeno da ma rcha da s 
·avalan ches ... 

(1&3) M. IBetMFJM - Tnst?".i/cção po7rn/.ar - apud E(li;cação e Ens ino, an -
no I , n. 2, pags. 142-1 44 . 

(184) M . !130MFTM - d A11W,.·ica Latina, pags. 21 7- 218. 
(1'85) Diario elo Cong,,.esso Nac ionctl, de 19 ele Ju·lho d·e 1912, 1Jags . 1.256, 

col. 1•, e 1. 259 , col. 2•. 
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«Haja, •crnbora, que m proclam .= que o GoYerno Federal é incompeten te para 
intervir no astiumpto, não ha como escurecer que a gr.an·de ma ioria, s inão a q uasi 
totalidade -Oas opiniões a respe ito, converge para a dou trina de qu e a noesa Ma-
gna 1Carta, si conferiu aos Estados autorização !Para prnver o s erviço do ensj.no 
elementar, não vedou á União qu e o fiz.esse ·colla·bora•ndo, s i po rventura o en•ten -
desse. parallelamente -com aquell es, em prnl da edu•cação fun damental das popula-
ções •brazileiras . . . 

«Parta mos do principio -Oe C]ue ·a solução .ae q ue se cuida, é fundamental para 
o regímen, s inão para o proprio nome e a c ivilização de nossa Patria . Cor temos a 
seu favor as v erbas que a tal se prestem nos nossos orçamentos <fe·àeraes. Suppri-
mamoo o a·dfav·el, em bc.m do imprescindível. ,Convençamo-nos . O de que se trata 
-é .ao alicerce, IFortilfiquemol-•O o;i. t<i r emos a tristeza de verifi:oo r, d ia a dia, qu·e é 
fragil o edific io da Re1mblica» (18•6) . 

Pouco mais tarde. a 11 de .Setembro, era o Sr. FE:LIX .PACHECO quem escre-
via: «Preforimos o voto conscienc ioso emittido no icongreeso ue I nstrucção J}elo 
Dr . IPAssos ·:vrrnANDA, o ex-Deputado parnense que tanto honrou a Camara. Elle 
queria que tudo s .= fizesse «medJante bases, de antemão lembradas o·u sugg·eridas, 
com a urgencia 11ece;;saria. pela iUnião aos governos ;:, ás I-egis!aturas dos Esta-
dos» . A. nnes ma União promoveria a justes ·OU .conve.nios .com os Estados, afim de 
combinarem conjunctamente nos meios J ~gitimos e .pert lnentes . . . 

« .-l !Com missão de iFi.nanças não tem que .entra-r ma anf!'lyse destes ipontos, que 
escapam á >'< Ua alçada e competen cia . ·Ella, em rigor, sõ deve manifestar-se sobre 
a parte propriamente da despeza, e a·hi não pôde haver divergencia: tu do quanto 
porventura se gastar b >'m gasto com o ensino ~nimario representará o emprego mais 
rep rodu ~ tiYo po~s ivel de ~a pi tal. .O que é "Preciso é q ue não se desperd ice dinheiro 
em ipura perda ·e o r esulta:do compense de modo seguro o sacrificio q·.ie se exige 
elo Thesouro F edcralll · ( 187) . 

Seis dias a.penas depoi s d()clarava da tribuna da 1Camara o .Sr. MIGUEL CAL-
MON : «•Acho que precisamos concentrar toda a attenção no prob:ema,, mas com 
o proposito .a.elib : rado ele respeitar .a iConstituição e de não comprometter a acção 
local. O •Congresso tem meios, dentro do noss o esta tu to fund•a mental. de encami-
nhar a solução da quellc até on-Oe d eve e pôde ser ten-ta:da entre nós (18 S) . 

1LEIBNITZ ·pred isse : Quem é dono da educação -é dono do mu ndo . Form.~ a 
União o m es tre-escola, 1quc será do na ela educação do p'.lvo ·bra~Heiro» (189). 

1Finalmente, em 5 ·de Junho ae 191 4, em •Plena crise f\.nanceira .proclamava o 
S r. MONTEIRO OE .SouzA «!Por aicaso não vemos a õn >.fficacia u os poderes p:.ibolicos 
deant '. da rotina e da indolencia com que se va e ar!'astando a nossa industrifl. 
agr ícola e pas toril, se rvida por braços fr0uxos e dirig ida por vontades atrazadas ? 
D e onde se gera a pobrez·a do paiz, dia ·ai dia açambarcaid.o por crises cada vez 
mais profundns e esgotad-oras da riqueza nacional? Que ê tudo isso, que são tan-
tos outros mãos pb enom >. nos que depau.peram a nossa .Patria?. 

1:.'-J'ão são •m ais q,uie rexpressões. estigmas ou 1sy1npt-0.m•füs de um só mal, d~ uma 
causa 'bem "Pal•pavel: ci ign.oi·mwia o an.<tilv li,a,betismo .. . 

Poucos são os h.omens de ·responsabili-daode m oral no paiz a terem duvidas so -
bre o n osso .mag.no ·e principal probJ.ema naciona\ mas hesitam deante da fo rmula 
pela -qual .a eva ser o remedio adm in istrado . Por verdadeiras 1nugas :.intl, 'POr p r in -
cipios sem cabt.:nen to out ros, continuamos de braços .cr uzados . N·en lrnma r a zão 
ele p~o po.dem invocar aquelles CJUe n ;ogam ·O •deV'er aa adm'nistração nacional se 
Lmmiscuir .nas q_uestões do ensino eI.ementar. Nos dias de ho.ie ·O u ever elem=ntar 
da administração ·publica .Jh.e impõe essa tarefa valiosa, e m vez d·e abandonai- a 

(1 86 ) Jonial do Com111.erc·io a, 6 de Agosto -Oe 19·12, pags . 3- 4. 
(187) Jornal cio Commwrci.o de 12 de Setemb110 de 191 2. pag . 3. 
(188) :.\1IGUEL CALMON - O ensi?~? como fa.ctor cie vrogr~so i nfl•iistri-ciz --' 

apud Facto s Economicos, .pag. 302. 
(189) I d., pag. 314. 
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sómente a-0 dom in io privado ou aOl3 cuidados regionae.s. lPelo menos, uma direcção 
gera l deve est a r 001b s ua acção, para estimular aiqui, supprir alli, " • finalmen te, ~O
der com ef.ficacia obter a unidad.e de aspiração que deve encaminhar a Pa tria para 
a sua política m undia·I. .. 

Não é uma élite -de sabios 1que 'foz a ,fortuna das nações, mas a grande massa 
anony ma, a massa que lavra nos campos, que trabalha nas officinas, que prO'pag-a 
a riqueza p.eLo com mer ci-0 e navegação, que e'd uca as novas ger.ações, estabel e-
cendo um nexo en tre o passado e o futuro ... 

Attinge as ra ias d e um Cl"ime mon struoso o desinteresse do assumpto por uma 
questão de •doutrina, ou •Por uma restricta Ln te1,pretação doe lei, lei que seria ab-
s u rda por esta r fóra .ao seu tem po» (190·). 

Contra ·essas ·palavi·as não se ergu eu, na ·Camara, o miniimo protesto . Vê- se 
bem por ahi que a id-éa da compet encia cons t itucional da União, -em materia de 
ensino prion a ri-0, já era - n-0 djzer do .Sr. JOSÉ 1BoNIFACIO - vencedora nos do -
minios legislativos, já -f011mára - na P'hrase elo Sr·. lFELlX PACHEC-0 - uma ~or
ren te, que seria in u til contra riar . 

Sob a fôr.ma -de :aiutorizações ao Governo !Federa l ,para prover, por m eios <lire-
ctos ou indi rect-0s. o s·ustento de escolas elementares , fõra aquelle principio con-
sagrado nos dispositivos -O·as íle is orça mentaria s para 19 07, 1 911, 1 91 2 -e 1913; 
e, si deixou ·de ·figurar na do anno immediato a este u ltimo, foi provavelmente, por-
que a solução systematica d-0 pro'b lema, ao qual a medid•a se destiná ra a atten-
der provisoriamente, havia si'do confiada, pela Ca:marn. {los 1Deputa·dos, ao estud-o 
de uma comulissão especial, que a inda não ultirnára as s uas invesÜgações . 

Bem conhecidas são as cau s as qu e mais t a rde trouxer.am o esmorecimento da 
campanha nacional a bem do en sd no popular. Mas a pausa foi t ransitoria: ap ezar 
d a crise financeira e economiica, ar,iezr da conflagração européa, ou a n tes, esti-
mula·da justam ente p elas tremendas lições de uma e !Outra •calami-:lade, recomeça 
JJrom!ssora a lu ta contra -0 -inat!iphabet ismo, que é :um <los maiores ·obstaculos ao 
desenvol v imento d e nossa caµacidade economi.ca e á definit iva ~ntegração 'Cl o ,pro-
letariado na sociedade brazileira . 

Hão de acl3rar-se. ·dentro em breve, os hor izontes, ainda sombrios, da actua-
l idad·e ; e, a s im isto seja rrnat eria lmenbe possivel. a diffusão das p r.imeiras 1-ettras 
o ccupará, de certo, no progrru.nn1a d1e todos os governos na.c i:onaes, o J.ogar que lhe 
assignalou, nas segu in tes memorav.eis palavras, o mall-0grado estadista, tão ced-0 
s ubtmhido ás .esperanças da TPatria : 

«Abrir escolas que i.!luminem a intelJ.igencia das -crea nças; ensinar o tra1balho 
aos adultos; guiar e aconselha r, nas duv idas, aos productorcs; cu idar as questões 
anate ria-es, sem o a bandono {la ])arte espiritu al e m oral ; tJer o culto sincero da li -
b erdade; tornar a paz garantMa, .a j-us tiça am ad·a. é, senhores repr esentant es de 
Minas Geraes, operarios ep1hemeros que somos ·do serv iço ·p.ermanen te da 'Patrja, é 
t ermos trabalhado pelo gran diiOso ideal r epublicano na terra mineira, que primei -
ro o sonhou, por ell-e deu v idas ·e o tem executado, '!lestes d·ezoito annos •de regímen, 
sern retro g radações e s em precipi tações . 

ccE' a realização do Lemma qu e se in scr eve n o pav.il hà-0 brazil ei ro, pela pe r f.eita 
conciliação da mOrdem e Progresso» . (191) . 

ÜZIEL BORDEJAUX REGO . 

FLV[ 

(190) MONTEIRO DE SOU ZA - Ec!U;caçã.o Nac i.ona.l, pags. 21-23. 
(191) JOÃO PINHEIRO - Mensagem cie 15 c!c Jtmho ele 1 908 . 
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